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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับของปจจัยดานผูบริหารดานครูผูสอน

ดานผูปกครองดานงบประมาณดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่เก่ียวของ
กับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 2) ระดับของคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหารดานครูผูสอนดานผูปกครอง
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 4) ปจจัย
ทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 317 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และคาถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบวา 
  1) ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ 
คือ ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตรปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานชุมชน
ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา และปจจัยดานผูปกครอง ตามลําดับ 
  2) คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือดานสุขภาวะ
และสุนทรียภาพดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานทักษะในการทํางานและ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดานความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ และดานทักษะในการแสวงหาความรูตามลําดับ  
  3) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4) ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 
ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 59.70 
คําสําคัญ: คณุภาพผูเรียน นัยสําคัญทางสถิต ิโรงเรียนประถมศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the level of factors in the aspect 
of administrators, teachers, parents, budget, educational resources, curriculums, and 
communities related to learner quality in primary schools under the Office of Chachoengsao 
Educational Service Area 2, 2) the level of student’s quality in primary schools under the 
office of Chachoengsao Educational Service-Area 2, 3) study the relationship of the mention 
factors, 4) the factors affecting student’s quality standard of primary schools under the Office 
of Chachoengsao Educational Service-Area 2. 
 The samples were comprised of 317 administrators and teachers under the Office 
of Chachoengsao Educational Service-Area 2. The tool used for data collection was a rating 
scale questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, Person 
Product Moment Correlation, and multiple regression analysis.  
 The research results were as follows: 
            1) the factors affecting student’s quality of primary schools under the office 
Chachoengsao Educational Service-Area 2, as a whole, were at a high level ranking from high 
to low: administrator factor, curriculum factor, teacher factor, budget factor, community 
factor, educational resource factor, and parent factor respectively. 
  2) the student’s quality in primary schools under the Office of Chachoengsao 
Educational Service-Area 2, as a whole, was at a high level ranking from high to low: health 
and aesthetics, moral, ethics, and the desirable values, working skills and a good attitude 
for a good career, necessary knowledge and skills according to the curriculum, systematic 
thinking ability and skills for seeking knowledge respectively.  
  3) the relationship of the factors regarding administrators, teachers, parents, 
budget, educational resources, curriculums, and communities related to learner quality in 
primary schools under the Office of Chachoengsao Educational Service Area 2 was at a highly 
positive with the statistical significant of .05.  
       4) the factors of parents, teachers, educational resources, communities and 
curriculums affected the student’s quality in primary schools under the Office of Chachoengsao 
Educational Service-Area 2, with the .05 level of statistical significance. The five factors 
predicting the student’s quality in primary schools under the Office of Chachoengsao 
Educational Service Area 2 were at 59.70 percent. 
Keywords: student’s quality, statistical significance, primary schools  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ เนื่องมาจากไดรับความชวยเหลือและใหคําแนะนํา แกไข 
ขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่งจาก อาจารย ดร.ลินดา นาคโปย และอาจารย ดร.นิตยา มั่นชํานาญ 
ที่ใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการวิจัย นอกจากนี้ ผูวิจัยไดรับคําแนะนําที่มีคุณคาจากผูเชี่ยวชาญ
ทุกทานในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และรูปแบบเลมวิทยานิพนธ ตลอดจนคณะกรรมการ
การสอบวิทยานิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ทานเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณทานอาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูและถายทอดความรูและประสบการณที่มีคุณคาอยางยิ่งตอผูวิจัย ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ
ที่กรุณาตรวจแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารยเนติมา พัฒนกุล อาจารยวรุฒม กิจเจริญ และ
อาจารย ดร.อังคณา กุลนภาดล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย 
อาจารย ดร.นิวัตต นอยมณี ตําแหนงประธาน อาจารย ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหนงกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา ตําแหนงกรรมการ อาจารย ดร.นิตยา มั่นชํานาญ ตําแหนง
กรรมการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง ตําแหนงกรรมการและเลขานุการ 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวมถึง 
ผูบริหารสถานศกึษา ครูผูสอน ที่ไดอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และตอบแบบสอบถาม
เพ่ือการเก็บขอมูลวิจัยตามความคิดเห็น ทําใหไดขอมูลมาวิเคราะหสําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณ 
คุณพอ คณุแม ครูอาจารย รุนพ่ี นองๆ เพ่ือนๆ ทุกคนที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจสําคญัอยางยิ่ง
ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จดวยด ี
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญณุตาบูชาแดบิดา มารดา 
ครูอาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
 
 

นางสาวปรมาภรณ ออนนุม 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองไดรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหมีความทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมปจจุบันและมีมาตรฐานทางวิชาการ ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษา
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงมีจุดมุงหมายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนประโยชนสูงสุด
ของผูเรียนเปนสําคัญ ไดกําหนดความหมายของการศึกษาวาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหงชาติ, 2545, หนา 10) 

 คุณภาพการศึกษาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการสรางความเจริญกาวหนาและ
แกปญหาตางๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหมนุษยพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในดานตางๆ ในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข คุณภาพการศึกษา
จึงเปนประเด็นที่สําคัญที่สุดประเด็นหนึ่งของสังคม ซึ่งสังคมไทยและกระทรวงศึกษาธิการนั้น
ใหความสําคัญในดานการศึกษามากและพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานที่สูงข้ึนและ
ปจจุบันองคการทางการศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาเปนอยางมาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายแมบททางการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย นํามาสูกระแสการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุขนั่นเอง เปนสิ่งท่ียืนยัน
วาสังคมไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา รวมทั้งตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพและพลัง
ในการทําหนาที่พัฒนาคุณภาพของประชากรอันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหผูเรียน
ทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หนา 4) 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทุกระดับโดยยึดถือการประกันคุณภาพ
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารอยางตอเนื่อง และการปฏิรูปการศึกษาเปนภารกิจของทุกฝายที่เก่ียวของ
ที่ตองดําเนินการเพ่ือใหสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานตางๆ และเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในการจัดการศึกษาจะมุงพัฒนาที่ตัวของ
ผูเรียนเปนหลัก ผูเรียนตองมีคุณภาพตองไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งดานความรู ความสามารถ 
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ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพดานผู เรียนไว 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงชี้ 
เพ่ือใหโรงเรียนไดใชเปนเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอน การดําเนินงานพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หนา 8) 

 การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน คอื ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนแตละโรงเรียนเพ่ือหาขอมูลมาทําแผนพัฒนานักเรียนใหสามารถอานออก เขียนได รูจักคิด
วิเคราะหเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละชวงชั้น นอกจากนี้ผลคะแนนท่ีนักเรียน
ไดรับจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักเรียนเองเพราะสามารถใชเปนหลักฐานสําคัญในการศึกษาตอ
ในระดับสูงข้ึนไป ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนและวางแผนอนาคตสวนผูปกครองจะไดใชเปน
แนวทางแกไขและสนับสนุนบุตรหลานใหกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ไปในแนวทางที่ดีที่สําคัญโรงเรียนและครูผูสอนยังสามารถนําผลการประเมินของนักเรียนแตละคน
ไปใชเปนขอมูลในการจัดการเรียนและกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองตอความสนใจความตองการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนตอไปในอนาคตจากการประกาศผลสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานหรือ O-NET ชั้น ป.6 ประจําปการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ในระดับชั้น ป.6 พบวา วิชาภาษาไทยได 48.61 คะแนนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได 47.06 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษได 35.85 คะแนนวิชาคณิตศาสตรได 42.40 คะแนนวิชาวิทยาศาสตร
ได 41.31 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558, หนา 3) ซึ่งผลการสอบสวนใหญ
ไมถึงรอยละ 50 ขอมูลเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียนไดเพราะผลการทดสอบ
ดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการศกึษากอนหนานี้ จากสภาพปญหาดังกลาว การวิเคราะหผลคะแนน 
O-NET ทําใหมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงผูเรียนอยางเรงดวน เนื่องจากเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพการศึกษา
ซึ่งนโยบายปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สองไดตั้งเปาวาในป 2561 คะแนน O-NET ใน 5 วิชาหลักไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะตองได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป ดังนั้น โรงเรียนจึงตองกําหนดเปาหมายวาแตละปจะทําอยางไร
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเพิ่มขึ้น และเปนสัดสวนเทาใดตามสภาพความพรอมของโรงเรียน
ตลอดจนการประเมินผลในชั้นเรียนทั้งกอนและหลังเรียน และขอสอบควรเนนการคิดวิเคราะหการนําไปใช
ในรูปแบบเดียวกับขอสอบ O-NET  
  โรงเรียนเปนองคการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ผูบริหารเปนผูมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนตองใชความรู
ความสามารถและประสบการณ วิสัยทัศน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงเสริมสนับสนุน ครู-อาจารย
ใหไดพัฒนาและทันตอการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีปญหาในลักษณะ
ทีห่ลากหลาย เชน ขาดการพัฒนาหลักสูตร การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน 
การบริหารการศึกษายังขาดการมีสวนรวมของประชาชน การใหความชวยเหลือในดานการเงิน วัสดุ
ครุภัณฑ (กนกรัตน ภูระหงษ, 2549, หนา 12) การพัฒนาครูมีความจําเปนและตองหารูปแบบการพัฒนา
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ทีเ่หมาะสมและแตกตางกันไป มีปญหาในลักษณะที่หลากหลาย เชน มีครูไมครบชั้นหรือครูจํานวนจํากัด
การอบรมพัฒนาครูที่ผานมาตองเชิญครูไปอบรมนอกโรงเรียนตามโรงแรม หองประชุมในสวนกลาง
ผลเสียที่ตามมาคือ นักเรียนถูกทอดทิ้งทั้งที่มีครูไมครบชั้น ขาดการสอนทดแทนยิ่งทําใหมาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน มีชองวางหางออกไปอีก โรงเรียนที่มีความขาดแคลนทั้งครู มีครูไมครบชั้นเรียน
และปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ซึ่งในการพัฒนาที่ผานมามักเปนการพัฒนาที่ครูตองออกไปพัฒนานอกโรงเรียนทําใหตองทิ้งชั้นเรียน
และนักเรียน ซึ่งยอมสงผลตอการเรียนการสอนและตอคุณภาพของผูเรียน (ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2542,
หนา 49) สภาพเศรษฐกิจกดดันใหผูปกครองตองทํางาน ไมมีเวลาเลี้ยงดูลูกหรือเลี้ยงดูในรูปแบบ
ทีไ่มเหมาะสม สมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหแกกันนอยลง อัตราการหยารางมีมากขึ้น ทําใหเกิด
การปลอยปละละเลยและทอดทิ้งเด็กและมีการใชความรุนแรง เปนตน เหลานี้ลวนสงผลตอการพัฒนา
ผูเรียน และการปรับตัวเขากับสังคมหรือสิ่งแวดลอม และแบบแผนการใชชีวิตของผูเรียนผูเรียน
ขาดแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต  
  เนื่องจากสังคมปจจุบันใหคุณคากับวัตถุและผูมีทรัพยสิน และอํานาจมากกวาความซื่อสัตย
สุจริต ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เด็กจึงมีคานิยมรักความสะดวกสบายมากกวา
ความพยายาม ขาดวินัยและไมชินกับการทํางานหนัก บริโภคขอมูลขาวสารและสื่อสารสนเทศ
อยางไมถูกตอง ทําใหเกิดปญหามากมายตามมา เชน การพัวพันกับอบายมุข สิ่งมอมเมา อาทิ ดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ ติดยาเสพติด เลนการพนัน และการใชสื่อที่ไมเหมาะสม เด็กตกเปนเหยื่อโฆษณา บริโภค
สินคาฟุมเฟอย ติดเกมออนไลน เปนตน (สมานจิตร สุคนธทรัพย, 2550, หนา 42) การจัดสรรงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนมีคอนขางจํากัดทําใหขาดแคลนทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ หองสมุด ตลอดจนสนาม 
สําหรับการเลนกีฬาของนักเรียน การลงทุนทางการศกึษาสําหรับโรงเรียนจึงเปนการลงทุนท่ีคอนขางสูง 
ลงทุนดวยจํานวนเงินงบประมาณที่เทากันแตตอบสนองตอความตองการของผูเรียนในจํานวนที่ตางกัน
สภาพแวดลอมและการบริการก็เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา
ทีม่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด มีแหลงเรียนรูเพียงพอทําใหนักเรียน
ดําเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จ
ในการเรียนดวย (อนันต แกวกอ, 2554, หนา 5) สถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนหลักสูตรบอยครั้งและ
การใชหลักสูตรไมเหมาะสมกับภาพความเปนจริง และสภาพทองถิ่น สงผลใหผูเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการศึกษา ขาดตนแบบที่ดี มีความม่ันใจในตนเองในทางที่ผิด มีคานิยมและพฤติกรรมตามเพ่ือนในกลุม
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีสวนสําคัญในการสงผลตอคุณภาพผูเรียน ทําใหเขาใจสภาพ
ความตองการและปญหาของชุมชนเพ่ือประกอบการพิจารณาการกําหนดนโยบายของโรงเรียน เปนตน 
(เย็นจิตต ทรงศริ,ิ 2537, หนา 11) 
  สภาพแวดลอมดานการศึกษาโดยทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะ คือ มีสถานศึกษา
ทุกสังกัด ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีเครือขายความรวมมือทางการศึกษา 
เชน อาชีวศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนระดับอุดมศึกษา เปนศูนยรวมการศึกษา
และแหลงวิชาการ ผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการศึกษาอยางตอเนื่องมีสถานศึกษาที่มี
ความพรอมในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศเต็มตามศักยภาพของผูเรียน 
แตยังขาดแคลนอัตราครูในระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
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เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน มีงบประมาณจํากัด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงผลตอ
รายไดของผูปกครอง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2560, หนา 10)  

 จากสภาพปญหาดังกลาว สถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ 
โดยการพัฒนาใหสถานศึกษาดีและมีคุณภาพตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของผูบริหาร บุคลากร 
การบริหารจัดการ ตลอดจนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเปนปจจัยท่ีนําไปสูการทําใหผูเรียน
มีคุณภาพ โดยกระบวนการจัดการทางดานวิชาการ การเรียนรูและกิจกรรมตางๆ ที่ชวยสงเสริม
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนั้นเพ่ือเปนหลักประกันวา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เปนการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการที่จําเปนในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหสอดคลองกับลักษณะของสังคมในปจจุบัน  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อใหทราบเปนปจจัยและ
เปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี ้
 1.2.1 ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน ที่เก่ียวของกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด 
 1.2.2 คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด 
 1.2.3 ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนมีความสัมพันธกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางไร 

 1.2.4 มปีจจัยใดบางท่ีสงผลตอตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 

ดานทรัพยากรทางการศกึษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่เก่ียวของกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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 1.3.2 เพื่อศึกษาระดับของคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี ้

 1.4.1 ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน ที่เก่ียวของกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 

 1.4.2 คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 

 1.4.3 ปจจัยดานผูบริหารดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 1.4.4 ปจจัยที่ศึกษาอยางนอย 1 ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยมุงศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนี ้
  1) ปจจัยทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังเคราะหจากงานวิจัย
ของ วรวิทย เกตุบรรลุ (2543, หนา 17-25); ไพรัช มณีโชติ (2544, หนา 12-15); พรทิพย สระบงกช 
(2544, หนา 20-23); กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 10-15); ศุภร เยาวรักษ (2546, หนา 15);
เฉลิมพล มุมาลี (2547, หนา 21); นงลักษณ สุคําภา (2547, หนา 25-26); พัชรินทร วงคจันทร 
(2547, บทคัดยอ); ประวิตา มีเปยมสมบูรณ (2554, หนา 28-36) ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิด
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 7 ดาน คือ (1) ดานผูบริหาร 
(2) ดานครูผูสอน (3) ดานผูปกครอง (4) ดานงบประมาณ (5) ดานทรัพยากรทางการศึกษา 
(6) ดานหลักสูตร (7) ดานชุมชน 
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  2) ดานคุณภาพผูเรียน ศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2554, หนา 17-140) ประกอบดวย 6 ดาน คือ (1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ (2) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู (4) ดานความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ (5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (6) ดานทักษะในการทํางาน

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศกึษา 2559 จํานวน 1,826 คน 
  2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 317 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (multi-stage random sampling)
 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1) ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัย 7 ดาน คือ 
   (1) ปจจัยดานผูบริหาร 
   (2) ปจจัยดานครผููสอน 

   (3) ปจจัยดานผูปกครอง 
   (4) ปจจัยดานงบประมาณ 
   (5) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 

   (6) ปจจัยดานหลักสูตร 
   (7) ปจจัยดานชุมชน 
  2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย คุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน 6 ดาน คือ 
  (1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
  (2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

  (3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู 
  (4) ดานความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ  
  (5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

  (6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษาเพ่ือนํามาเปน
กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ในการวิจัยดังภาพ 1 
 

            ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี ้
  1.7.1 ปจจัย หมายถึง มูลเหตุ สาเหตุ หรือสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบโดยตรงตอ
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ในการศึกษาวิจัยนี้ ประกอบดวย ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
7ดาน คือ 

  1) ปจจัยดานผูบริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน มีบทบาท
ในการบริหารจัดการ มีภาวะผูนํา การตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล ความมีมนุษยสัมพันธ วิสัยทัศน
ในการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  

 

 

คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
    ที่พึงประสงค 
3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู 
4) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดี 
    ตออาชีพสุจริต 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

1) ปจจัยดานผูบริหาร 
2) ปจจัยดานครูผูสอน 
3) ปจจัยดานผูปกครอง 
4) ปจจัยดานงบประมาณ 
5) ปจจัยดานทรัพยากร 
    ทางการศึกษา 
6) ปจจัยดานหลักสูตร 
7) ปจจัยดานชุมชน 
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  2) ปจจัยดานครผููสอน หมายถึง การเตรียมการสอนของครู คุณวุฒิของครู การพัฒนา
ตนเองของครู ปจจัยในการปฏิบัติงานของครูความตองการในการปฏิบัติงานของครู ความสามารถ
ในการสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีตางๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเปนที่ยอมรับของสังคม 

  3) ปจจัยดานผูปกครอง หมายถึง บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
การเอาใจใส บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนสภาพการสนับสนุนของ
ผูปกครอง ภูมิหลังทางครอบครัวของผูเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

  4) ปจจัยดานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการจัดการดานการเงินของโรงเรียน 
การจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาผูเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความคลองตัวโปรงใส
ตรวจสอบไดการดําเนินงานเก่ียวกับดานการเงินท้ังรายรับและการนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษา
ของโรงเรียนใชหลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียนเพ่ือเปนการพัฒนางานในดานตางๆ ของโรงเรียน 

  5) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีตางๆ ที่ใชในการจัดการศึกษา ความพรอมของอาคารสถานที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรทางการศึกษา แหลงทรัพยากรทางการศึกษา และแนวทางการแกไขปญหา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

  6) ปจจัยดานหลักสูตร หมายถึง แผนการจัดประสบการณการเรียนของโรงเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน 
มกีารพัฒนาหลักสูตรและลักษณะหลักสูตรที่ดี เชน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร 
ใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว  

  7) ปจจัยดานชุมชน หมายถึง บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ความรวมมือของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษา 
และพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียน 
 1.7.2 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมรอบดาน
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดมาจากเกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานตางๆ คือ 

  1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานการมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ มีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดใหโทษ เห็นคุณคาในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน เห็นคุณคาในศิลปะ 
สรางผลงานดานศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป กีฬา นันทนาการตามจินตนาการได  

  2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียน
ในดานการมีคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทร
ตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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  3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานการมี
นิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว 
มทีักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม คนควาหาความรูเพ่ิมเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

  4) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ หมายถึง ผูเรียนใชเหตุและผล
ในการอางอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
ผลงาน กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
  5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียน
ในดานการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุมสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้ง
มีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

  6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูเรียนในดานการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนการทํางาน มีการตรวจสอบทบทวน
การทํางานเปนระยะๆ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
สามารถทํางานเปนหมูคณะได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ
และหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 1.7.3 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การแบงขนาดของโรงเรียนโดยจํานวนนักเรียน
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงเปน 3 ขนาด คือ 

  1) โรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน 301 คนขึ้นไป 
  2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน 121-300 คน 
  3) โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียน 1-120 คน 
 1.7.4 โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 

ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 1.7.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หมายถึง หนวยงาน
ทางการศึกษาที่อยูในสังกัดและอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้ 

 1.8.1 ประโยชนทางดานวิชาการ 
1) ทําใหผูบริหารไดทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง 
แกไข คุณภาพผูเรียนใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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  2) ใชเปนแนวทางในดานการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 1.8.2 ประโยชนทางดานการประยุกตใช 
  1) เพ่ือใหผูบริหาร ครู ผูเรียน และชุมชน ไดแนวทางในการบริหาร การปรับปรุง 

สงเสริม และพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
  2) เพ่ือใชในการปรับปรุงแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ทําใหคุณภาพผู เรียน

ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คร้ังน้ี ผูวจิัยไดศึกษาคนควา รวบรวม หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
 2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2.1.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2.1.2 การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน 
  2.2.1 ความหมายของคุณภาพ 
  2.2.2 ความหมายของคุณภาพการศกึษา 
  2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน 
  2.2.4 เกณฑการประเมินคุณภาพผูเรียน 
 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
  2.3.1 ปจจัยดานผูบริหาร 
  2.3.2 ปจจัยดานครูผูสอน 
  2.3.3 ปจจัยดานผูปกครอง 
  2.3.4 ปจจัยดานงบประมาณ 
  2.3.5 ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 
  2.3.6 ปจจัยดานหลักสูตร 
  2.3.7 ปจจัยดานชุมชน 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 2.1.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

  1) ขอมูลท่ัวไป 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติสิทธิ และ
เสรีภาพ ดานการศึกษา ของปวงชน ชาวไทยไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายและในบทเฉพาะกาล
มาตรา 335(3) ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ภายในเวลาหาปหลังจาก
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รัฐธรรมนูญประกาศใช ดังนั้นรัฐจะตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว และตองเตรียมการ
ใหพรอมที่จะจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป อยางท่ัวถึงมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, หนา 5) ซึ่งถือเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กําหนดแนวทาง 
การจัดการศึกษาพื้นฐานใหแกประชาชนชาวไทยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มาตรา 10 ระบุวา
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองป ตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย เพื่อเปนการตอบสนองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้ึนทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดศึกษาดังกลาวตองยุบมารวมกัน
หนวยงานดังกลาวคือ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2557, หนา 12) 
  2) บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนหนวยปฏิบั ติการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหนาที่ ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 
2557, หนา 12) 

   (1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย แผนพัฒนาอุดมศึกษา แผนพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม และความตองการ
ของทองถิ่น 

   (2) เตรียมการและสนับสนุนการเตรียมการในการจัดต้ังงบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุงผลลัพธของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ รวมทั้งกํากับตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานดังกลาว 

   (3) สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   (4) สงเสริมและประสานการจัดการศึกษา ทั้งการศกึษาในระบบการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัยรวมท้ังการศึกษาเพื่อคนพิการ 
   (5) กํากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยสถานศึกษา

ระดับดุมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและตามอัธยาศัย และหนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (6) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

   (7) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุน 
การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

   (8) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาและหนวยงาน
ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่การศึกษา 

   (9) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนๆ ที่จัดรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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   (10) การดําเนินการ ประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

   (11) ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

   (12) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหนวยงานภาครัฐเอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

   (13) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการมอบหมาย 
  3) วิสัยทัศน 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนองคกรในการสงเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
เปนกลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

  4) พันธกิจ  
   พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับ

การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียน มีความรู มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความเปนไทย และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 
ดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล 

  5) คานิยมองคการ 
   รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค เพื่อการศึกษาไทย ใหกาวไกลสูสากล 
  6) เปาประสงค 
   (1) จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียน 

อยางทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  
   (2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

ตามวิถีชีวิตความเปนไทย อยูบนพื้นฐานดานเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
การอาน เขียนการคิดวเิคราะห และเขาสูการแขงขันระดับสากล  

   (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาใหมีความรูความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธภิาพไดมาตรฐานอยางมืออาชีพ 

   (4) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ โดยเนนการกระจายอํานาจ 
ตามหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวม และการสรางเครือขาย  

   (5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ
อยางมีคุณภาพ  
  7) กลยุทธ 

   จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ 2557 จํานวน 6 กลยุทธ ที่สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังตอไปน้ี  

   กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยเีพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
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    กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติด 

   กลยุทธ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให ท่ัวถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคันใหเปนศูนย โดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ที่เขมแข็ง 
    กลยทุธ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

   กลยุทธ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

   กลยุทธ 6 สานฝนรวมมือสงเสริมภาคใต 
  8) จุดเนน 

         สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดเนนการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 จุดเนนดานผูเรียน 
    (1) นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน (students’ competencies) 

     ก. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สงัคม และสติปญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรยีนรูอยางมีความสุข 

     ข. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 3 

     ค. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณและ
ดานการใชเหตผุล 

     ง. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  จ. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 
   ฉ. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะ

การสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย 

(2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม (students’ characteristics & social skills) 

    ก. นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรยีนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได 
    ข. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง 

           ค. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน 
และสามารถปรับตัวเขากับพหุวฒันธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

(3) นักเรียนมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (students 
with special needs) 
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  ก. เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลรูปแบบที่หลากหลาย 
           ข. เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน 

  ค. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยพีื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร คณติศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

     ง. นักเรียนที่เรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
องคกรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

  จ. เด็กกลุมที่ตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุมครอง
และชวยเหลือเยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

  สวนที ่2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง (continuous professional development) 
      ก. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
      ข. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนด 

และสามารถจัดการเรียนการสอน ที่สงผลใหนักเรียนพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
     ค. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน ในการสื่อสาร อยางนอย 1 ภาษา 
    ง. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือใน

การจัดการเรียนรู 
  (2) การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ

กําลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ (incentives and rewarding 
system) 
           ก. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ

          ข. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจไดรับการจูงใจในการพัฒนาผูเรียน
เต็มศักยภาพ 

    ค. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อยางมืออาชีพเปนเชิงประจักษ และไดรับการเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม 

   (3) การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชีพ เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม (professional ethics) 

          ก. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

         ข. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณที่มุงพัฒนาการศึกษา
ของชาติและเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 

        ค. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเขาถึงและดแูลชวยเหลือนักเรียน 
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  สวนที่ 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ 
  (1) สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวม 

และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน (participation and accountability) 
     ก. สถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข แทรกแซง ชวยเหลือ นิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สง เสริม สนับสนุนและ
เปนผูประสานงานหลัก เพื่อใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนรายโรงรวมกับผูปกครองชุมชน และองคกรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ 

        ข. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุงการมีสวนรวม ความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
เพื่อประโยชน สูงสุดของนักเรียน สรางความเช่ือมั่นแกผูใชบริการและสังคม 

    ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
อยางเขมแข็งโดยมุงการมีสวนรวม และความรับผิดชอบตอผลการดาํเนินงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของ
นักเรียน สรางความเชื่อมั่นแกผูใชบริการและสังคม 

         ง. องคคณะบุคคลที่ เ ก่ียวของกับการจัดการศึกษา ดําเนินการ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานที่เ กี่ยวของอยางเข็มแข็ง เพื่อประโยชนสูงสุด คุณภาพ
การจัดการเรียนรู เพื่อนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศกัยภาพ 

   (2) สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (management with quality and standards) 

     ก. สถานศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานท่ีสูงข้ึนเทียบเคียงกับ
ประเทศผูนําดานคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซยีน 

      ข. สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหมีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานที่สงูข้ึน เทียบเคียงกับประเทศผูนําดานคณุภาพการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน 
  9) ขอปฏิบัติ 10 ประการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
   (1) จัดบรรยากาศในสํานักงานให “นาดู นาอยู นาทํางาน” โดยยึดหลัก 5 ส 
   (2) ทํางานดวยความเต็มใจ เต็มสติปญญา เต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
   (3) ทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยคํานึงถึงการประสานงาน ประสานใจประสานความคิด
และประสานประโยชน 
   (4) มีความเขาใจงานและทํางานอยางเปนระบบ โดยยึดระเบียบ กฎหมาย 
   (5) มีบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน ใหสามารถตรวจสอบได 
   (6) เขารวมงานรัฐพิธีและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จังหวดัจัดขึ้นทุกครั้ง 
   (7) รวมคิด รวมทํางาน และรวมกิจกรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบ 
   (8) ใชวัสดุ อุปกรณ และพลังงานอยางประหยัดและคุมคา 
   (9) รักษาเอกลักษณขององคกร ตามขอตกลงที่กําหนดไว 
   (10) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานที่ดี 
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  10) นโยบายบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
   นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 
    คุณลักษณะภายนอก 
   (1) บุคลิกภาพดี 
   (2) สุขภาพสมบูรณ 
   (3) สุภาพเรียบรอยแตงกายสะอาด 
    คุณลักษณะภายใน 
   (1) มีความรูคูคุณธรรม 
   (2) สามารถแขงขันวิชาการกลุมอยางพึงพอใจ 
   (3) เปนคนดี มีคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตได 
    ดานครู เปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ 
    คุณลักษณะภายนอก 
   (1) สุภาพเรียบรอยสามารถเปนแบบอยางที่ดีกับนักเรียนได 
   (2) มีจิตใจเขมแข็ง กลาคิด กลาทํา 
   (3) บุคลิกภาพดี แตงกายดี 
    คุณลักษณะภายใน 
   (1) มีความสามารถนําความรูสูผูเรียนไดดี 
   (2) มีทักษะในการสอนหลากหลาย 
   (3) มีจิตใจในการถายทอดความรู 
    ดานผูบริหาร เปนผูมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
    คุณลักษณะภายนอก 
   (1) สุขภาพกาย และใจเขมแข็ง 
   (2) กิริยา วาจา มีมนุษยสัมพันธ 
   (3) แตงกายดี 
    คุณลักษณะภายใน 
   (1) มีความรู เทคนิคในการบริหาร 
   (2) มีภาวะเปนผูนํา และสามารถใชภาวะผูนําในการเปล่ียนแปลง 
   (3) มีความสามารถในการสรางทิศทางของงาน 
   (4) สามารถรับนโยบายของผูบังคับบัญชามาปฏิบัติได 
    ดานโรงเรียน เปนโรงเรียนที่ดีนาดู นาอยู นามอง ดังน้ี 
   (1) สะอาด รมรื่น เอ้ือตอการเรียนรู 
   (2) มีความปลอดภัย และปลอดอบายมุข 
   (3) มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และทันสมัย 
   (4) หองเรียนมีบรรยากาศสะอาด เอื้อตอการเรียนการสอน 
   (5) เปนโรงเรียนที่มีความพรอมทุกดาน ผูปกครองมีความเชื่อมั่น และพรอมให 
ความรวมมือทุกกิจกรรม 
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    ดานผูปกครอง มีลักษณะ ดังน้ี 
   (1) รับทราบในการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะตอนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

   11) ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 

     จํานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 156 โรงเรียน จํานวนหองเรียน แบงเปน 3 ระดับ 
คือ ระดับกอนประถมศึกษา 344 หอง ระดับประถมศึกษา 1,043 หอง และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 171 
หองรวมทั้งหมด 1,558 หอง จํานวนนักเรียน แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา 6,321 คน 
ระดับประถมศึกษา 19,237 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4,103 คน รวมทั้งหมด 29,661 คน 
จํานวนครูทั้งหมด 1,826 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2557, หนา 22) 

    จํานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 156 โรงเรียน  แบงขนาดของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ ดังน้ี (สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2557, หนา 22) 

 
ตาราง 1  จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ลําดับ อําเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวม 
1 คลองเข่ือน 7 2 0 9 
2 ทาตะเกียบ 3 9 8 20 
3 บางคลา 15 4 1 20 
4 แปลงยาว 7 7 6 20 
5 พนมสารคาม 22 18 2 42 
6 ราชสาสน 7 2 0 9 
7 สนามชัยเขต 11 17 8 36 

รวม 72 59 25 156 

 
 สรุปจากสภาพแวดลอมดานการศึกษาโดยทั่วไปของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนศูนยรวมการศึกษาและแหลงวิชาการ ผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุน
เพื่อใหเกิดการศึกษาอยางตอเนื่องมีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน เพื่อสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียน แตยังขาดแคลนอัตราครู มีงบประมาณจํากัด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงผลตอ
รายไดของผูปกครอง  

 ดังนั้น สถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยการพัฒนา
ใหสถานศึกษาดีและมีคุณภาพตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของผูนํา บุคลากร การบริหารจัดการ ตลอดจน
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเปนปจจัยที่นําไปสูการทําใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยกระบวนการ
จัดการทางดานวิชาการ การเรียนรูและกิจกรรมตางๆ ที่ชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน  
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 2.1.2 การทดสอบทางการศึกษาแหงชาตขิั้นพ้ืนฐาน  
       1) ความเปนมาของสํานักทดสอบทางการศึกษา 

    การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดนําไปสู
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา 
หลักการสําคัญของการปฏิรูปจากมาตรา 9 คือ มีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
จากหลักการดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดดําเนินการกระจายอํานาจ

ทั้งทางดานการบริหาร การจัดการ และทางดานวิชาการ สูระดับเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 27) และ
ใหสถานศึกษามีอํานาจในการประเมินผูเรียน เพ่ือตัดสินผลการเรียนและนําผลการเรียนไปใชในการศึกษาตอ 
(มาตรา 26)  

   นอกจากนี้ สถานศึกษายงัสามารถจัดการศึกษาไดท้ัง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยใหมีการเทียบโอนผลการเรียนทั้งภายในรูปแบบเดียวกันและระหวาง
รูปแบบที่ตางกัน  (มาตรา 15) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 และ 48) และใหมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรับรองการประกันคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา (มาตรา 31) 
อยางตอเน่ือง เพื่อคงไวซึ่งความเปนเอกภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และนําขอมูลการประเมิน

ไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับอยางตอเนื่อง ตามเปาหมายของ
การประกันคุณภาพและเพื่อใหการบริการการประเมินที่เก่ียวของกับการศึกษาตอ การเทียบโอนผลการเรียน 
และการเขาสูอาชีพ และเปนองคกรกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบและวิธีการทดสอบ และ

พัฒนาเครื่องมือมาตรฐานสําหรับการประเมินผลและการทดสอบทางการศึกษา ใหบริการสอบวัดความรู
ความสามารถ การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล 
รวมถึงการเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานานชาติ 

(สํานักทดสอบทางการศกึษา, 2550, หนา 9) 
  2) ภารกิจหลักของสํานักทดสอบทางการศึกษา 
   สํานักทดสอบทางการศึกษา มีภารกิจสําคัญๆ สรุปไดดังน้ี 

   (1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมดานระบบ วิธีการและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลทางการศกึษา 
   (2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบ วิธีทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน

สําหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา 
   (3) บริการสอบวัดความรูความสามารถ คุณลักษณะและระดับตางๆ ใหกับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไประดับตางๆ เพื่อประโยชนไปใชพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และ

การคัดเลือกบุคคลเขาสูระบบการศึกษาและวิชาชีพ 
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   (4) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษา 
    (5) ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อนําผลไปใช
เปนสวนหน่ึงในการเทียบโอนผลการเรียนท่ีมาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาตางระบบ 
    (6) พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบและใหการรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือ และ
หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    (7) ดําเนินงานระบบขอมูล ทะเบียนประวัติผูสําเร็จการศึกษาและการเทียบโอน
ผลการเรียนระหวางสถานศกึษาและรูปแบบการศึกษาตางๆ  
    (8) เปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
    (9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
  3) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
   (1) ความสําคัญของการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับชาติ 

      กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับ
เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมุงที่จะพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ใหชาวไทยทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะไดรับความรูและฝกอบรมตลอดชีวิต 
มีปญญาเปนทุนไวสรางงาน สรางรายได และสามารถนําประเทศใหกาวพนวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม 
โดยยึดหลักการสรางชาติ สรางคน และสรางงาน 
      นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและการประเมินผลการศึกษา
สูระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียน การตัดสินผลการเรียน และการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
จึงเปนอํานาจของสถานศึกษา ถึงแมวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศ
จะยึดแนวทางตามหลักสูตรแกนกลาง แตความหลากหลายในทางปฏิบัติในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลยังเกิดข้ึนทั้ งในสถานศึกษา ภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้น 
เพื่อเปนการควบคุมและรักษาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแหงชาติข้ึน เพื่อนําผลการประเมินเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ของประเทศในภาพรวม และใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และระดับสถานศกึษา 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาตินั้น มีสํานักทดสอบทางการศึกษา
เปนหนวยงานที่ดําเนินการประเมินตามระดับชวงชั้นอยางตอเน่ืองทุกป ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหไดผลการประเมินที่นาเชื่อถือและสภาวะชี้บงคุณภาพทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค 
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และระดับผูเรียนเปนรายบุคคลอยางสมเหตุสมผล 
   (2) วัตถุประสงคของการประเมิน 

     การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551, หนา 1-2) มีวัตถุประสงค คือ  
     ก. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการสอบวัดผลนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และ 6 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

21 

      ข. เพ่ือกํากับติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ค. เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ สําหรับใชในกระบวนการตัดสินใจ และกําหนด
แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาทั้งในระดับชาติ จังหวดั เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา 
      ง. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน (baseline) เปรียบเทียบความกาวหนาของการจัด
การศึกษา 
   (3) แนวการดําเนินการสอบ 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด
แนวการดําเนินงานสอบ (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551, 
หนา 11-19) สรุปไดดังน้ี 
     ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการดําเนินการประเมินผล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดรูปแบบ หลักการ แนวทาง 
การประเมิน และสรางเครื่องมือที่ใชประเมินใหมีมาตรฐานและนาเช่ือถือ 
      ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตงต้ังอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบการจัดสอบ 
ไดแก การรับสงขอสอบ การดําเนินการจัดสอบในระดับโรงเรียนหรือสนามสอบ 
     ค. โรงเรียนหรือสนามสอบ ดําเนินการสอบตามตารางสอบ และปฏิบัติตามระเบียบ
การสอบและในหองสอบแตละหองมีนักเรียนไดไมเกิน 35 คน ครูผูควบคุม 2 คน เปนครูจากตางโรงเรียน 
1 คน ใหเฝาระวังการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นโดยเครงครัด หากพบขอผิดพลาดหรือเกิดการทุจริตใหรายงาน
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทราบทันท ี
      ง. การทําลายแบบทดสอบ ควรต้ังอนุกรรมการดําเนินการทําลายแบบทดสอบ
ทั้งหมด 
    จ. การรับผลการประเมินใหรอจากสวนกลางแลวจึงแจงใหนักเรียนและ
ผูท่ีเกี่ยวของทราบตอไป 
    (4) ประโยชนของการประเมิน 
      ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับชาติ จะเกิดประโยชนโดยรวม (กรมวิชาการ, 
2550, หนา 6) คือ 

      ก. สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหวางระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอกไดอยางสมเหตุสมผล  
      ข. สามารถประเมินไดทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรและความถนัด
ทางการเรียน (scholastic aptitude test: SAT) 
      ค. สงเสริมและกระตุนใหสถานศึกษาใหความสนใจอยางจริงจังในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคญัของหลักสูตร 
      ง. สามารถใชผลการประเมินใหเปนประโยชนทั้งในระดับผูเรียน ระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
      จ. สรางแรงจูงใจกระตุนและทาทายใหผูเรียนทุกคนตั้งใจใฝหาสัมฤทธิ์ผลการเรียน
และดานอื่นๆ 
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 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (2554, หนา 16) กลาววา การทดสอบ
ทางการศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับอันจะนําไปสูการพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเองได
อยางแทจริง 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary national educational test: 
O-NET) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเปนการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
โดยทําการทดสอบความรูในกลุมสาระตางๆ รวม 8 กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. ซ่ึงเปนองคกรของรัฐทําหนาที่
จัดระบบการทดสอบ พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน 
บริการสอบวัดความรูความสามารถ พัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลและเปนศูนยกลาง
ความรวมมือดานการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาเปนศูนยสอบและ
ดําเนินการจัดสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
   1) แนวดําเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary national 
education testing, O-NET) 

   O-NET เปนการทดสอบที่มีจุดหมาย คือ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนแตละโรงเรียนเพ่ือนําขอมูลมาทําแผนพัฒนานักเรียนใหสามารถอานออกเขียนไดรูจักคิดวิเคราะห
เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตละชวงชั้นเมื่อเรียนครบ 3 ป โดยจะทดสอบท่ีชั้นสูงสุด
ของชวงช้ันน้ันๆ ชวงเวลาสอบ และจํานวนครั้งการสอบเดือนกุมภาพันธ-มีนาคมของทุกป เปนการสอบ
ประจําปอยางถาวรตลอดไป และเปนการสอบเพียง 1 ครั้ง สําหรับผูกําลังจะจบชวงชั้นเทาน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการดําเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(ordinary national education testing: O-NET) ดังน้ี 

   ความสาํคัญ 
   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. คือ องคการมหาชน

ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเม่ือวนัที่ 3 กันยายน 2548 เพื่อเปนหนวยงานทดสอบระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค
คือ เพ่ือบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพัฒนาและใหบริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบ
ทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ 

   สวนผูท่ีสําเร็จการศึกษาเทียบเทาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นั้น ทางสํานักงานสงเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (สาํนักงาน กศน.) แจงวาจะไมขอใหนักเรียนเขาสอบ O-NET  
     วัตถุประสงค 

   (1) เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ 
   (2) เพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
   (3) เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน 
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   สาระการประเมิน 
   การประเมินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ordinary national 

education testing: O-NET) จะเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใชแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (multiple 
choices) โดยมีสาระการประเมิน ดังน้ี 

   ชวงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปที่ 6) สอบสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร 

   ชวงชั้นที่  3 (มัธยมศึกษาปท่ี 3) สอบสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ชวงชั้นที่  4 (มัธยมศึกษาปท่ี 6) สอบสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

   กลุมเปาหมาย 
   กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในชวงช้ันที่  2 (ประถมศึกษาปที่  6) ชวงชั้นที่  3 

(มัธยมศึกษาปที่ 3) และชวงช้ันที ่4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) ทุกโรงเรียนทุกคนในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สาเหตทุี่ทําใหคะแนน O-NET ตํ่า 

   เอื้อมพร หลินเจริญ (2552, หนา 2) กลาวถึง ปจจัยเชิงสาเหตุที่ทําใหคะแนน O-NET ตํ่า 
เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ดังนี ้

   (1) การเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET  
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังใหความสําคัญตอการสอบนอย เน่ืองจาก
ยังไมรูวาจะนําผลจากการสอบไปใชทําอะไรเมื่อไหร 
   (2) นโยบายของโรงเรยีนในการพัฒนาคณุภาพวิชาการ 

     ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญผูบริหารมุงเนนท่ีจะใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น แตทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพรอมของโรงเรียนและบุคลากร อยางไรก็ตาม
ในการจัดการเรียนการสอนผูบริหารโรงเรียนสวนใหญจะดําเนินตามนโยบายของกระทรวงท่ีมุงเนนใหเกิด
ความเสมอภาค นักเรียนทุกคนไดรับความรูอยางทั่วถึงไมเนนการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคล
เพื่อที่จะทําใหมีผลการสอบ O-NET ที่สูงขึ้นอยางเดียว 
  3) สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

   โรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูนอกเมืองจะมีการแขงขันทางดานวิชาการ และมีความกระตือรือรน
ความเอาใจใสในการเรียนนอยสงผลใหคะแนน O-NET ต่ํา เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญในเมืองท่ีมีการแขงขันทางดานวิชาการสูงตัวปอน (นักเรียน) ของโรงเรียนสวนใหญเกือบรอยละ 
90 จะมีนักเรียนที่มีความต้ังใจกระตือรือรน และใหความสําคัญกับการสอบ O-NET มากจึงสงผลให 
ผลการสอบ O-NET ในโรงเรียนนั้นสูงจนเปนท่ีนาพอใจของคณะครูในโรงเรียน 

  4) การเขาถึงขอมูลของครูยงัมีนอย 
   โรงเรียนบางแหงที่นักเรียนมีคะแนน O-NET ตํ่า ไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับการสอบ

บางโรงเรียนมีปญหาเรื่องอินเทอรเน็ตท่ีไมสามารถใชไดอยางสะดวก รวดเร็ว หรือแมแตครูบางคนมีปญหา
เรื่องการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล 
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  5) พฤติกรรมการสอนของครู 
   ครูสวนใหญพยายามคิดหาวิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรู

เกิดทักษะในการเรียน แตพบวา ยังมีครูที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยายมุงเนนใหเด็กทองจํา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนครูเปนสําคัญมากกวาการเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาที่ตางกัน ครูก็จะมีเทคนิค
การสอนท่ีแตกตางกันออกไป แตที่เปนปญหาทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไมดีข้ึนหรือคะแนนสอบ O-NET ตํ่า
อาจจะเน่ืองมาจากความพรอมของนักเรียน ความพรอมของโรงเรียนทางดานสื่ออุปกรณ ความเพียงพอ
ทางดานบุคลากร โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปนโรงเรียนขนาดเล็กอยูนอกเมืองจะประสบปญหาดังกลาว
มากกวาโรงเรียนขนาดใหญที่อยูในเมือง 

  6) ระดับความยากของขอสอบ 
   พบวา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา ขอสอบ O-NET 

มีความยากงายแตกตางกันไป วชิาที่นักเรียนสวนใหญคิดวายากมาก คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร
รวมถึงขอสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห ซึ่งก็ตรงกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีความเห็นวา ขอสอบ
คอนขางยากเกินกวาที่นักเรียนจะสามารถทําได 
  7) ชวงเวลาในการสอบและการแจงผลการสอบลาชา 

   ทําใหเด็กไมเห็นความสําคัญ นอกจากนี้การแจงผลการสอบที่ลาชาทําใหผูบริหารและ
ครูไมสามารถใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนเพ่ือที่จะนําไปสูการพัฒนาไดทันทวงที 
  8) คุณวฒิุของครูไมตรงตามสาระการสอน/ครูไมครบตามกลุมสาระ 

   ในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางหลายแหงที่นักเรียนมีคะแนนการสอบ 
O-NET ตํ่า พบวา มีจํานวนครูไมพอเพียงในบางกลุมสาระผูบริหารตองแกไขโดยการนําครูในกลุมสาระอื่น
ไปสอนในกลุมสาระท่ีครูขาด ทําใหคุณวุฒิของครูไมตรงตามสาระการสอน สงผลถึงคุณภาพการสอนของครู
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมดีข้ึน 
  9) ภาระงานของครูมีมาก 

   โรงเรียนหลายแหงครูมีงานอื่นๆ เชน งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ รวมถึง
งานโครงการพิเศษของโรงเรียน ไมวาจะเปนโครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ทํารวมกับชุมชน 
ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอน ทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอนนอยลง
ไมสามารถสอนไดเต็มที่ จึงสงผลใหคะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนดังกลาวตํ่าลงไปดวย 
  10) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปรียบเทียบปการศึกษา 2555-2556 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานปการศกึษา 2555-2556 
 

 
วิชา 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ระดับเขตพื้นที่ 

2555 2556 เพิ่ม/ลด 
1. ภาษาไทย 43.50 42.41 -1.09 
2. สังคมศึกษา 41.96 35.84 -6.12 
3. ภาษาอังกฤษ 32.40 29.44 -2.96 
4. คณิตศาสตร 33.44 38.34 4.90 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

 
วิชา 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ระดับเขตพื้นที่ 

2555 2556 เพิ่ม/ลด 
5. วิทยาศาสตร 35.51 35.09 -0.42 
6. สุขศึกษา 52.58 59.19 6.61 
7. ศิลปะ 50.26 45.36 -4.90 
8. การงานอาชีพ 54.07 52.19 -1.88 

เฉลี่ย 42.97 42.23  

 
 จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2555-2556 เปรียบเทียบกันผลการทดสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ศิลปะ การงานอาชีพฯ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียลดลง (สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2557, หนา 32) 
 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 
 

 2.2.1 ความหมายของคุณภาพ 
 ปจจุบันน้ีเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา กลยุทธในการบริหารที่ดีที่สุดคือ การเนนเรื่องคณุภาพ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 10) การดําเนินงานดานการศึกษาก็เชนกัน
จําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหมีการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
สติปญญา ความรู และคุณธรรม (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, คํานํา) ใหเหมาะสมกับสภาพและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในปจจุบัน ดังน้ันการศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ
คําวาคุณภาพน้ันไดมีผูใหความหมายเอาไวตางๆ ดังน้ี 

 พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา คุณภาพ คือ 
ลักษณะที่เดนของบุคคลหรือสิ่งของ 

 อมรวิชช นาครทรรพ (2543, หนา 143) ไดใหนิยามคําวาคุณภาพเอาไว 4 ประการ คือ 
  1) คุณภาพ หมายถึง ความเปนเลิศที่วัดดวยเกณฑบางอยางที่ตายตัว 
  2) คุณภาพ หมายถึง การทํางานไดสอดคลองกับหนาที่หรือภารกิจเฉพาะของสถาบัน 

หรือไดรับมอบหมายจากสังคม 
  3) คุณภาพ หมายถึง การใชเงินทุกบาททุกสตางคอยางคุมคา 
  4) คุณภาพ หมายถึง การท่ีองคกรมีการสํารวจและปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง 
 อัจฉรา พรรณจรัสวัฒน (2544, หนา 1) ไดใหความหมายวา คุณภาพ หมายถึง ผลลัพธของ

การบริการประชาชนดวยการมีมาตรฐานจัดการที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงเสมอภาคเปนธรรมสามารถ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ไดและมีระบบการปองกันผลลพัธอันไมพึงปรารถนา 
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 จากการใหความหมายดังกลาวสรุปไดวา คําวาคุณภาพในความหมายทั่วไป หมายถึง
คุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของที่เกิดจากภารกิจที่ดําเนินการตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพภายใต
การใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหเหมาะสมตอบสนองกับความตองการ และ
ความพึงพอใจของสังคม  
 2.2.2 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
 คําวาคุณภาพการศึกษาน้ันยังมีความเขาใจแตกตางกันอยูเสมอแลวแตทัศนะของแตละคน
อยางเชนความเขาใจเก่ียวกับการใหคะแนนท่ีไดจากการวัดแลวนําไปเปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณภาพ
แลวตัดสินวาดีเลวก็ดูจะถูกตองอยูหากเราใหความเชื่อถือในเคร่ืองมือที่วัดน้ันการที่หนวยงานทางการศึกษา
ไดมีความพยายามในการที่จะวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา โดยจัดการศึกษาใหตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนสังคมทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยูน้ัน (จันทนา เมืองจันทร, 2543, หนา 87) 
จึงตองมีการทําความเขาใจถึงความหมายของคําวาคุณภาพการศึกษาวาหมายถึงอะไร มีนักการศึกษาที่
ใหความหมายของคําวาคุณภาพการศึกษาไวหลายทานดังตอไปนี ้คือ 

 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2542, หนา 50) ไดใหความหมายวา คุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนา
ผูเรียนตามแผนการพัฒนาการศึกษา ที่เนนการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทางดานความรูและปญญา 
ทั้งกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถแขงขันบนเวทีโลกโดยมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
มีการวางแผนการจัดการและพัฒนาปจจัยกระบวนการและผลผลิตจนเชื่อวา สามารถจัดการศึกษาได
อยางสมบูรณตามหลักสตูรและความคาดหวังของสังคมอยางมีคุณภาพ 
 รุง แกวแดง (2547, หนา 108-110) กลาววา คุณภาพการศึกษาเกิดข้ึนไดดวยการปฏิรูประบบ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน ต้ังแตกอนเปดเรียนดวยการเอาขอมูลจาก
การทบทวนการทํางานในปที่ผานมามาวางแผนในการทํางานในปตอไป 2) การปฏิรูปการสอนของครู
ใหสามารถจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ปฏิรูปการบริหาร ผูบริหารตองเขาไปมีสวนรวม
ในการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของคร ู
 วิจารณ พานิช (2548, หนา 21) กลาววา คุณภาพการศึกษาอยูที่การพัฒนาระบบไมควรยึดติดกับ
ระบบเดิมตลอดเวลา ควรมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุง
อยางตอเน่ือง เกณฑควรมีการยืดหยุนไปตามลักษณะของแตละสถานศึกษา นอกจากน้ีการกระจายความรู
ถือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพไดประการหนึ่ง  
 จากการใหความหมายดังกลาวสรุปไดวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาโดยมีจุดมุงหมาย มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหผูเรียน
มีความสมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา และจิตใจ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและความคาดหวังของสังคม 

 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 
 สํานักทดสอบทางการศึกษา (2554, หนา 4) กลาวถึงคุณภาพผูเรียนที่สังคมตองการ ไดระบุไว
อยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ท่ีวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข และในมาตรา 7 ที่วา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม 
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สิทธิ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี เพื่อใหกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศวิสัยทัศเกี่ยวกับ
คนไทยยุคใหมวา คนไทยยุคใหมตองไดเรียนรูตลอดชีวิต มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะและ
มีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา 3-5) กลาวถึงองคประกอบของ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนไวหลายดาน ดังน้ี 
   1) จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   ทักษะและความสามารถ 
    ป. 1-3 อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสาร
อยางสรางสรรคตามชวงวยั  
   ป. 4-6 อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และ
ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรค  
    ม. 1-3 แสวงหาความรูดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ทักษะการคิดข้ันสูง 
ทักษะชีวติ สื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  
    ม. 4-6 แสวงหาความรูเพื่อการแกปญหา ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ใชภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ทักษะการคิดข้ันสงู ทักษะชีวิต ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวยั 
  2) บทบาทของหนวยงานตางๆ ในการสงเสริมคุณภาพผูเรียน 

   (1) บทบาทกระทรวงศึกษาธิการ 
     ก. ประกาศจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
      ข. ใหนโยบายกับทุกหนวยงาน  
       ค. สงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
      ง. ประชาสัมพันธผลักดันอยางตอเนื่อง  
      จ. กํากับ ติดตามระยะ  
   (2) บทบาทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ก. จัดทําคําอธิบายระดับความสามารถของผูเรียนตามจุดเนน  
      ข. สรางความรูความเขาใจกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
      ค. จัดทําสื่อกระตุน/ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติระดับหองเรียน  
       ง. กํากับ ติดตามและประเมินผล  
   (3) บทบาทสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        ก. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล/รายโรงเรียน  
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      ข. จัดทํา/สงเสริมใหมีแผนพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
โรงเรียน  
       ค. ออกแบบระบบสงเสริม สนับสนุน และประกันคุณภาพที่จะชวยใหสถานศึกษา
ไดดําเนินการตามจุดเนน  
       ง. ทําแผนนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลที่คลองตัวและตอเนื่อง  
   (4) บทบาทสถานศึกษา  
      ก. จัดทําฐานขอมูลผูเรียน โรงเรียนตามจุดเนน  
       ข. ศึกษาบรบิทใน/นอกโรงเรียนเพื่อจัดทําแหลงเรียนรู (สถานที/่บุคคล)  
       ค. ปรับ/ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ตามจุดเนน  
      ง. ใหความสําคัญการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
       จ. จัดทํารายงานความกาวหนาของผูเรียนตามจุดเนน  
  3) ตัวช้ีวัดภาพความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับโรงเรียน  

   (1) ระยะที่ 1 เริ่มตนคนวเิคราะห  
     ก. มีขอมูลผูเรียนรายบุคคล ครบถวน พรอมใช  
     ข. มีแผนพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนที่ชัดเจนปฏิบัติได  
     ค. มีฐานขอมูลแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนเพียงพอ  
     ง. มีตารางเรียนท่ียืดหยุนตามจุดเนน   
     จ. มีกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียน ไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาเรียน 
      ฉ. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเนน 

   (2) ระยะที่ 2 บมเพาะประสบการณ  
      ก. ผูเรียนไดสํารวจ สืบคน ทําโครงงาน โครงการ จากแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียน  
       ข. ครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางคุมคา  
       ค. จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน  
      ง. ชุมชนเขาใจ รวมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู  
      จ. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู/สื่อ อยางมีประสิทธภิาพ  
     ฉ. มีการนําผลการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   (3) ระยะที่ 3 นําสูวิถีคุณภาพ  
      ก. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน  
      ข. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามจุดเนน  
      ค. มีเครื่องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพ  
      ง. มีการเผยแพรการวจิัยและผลการพัฒนาผูเรียน  

   (4) ระยะที่ 4 มีวฒันธรรมการเรียนรูใหม  
       ก. ผูเรยีนเรียนรูอยางมีความสุข มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเนน  
      ข. มีวฒันธรรมการเรียนรูใหม  
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      ค. ครูเปนครูมืออาชีพ  
      ง. โรงเรียนมีการจัดการความรู  
      จ. มีเครือขายรวมพัฒนาที่เขมแข็ง  
      ฉ. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ  
   4) การประเมินคุณภาพผูเรียนตามจุดเนน 
    การประเมินคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหดําเนินการ ตามลําดับ ดังน้ี 
    (1) ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอนทุกคนศึกษาจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหเขาใจอยางถองแท 
    (2) ครูผูสอนทุกคนศึกษาเอกสารการประเมินคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และทําความเขาใจแบบประเมินใหเขาใจตรงกัน อาจจัดใหมีการประชุม
ชี้แจงโดยผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน 
    (3) จัดทําสําเนาแบบบันทึกขอมูล แบบประเมินคุณภาพผูเรียนรายบุคคล ไดแก 
แบบ 1/ป.1-แบบ 1/ป.6 และแบบ 1/ม.1-แบบ 1/ม.3 (หากเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนทุกคน 
    (4) ครปูระจําช้ันและครูผูสอนประจํากลุมสาระ/วิชา รวมกันประเมินคุณภาพนักเรียน
รายบุคคล ตามตามเกณฑในแบบประเมินโดยใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและใหไดขอมูลท่ีเปนจริง 
    (5) ครูประจําชั้นสรุปขอมูลคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นเรียนโดยใชแบบ 2 แลว รวบรวมแบบ 1 และแบบ 2 นําเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนรับรองขอมูล  
    (6) ครวูิชาการโรงเรียนสรุปขอมูลคณุภาพผูเรียนตามจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนตามแบบ  
    (7) โรงเรียนรวบรวมแบบสรุปขอมูลคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับชั้นเรียน (แบบ 2) และสรุปขอมูลคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับโรงเรียน (แบบ 3) สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ 10 มีนาคม ของทุกป 
    (8) โรงเรียนจัดทําขอมูล สารสนเทศ นักเรียนรายบุคคลทุกปการศึกษาใหครบถวน
พรอมใชภายในเดือนมีนาคมของทุกป และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามจุดเนน
ที่ชัดเจน ปฏิบัติไดในปการศึกษาตอไป 
  จากการใหความหมายดังกลาวสรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย จุดเนน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนบทบาทของหนวยงานตางๆ ในการสงเสริมคุณภาพผูเรียนตัวช้ีวัดภาพความสําเร็จ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดบัโรงเรียนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามจุดเนน 
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 2.2.4 เกณฑการประเมินคุณภาพผูเรียน 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับคุณภาพผูเรียนโดยไดเรียบเรียงตามลําดับ

ดังน้ี 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา 40) กลาวถึงมาตรฐานการศึกษา

หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแหงและเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมกํากับดูแลการตรวจสอบ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษา มีดัง นี้  1 ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) มาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอ
รัฐสภาตางมีอุดมการณ และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และ
เพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, หนา 40) 

   อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูการศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปญญาธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเปนการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคนไทยท้ังปวงมุงสรางพื้นฐาน
ที่ดีในวัยเด็กปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู
ความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรง
ตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของ
การพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งตนเอง
และพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ

   เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบงชี้ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงคท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเปนคนเกงคนดีและมีความสุข 

   เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูท่ีการพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกงคนดีและ
มีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัยพัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ตรงตามความตองการท้ังในดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ สติปญญา ความรู และทักษะคุณธรรม และ
จิตสํานึกที่พึงประสงคและอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
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   ตัวบงช้ี 
   (1) กําลังกายกําลังใจท่ีสมบูรณ 

   คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวยั 

   (2) ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิต และการพัฒนาสังคม 
      ก. คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
      ข. คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม 
   (3) ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว 

   ก. คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเองรักการเรียนรูรูทันโลก รวมทั้งมีความสามารถ
ในการใชแหลงความรูและส่ือตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

   ข. คนไทยสามารถปรับตัวไดมีมนุษยสัมพันธดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
เปนอยางดี 

   (4) ทักษะทางสังคม 
   ก. คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและ

ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
   ข. คนไทยมีความรับผิดชอบเขาใจยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม

ที่แตกตางกันสามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธ ี
 (5) คุณธรรมจิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
   ก. คนไทยดาํเนินชีวิตโดยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริต 
    ข. คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของ

ความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
เปนสมาชิกที่ดเีปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก 
   มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและ
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

   การจัดการกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผูเรียน เห็นแบบอยางที่ดี
ไดฝกการคิดไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู
ครู คณาจารย รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอน และใชสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย
จัดบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของ
ผูเรียนอยางเปนระบบ และสรางสรรคความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขึ้นอยูกับ (1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูเรียน ครูคณาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และสมาชิกชุมชน และ 
(2) ปจจัยดานการบริหาร ไดแก หลักการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล 

   ตัวบงชี้ 
   (1) การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
      ก. มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบ
สอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
      ข. ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ ที่จัดไวอยางท่ัวถึง 
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      ค. องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรู
มีอาคารสถานที่มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
      ง. มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือเพื่อการเรียนรู และการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรปูแบบท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

   (2) มีการพัฒนาผูบริหารครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและ
มีคณุภาพ 
      ก. ผูบริหารครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเน่ืองเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวชิาชีพ 
     ข. ผูบริหาร คร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมมีความพึงพอใจ
ในการทํางานและผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงาน และอัตราความผิดทางวนิัยลดลง 
     ค. มแีนวโนมในการรวมตัวจัดต้ังองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุม
และติดตามการดําเนินงานของบุคลากร และสถานศึกษา และติดตามการดําเนินงานของบุคลากร และ
สถานศึกษา ตลอดจนการส่ังสมองคความรูท่ีหลายหลาย 

   (3) มีการบริหารจัดการท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน 
     ก. องคกรชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น
สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงผูเรียน 
     ข. ผูรับบริการ/ผูเก่ียวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษา
ของสถานศึกษา 
     ค. มกีารกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
   มาตรฐานที ่3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรูการสรางวิถี
การเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 

   การเรียนรูความรูนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคม
แหงความรูการสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัย และเรียนรู
อยางตอเน่ือง ตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายโดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
ของสังคมจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

   ตัวบงช้ี 
   (1) การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคม

แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
   ก. สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เก่ียวของทุกฝายทุกระดับ

รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนและใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนแกพัฒนา
คนในชุมชนเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวติ 
      ข. ชุมชนซึ่งเปนท่ีตั้งขององคกรท่ีใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัยลดความขัดแยงมีสันติสุข และมีการพัฒนากาวหนา
อยางตอเน่ือง 
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   (2) การศึกษาวิจัยสรางเสริมสนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู 
     ก. ศึกษาวิจัยสํารวจจัดหาและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

  ข. ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ภูมิปญญา และอ่ืนๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสรางกลไกการเรียนรู
ทุกประเภทเพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรู  และสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 
เขาถึงแหลงการเรียนรู และสามารถเรียนรูตลอดชีวติไดจริง 

    ค. ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ 
   (3) การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

  ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จัดการศึกษามีการสรางและ
ใชความรูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวฒันธรรมแหงการเรียนรู  

    การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญา
ธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก
ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ
เพื่อตองการของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนา
ชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สามารถพ่ึงตนเองและพึ่งกันเองไดและ
สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
  2) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.)  
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (2554, หนา 6-30)
กลาวถึง มาตรฐานการศึกษา 4 ดาน ดังน้ี 
    (1) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสขุ” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานน้ีดวยตัวบงช้ีพื้นฐาน 5 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้อัตลักษณ 2 ตัวบงช้ีและตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 1 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

    ตัวบงชี้พื้นฐาน 
     ก. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
    ข. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
    ค. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 
    ง. ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
    จ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

    ตัวบงชี้อัตลักษณ 
    ก. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 
     ข. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

    ตัวบงช้ีมาตรการสงเสรมิ 
     ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 
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   (2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศกึษา 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 ระบุวา ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงโดยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานน้ีดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 
1 ตัวบงช้ีและตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 1 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

     ตัวบงช้ีพื้นฐาน 
     ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
     ตัวบงช้ีมาตรการสงเสรมิ 
     ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ

พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   (3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 24 ระบุวา จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันสงเสริมสนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานการณ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานน้ีดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 1 ตัวบงชี ้ดังน้ี 

      ตัวบงชี้พื้นฐาน 
      ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   (4) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 48 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงาน
ที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามประเมินมาตรฐานน้ี
ดวยตัวบงชี้พื้นฐาน 1 ตัวบงชี้ดังนี ้

     ตัวบงชี้พื้นฐาน 
     พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

   3) มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีดังน้ี 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา 17-25) กลาวถึง
เกณฑมาตรฐาน โรงเรียนเปนสภาพที่พึงประสงค ซึ่งแสดงถึงลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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ในการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามตองการ เกณฑมาตรฐานแสดงใหเห็นถึงเปาหมายท่ีเก่ียวกับคุณภาพ
ผูเรียนและกระบวนการท่ีโรงเรียนควรดําเนินการเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ 
   เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย  

   ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 17-68) นักเรียนตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมรอบดาน โดยมาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ดังน้ี 
    มาตรฐานที ่1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
   ตัวบงชี้ท่ี 
   (1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลงักายสม่ําเสมอ 
   (2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
   (3) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
   (4) เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดง ออกอยางเหมาะสม 
   (5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน 
   (6) สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 
    ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีน้ําหนักสวนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันและหลีกเล่ียงจากสิ่งเสพติดใหโทษ สภาวะที่เส่ียงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น รวมท้ังแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกซาบซึ้ง 
เห็นคุณคาในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะนารื่นรมของดนตรี พัฒนาฝกฝนซึมซับจนเปนนิสัยในชีวติประจําวัน 
สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการไดตามวัย  
    มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
    ตัวบงชี้ท่ี 
    (1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
    (2) เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
   (3) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
   (4) เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
    ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
เปนคนดีของสังคม 
    มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 
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    ตัวบงช้ีที ่
   (1) มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด แหลงเรียนรู และ
สื่อตางๆ รอบตัว 
   (2) มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
   (3) เรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกันเอง 
   (4) ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 
และสื่อตางๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน และสามารถใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

   มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

   ตัวบงช้ีที่ 
   (1) สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 
   (2) นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   (3) กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
   (4) มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบและคิดไดตลอดแนว มีการจัดระเบียบ
ความคิดใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดูสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม
และสรางสรรค ผลงานดวยความภาคภูมิใจ กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 

   มาตรฐานที ่5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
   ตัวบงชี้ท่ี 

   (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
   (2) ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
   (3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
   (4) ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

   ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทั้ง 8 กลุมสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

   มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สมารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
   ตัวบงชี้ท่ี 
   (1) วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
   (2) ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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   (3) ทํางานรวมกับผูอื่นได 
   (4) มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

   ผูเรียนมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนการทํางาน
ดําเนินงานตามแผนอยางรอบคอบ เอาใจใส มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะๆ 
จนงานที่ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดจนสําเร็จอยางมีคุณภาพ 
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานเปนหมูคณะได 
มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูลเก่ียวกับอาชีพและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

   จากการเปรียบเทียบรายมาตรฐานระหวางมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึกษา รอบท่ีสอง พ.ศ. 2549-2553 กับมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึกษา รอบท่ีสาม 
พ.ศ. 2554-2558 ดังน้ี 

 
ตาราง 3  เปรียบเทียบรายมาตรฐานระหวางมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคณุภาพภายนอกระดับการศึกษา 
            ข้ันพื้นฐาน: ประถมและมัธยมศึกษา ดานคุณภาพผูเรียน 
 

รอบที่สอง พ.ศ. 2549-2553 รอบที่สาม พ.ศ. 2554-2558 
มาตรฐานที ่1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที ่2 ผูเรียนมีสขุนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ มาตรฐานที ่3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพกายและ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มาตรฐานที ่4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน   

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานที ่5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร 

มาตรฐานที ่6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง 

รอบท่ีสอง พ.ศ. 2549-2553 รอบที่สาม พ.ศ. 2554-2558 
มาตรฐานที ่7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

ที่มา: (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556, หนา 30) 
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   โดยสรุปมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 แบบ คือ มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ลวนเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนนั่นคือ 
คุณลักษณะของผูเรียนที่มีคณุสมบัตติามมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกผูเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน และสรางความเช่ือมั่นเปนที่ยอมรับของสงัคม 

   ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพผูเรียน ผูวิจัย
ไดเลือกมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มาใชในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวย 6 ประการ คือ 
   (1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
   (2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
   (3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู 
   (4) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
   (5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
   (6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา 9) กลาวถึง ปจจัยท่ีสําคัญที่สุด
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามตองการได คือ ครู ซึ่งมีองคประกอบที่เก่ียวของ 2 สวน ไดแก 
คุณภาพของตัวครูและคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลของครู ครูท่ีดีตองมีความรัก
ศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใสลูกศิษย เปนแบบอยางท่ีดีของลูกศิษย หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับ
ผูปกครองและชุมชนไดดี และส่ิงสําคัญที่สุด คือ ครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับประโยชนที่จะเกิดกับลูกศิษยเปนอันดับแรก ครูตองมีความเชื่อวา 
เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ 
ตลอดจนส่ือตางๆ ท่ีใชในการสอนเพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู
ของครูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูมืออาชีพตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง หมั่นปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิต 
มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางยั่งยืน พรอมที่จะเจริญเติบโตทามกลางการเปล่ียนแปลง
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เปนที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 การบริหารจัดการเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา การบริหาร (administration) และ
การจัดการ (management) เปนกลไกในการขับเคล่ือนใหเกิดการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย แตจะบริหาร
และจัดการอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญที่สุดเพราะผูบริหารเปนผูกําหนด
ทิศทางการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพท้ังหลายเปนผูที่มีเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน
และมีความมุงมั่นท่ีจะไปสูเปาหมายใหจงได ทุมเทพลังกายและความคิดอยางเต็มความสามารถ สงเสริม
ใหมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
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บุคลากร การพัฒนาผูเรยีน ใหเปนผูมีความสมบูรณรอบดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
ในปจจุบันส่ิงที่ทาทายความสามารถของผูบริหารอีกประการหนึ่ง คือ การทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงหนาที่ที่รับผิดชอบ แมงานสอนจะเปนงานหลัก แตงานในหนาที่พิเศษที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ผูเรียนเปนหนาที่ท่ีครูปฏิเสธไมได จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะทําใหครูทุกคนรักในการสอน 
มีการทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดสารสนเทศที่มีความหมายและสามารถนําไปใชได
ตามความมุงหมายทันการ 
 กลุมบุคคลที่มีสวนผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษา หรืออาจเรียกเปนอยางอื่นเชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะทําหนาท่ี
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล และหนาที่อ่ืนตามที่ระเบียบกําหนด 
 คุณภาพผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษาจะเปนตัวสะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดีเพราะหลักสูตรสถานศึกษา
จะมีการกําหนดจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดประเมินผล
การเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะทอนวาผูเรียนมีความรูความสามารถ เจตคติและพฤติกรรม
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไวหรือไมหลักสูตรที่ดีควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ทองถิ่น
และชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู หรือจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความถนัด 
ความสามารถและความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียน
ตามขีดความสามารถ ทําใหผูเรียนมีความสมบูรณและสมดุลทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และ
สติปญญา  

 นอกจากน้ัน สภาพแวดลอมและการบริการก็เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาท่ีมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด มีแหลงเรียนรูเพียงพอทําใหนักเรียน
ดําเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาไดอยางมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จ
ในการเรียนดวย 

 แนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัย
ที่สงผลตอคณุภาพผูเรียน ดังนี ้

 วรวิทย เกตุบรรลุ (2543, หนา 17-25) ไดกลาวถึง ปจจัยแวดลอมที่สัมพันธกับคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยแวดลอมใน 5 ดาน ไดแก  
  1) ปจจัยดานครูผูสอน 
  2) ปจจัยดานผูบริหาร 
  3) ปจจัยดานงบประมาณ 
  4) ปจจัยดานอาคารสถานที่ 
  5) ปจจัยดานชุมชน 

 จิรวรรณ สันติภูมิโพธา (2544, หนา 10-13) ไดกลาวถึง ตัวแปรที่สัมพันธกับการใหบริการชุมชน
ของโรงเรียนประถมศึกษา ไดแก ดานความรูและขาวสาร ดานการเมืองการปกครอง ดานสาธารณสุข 
ดานการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ีดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ไพรัช มณีโชติ (2544, หนา 12-15) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
โรงเรียนประถมศกึษา ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก  
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  1) ปจจัยดานผูบริหาร 
  2) ปจจัยดานครูผูสอน 
  3) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
  4) ปจจัยดานชุมชน 
  5) ปจจัยดานการสนับสนุน 
 พรทิพย สระบงกช (2544, หนา 20-23) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา 6 ดาน 
ประกอบดวย ปจจัยดานครู ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัย
ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกและปจจัยดานชุมชน ซึ่งปจจัยท่ีกลาวมาลวนมีความสัมพันธ
กับคุณภาพการศึกษาทั้งส้ิน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 10-15) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษา
ของไทย มีทั้งหมด 6 ปจจัย คือ 

 ปจจัยท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานผูเรียนที่ไมเก่ียวของกับสถานศึกษา แตเก่ียวของโดยตรงกับ
ครอบครัวของผูเรียนเอง เชน ผูเรียนมีพัฒนาการที่ไมสมบูรณ ไมมีความพรอมไมไดรับการสนับสนุน
ที่จะทําใหเขาเรียนได 

 ปจจัยท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่ ตอนนี้เราประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนครูประสบกับปญหาครูไมมีคุณภาพและเราไมสามารถท่ีจะดึงดูดคนดี คนเกงใหเขามา
เปนครูได จึงทําใหไมสามารถที่จะกอบกูบูรณาการทางการศึกษาได เราจึงอยากท่ีจะผลักดันนโยบายท่ีวา
เลิกอัตราครูจางใหเปนขาราชการครูทั้งหมด โดยจะคัดกรองใหคนที่มีความสนใจ มีใจรักอาชีพครูจริงๆ 
เขามาเปนคร ู

 ปจจัยท่ี 3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเราตองการ
เทคโนโลยี สื่อ และอุปกรณทางการศึกษาท่ีทันสมัยเขามาชวยครูและเด็ก เพื่อใหเขาสามารถแสวงหา
ความรู และมีทักษะที่สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ซึ่งถือเปนหนทางท่ีจะชวยขยายโอกาสทางการศึกษาได
เปนอยางดี 

 ปจจัยท่ี 4 การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา เนื่องจากระบบการศึกษา
เกือบทุกระดับยังเปนระบบที่ลาหลังอยู ซ่ึงจะเนนอยูแตในเรื่องระบบการวัดผล และการเล่ือนชั้น
แบบอัตโนมัติแมเด็กจะอานไมออกเขียนไมไดก็เลื่อนไปเรื่อยๆ เราจึงจะเลิกใชท้ัง 2 ระบบ 

 ปจจัยท่ี 5 การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา โดยการกระจายอํานาจใหโรงเรียนในระดับตางๆ 
มีความเขมแข็งขึ้น และจะสนองนโยบายท่ีใหเด็กเรียนโรงเรียนใกลบานซึ่งจะทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก
มีความเขมแข็งและมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ 

 ศุภร เยาวรักษ (2546, หนา 15) ไดกลาวถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิพลของโรงเรียน
ประถมศึกษา ไดแก คุณลักษณะของครูผูสอน การจัดองคการ สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน 
การบริหารงบประมาณและคุณลักษณะของผูบริหาร  

 เฉลิมพล มุมาลี (2547, หนา 21) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการวิชาการในระบบวิภาคี พบวา 
มีปจจัย 6 ดาน ประกอบดวย  
  1) ปจจัยดานนักเรียน 
  2) ปจจัยดานครู 
  3) ปจจัยดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

41 

  4) ปจจัยดานผูบริหาร 
  5) ปจจัยดานสถานประกอบการ 
  6) ปจจัยดานชุมชน 

 นงลักษณ สุคําภา (2547, หนา 25-26) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พบวา มีปจจัย 8 ดาน ประกอบดวย ปจจัยดานคณาจารย ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัย
ดานหลักสูตร ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก ปจจัยดานนักศึกษา 
ปจจัยดานคาใชจาย และปจจัยดานชุมชน  

 พัชรินทร วงคจันทร (2547, หนา 30) ไดกลาวถึง การพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน พบวา ตัวบงชี้ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เรียงลําดับตามคานํ้าหนัก
องคประกอบจากมากไปนอยดังนี้ การบริหารโรงเรียน ลักษณะและพฤติกรรมของครู และผูเรียน
ตามลําดับ 
 ประวิตา มีเปยมสมบูรณ (2554, หนา 28-36) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพ
ของผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา กําหนดเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียน ดงัน้ี 
  1) ปจจัยดานผูบริหารเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหโรงเรียนมีประสิทธิผล และ
มีคณุภาพโดยดานความเปนผูนํา มีความเฉลียวฉลาด รูจักการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
   2) ปจจัยดานครู ครูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
โดยตองแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองใหเหมาะสมดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 
  3) ปจจัยดานนักเรียนเปนสวนสําคัญหนึ่งในการสงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
โดยนักเรียนจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถในการศึกษา มีความพรอม มีความสนใจ และมีสภาพแวดลอม
ในครอบครัวท่ีด ี
  4) ปจจัยดานผูปกครอง ผูปกครองที่ดีควรใหความรวมมือและสรางความสัมพันธกับ
โรงเรียนจะทําใหสงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนมากขึ้น 
  5) ปจจัยดานทรัพยากร โดยหมายถึง เอกสาร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีตางๆ ที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน จึงนับวาเปนปจจัยสําคัญในการศึกษา 
  6) ปจจัยดานอาคารสถานที่ซึ่งจะตองมีขนาดสัดสวนที่พอเหมาะพอดียอมทําใหนักเรียน
มีความรูความคิด และสามารถนําไปใชประโยชนในอนาคตไดๆ  
  7) ปจจัยดานชุมชน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชุมชนและ
ความตองการของทองถ่ิน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ไดใหแนวคิดเก่ียวกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนสามารถนํามาสรุปเปนตาราง ไดดังน้ี 
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ตาราง 4  การสังเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนตามแนวคิดของนักวิชาการ นักการศึกษา และ 
            หนวยงานทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 วร

วิท
ย 

เก
ตุบ

รร
ล 

 ไพ
รัช

 ม
ณี

โช
ติ 

จิร
วร

รณ
 สั

นติ
ภูมิ

โพ
ธา

 

พร
ทพิ

ย 
สร

ะบ
งก

ช 

ศุภ
กร

 เย
าว

รัก
ษ 

เฉ
ลิม

พล
 ม

ุมา
ลี 

นง
เย

าว
 สุ

คํา
ภา

 

พัช
ริน

ทร
 ว

งค
จัน

ทร
 

กร
ะท

รว
งศึ

กษ
าธิ

กา
ร 

ปร
ะวิ

ตา
 ม

ีเป
ยน

สม
บูร

ณ
  

 
 
รวม 

1. ดานผูบริหาร           7 
2. ดานครูผูสอน           9 
3. ดานผูปกครอง           6 
4. ดานทรัพยากร 
    ทางการศึกษา 

          6 

5. ดานอาคารสถานที่           4 
6. ดานชุมชน           6 
7. ดานงบประมาณ           5 
8. ดานหลกัสูตร           6 
9. ดานสิ่งแวดลอม           2 
10. ดานเทคโนโลยี           2 

 
 จากตาราง 4 พบวา จากแนวคิดของของนักวิชาการ นักการศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา
เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนที่คลายคลึงกัน โดยกําหนดความถ่ีที่ระดับ 5 ขึ้นไป คือ วรวิทย 
เกตุบรรลุ (2543, หนา 17-25); ไพรชั มณีโชติ (2544, หนา 12-15); พรทิพย สระบงกช (2544, หนา 20-23); 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 10-15); ศุภร เยาวรักษ (2546, หนา 15); เฉลิมพล มุมาลี (2547, 
หนา 21); นงลักษณ สุคําภา (2547, หนา 25-26); พัชรินทร วงคจันทร (2547, บทคัดยอ); ประวิตา 
มีเปยมสมบูรณ (2554, หนา 28-36) โดยขอที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด 1) ปจจัยดานผูบริหาร 
2) ปจจัยดานครูผูสอน 3) ปจจัยดานผูปกครอง 4) ปจจัยดานงบประมาณ 5) ปจจัยดานทรัพยากร
ทางการศึกษา 6) ปจจัยดานหลักสูตร 7) ปจจัยดานชุมชน ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียนในการวิจัยครั้งน้ี  
 การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตองอาศัยปจจัยตางๆ โดยมีนักวิชาการนักการศึกษาและ
หนวยงานทางการศกึษาไดใหแนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนไวดังน้ี 
 2.3.1 ปจจัยดานผูบริหาร 
 ความหมายของผูบริหาร 

 ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีนักวิชาการหลายทานได
ใหความหมายไว ดังนี ้

         ปจจัยที่สงผลตอ 
         คุณภาพผูเรียน 
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 วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 3) ใหความหมายของผูบริหาร วาหมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบ
ใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

 มนตรี บุญธรรม (2544, หนา 13) ไดใหความหมายของผูบริหาร คือ บุคคลที่ทําหนาท่ี
เปนหัวหนาหนวยงานในดานการศึกษา ทั้งนี้แลวแตสภาพของโรงเรียนของสถาบันนั้นๆ ผูบริหาร
จะมีหนาที่ดแูลและรวมวางนโยบายตางๆ ทุกดาน เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย 

 คุรุสภา (2556, หนา 11) กลาววา ผูบริหารหมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูบริหารภายในเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา
ที่ตํ่ากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 สรุปไดวา ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีอํานาจในการเปนผูนํา 
เปนผูอํานวยการใหงานตางๆ ของโรงเรียนบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังเอาไว 
 คุณลักษณะของผูบริหาร 

 สุวิทย หิรัณยกาณฑ (2538, หนา 22) พจนานุกรมฉบับนักเรียนใหความหมายของคุณลักษณะ
วาหมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือลกัษณะประจําตัว 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 253) กลาววา คุณลักษณะหมายถึง เครื่องหมายหรือ
สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือคุณลักษณะประจําตัว           

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะสวนตัวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของ
บุคคลแตละบุคคลที่บงบอกถึงลักษณะประจําตัวของบุคคลเหลานั้นใหปรากฏแกผูอื่น 

 คุณลักษณะของผูบริหาร ไดมีผูกลาวถึงคุณลักษณะผูบริหารและผูที่จะบริหารใหสําเร็จ ดังน้ี 
 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2542, หนา 180) เห็นวา คุณลักษณะของผูบริหารที่ตองการมุงสู

คุณภาพการศึกษาตองประกอบดวย 
            1) ตองมีภาวะผูนําและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
            2) ตองมุงเนนที่จะสรางระบบคุณภาพ องคกรแหงคุณภาพเพื่อใหผลผลิต (นักเรียน) 
สอดคลองกับความตองการของลูกคา 
            3) นักปองกันปญหา 
            4) ตองตัดสินใจบนทางเลือก ซึ่งมีการเสี่ยงอยางมีเหตุผล 
            5) ตองมีความรับผิดชอบในการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย ไวตอการรับรู ความคิด
ความตองการของบุคคลตางๆ ไมกลัวการเปลี่ยนแปลง 
            6) ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารการเปล่ียนแปลง
แกผูบริหารรองลงไปทุกระดับและตองวางระบบการส่ือสาร 
            7) มีความซื่อสัตยและมีหลกัการ 
            8) มีจิตสาํนึกแหงคุณภาพ 
 รุง แกวแดง (2544, หนา 278) ไดกลาวถึงภาพลักษณผูบริหารในปจจุบันจะเปล่ียนไป
โดยผูบริหารยุคใหมจะตองมีลักษณะดังนี้ 

  1) ความเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง 
  2) เปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม 
  3) เปนผูประสานชุมชนท่ีดี 
  4) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ 
  5) เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลมองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค 
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 จอหน (John, 1999, p. 28) ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการเปนผูบริหารท่ีดีวาตองเปนผูท่ีสามารถ
จัดการกับตัวเองและผูอ่ืนไดในสภาวะแวดลอมที่กดดัน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนทักษะที่สามารถฝกกันได
เปนทั้งศาสตรและศิลป โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ สวนที่เกี่ยวของกับบุคคลตองมีความมั่นใจในตัวเอง
เปนบุคคลที่เปดเผยรับสภาพตางๆ ไดมีความซื่อสัตยรูจักวางตัวเปนผูนําและมีบุคลิกภาพที่ดี สําหรับ
ในสวนของงานตองมีความมั่นคงไววางใจไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และกลาตัดสินใจมีความมุมานะ
มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผดิพลาด 

 โรเบิรต โลว และคีธ สวิง (Robert Lowe & Keith Swink, 2000, pp. 47-49) ไดใหความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพของโรงเรียนในอนาคตวาจะเปนโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสังคม ชุมชนจะเขามามี
สวนรวมผูบริหารจะตองเปนผูท่ีทันตอเหตุการณ ซึ่งสังคมมีความคาดหวงัในเรื่องการบริหาร 3 เรื่อง ดังน้ี 

  1) ความเปนเลิศบทบาทของผูบริหารตองเปนผูมีความรูที่สามารถประสานงานกับชุมชน
ไดยินดีบริการและตองสรางสรรคความเปนเลิศทางการศึกษา 

  2) ความเสมอภาคบทบาทของผูบริหารตองเปนผูที่มีจิตใจโอบออมอารี 
  3) จริยธรรมบทบาทของผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความโปรงใส 

 สรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารผูบริหารควรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูมีวิสัยทัศน
มีความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการบริหารงาน มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
มีการตัดสินใจ และแกปญหาไดดีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจกวาง พรอมที่จะรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอุตสาหะ วิริยะ อดทน
มีความเสียสละ เปนผูประสานงานท่ีด ี
 ความสาํคัญของผูบริหาร 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2547, หนา 315) กลาววา การบริหารงานจะดําเนินไปไดดวยดี
มากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหาร ความสามารถที่สําคัญอยางหน่ึงของผูบริหาร คือ 
ความสามารถในการบูรณาการหรือผสมผสานสิ่งตางๆ ใหเขากันหรือประสานกันไปดวยดี ถาผูบริหาร
สามารถท่ีจะบูรณาการส่ิงตางๆ ไดแลว ยอมกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามไปดวย 

 นพดล ถีนารมย (2550, หนา 48-50) ไดศึกษาความสามารถในการบริหารของผูบริหารเอกชน 
พบวา ผูบริหารมีความสามารถระดับสูง เม่ือจําแนกตามประสบการณทํางานพบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ในดานบทบาทในฐานะเปนผูสงเสริมมนุษยสัมพันธ และในฐานะเปนผูแกปญหาการขัดแยง
เพื่อประโยชนสูงสดุของโรงเรียน 

 สรุปไดวา ความสําคัญของผูบริหารผูบริหารตองมีความสามารถในการบูรณาการหรือผสมผสาน
สิ่งตางๆ ใหเขากันหรือประสานกันไปดวยดี เปนผูสงเสริมมนุษยสัมพันธและในฐานะเปนผูแกปญหา
การขัดแยงเพื่อประโยชนสูงสดุ 
 บทบาทหนาที่ของผูบรหิาร 
 ความหมายของบทบาท 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539, หนา 249) ใหคําอธิบายวา บทบาท 
หมายถึง การทําตามหนาที่ท่ีกําหนดไว เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู 

 มุกดา ศรียงค และขนิษฐา วิเศษสาธร (2526, หนา 9) ไดกลาวถึงความหมายของบทบาทวา 
บทบาท คือ การประกอบพฤติกรรมตามตําแหนง ตามความคาดหวัง หรือตามที่แสดง แบงออกเปน 
2 ชนิดใหญๆ  คือ บทบาทที่รัดกุม และบทบาทที่ยดืหยุนได 
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 จากความหมายของบทบาทที่กลาวมาขางตนแลว สามารถสรุปไดวา บทบาทเปนการกระทํา
ที่เกิดข้ึนตามอํานาจหนาที่ที่จะตองทําหรือละเวนการกระทํา ตามตําแหนงของตนเองหรือตามหนาที่
ที่ตนเองไดรับมอบหมายจากสังคม เปนพื้นฐานข้ันตํ่าของการกระทําที่จะตองทําตามโครงสราง หนาที่ของ
ตนเองในกรอบของงานที่กําหนดตามตําแหนง และบุคคลจะตองทําเพ่ือดํารงตําแหนงน้ันๆ ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงสายงานบริหารในโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2545, หนา 1-17) 
ที่กําหนดเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 ไดกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยเนนลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติและความรู ความสามารถของผูบริหาร ดังนี ้
 ตาํแหนงผูบริหารมบีทบาทหนาที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษา 
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผูบริหารวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดหนาท่ีและวิธีดําเนินงานบุคลากร
ในโรงเรียน ควบคุมดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดานวิชาการ เชน การเรียนการสอนและการฝกอบรม 
จัดทําระเบียบและวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรแผนการสอน โครงการสอนท้ังวิชาการสามัญและ
วิชาชีพจัดโปรแกรมการเรียน คูมือประกอบการเรียน การสอนวัสดุอุปกรณการศึกษาจัดบริการแนะแนว 
หองสมุดและสื่อทางการศึกษาใหใชไดในโรงเรียน และสามารถเผยแพรเปนตัวอยางได จัดฝกอบรมวิชาชีพ
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ควบคุม ดูแลงานธุรการ หรืองานบริหารทั่วไปของโรงเรียน เชน 
อาคารสถานที่ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนและเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ ควบคุมดูแล ปกครอง
จัดระบบงานในโรงเรียน กําหนดลักษณะงาน มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ ติดตาม
ใหคําปรึกษา เพื่อแกปญหา และนิเทศบังคับบัญชา ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเจาหนาที่อื่น 
ใหสามารถปฏิบัติปฏิบัติตามหนาที่ถูกตองมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 แคมเบล และคนอ่ืนๆ (Campbell, et al., 1983, pp. 75-76) กลาววา หนาที่สําคัญของผูบริหาร 
คือ การสงเสริมการเรยีนการสอน โดยสรุปภารกิจหลักดังน้ี 
   1) ผูบริหารควรมองการณไกล มีอิทธพิลในการพัฒนาเปาหมายและนโยบายของโรงเรียน 
  2) ผูบริหารควรกระตุนและช้ีนําในการพัฒนาโครงการและโปรแกรมตางๆ เพื่อชวยให
บรรลุเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารควรจะกําหนดวิธีการและประสานงานในการนําโครงการตางๆ 
ไปปฏิบัต ิ
  3) ผูบริหารควรจัดหาและจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนเพื่อสนับสนุนโครงการและ 
โปรแกรมตางๆ 
  4) ผูบริหารควรเปนตัวแทนของโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ 
  5) ผูบริหารควรประเมินผลประสิทธภิาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานของโรงเรียน 

 สตอกดิลล (Stogdill, 1984, pp. 42-45) กลาววา บทบาทของผูบริหารมี 17 ประการ ดังนี้ 
   1) บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (direction setter) 

   2) บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูนํา (leader catalyst) 
   3) บทบาทเปนนักวางแผน (planner) 
   4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ (decision maker) 
   5) บทบาทเปนผูจัดองคการ (organizer) 
   6) บทบาทเปนผูเปลี่ยน (change manager) 
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   7) บทบาทเปนผูประสานงาน (coordinator) 
   8) บทบาทเปนผูสื่อสาร (communicator) 
   9) บทบาทเปนผูแกความขัดแยง (conflict manager) 
   10) บทบาทเปนผูแกปญหา (problem manager) 
   11) บทบาทเปนผูจัดระบบ (system manager) 
   12) บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน (instructional manager) 
   13) บทบาทเปนผูบริหารบุคคล (personnel manager) 
   14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (resource manager) 
   15) บทบาทเปนผูประเมินผล (appraiser) 
   16) บทบาทเปนนักประชาสัมพันธ (public relator) 
   17) บทบาทเปนประธานในพิธกีาร (ceremonial head) 
 ดังน้ันจึงสรุปบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกลาวมาแลวจะเห็นไดวา 
ผูบริหารจะตองมีความเปนผูนําที่มีความรูความสามารถ ทักษะการบริหารและประสบการณ ทันตอเหตุการณ
ทั้งดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความคิดริเริ่มมีความรับผิดชอบตอหนาที่ปฏิบัติตน
ใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของผูรวมงานและเปนที่ยอมรับของสังคม เพ่ือนําไปสูการประสานความรวมมือ
ของบุคคลท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาซึ่งผูบริหารจะตองเปนบุคลากรหลักในการบริหารจึงจะสงผลตอ
ผูเรียนใหมีคุณภาพ 
 ขอบขายภารกิจของผูบริหาร 
 ภารกิจหลักของโรงเรียนในยุคท่ีผานมา ไดแบงงานการบริหารออกเปน 6 งาน คือ งานวิชาการ 
งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน ภารกิจหลักท่ีผูบริหารจะตองเปนผูนําในการบริหารจัดการตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุงใหกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการไปใหโรงเรียนใหมากท่ีสุดโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผลักดันให
ฝกทักษะ มีกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาเพื่อสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได ซึ่งผูบริหารจะตองบริหารจัดการ โดยกําหนดขอบขาย การบริหารงานไว 4 ดาน
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
   1) การบริหารวชิาการ 
   การบริหารวชิาการ คือ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน การสงเสริมความรูทางดานวิชาการใหแกบุคคลในชุมชน 
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนอื่น การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  2) การบริหารงบประมาณ 
   การบริหารงบประมาณ คือ การจัดทําและเสนอของบประมาณ รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลของการดําเนินงาน 
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การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย  
  3) การบริหารงานบุคคล  
   การบริหารงานบุคคล คือ การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงการสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการวินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ                   
  4) การบริหารทั่วไป 
   การบริหารท่ัวไป คือ การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโน
ผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ งานการศึกษา 
การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นๆ การจัดระบบ
ควบคุมภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ และงานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 

 ดังนั้น จึงสรุปขอบขายภารกิจของผูบริหาร ประกอบดวย 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
 ทฤษฎีสําหรับผูบริหาร 

 เจมส เอ็ม. ลิมแฮม (James M. Lipham) ไดกลาวถึงทฤษฎีพ้ืนฐานสําคัญซึ่งจะชวยใหผูบริหาร
โรงเรียนมีความเขาใจและสามารถปรับปรุงบทบาทของคนไดถูกตองไว 7 ทฤษฎีดวยกัน คือ 
  1) ทฤษฎีระบบท่ัวไป (general system theory) 
   2) ทฤษฎีระบบสังคม (social system theory) 
   3) ทฤษฎีคานิยม (values theory) 
  4) ทฤษฎีองคการ (organizational theory) 
  5) ทฤษฎีบทบาท (role theory) 
  6) ทฤษฎีการตัดสินใจ (decision theory) 
  7) ทฤษฎีภาวะผูนํา (leadership theory) 
 ทฤษฎีระบบทั่วไป (general system theory) ที่นํามาใชกับโรงเรียนจะเนนถึงความเกี่ยวพัน
ระหวางหนวยงานยอยของโรงเรียนและความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับสิ่งแวดลอม แนวคิดของทฤษฎี
ระบบกอใหเกิดเครื่องมือตางๆ สําหรับประเมินความตองการทางดานการศึกษา การวิเคราะหโปรแกรม
โรงเรียน การตัดสินใจทางการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวอยางของเครื่องมือ ไดแก 
การบริหารโดยต้ังจุดประสงค (MBO) ระบบการวางแผนการจัดโครงการและงบประมาณ (PPBS) เทคนิค
การประเมินและปรับปรุงแผน (PERT) และสายงานวิกฤต (CPM) 
 ทฤษฎีระบบสังคม (social system theory) เปนทฤษฎีระบบทั่วไปแตเนนเฉพาะดานสังคม 
โรงเรียนในแงนี้ เปนระบบที่มีความซับซอน มีการปะทะสัมพันธและเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา 
แตถาหากพิจารณาแตเฉพาะในดานโครงสรางโรงเรียนเปนระบบสังคมที่มีเอกภาพระบบหนึ่ง ในกรอบระดับ
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ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ภายในระบบสังคม
ที่กวางไกลออกไป ไดแก อําเภอ จังหวัด เขตการศึกษา ระดับความสัมพันธนี้เปนวิถีทางของการจัดสรร
การผสมผสานบรรดาบุคลากรและวัสดุ ใหบรรลุจุดประสงคของระบบ สวนในการปฏิบัติการบริหารโรงเรียน
ดําเนินไปภายในขายการปะทะสัมพันธระหวางบุคลากร ดังน้ัน ธรรมชาติของความสัมพันธระหวางบุคลากร
หรือความสัมพันธทางดานสังคม จึงกลายเปนสวนประกอบสําคัญของการบริหารโรงเรียน นอกจากน้ี
ยังมีประโยชนตอการประเมินพฤติกรรมขององคการและบุคลากร และกอใหเกิดความคิดรวบยอด
ทางดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจและขวญัในการทํางาน 
 ทฤษฎีคานิยม (values theory) คานิยมอาจแบงออกเปน 3 ระดับ ระดับแรกเรียกวา คานิยม
ทางธรรมหรือแกนกลาง (sacred or core value) เปนคานิยมที่กอใหเกิดอุดมการณและความเช่ือพื้นฐาน
คอนขางมั่นคงเปลี่ยนแปลงไดยาก ระดับที่สอง เรียกวา คานิยมทางโลก (secular value) เปนคานิยม
เกิดจากการตีความและกําหนดแนวปฏิบัติใหบรรลุคานิยมระดับแรก ระดับที่สาม คานิยมทางดานปฏิบัต ิ
เปนคานิยมในการปฏิบัติใหบรรลุคานิยมระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 เปลี่ยนแปลงไดงาย ความสัมพันธ
ระหวางคานิยมระดับตางๆ จะเห็นไดจากตัวอยางในสังคมที่ยึดลัทธิปจเจกบุคคลเปนคานิยม 
แกนกลางยอมถือตรงกันวา นักเรียนแตละคนมีความสัมพันธกันสูงสุด แตในแงคานิยมอันดับสอง ครูสมัยเกา
จะตีคานิยมแกนกลางแตกตางไปจากครูสมัยใหม ในระดับที่สามแมแตบรรดาครูสมัยใหมดวยกัน 
ก็ยังใชวิธกีารที่แตกตางกันออกไปในการสอนแบบรายบุคคล จึงเกิดคานิยมปลีกยอยแตกตางกันออกไปอีกมาก 
ดังน้ัน ผูบริหารจะตองคํานึงถึงคานิยมที่ตนมีอยูและขณะเดียวกันจะตองคํานึงถึงคานิยมของบุคคลอ่ืนดวย 
 ทฤษฎีองคการ (organizational theory) ทฤษฎีองคการสมัยเกาไดกอใหเกิดความคิดรวบยอด 
ทางดานโครงสรางระบบราชการ ความสัมพันธของอํานาจและกลไกการประสานงาน ไดแก เอกภาพ
การบังคบับัญชา ชวงการควบคุมงานและความสัมพันธระหวางสายการบังคับบัญชาและสายงานที่ปรึกษา 
ในแงของทฤษฎีองคการสมัยใหมโรงเรียนเปนทั้งองคการรูปนัยและองคการอรูปนัย องคการรูปนัย
มีการดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ี บทบาท สายงาน สวนองคการอรูปนัยนั้นเปรียบเสมือนเงา 
มีการดําเนินการโดยอาศัยความคุนเคยสวนตัว ความเชื่อถือ ความรวมมือซึ่งกันและกัน ความเขาใจตอ
องคการรูปนัยและองคการอรูปนัย จะชวยใหผูบริหารโรงเรียนปรับสภาพความเปนผูนําของคนในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนจะเกิดขึ้นไดนอยมากถาปราศจาก
การสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร 
 ทฤษฎบีทบาท (role theory) บทบาทของผูบริหารถูกกําหนดและปรับปรุงเปล่ียนแปลงเรื่อยมา
ในขณะที่มีการปะทะสัมพันธกับบุคลากรและกลุมอางอิงอื่นๆ และยังไดมาจากกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ 
ตลอดจนนโยบายของหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมการศึกษาอีกดวย ทฤษฎีบทบาทกอใหเกิดแนวทาง 
การประเมินความมุงหวังของบทบาทที่ผูบริหารยึดถืออยูและกลุมอางอิง ไดแก บุคลากรในสํานักงาน 
ผูบริหารโรงเรียนอื่น ครู ผูปกครอง และแนวทางการประเมินความสามารถของบุคลากรที่จะรับรู
ความคาดหวังของบทบาทจากบุคคลอ่ืน ความรูในดานทฤษฎีบทบาทจะชวยใหผูบริหารโรงเรียนเขาใจ 
สามารถปรับตวัและปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของตนไดดีข้ึน 
 ทฤษฎีการตัดสินใจ (decision theory) ทฤษฎีน้ีมีทัศนะวา ผูบริหาร คือ ผูที่ทําหนาท่ี
ในการตัดสินใจ ไมวาจะเปนการตัดสินใจแบบทันทีทันใด แบบประนีประนอม หรือแบบสรางสรรค เน้ือหา
ทางทฤษฎีการตัดสินใจจะกลาวถึงขั้นตอนตางๆ ของการตัดสินใจ สิ่งที่ตัดสินใจ การวิเคราะหพฤติกรรม
ของการตัดสินใจและการใหบุคลอ่ืนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเนื่องจาการตัดสินใจในการบริหาร
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เปนสิ่งที่ตองกระทํารวมกัน ฉะนั้น ขอบเขตของการเขามามีสวนรวมของเจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครอง 
และคนอื่นๆ จึงไดรับความสนใจมากขึ้น 
 ทฤษฎีภาวะผูนํา (leadership theory) ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของผูบริหาร
ทฤษฎภีาวะผูนํากอใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับความหมายและขอบเขตของผูนํา วิธีการศึกษา ภาวะผูนํา
และลักษณะของผูนําและอื่นๆ 
  ผูบริหารที่ดีตองรูทฤษฎีการบริหารและการปฏิบัติควบคูกันไป ทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานสําคัญ
ซึ่งจะชวยใหผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจและสามารถปรับปรุงบทบาทของตนได แตละทฤษฎี
จะมีขอสันนิษฐานท่ีแตกตางกันไป และยังไมปรากฏวามีทฤษฎีใดที่สามารถครอบคลุมปรากฎการณ
ทางการบริหารไวไดทั้งหมด ทฤษฎีนี้จะชวยใหผูบริหารมองเห็นภาพของสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนได
ลึกซึ้งไดมากยิ่งขึ้น 

 โดยสรุปปจจัยดานผูบริหารเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหโรงเรียนมีประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
โดยผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ในดานความสามารถของผูบริหารโรงเรียน มีบทบาท
ในการบริหารจัดการ มีภาวะผูนํา การตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล ความมีมนุษยสัมพันธ วิสัยทัศน
ในการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 2.3.2 ปจจัยดานครูผูสอน 
 ความหมายของครผููสอน 

 ครูเปนผูที่มบีทบาทสําคัญในการดําเนินการสอน เพราะเปนบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับผูเรียน
ผลการเรียนการสอนจะดีมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับตัวครูผูสอนเปนสําคัญมีนักวิชาการหลายทานได
ใหความหมายไวดังน้ี 

 อําไพ สุจริตกุล (2534, หนา 47-48) กลาววา คําวา “ครู” “ปูครู” “ตุครู” และ “ครูบา” 
ในสมัยโบราณ หมายถึง พระสงฆผู ทําหนาที่สอนกุลบุตรทุกระดับอายุ ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน
สอนทั้ งดานอักขรวิธี  ท้ังภาษาไทยและภาษาบาลี สอนให เปนคนดีมี วิชาชีพ ตลอดจนความรู
ทางพระพุทธศาสนา แมเมื่อศิษยมีอายุครบบวชแลว ก็ยังคงศึกษาในวัดหรือสํานักน้ันๆ ตอไป จนมีความรู
ความชํานาญ สามารถถายทอดวิชาที่ไดรับการส่ังสอน'ฝกฝนจากครูบาของตนใหแกศิษยรุนหลังของ
สํานักตอไป หรืออาจลาไปแสวงหาความรูความชํานาญตอจากพระสงฆหรือครูบา หรือตุครู ณ สํานักอื่น 
เมื่อเช่ียวชาญแลวก็กลับมาชวยสอนในสํานักเดิมของตนจนเปนครูบาสืบทอดตอไป 

 ราชบัณฑิตสถาน (2539, หนา 170) ไดใหความหมายของครูผูสอนวา เปนผูที่สั่งสอนศิษย
ผูถายทอดความรูใหแกศิษย 

 ธีรศักดิ์ อัครบวร (2542, หนา 29) ไดใหความหมายของครูผูสอนตามรูปคําในภาษาอังกฤษ 
“TEACHER” ดังตอไปน้ี 

  T = teaching and training  การส่ังสอนและการฝกฝน 
  E = ethics instruction  การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  A = action research  การคนควาวิจัยหรือแสวงหาความรูใหมๆ 
  C = cultural heritage  การถายทอดวัฒนธรรม 
  H = human relationship การสรางมนุษยสัมพันธ 
  E = extra job   การปฏิบัติหนาที่พิเศษตางๆ 
  R = report and counseling การรายงานผลและการแนะแนว 
  S = student activities  การจัดกิจกรรมนักเรียน 
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 คุรุสภา (2556, หนา 10) กลาววา ครูผูสอน หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลัก
ทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 สรุปไดวา ครู มาจากคําวา “ครุ” แปลวา หนัก ซึ่งเปนภูมิปญญาท่ีบรรพบุรุษกําหนดใหบุคคล
ที่ทําหนาที่ในการสืบทอดและถายทอด องคความรูจากภายนอกที่มองเห็น ความรูจากภายใน อีกทั้ง
ทําความรูใหกระจาง และเปนผูมีหนาที่สรางผูเรียนใหมีคุณภาพทั้งวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสขุ และเปนกัลยาณมิตร 
 ความสาํคัญของครูผูสอน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 15-16) กลาวถึง ความสําคัญของครูผูสอนตอการพัฒนา
ผูเรียน ดังน้ี 
          1) เปนผูมีความรูความสามารถในการแสวงหาความรู สรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู
และมีความกระตือรือรนที่จะขวนขวายหาความรูใหมๆ  อยูเสมอๆ 
          2) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไคศึกษาคนความากๆ 
   3) สงเสริมใหผูเรียนรักการอาน สามารถใชหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
  4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง เพื่อหาความรูโดยไมสิ้นสุด สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
          5) สํารวจและใชแหลงเรียนรูท้ังในโรงเรียนและในทองถ่ินเพื่อประโยชนตอการเรียนรู 
          6) ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่เนนวิธีการเรียนรูควบคูไปกับเน้ือหาวิชา 
  7) เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเขาถึงแหลงเรียนรูใหมๆ 
  8) เปนผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพราะเปนภาษาสากลที่จะชวยในการถอดรหัสทั้งปวง 
เชน อินเตอรเน็ต หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 
   9) มีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหกาวทันความรู และสามารถปรับตัวใหเขากับ
ยุคโลกาภิวฒัน โดยใหมีความฉลาดทางอารมณ 
   10) แสวงหาแนวทางท่ีจะนําสังคมเขามาเปนครู ของผูเรียนโดยใหผูนําชุมชนจัดกิจกรรม
นอกสถานท่ีใหกับนักเรียนการใชส่ิงตางๆ ในชุมชนมาเปนสื่อการเรียนการสอน 

 พนม รมเย็น (2546, หนา 65-66) กลาวถึง ความสําคัญของครูผูสอนในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ครูมีบทบาทอยางมากในเรื่องของการปลูกฝงใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ตลอดจนดานคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 สรุปไดวา ครูเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนความสําคัญของครูผูสอน
ครูมีบทบาทอยางมากในเรื่องของการปลูกฝงใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ
 บทบาทหนาที่ของครูผูสอน 

 ครูเปนบุคคลท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังน้ันกอนท่ีครูจะไปพัฒนาผูอ่ืนครูจะตองพัฒนา
ตนเองกอนครูจะตองรูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง เพื่อที่จะไดพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกตอง
บทบาทและภารกิจของครูควรจะมีดังตอไปนี้ 
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 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2537, หนา 184) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ครูวา กิจท่ีครูตองทําใหเสร็จสิ้นบริบูรณ ซ่ึงการกระทําของครูอาจเปนไปโดยอาศัยหลักของคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมายหรือดวยจิตสํานึกในความถูกตองเหมาะสมซึ่งมีขอบเขต ดังนี ้

  1) การส่ังสอนศิลปะวิทยาการตางๆ ใหแกศษิย 
  2) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใหแกศิษย 
  3) ปกครอง ดูแล ความทุกขสุขของศิษย 
  4) การประเมินผลความกาวหนาของศษิย 
  5) การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  6) การจัดกิจกรรมเพื่อความเจริญงอกงามของศิษย 
  7) การปฏิบัติงานในหนาที่และที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเรียบรอยและมีคุณภาพ 
  8) ดูแล สอดสองปองกันภัยพิบัติ 
  9) การเสริมสรางสมรรถภาพทางวิชาการใหแกตนเองอยางสม่ําเสมอ 
  10) การรักษาวินัยและประเมินตนเองใหเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยและบุคคลท่ัวไป 
 รวีวรรณ ชินะตระกูล และเตือนจิตต จิตตอารี (2538, หนา 92-96) กลาววา ครูตองมีความศรัทธา
ในวิชาชีพครู ต้ังใจใหความรูความสามารถทางวิชาชีพเพ่ือใหบริการแกผูเรียนและสังคม มีความซื่อสัตยตอ
หลักการของอาชีพครู มีความรับผิดชอบในดานการศึกษาตอสังคม ชุมชน และผูเรียน มีความรัก ความเมตตา 
อุทิศตนและเวลาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในทุกดาน คือ 
  1) มีความเมตตากรุณา ใหความเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเพื่อนรวมงานและสังคม สนใจ
และหวงใยการเรียนและความประพฤติของผูเรียน 
  2) มีความยุติธรรม ใหความเปนธรรมแกนักเรียนและมีความเปนกลาง ไมเลือกท่ีรักมักที่ชัง 
  3) มีความรับผิดชอบ มุงม่ันในผลงาน ใชเวลาวางอยางมีคา ปฏิบัติหนาที่ครบถวน 
  4) มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานและสถานศึกษา 
  5) มีความขยัน ตั้งใจและพยายามที่จะสอนเด็กใหบรรลุจุดมุงหมาย 
  6) มีความอดทนเมื่อเกิดอุปสรรค และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ 
  7) มีความประหยัด ใชของคุมคา 
  8) มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู เห็นความสําคัญของอาชีพครู รักษาชื่อเสียงวิชาชีพครู 
สํานึกและตระหนักที่จะเปนครูที่ด ี
  9) มีความเปนประชาธิปไตยที่จะปฏิบัติงานและการดาํรงชีวิต ใชหลักการและเหตุผล
ในการตัดสินใจและแกปญหา ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ผกา สัตยธรรม (2544, หนา 57-59) กลาววา บทบาทหนาที่ของครูผูสอนที่ควรปฏิบัติ มีดังน้ี 
  1) บทบาทในการพัฒนาและสรางคน คือ เปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และ 
จริยธรรมควบคูกันไป ตองเปนผูพัฒนาตนเองในดานวิชาการ เปนตวัอยางท่ีดีใหแกศษิย 
  2) บทบาทในการสืบทอดและรักษาระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ คือ 
ครูจะตองมีความรู ความสามารถที่จะอบรมสั่งสอน และสามารถในการถายทอดประสบการณตางๆ 
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีงามและใหเห็นคุณคาเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมอันเหมาะสม อันเปนมรดกตกทอด
มาจากบรรพบุรุษใหแกเยาวชน มิใหสูญหายไปจากวัฒนธรรมของชาติ 
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  3) บทบาทในการเปนผูนําของสังคม คือ ครูตองมีความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนใหศิษย
มีความรู ความสามารถ เปนผูนําของสังคมได สามารถใหความคิดเห็นและใหคาํปรึกษาในเรื่องราวตางๆ 
และตองเปนผูนําทางความประพฤติดวย 

 ธีรศักด์ิ อัครบวร (2544, หนา 20-27) กลาววา บทบาทหนาที่ของครูผูสอนมี 4 ดาน คือ 
  1) บทบาทและความสําคัญตอการสรางเยาวชน คือ ครูตองประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีและเปนท่ีพึ่งของเด็ก ครูควรเปนนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เมื่อเด็กเกิดปญหา
จะไดชวยเหลือและแกไขได ครูจะตองเปนผูประสานระหวางครอบครัว ชุมชนกับโรงเรียน ครูตองเปน
ผูเสียสละ อุทิศทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญา เพื่อชวยเหลือเด็กและครูตองทราบและไมเพิกเฉย
ตอสิทธเิด็ก และใหการคุมครองสทิธิเด็กอยางเปนรูปธรรม 
  2) บทบาทและความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ครูเปนผูพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระดับแรงงานและแรงงานก่ึงฝมือ ครูตองพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ เปนสมาชิกที่ดี
ของมนุษยชาติ สามารถส่ือสาร อานออกเขียนได เขาใจธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เขาใจและติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆ รูจักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน เปนสมาชิกท่ีดี
ของวงการอาชีพ ทํางานรวมกับผูอื่นเปน รักการทํางาน มีทัศนคติตออาชีพสุจริตและเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม 
สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว รู จักใหความรวมมือ
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมในชุมชนและประเทศชาติ เปนผูพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระดับชางฝมือหรือระดับชางเทคนิค ครูเปนผูตียม ผูถายทอด ฝกอบรมใหแกศิษย เปนคนแรกและ
เปนผูพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับวิชาชีพ การศกึษาวิชาชีพตองอาศัยครูในสาขานั้นๆ เปนผูถายทอด 
  3) บทบาทและความสําคัญของครูในการรักษาชาติ การรักษาชาต ิคือ การรักษาวิถีชีวติ 
ของมวลชนในชาติ หรือรักษาวัฒนธรรมของชาติ 
  4) บทบาทและความสําคัญของครูในการเยียวยาสังคม ครูเปนผูอบรม ผูขัดเกลาศิษย
ใหเปนคนดี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป., หนา 45) ไดพูดถึงบทบาทหนาที่ของครูผูสอน ไวดังน้ี 
  1) ทําการสอนอบรมนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบทางราชการ 
  2) เอาใจใสการสอนและปรับปรุงพัฒนาการสอนอยางสม่ําเสมอ 
  3) สงเสริมเผยแพรการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  4) ตระหนักวานักเรียนทุกคนมีความสามรถในการเรียนรูไดรับการสอนและพัฒนาได 
  5) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยจรรยามารยาทวินัยและหนาที่ 
  6) ตระหนักในความแตกตางในความสามารถและการเรียนของนักเรียน 
  7) พัฒนายุทธศาสตรการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
  8) สนับสนุนนักเรียนใหมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการเรียนรูและรับผิดชอบตนเอง 
  9) รวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาองคกรชุมชนตนเอง 
  10) ติดตามและประเมินผลนักเรียนอยางตอเนื่องโดยใชเทคนิค 
  11) รายงานตอนักเรียนผูปกครองดวยความชัดเจนเที่ยงตรง 
  12) ใหคําแนะนําปรึกษาดูแลการจัดกิจกรรมสภานักเรียนใหเปนไปตามแนวทางที่ถูกตอง

เหมาะสม 
  13) อื่นๆ ที่โรงเรียนเห็นเหมาะสมและกําหนดเพิ่มเติม 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 9-10) มีนโยบายในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงานดังน้ี 

  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีคุณสมบัติคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีขวัญกําลังใจมีความกาวหนาในวิชาชีพ และ

ไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม 
 สรุปไดวา ครูเปนบุคคลที่สําคญัท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครูผูสอนจึงตองรูจักบทบาทหนาท่ี

ของตนเองเพื่อท่ีจะไดปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีตองการของสังคมพัฒนาเยาวชนชน
ของชาติใหเปนคนดีคนเกงดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขประเทศชาติก็จะมีการพัฒนากาวไกลทันตอ
สังคมโลก ดังน้ันกอนท่ีครูจะไปพัฒนาผูอื่นครูจะตองพัฒนาตนเองกอน ครูจะตองมีขวัญกําลังใจและ
ความพึงพอใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพราะจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงตามไปดวย 
 ลักษณะของครูผูสอนท่ีดี 

 ครูที่ดีควรมีคุณลักษณะท่ีจําเปน 3 ดาน ตอไปนี้ 
  1) ดานคุณลักษณะ 
   (1) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และพรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเสมอ 
     ก. ประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูเรียน ทั้งดานศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย 

สุขนิสัย และอุปนิสัย ตลอดจนมีความเปนประชาธิปไตย 

     ข. ใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

     ค. มีความเมตตาแกศิษย และเห็นคุณคาของศิษย 
      ง. มีสขุภาพสมบูรณ 
     จ. มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และสามารถใชกระบวนการคิดวิเคราะห
เพื่อแกไขปญหาตางๆ  
     ฉ. มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถเปนผูนําชุมชนได 
      ช. สามารถใชเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาตนเอง 

      ซ. สามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได คือ 

     ก) เปนครูที่เนนความหลากหลายเพ่ือตอบสนองตอผูเรียนเปนหลัก แนะนํา
ผูเรียนสามารถพัฒนาเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและสรางสรรค และใหขอมูลสะทอนกลับผูเรียนได
อยางตอเน่ือง 

     ข) รูวทิยาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน เพราะการศึกษา
ยุคใหมเปนการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิคสมากขึ้น 

     ค) เปนครูที่ตองไปหานักเรียนมากขึ้น เขาเยี่ยมชุมชนไดมากขึ้น 

  2) ดานความรูของครู 
   (1) มีความรูในวิชาที่สอนอยางแทจริง สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีในศาสตรความรูมาสู
การปฏิบัติได ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับทองถ่ิน 

   (2) มีความรูดานการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร และภาษาเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู 
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   (3) มีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมินผล และสามารถ
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   (4) รูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพ่ือแลกเปล่ียนความรู และฝกให
ผูเรียนคิดวเิคราะหวิจารณได 

  3) ดานการถายทอดความรู 
   (1) สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตางๆ เพื่อจัดบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจ 
และผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงความรูน้ันสูการนําไปประยุกตใช
ในชีวติประจําวันได หรือใชในการเรียนรูตอไป 

   (2) สามารถอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย 
รวมทั้งรักในความเปนประชาธิปไตย เพื่อเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข 

   (3) สามารถพัฒนาใหผูเรียนใฝรู และกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใชภาษา 
สื่อสารกันได เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ และสามารถใชเครื่องมือตางๆ ในการแสวงหาความรู
และเรียนรูไดดวยตนเอง 

   (4) สามารถพัฒนาใหผูเรียนมองกวาง คิดไกล และมีวิจารณญาณที่จะวิเคราะหและ
เลือกใชขาวสารขอมูลใหเกิดประโยชนตอตนเองได 
   (5) พัฒนาใหผูเรียนเรียนรูเรื่องราวตางๆ ของชุมชน สามารถนําความรูไปประยุกตใช 
เพื่อพัฒนาชุมชน และแกปญหาตางๆ ในชุมชนได 
 กลาวโดยสรุป ลักษณะของครูผูสอนที่ดี จะตองประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะ 
ดานความรูของครู และดานการถายทอดความรู ถาครูผูสอนปฏิบัติไดทั้ง 3 ดานน้ี แลวจะสงผลใหผูเรียน 
มีคณุภาพ 
 ลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนท่ีดี 

 ครูเปนผูถายทอดความรูและแบบอยางที่ดีแกเยาวชนของชาติ ถาครูมีคุณลักษณะที่ไมดี 
ก็จะสงผลตอผูเรียนที่เปนอนาคตของชาติ นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนที่ดีไว
ดังน้ี 

 ธีรศักด์ิ อัครบวร (2542, หนา 51) กลาววา ครผููสอนท่ีดีมีลักษณะสําคญั 3 ดาน คือ 
 ภูมิรู ลักษณะของครูผูสอนท่ีดีในดานน้ี ไดแก คุณสมบัติสวนตัวที่เกี่ยวกับความรู ความสามารถ

ทางวิชาการที่สอน ตลอดจนเปนผูที่มีสติปญญาดี เฉลียวฉลาด เช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดสรางสรรค 
รูจักแสวงหาความรูใหมๆ  

 ภูมิธรรม ลักษณะของครูผูสอนที่ดีในดานนี้ ไดแก การประพฤติดี ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง 
กระทําแตส่ิงที่ดี สุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ นอกจากนี้ครูตองมีจรรยาบรรณและคุณธรรมสูง ซื่อสัตย เสียสละ 
มีเมตตากรุณา ยุตธิรรมและมีมานะอดทน เปนตน 

 ภูมิฐาน ลักษณะของครูผูสอนท่ีดีในดานนี้ ไดแก บุคลิกภาพดี รูปรางทาทางดี แตงกายสะอาด 
เรียบรอย พูดจาไพเราะนุมนวล น้ําเสียงชัดเจน มีลักษณะความเปนผูนํา เปนตน 
 กลาวโดยสรุป ครูผูสอนท่ีดีจะตองมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐานถาครูผูสอนปฏิบัติไดท้ัง 3 ดานน้ี
แลวจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ 
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 ทฤษฏีจริยศาสตรของ อริสโตเติล (Aristotle) 
 ทฤษฏีจริยศาสตรของ อรสิโตเติล (Aristotle) อริสโตเติล มองวา คุณธรรมจริยธรรมทําใหมนุษย

มองเห็นแตสิ่งท่ีมีคุณคาเปนลักษณะคุณธรรมเชิงพุทธิปญญา ซึ่งเกิดจากการเรียนการสอน การไดรับ
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีอยูในธรรมชาติของมนุษย 
ตองอาศัยการอยูรวมกัน ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองรวมกันคุณธรรม จริยธรรม จะตองมีลักษณะ
สภาวะความเปนกลาง ความดีหรือลักษณะทางสายกลางเปนสิ่งที่ทําไดยากเพราะตองสลัดสิ่งที่ติดอยูที่
ปลายท้ังสองดานที่เปนความเขมขนและความออนดอยออกเสียกอน การทําไดก็จะเขาถึงความดี ความดี
ที่อริสโตเติล กลาวถึง คือ การอยูดี ทําดีและชีวิตประสบความสุข โดยมุงหวังใหทุกอยางเปนไปตามสภาวการณ
หรือเปนไปตามธรรมชาติอยางแทจริง หลักทฤษฎีทางจริยธรรมของ อริสโตเติล สามารถนํามาปรับใชกับ
ครูผูสอนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะหลักการวาดวยความดี ความสุขและทางสายกลาง เปนตน การนํามาใช
เพื่อปลูกฝงใหผูนักเรียนฝกใฝในความดีก็จะทําใหสังคมมีความสงบสุข 

 เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1959, pp. 113-115; อางถึงใน สมใจ เขียวสด, 2536, หนา 54-55) 
ไดศกึษาความตองการของครูในโรงเรียนโดยการคนหาคําตอบจากครูในจากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีทําให
บุคคลชอบหรือไมชอบการทํางานมี 2 ประการ คือ 

  1) ปจจัยจูงใจ (motivation factors) สิ่งที่เปนแรงจูงใจบันดาลใหบุคคลทํางาน
เพิ่มประสทิธิภาพอยางเต็มความสามารถประกอบดวย 6 ประการคือ 

   (1) ตัวของงานเอง คือ เน้ือหาสาระของงานที่ทาทายความสามารถเปนงานท่ีมีประโยชน
มีความสําคัญ ซึ่งลักษณะของงานน้ีเปนแรงบันดาลใจใหพอใจท่ีจะเสี่ยงทํางานนี้ใหได 

   (2) ความสาํเร็จของงาน คือ ความมุงหวังท่ีจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ 
   (3) ความเจริญเติบโต คือ ความเปนตัวของตัวเองท่ีจะทํางานโดยมีอิสระในการคิด

ที่จะทํางานน้ันหรือไดรับความไววางใจใหทํางานน้ันโดยอิสระ 
   (4) ความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบตองานน้ันอยางแทจริงการมีความรับผิดชอบ

ยอมบันดาลใจใหเขาทํางานอยางทุมเทใหประสบผลสําเร็จ 
   (5) ความกาวหนา คือ มีโอกาสที่จะทําใหความเจริญกาวหนาในการงานของตน 
   (6) ความเปนที่ยกยองยอมรับ คือ ไดรับการยกยองยอมรับในผลงานท่ีทําจากบุคคล

อื่นๆ 
  2) ปจจัยของการบํารุงรักษาส่ิงที่ทําใหบุคคลชอบทํางานในองคการแหงนั้นก็คือ 

การบํารุงรักษาบุคลากรในองคการใหทํางานอยูไดดวยความสุข ซึ่งมีองคประกอบจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 10 ประการ คือ 

   (1) ตําแหนงฐานะของานเหมาะสม 
   (2) ความสมัพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา 
   (3) ความสมัพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน 
   (4) ความสมัพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา 
   (5) เทคนิคการบริหาร 
   (6) นโยบายแนะการบริหารในองคการ 
   (7) ความมั่นคงในงาน 
   (8) สภาพการทํางานที่ปลอดภัย 
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   (9) เงินเดือน 
   (10) ชีวิตสวนตัว 
 แมคลารเนย (Mc Lamey, 1989; อางถึงใน สมพงศ เกษมสิน, 2514, หนา 403-406) ไดศึกษา

ความตองการในการปฏิบัติงานของครู พบวา ครูสวนใหญมีความตองการในการทํางานอยางนอย 
10 ประการ คือ 
  1) ความมั่นคงในการทํางานหมายความวาในการปฏิบัติงานนั้นจะตองมีหลักประกันวา
ตราบใดที่ตนไดปฏิบัติงานเต็มกําลังความรูความสามารถ และมีผลงานถึงมาตรฐานก็จะไดรับการจาง
ตลอดไป 

  2) ความพอใจในการทํางานปจจัยสําคัญที่ทําใหการทํางานมีผลงานแตกตางกัน คือ 
ความพอใจในการทํางานคนเราหากไดทํางานที่เราพึงพอใจหรืออีกนัยหน่ึงคือ มีความสุขในการทํางานนั้น
ผลงานยอมจะดกีวาผลงานของผูตองทํางานดวยความจําใจหรือเพียงปฏิบัติตามหนาที่เทาน้ัน 

  3) โอกาสกาวหนาในการทํางาน หมายถึง งานในหนาที่ที่ปฏิบัติอยูน้ันเปนงานที่มีโอกาส
กาวหนาตราบใดที่บุคคลยังมีความหวังท่ีจะกาวหนาก็ยอมมีกําลังใจที่จะฝาฟนอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้นๆ
ใหลุลวงไปดวยกําลังใจท่ีดีเสมอ 

  4) การไดรับการยกยองนับถือเปนท่ียอมรับสนับสนุนการทํากิจการงานใหประสบผลสําเร็จ
ยอมเปนการเสริมสรางขวัญกําลงัใจและความมั่นใจในการทํางาน 

  5) การมผีูบังคับบัญชาที่มีความสามารถผูใตบังคับบัญชายอมปรารถนาที่จะมีผูนําหรือ
หัวหนางานท่ีมีความรูความสามารถเพราะจะเปนผูชี้แนะเปนตัวอยางในการทํางานและการปฏิบัติตนได 

  6) การไดรับคาจางโดยธรรม หมายถึง การกําหนดอัตราเงินเดือนก็ดีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก็ดีหรือไดรับความดีความชอบใหเปนไปโดยธรรมเพราะมีความสําคัญในดานจิตใจของผูปฏิบัติงานอยางมาก  

  7) ความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมกันในการปฏิบัติงานของคนในองคการไมมี
การแบงแยกเปนพรรคเปนพวกหรือลําเอียงในลักษณะใดๆ ในหนวยงานเพราะสิ่งเหลาน้ีเปนมูลเหตุ
ที่ทําลายขวัญในการทํางานและทําลายความสามัคคีในหมูคณะในองคการ 

  8) ความนุมนวลและแนบเนียนการมีปยะวาจายอมเปนที่พอใจรักใครแกผูรวมงานเสมอ 
  9) การยอมรับนับถือมนุษยเปนสัตวสังคมเม่ือเราอยูท่ีใดและไดรับการยอมรับวาเปน

พวกพองเดียวกันกับสมาชิกสวนใหญเรายอมมีความสุขใจและมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ในฐานะที่เปนสมาชิกหรือเปนสวนหน่ึงขององคการนั้น 

  10) ความพอใจในสภาพการทํางานในการปฏิบัติงานน้ี นอกจากการมีเพื่อนรวมงานท่ีดีแลว
สภาวะแวดลอมและสภาพของงานนับวามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานมาก 

 โดยสรุปปจจัยดานครูผูสอนนั้น ครูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยการเตรียมการสอนของครู คุณวุฒิของครู การพัฒนาตนเองของครู ปจจัยในการปฏิบัติงานของครู
ความตองการในการปฏิบัติงานของครูความสามารถในการสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูดวยวธีิตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 2.3.3 ปจจัยดานผูปกครอง 
 ความหมายของผูปกครอง 

 วิภาพรรณ ชูทรัพย (2545, หนา 4) ผูปกครอง หมายถึง บิดา-มารดา หรือบุคคลซึ่งรับผูเรียนไว
ในความดูแล หรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู 
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 สมยศ ยิ่งยงเมธี (2550, หนา 6) ผูปกครอง หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่เลี้ยงดูและรับผิดชอบ
ในเรื่องการศึกษาเลาเรียน ความประพฤติตางๆ โดยมีความสัมพันธเกี่ยวของกันทางสายเลือดและ
ใหการอุปการะเสมือนบุพการีใหแกผูเรียน 

 นิพนธ กินาวงศ (2551, หนา 8) ผูปกครอง หมายถึง ผูรับผิดชอบและดูแลเอาใจใส อบรมส่ังสอน
ผูเรียน ไดแก บิดา มารดา ญาติหรือผูที่บิดา มารดาไววางใจนําบุตรหลานไปฝากไว มีความสัมพันธใกลชิด
กับผูเรยีนและใหการศึกษาแกผูเรียน 

 วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553, หนา 11) ผูปกครอง หมายถึง ครูคนแรกๆ ของเด็กและเดก็ๆ 
ก็ไดเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางที่บาน โดยไมตองไดรับอิทธิพลหรือไดรับการสอนอยางเปนทางการ
จากสถานศึกษาแตอยางใด 

 สารานุกรมเสรี (2554, หนา 1) ผูปกครอง หมายถึง บุคคลซึ่งศาลตั้งใหใชอํานาจปกครองผูเยาว
ที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะและไมมีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง 

 ผูปกครองยังอาจหมายถึง ผูอนุบาลที่ศาลต้ังใหดูแลคนไรความสามารถ และผูพิทักษ (curator) 
ที่ศาลต้ังใหดูแลคนเสมือนไรความสามารถ 
 สรุปไดวา ผูปกครอง หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่เล้ียงดูและรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาเลาเรียน 
 บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 พอ แม ผูปกครอง เปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด สายใยความรักความผูกพันระหวางเด็ก
กับพอแม เปนความสัมพันธที่ลึกซึ้ง มั่นคงและยาวนาน เปนพลังยิ่งใหญ ที่ชวยผลักดันในการดําเนินชีวิต
ในดานตางๆ ประสบผลสําเร็จได ดานการศึกษาก็เชนกัน ผลการวิจัยดานครอบครัวในรอบ 30 ปที่ผานมา 
พบวา ความสมัพันธอยางใกลชิดระหวางพอ แมผู ปกครอง และโรงเรียน นอกจากจะทําใหเด็กประสบผลสําเร็จ
ในดานวิชาการแลว ยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
อันจะชวยใหมีความกาวหนาของชีวติตอไปในอนาคตดวย ความจําเปนอยางย่ิงที่พอ แม จะตองใหความเอาใจใส
ตอการเรียนรูของลูก สรางโอกาสการเรียนรูแกลูกใหเหมาะสมกับวัยของเขาไมวาจะเปนชวงแรกเกิดเขาสู 
วัยทารก วยัอนุบาล วัยเรียน จนถึงวัยรุน ทุกๆ ชวงของวัย พอแม จะตองชวยใหเขามีโอกาสไดเห็น ไดยิน 
ไดฟง ไดสัมผัส ทําความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหมากอยูเสมอ การเรียนรูเกิดข้ึนไดจากทุกเรื่อง ทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกสถานการณ พึงตระหนักไวเสมอวา พอแมน้ัน คือ ครูคนแรกของลูกเปนคนแรกที่นําพาลูกไปสูเสนทาง
ความรอบรูแหงชีวติความรอบรู มิไดหมายความถึง ความรูที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนวิชาการเพียงสวนเดียว 
หรือการสงลูกเขาโรงเรียนเพียงอยางเดียว แทจริงการเรียนรูตางๆ ที่เกิดขึ้นกับสมองของลูกนั้น 
มีทั้งการเรียนรูวิชาการเพ่ือเปนรากฐานของการศึกษาเลาเรียน ชั้นตอไป กับการเรียนรูเพื่อเปนรากฐาน
ของการดําเนินชีวิตใหเปนปกติสุข การเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งในบาน ในหองเรียน และนอกหองเรียน
อันกวางใหญไพศาล เด็กๆ จะตองเรียนรูจากสวนเหลานี้ ไปพรอมๆ กัน (หนวยศึกษานิเทศก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, หนา 3) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 44-46) ไดสรุปขอคิดเห็นขอเสนอ
และแนวทางที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนรูกับบทบาทของพอแม ผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรู 
ไวดังน้ี 

  1) ที่บาน 
   พอแม ผูปกครอง นอกจากมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตตามวัยแลว 

ตองมีหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมความพรอมใหลูกเขาสูสังคมภายนอกไดอยางมั่นใจ การเตรียมตัวลูก
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ใหพรอมต้ังแตอยูท่ีบาน เปนการปูพื้นฐานการเรียนรูอยางมั่นคงใหแกลูกกอนที่จะเขาสูระบบโรงเรียน
ที่ครูจะเปนผูสงเสริมการเรียนรูใหพัฒนาในระดับสูงข้ึนตอไป ดังน้ัน พอแม ผูปกครองควรตระหนักเสมอวา 
ไมควรทิ้งภาระการเล้ียงดูลูกท้ังหมดใหโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ แตฝายเดียว พอ แม ผูปกครองตองคํานึงถึง
สิทธิของลูก นั่นก็คือ ประโยชนของลูกเปนอันดับแรก ตองพิจารณาไตรตรองถึงความถูกตองวา 
ผลที่เกิดขึ้นใดๆ ก็ตามเปนประโยชนแกลูกอยางแทจริง พอ แม ผูปกครอง ตองรูจักปรับวิธีการเล้ียงลูก
ใหเขากับพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตองเอาใจใส ดูแลพฤติกรรม ใหความสนใจ เขาใจความพรอม 
เปดโอกาสใหลูกไดคนพบตัวเอง เรียนรูสิ่งใหมๆ และสามารถคิดเปน แกปญหาได นอกจากนั้น พอแม 
ผูปกครองตองปฏริูปตนเองทั้งในแงทัศนคติและเปนแบบอยางที่ดีแกลูกไมควรคาดหวังในตัวลูกมากเกินไป 
เพราะจะสรางความกดดันใหลูก ควรสงเสริมใหลูกไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  2) ที่โรงเรียน 
   โรงเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางสูงตอการเรียนรู เพราะโรงเรียนเปนสถานที่

ที่พัฒนาความรู พัฒนาทักษะและสงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกดานของเด็ก ใหมีความตอเนื่อง
เช่ือมโยงจากครอบครัวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ดังน้ัน พอ แม ผูปกครอง ครู และผูบริหารจะตองมีบทบาทหนาท่ี
รวมกันสงเสริมพัฒนาการเรียนรู กลาวคือ พอแม และผูปกครองตองมีความเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ 
การเรียนการสอนของโรงเรียนและการประเมินผลความสําเร็จตางๆ ของลูก ควรพบครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางลูกอยูท่ีบานและโรงเรียน ความเอาใจใสของพอแมจะสงผลตอการเรียนรู
ของลูก รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางเครือขายพอแม ผูปกครองในโรงเรียนเพื่อชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ชวยดูแลความประพฤติและการเรียนรวมทั้งการปองกันและแกปญหาตางๆ บทบาทของพอ แม 
ผูปกครองในการมีสวนรวมปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนของลูกนั้น ไดแก การเขารวมเปนเครือขายพอแม 
ผูปกครอง ท้ังในระดับหองเรียน ระดับช้ันเรียน และระดับโรงเรียน เขารวมกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
การเรียนการสอน เปนครูชวยสอน ฝกทักษะวิชาชีพตางๆ และการเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
นอกจากน้ันการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหพอแม
ผูปกครองมีบทบาทและมีสวนรวมในการประเมินผลผูเรียนและโรงเรียน โดยใหขอคิดเห็นใหขอมูลเก่ียวกับ
ผูเรียนรู และใหขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งคอยติดตามผลการประเมินและ
มีสวนรวมในการนําผลการประเมิน ไปพัฒนาปรับปรุงผูเรยีนที่บาน 

  3) แหลงเรียนรู 
   พอแม ผูปกครอง สามารถเสริมสรางการเรียนรูของลูกไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี สามารถ

เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนใหแกลูก โดยพาลูก เพื่อนๆ ของลูก และกลุมพอแมของ
เพื่อนลูกไป ทัศนศึกษาตามแหลงการเรียนรูในจังหวัดตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากสภาพแวดลอม
ที่ไดพบเห็นทําใหทุกคนไดรับบรรยากาศท่ีมีความรู ความสุขและความสนุกสนาน ทําใหสายสัมพันธพอ แม 
ลูกมีความแนนแฟนยิ่งข้ึน 

   สรุปไดวา บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอาจทําได
หลายแนวทาง ซึ่งผูปกครองตองรับรูและทําความเขาใจในบทบาทของตน และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอ
การศึกษาเลาเรียนของเด็กเพราะผูปกครองมีสวนสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของเด็กโดยตรง 
 การสงเสริมบทบาทผูปกครองในการมีสวนรวมทางการศึกษา 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หนา 34-36) กลาวถึง กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองกับ
โรงเรียนซึ่งวธิกีารท่ีโรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหงายและสะดวกในการใหผูปกครองเขามามีสวนรวม ดงัน้ี 
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  1) กิจกรรมโรงเรียน ไดแก กิจกรรมที่เนนใหผูปกครองมามีสวนรวม โดยทางโรงเรียนเปนฐาน
ของการจัดกิจกรรม ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนําโรงเรียน วิธีปฏิบัติและการดําเนินงานของ
โรงเรียน การศกึษาผูใหญ การฝกอบรม การหารายได การแสดงของนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆ ท่ีทางโรงเรียน
จัดขึ้นในโอกาสพิเศษตางๆ 

  2) กิจกรรมสานสัมพันธ เปนกิจกรรมที่เนนการสรางความสัมพันธและความคุนเคยกัน
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสนทนาและการเยี่ยมเยอืน ไดแก การประชุม ศึกษา และการเยี่ยมบาน 

  3) กิจกรรมการสื่อสารสนเทศ เปนกิจกรรมที่เนนใหผูปกครองเปนผูรับขอมูลเปนหลัก
สวนใหญเปนขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เชน นโยบายการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมของโรงเรียนและ
กิจกรรมเพื่อใหผูปกครองเห็นภาพรวมของโรงเรียน เห็นภาพการเรียนการสอนของเด็ก นอกจากนั้น
ยังมี โทรศัพทสายดวน จดหมายขาว โฮมเพจ แผนพับขอมูลโรงเรียน และปฏิทินการศึกษา 

  4) กิจกรรมการศึกษา เปนกิจกรรมที่ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
ใหผูปกครองเขาถึงชั้นเรียนทั้งเปนผูสอน เปนผูชวยครู ตลอดจนถึงเปนที่ปรึกษาสําหรับผูปกครองดวยกัน 

  5) กิจกรรมการบริการ เปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปนบริการแกสังคมและ
ครอบครัว ไดแก หองสมุดของเลน ศูนยดูแลเด็ก ศูนยแลกเปลี่ยนของที่ผูปกครองเหลือใช กิจกรรมสนับสนุน
ผูปกครองอ่ืนๆ ตามความตองการของชุมชน 

  6) กิจกรรมการตัดสินใจ เปนกิจกรรมของการมีสวนรวมของผูปกครองระดับสูงที่ผูปกครอง
จะมีสวนรวมกับโรงเรียนในการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่เก่ียวของกับกิจกรรมดังน้ีคือ การวางนโยบาย
รวมกับโรงเรียน การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหลักสตูร เปนตน 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หนา 30) กลาวถึง การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนวา
การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน เปนการสรางคุณคาการศึกษาใหกับเด็กและเปนการสรางคุณคา
ใหกับสังคม เพราะหมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง ครูและโรงเรียน ในการสรางสรรคพัฒนาเด็ก
ใหเจริญเติบโตและพัฒนาไดเต็มศักยภาพจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาผูปกครองมีหนาที่ท่ีจะตองรับผิดชอบ
ตอการจัดการศึกษาสงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศึกษา ไมไดเปนหนาที่ของโรงเรียนเพียงผูเดียว 
 สรุปไดวา การสงเสริมการเรียนรูของผูปกครอง ไมไดจํากัดแตการสงเสริมการเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เทาน้ัน ยังมีบทบาทที่ผูปกครองควรปฏิบัติในการสงเสริมการเรียน 
อีกหลายประการที่เปนการสงเสริมการเรียนโดยท่ัวไป ซึ่งไมสามารถเจาะจงไดวาเปนการสงเสริมการเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูใด เชน การจัดหาเครื่องเขียนและวัสดุที่ใชในการเรียน การจัดสถานที่ใหนักเรียน
ทํางานหรือทําการบานไดอยางสะดวกสบาย ตลอดจนการใหโอกาสนักเรียน ไดไปทัศนศึกษาหรือ
ชมนิทรรศการ เปนตน ระยะเวลาที่นักเรียนยังเด็กอยูนี้เปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวางรากฐาน
ทางการเรียนและวิทยาการตางๆ ใหแกนักเรียน ผูปกครองเปนผูหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการศึกษาของนักเรียน 
ผูปกครอง จึงควรตระหนักถึงบทบาทในการรวมมือกับทางโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนการเรียนแกนักเรียน
และพึงระวังการจัดประสบการณที่ถูกตองใหกับนักเรียนดวย ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนนั่นเอง 
 ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

 สมานจิตร สุคนธทรัพย (2550, หนา 40-41) ไดเสนอความเห็นเก่ียวกับองคประกอบที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพผูเรียนอยางเห็นไดชัด คือ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับ
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นักการศึกษาหลายทานที่ไดชวยกันสรุปปญหาของผูปกครองและเด็กอันเน่ืองมาจากรายไดของผูปกครอง
หรือเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไมดีไว ดังน้ี  
  1) ผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจะประสบปญหาความไมเสมอภาคทางการศึกษา 
คือ เด็กมีโอกาสแคเพียงการศกึษาระดับภาคบังคับเทานั้น 
  2) ผูเรียนจะพบปญหาการขาดแคลนอุปกรณที่จําเปนตองใชในการเรียน 
  3) ขาดผูสนับสนุนทางการศึกษาเพราะพอแมไมมีความรู จึงใหนักเรียนออกมาชวยกัน
ประกอบอาชีพมากกวา 
  4) ขาดผูคอยแนะนํา อบรมส่ังสอน เพราะพอแมอาจไมมีเวลาวางใหเด็กทําใหเด็กมีโอกาส
ที่จะประพฤติตนเสื่อมเสยีไดงาย 
 บุญเรือน หมั้นทรัพย (2551, หนา 57) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลอยางหนึ่งตอประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษา คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง ผูเรียน โดยเฉพาะผูปกครอง ผูเรียนที่มี
ฐานะปานกลางจะสัมพันธกับประสิทธผิลในดานการเรียนและความประพฤติของผูเรียน  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2552, หนา 239) ไดศึกษาประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พบวา นักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะเศรษฐกิจดีและโรงเรียนดีเดนเปนทางเลือกของผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
และการศึกษาดี 
 สภาพการสนับสนุนของผูปกครอง 
 ผูปกครองถือวามีความสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมผูเรียนในการปกครองของตน
ใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังน้ี 
 สุมาลี จันทรชลอ (2541, หนา 54) กลาวไววา พฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจาก
องคประกอบหลายประการ ทั้งสวนที่เปนการเรียนรู เชน สภาพสังคม การอบรมเล้ียงดู พฤติกรรมตนแบบ
และสวนท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ซ่ึงโนมเอียงท่ีจะมีพฤติกรรมสอดคลองกับส่ิงที่บุคคลรับรู
และพอใจ ลักษณะเฉพาะน้ีเปนคุณสมบัติพิเศษของแตละบุคคล ซึ่งยากที่จะอธิบายหรือควบคุมแตอิทธิพล
จากองคประกอบที่เกิดจากการเรียนรูน้ัน พอ แม หรือบุคคลที่เกี่ยวของในสังคมสามารถแกไข ปรับปรุง 
ใหเหมาะสมและเอื้อตอการปรับพฤติกรรม 
 สุมน อมรวิวัฒน (2546, หนา 18) กลาวไววา กระบวนการสําคัญที่หลอหลอมใหคนเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพนั้น มิใชแตเพียงการศึกษาและการเรียนรูจากระบบเทานั้น หากแตเปน
ความรับผิดชอบของทุกสวนในสังคมไทย โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวและการเปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับเด็กและเยาวชน การเรียนรูจากความสัมพันธในครอบครัวและวงศาคณาญาติ ประสบการณที่เกิดจาก
ชุมชน สิ่งแวดลอม เพื่อน การพักผอน ความคิดตางๆ ที่ไดรับจากสื่อมวลชนมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
ผูเรียน 

 สรุปไดวา สภาพการสนับสนุนของผูปกครอง หมายถึง สภาพของผูปกครองที่มีสวนสาํคัญ
ในการสงเสริมและใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยมีการรวมกิจกรรมในครอบครัว ดังนี ้
  1) การสอนการบาน 
  2) การกวดขันการอานหนังสือ 
  3) การมอบหมายหนาท่ีทํางานบาน 
  4) ใหของขวัญในโอกาสสําคัญเปนหนังสือ 
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  5) ฝกความขยันหมั่นเพียร 
  6) การรวมกิจกรรมตางๆ ในวันหยุด 
  7) การพาสมาชิกในครอบครัวไปรานหนังสือ 
  8) การจัดสภาพบานที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู 
 บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเล้ียงดู 

 ประสงค สังขะไชย (2545, หนา 2) กลาวถึง บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
ดังน้ี 

  1) ปูพื้นฐานการพัฒนาการดานรางกาย พอแมควรใหความสนใจใสใจการเจริญเติบโต
ของลูก ดูแลเรื่องอาหารการกินทั้งปริมาณและคุณภาพครบ 3 มื้อในแตละวัน ปลูกฝงการออกกําลังกาย
เลนกีฬา เพ่ือสุขภาพ และพักผอนเหมาะสมกับวัย 

  2) ปูพื้นฐานทางดานสมองสติปญญา พอแม  และผูปกครอง มีสวนชวยพัฒนา
ทางดานสติปญญาของบุตรหลาน โดยเลือกสรรกิจกรรมการใชความคิดหลายๆ แบบ ใหฝกการสังเกต
การลงมือปฏิบัติ การใชจินตนาการใหมีการโยงความคิดจากประสบการณใหมกับประสบการณเดิม 

  3) ปูพื้นฐานทางดานอารมณ และจิตใจ ใหความรัก ความอบอุน และการดูแลเอาใจใส
ซึ่งจะทําใหเด็ก มีสภาพจิตและอารมณดี มีความสุข ภูมิใจตนเอง มีความมั่นใจวาตนเปนสมาชิกของ
ครอบครัวเปนที่ยอมรบัของคนอ่ืนๆ 

  4) เสริมสรางพัฒนาการดานภาษา 
  5) สงเสริมปลูกฝงนิสัยรักการอาน พอแมควรเปนแบบอยางในการสรางนิสัยรักการอาน

ใหแกลูกและสามารถปรับตัวไดดีในสถานการณที่เหมาะสมกับวัย 
  6) เสริมสรางพัฒนาการทางดานสังคม สงเสริมใหลูกมีประสบการณจากการกระทําของ

ตนเอง และเรียนรูจากพอแม ผูปกครอง เพื่อนและสังคม มีความคิดสรางสรรค สามารถใชเหตุผล
แยกแยะไดถูกตองและรูจักปรับตัวไดเหมาะสม 

  7) จัดใหไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม เมื่อลูกพรอมที่จะเขาเรียนบทบาทของพอแมหรือ
ผูปกครองจะตองพิจารณาเลือกโรงเรียนที่ดีท่ีสุดสําหรับลูก โดยการศึกษาการบริหารจัดการของแตละโรงเรียน
ผลงานที่โรงเรียนประสบความสําเร็จ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอน
สภาพแวดลอมเพ่ือจะไดเชื่อไดวาลูกไดรับสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงเรียนน้ันๆ 

  8) ใหความใกลชิด ดูแลใหความอบอุนเพื่อสงเสริมปองกันและแกไขปญหาในแตละชวงวัย
ที่สําคัญของชีวิต ซึ่งพอแมหรือผูปกครองตองถือเปนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบอยางสําคัญย่ิงในการดูแล
แนะนําสอนสั่งฝกฝนกลอมเกลา ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาการของเด็ก 

  9) สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง 
  10) การใหคําปรึกษาแนะนําโดยไมครอบงําในชีวิตของมนุษยทุกคนจะตองเผชิญกับ

ปญหาตางๆ ตลอดเวลาไมวาปญหาสวนตัว ปญหาการเรียน หรือปญหาดานการปรับตัว เปนตน 
  11) การเปนตัวอยางและแบบอยางท่ีดีพอแมผูปกครองตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี 
  12) การเปนแรงเสริมช่ืนชมและใหกําลังใจ พอแมเปนกําลังใจลูกใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองได ชื่นชมยินดีเม่ือลูกประสบความสําเร็จ 
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 ภูมิหลังทางครอบครัวของผูเรียน 
 ภูมหิลังทางครอบครัวจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางยิ่ง เพราะครอบครัว

เปนสวนที่ใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด การปลูกฝงตางๆ มักจะเริ่มตนจากครอบครัว คือ ผูปกครองนั่นเอง 
ดังน้ัน อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และการใหการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง จึงสงผลคุณภาพ
ผูเรียน 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2539, หนา 32) ใหความเห็นเก่ียวกับภูมิหลังของครอบครัว สรุปไดวา 
บิดามารดา หรือผูปกครอง ควรจัดสภาพแวดลอมทางบานใหเอื้ออํานวยตอการศึกษาเลาเรียนของบุตร
ในบางกระบวนการ เชน การสงเสริมการเรียนรูดานภาษา ความอบอุนในครอบครัว การสนับสนุนใหกําลังใจ 
การแนะแนวดานวิชาการ และความคาดหวังของบิดา มารดา ตอระดับการศึกษาของบุตร เปนตน 
ซึ่งส่ิงเหลานี้สามารถดําเนินการไดโดยไมมีเงื่อนไขเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ 
แมบิดามารดาหรือผูปกครองที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าก็สามารถจัดกระบวนการเหลาน้ีใหบุตรได
อยางมีประสิทธิภาพ บิดามารดาใหความรักความอบอุนแกบุตร พรอมทั้งสนับสนุนแนะแนวทางตางๆ 
มีความใกลชิดกับบุตรอยางแทจริงและที่สําคัญย่ิง บิดามารดา หรือผูปกครองจะตองมีความต้ังใจที่จะแนะนํา 
อบรมสั่งสอนบุตรในการปกครองของตนเองอยางจริงจังและตอเน่ือง ซึ่งกระบวนการเหลานี้มีผลโดยตรง
ตอคุณภาพผูเรียน 

 จากขอความดังกลาวจะเห็นวา ผูปกครองเปนสวนสําคัญยิ่งตอการศึกษาของผูเรียน เพราะผูปกครอง
สามารถจัดสภาพแวดลอมทางบานใหเอื้อตอการศึกษาของผูเรียนได ตลอดจนสามารถสนับสนุนและ
แนะแนวทางตางๆ ใหกับนักเรียนได  

 ศันสนีย ฉุตรคุปต (2545, หนา 6) ไดศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของการเล้ียงดู และการเรียนรู
ของเด็ก ผลการศึกษาพบวา ส่ิงแวดลอมและวิธีการเล้ียงดูของเด็ก โดยเฉพาะการเล้ียงดูที่มีการสัมผัส 
ความผูกพันใกลชิด ความรักและความอบอุนจะสงเสริมตอพัฒนาการทางดานอารมณ การเรียนรู และ
บุคลิกภาพ ในทางตรงกันขามถาการเล้ียงดูที่ทําใหเด็กเกิดความเครียด ความกังวล หรือถูกทํารายจะยับยั้ง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองเด็กทําใหเด็กไมมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและยังเปนบุคคล
ที่ไมมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 ศันสนีย ฉุตรคุปต (2545, หนา 201-230) ไดเสนอแนะเทคนิคการเล้ียงลูกใหเปนคนดี คนเกง 
ที่มีความสุข ไว 9 ประการ ดังน้ี 
  1) สงเสริมพัฒนาการทางอารมณและความฉลาด 
  2) สงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม 
  3) เล้ียงลูกใหเปนคนดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย รูจักรับผิดชอบ 
  4) เล้ียงลูกใหมีทัศนคติที่ดีตอตัวเอง 
  5) เล้ียงลูกใหเปนตัวของตัวเอง 
  6) เล้ียงลูกใหมีระเบียบวินัย 
  7) เล้ียงลูกใหมีทักษะทางดานภาษา 
  8) เล้ียงลูกใหเปนจิตรกรและนักกีฬา 

 สรุปไดวา ภมูิหลงัทางครอบครัวของผูเรยีน ไดแก อาชีพ รายได ระดับการศึกษา การเล้ียงดู และ
การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครองมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
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 ทฤษฎีที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษา  
 ทฤษฎีขอบเขตทับซอนของอิทธิพล (overlapping spheres of influence theory) เอปสไตน 

และคนอื่นๆ (Epstein, et al., 1997, pp. 71-78) และเอปสไตน (Epstein, 1995, pp. 701-712)  
ไดเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีแนวคิดหลัก
ดังน้ี คือ เมื่อผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาถึงขนาดเปนหุนสวนกับโรงเรียนแลว ผูบริหารโรงเรียน
และครูจะริเริ่มบรรยากาศ “โรงเรียนเสมือนครอบครัว” (family-like school) มากขึ้นๆ โรงเรียนเสมือน
ครอบครัวจะตอนรับทุกๆ ครอบครัว โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะกระตุนเตือนความเปนปจเจกบุคคลของ
เด็กแตละคน และทําใหเด็กแตละคนรูสึกวาตนเองเปนคนพิเศษ ในทํานองเดียวกัน ความเปนหุนสวนน้ี 
ผูปกครองก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ครอบครัวเสมือนโรงเรียน” (school-like family) ครอบครัวเสมือนโรงเรียน
จะกระตุนใหเด็กแตละคนตระหนักวาตนเปนนักเรียน ครอบครัวจะเสริมแรงความสําคัญของโรงเรียน 
การบานและกิจกรรม ซึ่งสรางทักษะ ความรูสึกสําเร็จใหเด็ก ชุมชน รวมถึงกลุมของผูปกครองจะทํางานรวมกัน 
ริเริ่มโอกาสการเรียนรูเสมือนโรงเรียน เหตุการณ โครงการ ซึ่งเสริมแรง กระตุนเตือนใหรางวัลนักเรียน 
ที่พัฒนากาวหนาดวยดี มีความคิดริเริ่ม เสียสละ ทําดี ชุมชนก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ชุมชนเสมือนครอบครัว” 
(family-like community) จัดตั้ง บริการ เหตุการณเพื่อสนับสนุนเด็ก ครอบครัวก็จะมีจิตใจใหชุมชน 
(community-minded families) นักเรียนจะชวยเพื่อนบานของเขาและครอบครัวอ่ืนๆ แนวคิดโรงเรียน
ชุมชนก็จะเกิดขึ้น เกิดโครงการบริการ เพื่อเด็ก ผูปกครอง และคนอ่ืนๆ ตลอดเวลา ท้ังกอน ระหวาง และ
หลังจากเวลาทําการปกติของโรงเรียน โรงเรียนและชุมชนก็จะพุดคุยถึงโครงการและบริการที่เปนมิตรกับ
ครอบครัว (family friendly) เมื่อแนวคิดท้ังหมดน้ีรวมเขาดวยกัน ก็จะเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
(learningcommunities) หรือชุมชนแหงความดูแล (care communities) คําตางๆ เหลาน้ีประกอบกัน
ขึ้นเปนทฤษฎีขอบเขตทับซอนของอิทธิพล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2545, หนา 126-127) 
ที่วา ผูปกครอง/ครอบครัว คร/ูสถานศึกษา และชุมชน/สังคม เปนองคประกอบ 3 ประการที่มีอิทธิพลตอเด็ก
และทําใหเด็กนักเรียนมีคุณภาพ  

 ทฤษฎีขอบเขตทับซอนของอิทธิพลวา ประกอบดวย 2 โครงสราง ดังนี้ 
  1) โครงสรางภายนอก (external structure) แสดงถึง 3 บริบทที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู

และพัฒนาการของเด็ก ขอบเขตที่ทับซอนนี้ชี้ใหเห็นวา ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แบงปน
ความรับผิดชอบกันเพื่อเด็ก ความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติ ปรัชญาประวัติศาสตร ฯลฯ ทําใหเกิด
การทับซอนกันมากหรือนอย การเช่ือมโยงกันของ 3 บริบทนี้มากหรือนอย การปฏิบัติและการทับซอนกันนี้
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 

  2) โครงสรางภายใน (internal structure) แสดงถึงปฏิสัมพันธวาจะเกิดก็ตอเม่ือบุคคล
ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน สื่อสารหรือทํางานรวมกัน โดยเด็กเปนศูนยกลางและผูกระทํา (actor) 
ปฏิสัมพันธนี้ ความเชื่อมโยง/การมีสวนรวมของบาน โรงเรียน และชุมชน อาจจะอยูในระดับสถาบัน 
(institutional level) เชน ครอบครัว กลุมเด็ก นักการศึกษา และชุมชน หรือในระดับปจเจกบุคคล 
(individual level) เชน ครู ผูปกครอง เด็ก หุนสวนของชุมชน หรือกลุมเล็กๆ เชนเดียวกับแนวคิดของ 
รุง แกวแดง (2541, หนา 203) 
 โดยสรุปปจจัยดานผูปกครอง ในดานบทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเล้ียงดู
การเอาใจใส บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนสภาพการสนับสนุนของผูปกครอง
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ภูมิหลังทางครอบครัวของผูเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองนั้นมีบทบาทตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
 2.3.4 ปจจัยดานงบประมาณ 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปจจุบันเนนความเปนอิสระในการบริหารใหมี
ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน มีการจัดผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริการ
มาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียนการบริหารงบประมาณ
จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังน้ันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลเทาเทียมกันจึงสงผลตอคุณภาพผูเรียน รวมทั้งการติดตามประเมินผลก็เปนอีกเงื่อนไขหน่ึง
ที่สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการศึกษา (นิพนธ กินาวงศ, 
2550, หนา 78) 
 ความหมายของงบประมาณ 
 งบประมาณ เปนคําที่เขาใจกันทั่วไปแตความหมายของงบประมาณมีความหมายหลายนัยดวยกัน 
เชน  

 นิพนธ กินาวงศ (2550, หนา 78) กลาววา งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของรัฐบาล
ซึ่งประกอบดวย ตัวเลขแสดงรายรับวามาจากทางใดและรายจายที่จะตองจายตามแผนโครงการ
ที่ไดกําหนดไววาจะดําเนินการในปงบประมาณหนึ่งๆ แผนการเงินดังกลาวฝายบริหารเปนผูจัดทําข้ึนและ
ฝายนิติบัญญัติเปนผูพิจารณาอนุมัติเ มื่อไดรับอนุมัติแลวก็ตราเปนกฎหมายใชบังคับตอไปเรียกวา
พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป และการจัดทํางบประมาณ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 3 ข้ันตอนดวยกัน 
คือ การเตรียมงบประมาณ การอนุมัตงิบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 

 วิชาญ ปสพงษ (2551, หนา 8) กลาววา งบประมาณ หมายถึง แผนการดําเนินงาน
ในการจัดหาเงินมาใชในกิจการ ซึ่งจะแสดงเปนตัวเลขในรูปของจํานวนหนวยและจํานวนเงินที่จะใชดําเนินงาน 
สําหรับระยะเวลาในภายหนา การจัดทํางบประมาณจะจัดทําลวงหนา ถาเปนงบประมาณระยะส้ัน
ก็จะมีระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป และถาเปนงบประมาณระยะยาวจะมีระยะเวลา 3 ป 5 ป 
การจัดทํางบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนในทางการบริหาร และเปนที่ยอมรับสําหรับ
การชวยตัดสินใจของผูบริหารได 

 ศุภฤกษ เนื่องจํานง (2552, หนา 113) ไดใหความหมายของดานงบประมาณวาเปนการจัดทํา
และเสนองบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลการใชเงิน 
ผลการดําเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดกองทุนชวยเหลือผูเรียน 
การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ การจัดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และ
การคุมคาใชจายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนดูแลความสะดวกตางๆ 

 สรุปไดวา งบประมาณ หมายถึง แผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน
แสดงโครงการดาํเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่ง ประกอบดวย ขั้นตอนตางๆ 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 
การเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 
 ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ 

 งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหารโรงเรียน สามารถนําเอางบประมาณ
มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารใหเจริญกาวหนาความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ มีดังน้ี 
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 ชาลี มณีศรี (2545, หนา 10) กลาวถึงความสําคัญและประโยชนของงบประมาณดังนี้ 
  1) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยู โดยใหมี

การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไวเพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนลดลง 
  2) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนถาจัดงบประมาณการใชจายอยางถูกตอง และ

มีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกโรงเรียนและสังคม โดยโรงเรียนตองพยายาม
ใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปนเปนโครงการลงทุนเพ่ือกอใหเกิด
ความกาวหนา 

  3) เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทรัพยากร
หรืองบประมาณของโรงเรียนมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงินงบประมาณไป
ในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้นๆ ดวย เพื่อที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วท่ีสุดและใชทรัพยากรนอยท่ีสดุ 

  4) เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดท่ีมีความจําเปนและท่ัวถึงท่ีจะทําใหโรงเรียนนั้น
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของโรงเรียน เนื่องจากงบประมาณ
เปนที่รวมท้ังหมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังน้ัน โรงเรียน
สามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตางๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ 

 วิชาญ ปสพงษ (2551 หนา 8) กลาววาประโยชนของการจัดทํางบประมาณอยางหนึ่งท่ีเห็นได
อยางชัดเจน คือ ทําใหกิจการมีเปาหมายที่แนนอนและเหมาะสมในการดําเนินงาน มีแผนงานที่ดี 
อันเปนประโยชนในดานการบริหาร ซึ่งแบงออกเปน 
       1) ชวยในการวางแผน (planning) ชวยใหการวางแผนของกิจการนําไปสูการปฏิบัติจริงได 
กระบวนการจัดทํางบประมาณจะทําใหทุกฝายในกิจการตองวางแผนงานลวงหนา สําหรับชวงระยะเวลาใด
เวลาหน่ึง ทําใหไดแผนรวมของกิจการท่ีเหมาะสม และเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ของกิจการ 

        2) ชวยในการประสานงานและกอใหเกิดความรวมมือ (facilitating communication 
and coordination) กิจการท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน จะตองอาศัยความรวมมือของฝายตางๆ 
ในกิจการ กระบวนการจัดทํางบประมาณจึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการประสานงานกันระหวางแผนงาน
ของฝายตางๆ กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางฝาย ลดความขัดแยงและกอใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางาน 

        3) ชวยในการแบงสรรทรัพยากร (allocating resources) เน่ืองจากกิจการมีทรัพยากรจํากัด
และจะตองถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด กระบวนการจัดทํางบประมาณจึงชวยใหแตละฝายไดรับ
การจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม 

        4) ชวยในการควบคุมการดําเนินงาน (controlling operations) ผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงจะนํามาเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่วางไว ทําใหทราบวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
บรรลุเปาหมายของกิจการหรือไม หากไมเปนไปตามเปาหมายเกิดจากแผนกใดก็สามารถแกไขไดอยางถูกตอง 
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        5) ชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทําใหเกิดแรงกระตุนในการทํางาน 
(evaluating performance and providing incentive) มีการเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานกับ
แผนงานที่วางไว ทําใหการประเมินผลเปนไปอยางทั่วถึงทุกฝาย ทําใหเกิดการกระตุนใหบุคลากรมีการแขงขัน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย เพื่อจะไดรับผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหอยูในเกณฑที่ดีตลอดเวลา 

 สรุปไดวา ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณคือ ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน
ชวยในการวางแผน การแบงสรรทรัพยากร การควบคุมการดําเนินงานและชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทําใหเกิดแรงกระตุนในการทํางาน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ 
 ลักษณะของงบประมาณท่ีดี 
 งบประมาณที่ดีและเปนประโยชนตอโรงเรียน ควรจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

 ชาลี มณีศรี (2545, หนา 23) กลาวถึงงบประมาณที่ดีม ีดังน้ี 
  1) เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการจัดสรร

เงินงบประมาณทุกโครงการควรมีสิทธิเทาๆ กันในการเสนอเขารับการพิจารณา ดังนั้น จึงไมควรแยก
การพิจารณางบประมาณไวในหลายๆ จุดหรือหลายครั้ง 

  2) มลีักษณะของการพัฒนาเปนหลักงบประมาณที่ ดี ควรจะดําเนินการจัดสรร
โดยยึดหลักการพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ทั้งน้ีเน่ืองจากมีงบประมาณจํากัดจึงควรมีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีวาดานไหนควรมากอนหลัง 

  3) การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางานการจัดงบประมาณในแผนงาน
ตองมีความเหมาะสมใหงานนั้นๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 

  4) มลีักษณะที่สามารถตรวจสอบไดหรือเปนเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบการบริหารงานของ
หนวยงานได การจัดงบประมาณในแผนงานตางๆ ควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ อยางพอเพียง และ
เกิดผลเปนรูปธรรม 

  5) มีระยะการดําเนินงานที่เหมาะสมตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสม
ตามสถานการณไมสั้นไมยาวเกินไปโดยท่ัวไปจะใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

  6) มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัดในการทํางบประมาณควรพยายามใหการใชจายเงิน
ตามโครงการตางๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย 

  7) มีลักษณะชัดเจนงบประมาณท่ีดี ควรมีความชัดเจนเขาใจงายเนนถึงความสําคัญ
แตละโครงการไดดี ไมคลุมเครือ งายตอการพิจารณาวิเคราะหและเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติดวย 

  8) มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณที่ดีจะตองเปนงบประมาณท่ีมีความถูกตอง
ทั้งในรายละเอียดทั้งในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตางๆ 

  9) จะตองเปดเผยไดงบประมาณท่ีดีจะตองมีลักษณะที่สามารถจะเปดเผยแกสาธารณะ
หรือผูเก่ียวของทราบไดไมถือเปนความลับเพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความโปรงใส 

  10) มีความยืดหยุนงบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุนไดตามความจําเปน หากจัดวางงบประมาณไว
อยางเครงครัดจนขยับไมได อาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางานเพราะลักษณะของ
การทํางบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคต ซึ่งอาจมีปจจุบันอื่นมากระทบทําใหการบริหาร
งบประมาณผดิพลาด 
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  11) มคีวามเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีตองสามารถตรวจสอบได
เพื่อปองกันการทุจริต ซึ่งจะชวยใหเกิดความเช่ือถือไดประหยดัและตรงตามวตัถุประสงค 

 สรุปไดวา งบประมาณที่ดีตองมีลักษณะดังตอไปนี้ สามารถตรวจสอบไดการกําหนดเงิน
ตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน มีระยะการดําเนินงานที่เหมาะสมมีลักษณะชัดเจนมีความถูกตอง 
เชื่อถือได และมีความยืดหยุน 
 การบริหารงบประมาณโรงเรียน 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2540, หนา 68) ใหความหมายของการบริหารงบประมาณโรงเรียนวาเปน 
การบริหารการเงินโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเงินเพื่อนํามาใชจายในการศึกษาของ
โรงเรียน การจัดการเก่ียวกับการใชจาย ตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานทางดานการเงินใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว 

 นิพนธ กินาวงศ (2546, หนา 78) อธิบายวา งานเกี่ยวกับการงบประมาณของโรงเรียน
จะตองประกอบดวย การรับ การเบิกจายเงิน การทําบัญชีตลอดจนการควบคุม และการตรวจสอบเก่ียวกับ
การเงินโรงเรียน  

 เอกชัย กีสขุพันธ (2547, หนา 8) ใหความหมายวา การบริหารการเงนิ หมายถึง การดําเนินการตางๆ 
เพื่อใหไดเงินมาใชจาย การวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจายและการควบคุมเกี่ยวกับการใชจายเงิน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามระเบียบหลักเกณฑตางๆ  

 หวน พินธุพันธ (2548, หนา 63) ไดชี้ใหเห็นวา งานการเงินเปนงานเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนําสงและการควบคุมเงนิของโรงเรียน 

 นอกจากน้ี กิติมา ปรีดีดิลก (2545, หนา 15) ไดกลาวถึง งานการเงินโรงเรียนวาเกี่ยวกับ
เรื่องตอไปนี้ คือ การวางแผนการเงินโรงเรียน มีการคาดการณลวงหนาเก่ียวกับคาใชจายและดําเนินการ
เกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของโรงเรียนโดยสวนรวม การควบคุม
การดําเนินงานทางดานการเงิน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
และการจัดการเกี่ยวกับการรับและจายเงินของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักการ
ทางเศรษฐศาสตร หลักการทางการบริหารและรวมทั้งหลักการคลังท่ัวไป 

 ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 71-91) ไดกลาวถึงการบริหารและการจัดการดานงบประมาณของ
โรงเรียน ดังนี ้
  1) ยึดหลักความเทาเทียมกัน และความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียน
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคล
สําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกันและ
จัดสรรเพ่ิมเติมใหแกผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน 
  2) มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการงบประมาณ
โดยใหเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัวควบคูกับ
ความโปรงใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช 

  3) ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ
ใหเปนวงเงนิรวมแกเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศกึษา 

  4) มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงนิทั้ง 7 ดาน คือ 
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   (1) การวางแผนงบประมาณ 
   (2) การคํานวณตนทุนการผลิต 
   (3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
   (4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
   (5) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
   (6) การบริหารสินทรัพย 
   (7) การตรวจสอบภายใน 
  5) มุงสงเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงิน และทรัพยสิน

จากทุกสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 สรุปไดวา การบริหารงบประมาณโรงเรียน จะตองยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีขอบขายงานที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติ คือ การวางแผนใชเงิน การรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การทําบัญชี การเก็บรักษาเงินและการควบคุมตรวจสอบการเงิน ทั้งหมดนี้จะสงผลใหมี
คุณภาพ 
 ขอบขายเกี่ยวกับงบประมาณ 

 งานเก่ียวกับงบประมาณ ซึ่งผูบริหารพึงกระทํามีพอสรุป ดังนี้ 
 ชาลี มณีศรี (2545, หนา 50) กลาววา 
  1) การจายเงินเดือน (salary principle) ผูบริหารจะตองจัดการเก่ียวกับการวางแผน

อัตรากําลังของครูอาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ ของโรงเรียน 
  2) การใชจายทางดานอื่นๆ (purchasing) ของโรงเรียน ไดแก การจัดการเกี่ยวกับ

การใชจายทางดานการบริหารอาหารกลางวันนักเรียน การจัดการเก่ียวกับการบริการหองสมุด 
  3) การตรวจสอบบัญชีจายเงินภายใน (internal auditing of expenditure) ไดแก 

การตั้งกรรมการตรวจสอบ การวางระเบียบกฎเกณฑการจายเงิน ตลอดจนการกําหนดระบบการตรวจสอบ
เปนตน 

  4) การรายงานการเงิน (preparation of financial report) ในการบริหารงานโรงเรียนนั้น
ยอมมีหนวยงานเหนือขึ้นไปตามลําดับ ในประเทศไทยมีหนวยงานควบคุมอยูหลายหนวย เชน
กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
ผูบริหารงานโรงเรียนตองรายงานหนวยงานท่ีเหนือขึ้นไป 

  5) บัญชีการเงินของโรงเรียน (financial accounting) เพื่อสะดวกในการควบคุมและ
ตรวจสอบการบริหารการเงินโรงเรียน จึงจําเปนตองมีระบบบัญชีการเงินและทรัพยสินของโรงเรียน
เพื่อปองกันการรั่วไหลและการใชเงินท่ีไมเปนประโยชนตอการศึกษา 

 นิพนธ กินาวงศ (2550, หนา 78) กลาววา ขอบขายเก่ียวกับงบประมาณ ควรจะประกอบดวย
สิ่งตอไปน้ี 

  1) การวางแผนการเงินของโรงเรียนมีการคาดการลวงหนาเกี่ยวกับการใชจายและดําเนินการ
เก่ียวกับการเงินของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารจะตองพิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนที่มีตอการใหไดมาหรือ
การจายไปซึ่งการเงินของโรงเรียน เชน ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายไดของประชาชนในทองถ่ิน ฯลฯ 
เปนตน 
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  2) การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของโรงเรียนโดยสวนรวม เชน ที่ดิน และส่ิงกอสราง 
วัสดุครุภัณฑตางๆ ของโรงเรียน เปนตน 

  3) การควบคุมการดําเนินงานทางดานการเงินเพ่ือใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน
และกฎเกณฑเก่ียวของ ซึ่งประกอบไปดวย ระบบบัญชี และวิธีการตางๆ ในการตรวจสอบเงินและทรัพยสิน
ของโรงเรียน 

  4) การจัดการเก่ียวกับการรับและจายเงินของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
หลักการทางเศรษฐศาสตรหลักการทางการบริหาร และรวมทั้งหลักการคลังท่ัวไป 

 นอกจากหลักการดังกลาวขางตนแลว ฮันต และเพียซ (Hunt & Pierce) ยังไดใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ ดังนี ้

  1) การวางแผนการเงนิควรวางแผนไวเปนระยะยาวที่สุด และแบงกระบวนการปฏิบัติการ
เปนชวงๆ ไป ท้ังนี้ตองคอยตรวจสอบและปรับปรุงใหเขากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และการศึกษา
อยูตลอดเวลา 

  2) ควรมกีารสนับสนุนใหผูปกครองนักเรียน นักเรียน ครู และผูที่เกี่ยวของไดมีโอกาส
รวมในการกําหนดแผนงานการศึกษาไวลวงหนาเพื่อใหการใชเงนิเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

  3) งบประมาณของโรงเรียนควรจะพิจารณาตามแผนงานของการศึกษาของโรงเรียน
ในระยะ 5 ปหรือ 1 ป (ถาเปนไปได) ไมควรกําหนดเพียงแตพิจารณาเพื่อการใชจาย โดยปราศจาก
การวางแผนเทาน้ันและเงินของโรงเรียนควรจะเพิ่ม (หรือลด) ตามความตองการทางการศึกษาของชุมชน 

  4) โรงเรียนควรมีอิสระอยางเพียงพอในการตัดสินใจและไมใหมีขอผูกมัดใดมาเกี่ยวของกับ
การบริหารการเงินโรงเรียน 

  5) การบริหารการเงินโรงเรียนควรเปนไปเพื่อการพัฒนาทางการศึกษามากกวา
ที่จะมุงแขงขันซึ่งกันและกัน 

 ธีระ รุญเจรญิ (2550, หนา 40-45) กลาววา ขอบขายเก่ียวกับงบประมาณ มีดังนี้ 
  1) การจัดตั้งงบประมาณ 
  2) การจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจายและ
การอนุมัติงบประมาณ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการรายงานผล 

  3) การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประกอบดวย 
การตรวจสอบตดิตามการใชงบประมาณ และการตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต 

  4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบดวย ทุนการศึกษา กองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา การสงเสริมการบริการ การจัดหารายไดและผลประโยชน
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

  5) การบริหารการเงิน ประกอบ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจายเงนิ การนําสงเงิน 

  6) การบริหารบัญชี ประกอบดวย การจัดทําบัญชีการเงิน  การจัดทําทะเบียนทางการเงิน 
การจัดทํารายงานทางการเงนิและงบการเงนิ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียนและรายงาน 

  7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย ประกอบดวย การวางแผนจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ การจัดหา
พัสดุ การควบคุมดูแลบํารุงรกัษาและจําหนายพัสดุการจัดหาผลประโยชนสินทรัพย 
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 สรุปไดวา ขอบขายเก่ียวกับงบประมาณ ประกอบดวย การจัดต้ังงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
การตรวจสอบตดิตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา เปนตน 
 ประเภทเงินงบประมาณของโรงเรยีน 

 เงินที่โรงเรียนไดรับหรือเกี่ยวของมีอยู 2 ประเภท คือ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ    
(กิติมา ปรีดีดิลก, 2545, หนา 76) 
  1) เงินงบประมาณ คือ เงินที่ทางราชการจัดสรรใหแกสวนราชการและอนุญาตใหใชจาย
หรือกอหน้ีไดตามวตัถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   (1) รายจายงบกลาง คือ รายจายที่ กําหนดไว เพื่อใหกระทรวงการคลังและ
สํานักงบประมาณจายหรือจัดสรรตามวัตถุประสงคของกฎหมาย วาดวยงบประมาณรายจาย ไดแก 
เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง เงินเลื่อนข้ันเล่ือนอันดับ เงินปรับปรุง
วุฒขิาราชการ เงนิเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เงนิสมทบโครงการเงินกูและความชวยเหลือจากตางประเทศ 
คาใชจายตามโครงการสรางงานในชนบท รายจายชําระหน้ี คาสาธารณูปโภค เงินชดเชยคางานส่ิงกอสราง
และคาใชจายสําหรับมาตรการแกไขปญหาการสูญเสียกําลังพลระดับสมองในระบบราชการ 
   รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ คือ รายจายท่ีกําหนดไวสําหรับสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ แบงเปน 7 หมวด ไดแก 
   (1) รายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
   (2) รายจายหมวดคาจางช่ัวคราว 
   (3) รายจายหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
   (4) รายจายหมวดคาสาธารณูปโภค 
   (5) รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
   (6) รายจายหมวดเงินหนุน 
   (7) รายจายหมวดรายจายอ่ืน 
  2) เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายไดที่ทางโรงเรียนไดรับนอกเหนือจากเงินงบประมาณ 
แผนดิน ม ี5 ประเภท คอื เงินบํารุงการศึกษา เงินท่ีมีผูบริจาคโดยมีวัตถุประสงค เงินลูกเสือ และเงินเนตรนารี 
เงินยวุกาชาด และเงินอาหารกลางวัน 

 สรุปไดวา ประเภทเงินงบประมาณของโรงเรียนมีอยู 2 ประเภท คือ เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ ประกอบดวย รายจายงบกลางและรายจายของสวนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ เงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย เงินรายได ที่ทางโรงเรียนไดรับนอกเหนือจาก
เงินงบประมาณแผนดิน 
 หลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียน 

 ในการบริหารงบประมาณโรงเรียนน้ันยอมตองอาศัยหลักการมากมายเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารท่ีผูบริหารทุกระดับจะตองคาํนึงถึงมีดังตอไปน้ี (กิตมิา ปรีดีดิลก, 2545, หนา 80) 

  1) หลักสารัตถประโยชน (utility principle) ในการบริหารการเงินโรงเรียนนั้น
จะตองคํานึงถึงการใชเงินใหเกิดประโยชนมากที่สุดเทาที่จะทําได 
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  2) หลักแหงเอกภาพ (unity principle) ในการบริหารงานการคลังท่ัวไปนิยม
การแยกรายการตางๆ ออกจากกันและรวมกันไวเปนหมวดหมูเดียวกันใหเปนเอกภาพเพื่อใหงายตอ
การตรวจสอบ 

  3) หลักแหงความสมดุล (balance principle) เน่ืองจากหนาที่รับผิดชอบของรัฐน้ัน
มีมากมาย ดงัน้ันการทุมเงินสวนใหญมาใชทางการศึกษาโดยไมสมดุลกับรายจายดานอื่นๆ ยอมไมเกิดผลดี
อยางแนนอนดังน้ันผูบริหารจะตองพิจารณาใหเหมาะสม 

  4) หลักความเปนธรรม (equity principle) ในการพิจารณาจัดสรรเงินใชในโรงเรียน
ควรพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสมตามหลักการแหงเหตุผลอันแทจริง 

  5) หลักแหงความชัดเจนแจมแจง (clarity principle) ในการจัดการเก่ียวกับการเงินของ
โรงเรียนจะตองทําใหผูที่เก่ียวของเขาใจทุกอยางเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 

  6) หลักจารีตประเพณีนิยม (conservative principle) ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินนั้น
เรามักจะประพฤติปฏิบัติไปในทํานองเดียวกันและสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตและปจจุบันเปนการทําใหเกิด
ความเขาใจและงายตอการปฏิบัต ิ

  7) หลักสมานฉันท (harmony principle) การบริหารงานคลังจะตองคํานึงถึงการขจัด
ขอขัดแยงระหวางบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกิจการทุกอยางเกี่ยวกับการคลังของโรงเรียน
จะตองไดรับการยอมรับจากทุกคน 

  8) หลักความถูกตองกับความเปนจริง (accuracy principle) ในการบริหารการเงินโรงเรียน
จะตองมีลกัษณะเปดเผยสามารถพิสูจนความบริสุทธิ์ไดทุกเวลาและทุกรายการ 

  9) หลักการกําหนดเวลา (annuality principle) ในการบริหารงานคลังโรงเรียน
จําเปนตองกําหนดเวลาไวใหแนนอนเพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผล โดยทั่วไปจะกําหนดไว
เปนหนึ่งป 

  10) หลักการคาดการณลวงหนา (foresight principle) ในการบริหารการเงินผูบริหาร
จะตองรูจักคาดการณลวงหนาไดถูกตองเพื่อความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

  11) หลักความมีลักษณะเฉพาะอยาง (specification principle) การปฏิบัติงาน
ในหนวยงานการเงินควรแบงงานรับผิดชอบระหวางบุคลากรในหนวยงานใหแนนอนและเฉพาะบุคคล
ไมกาวกายหนาที่ซึ่งกันและกันซึ่งทําใหเกิดความแนนอนในการปฏิบัตงิาน 

  12) หลักการประหยัด (economy principle) การใชเงินทุกอยางของโรงเรียน
การเปนไปโดยความประหยัด พิจารณาถึงความจําเปนในการดําเนินการงานใดที่ตองใชเงินมาก และ
เปนงานท่ีไมจําเปนและไมเปนประโยชนควรตัดรายการน้ันทิ้งไป 
 คณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  11 พฤษภาคม 2542 ให เป ล่ียนแปลงระบบงบประมาณ
เปนแบบมุงเนนผลงาน (performance based budgeting: PBB) ปจจุบันเปล่ียนเปนระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานเชิงยทุธศาสตร (SPBB) 
 SPBB มีหลักการ 3 เรื่อง คือ (วิโรจน สารรัตนะ, 2548, หนา 81-87)  
  1) เปนการใชวิธีการและกระบวนการงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
ใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบาย 
  2) เปนการมุงหวงัใหการใชจายงบประมาณท่ีคํานึงถึงความโปรงใสมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
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  3) เปนการมอบความคลองตัวในการบริหารงบประมาณใหกับผูปฏิบัติ (devolution) 
หนวยปฏิบัติตองแสดงความรับผิดชอบ (accountability) จากการใชจายงบประมาณใหเกิดผลตาม
ยุทธศาสตร โดยผานระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันสมัย  
 สรุปไดวา หลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียนซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพนั้น มีหลักการ
หลายหลักการดวยกัน เชน หลักความเปนธรรมหลักแหงความชัดเจนแจมแจง หลักความมีลักษณะเฉพาะ
อยางหลักการประหยัด เปนตน ซึ่งถาปฏิบัติไดตามนี้จะสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 โดยสรุปปจจัยดานงบประมาณเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหโรงเรียนมีประสิทธิผล และ
มีคณุภาพ การบริหารการจัดการดานการเงินของโรงเรียน การจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาผูเรียน พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบได การดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงิน
ทั้งรายรับและการนําเงนิไปใชจายในระบบการศึกษาของโรงเรียน ใชหลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียน
เพื่อเปนการพัฒนางานในดานตางๆ ของโรงเรียนซึ่งจะสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
  2.3.5 ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 
 ทรัพยากรทางการศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองนํามาใชในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียน
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักการการจัดการศึกษาในมาตรา 6 
ไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายดังกลาวตองใชทรัพยากรทางการศึกษาตอบสนองในการดําเนินงาน
ใหประสบผลสําเร็จ (สุทธวิรรณ ตันติรจนาวงศ, 2546, หนา 143) 
 ความหมายของทรัพยากร 
  ปรีชา คัมภีรปกรณ (2545, หนา 5) ไดกลาววา โดยความหมายแลวไมวาจะเปนทรัพยากรอะไร
ก็ตามจะหมายถึง สิ่งที่ชวยสนับสนุนสงเสริมเพื่อทําใหการดําเนินกิจกรรม หรือภารกิจขององคการ 
หรือหนวยงานสําเร็จได กลาวโดยสรุป ทรัพยากร ไดแก ส่ิงที่เปนตัวกลางซึ่งอาจจะอยูในรูปของ คน วัสด ุ
เงิน หรืออื่นๆ ที่จะเปนเครื่องชวยในการดําเนินงานขององคการสําเร็จได 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 503) ใหความหมายของคําวาทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวง
อันเปนทรัพย และทรัพย หมายถึง เงินตรา เชน เขาเปนคนมีทรัพย วัตถุมีรูปราง โดยปริยาย หมายถึง 
สิ่งท่ีถือวามีคาอาจไมมีรูปรางก็ได เชน สติปญญาเปนทรัพย อริยทรัพย  
 กลาวโดยสรุป ทรัพยากร หมายถึง สิ่งท้ังหลายท้ังปวงที่เปนตัวกลางท่ีทําใหการดําเนินกิจกรรม
ขององคกรหรือหนวยงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
  ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา  
  มีนักวิชาการใหความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา ดังนี้  
  วิจิตร ศรีสะอาน (2534, หนา 43) ไดกลาวไววา ทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยพื้นฐาน
ที่ทําใหการบริหารการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานมากพอ ตองมีวัสดุสิ่งของตามความตองการของ
โครงการ แผนงาน และจะตองมีระบบบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 ชัยอนันต สมุทวณิช (2543, หนา 6) ไดใหความหมายของทรัพยากรทางการศึกษาไว 2 แนวทาง 
คือ ความหมายที่แคบ หมายถึง ปจจัยนําเขาท่ีนําไปใชเพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายใน
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สังคม ปจจัยนําเขาน้ีสวนใหญจะเปนรูปของเงินและงบประมาณท้ังรายจายเก่ียวกับการปฏิบัติงานประจํา 
เชน เงินเดือนและคาตอบแทน คาใชจาย วัสดุอุปกรณและการลงทุน ความหมายที่กวางหมายถึง ปจจัย
นําเขาและปจจัยกระบวนการจัดการในการแปรเปล่ียนปจจัยนําเขาน้ันใหบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความสามารถในการดึงระดมสรรพกําลังในการสนับสนุน สงเสริม เก้ือหนุนการศึกษาในรูปแบบตางๆ 
การสละเวลามาใชทางราชการของบุคคลในสังคม ซึ่งไมใชครู อาจารยประจํา นอกจากนี้ยังหมายถึง 
ทรพัยากรมนุษยท่ีเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออมกับการใหบริการทางการศึกษา ตลอดจนถึงสื่ออุปกรณตางๆ 
เชน โทรทัศน ดาวเทียม อินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อประโยชนทางการศกึษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 99) ใหความหมายทรัพยากรทางการศึกษามีความหมาย
ครอบคลุมถึงทรัพยากรทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ที่นํามาใชในการจัดการศึกษา ซึ่งรวมถึงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีดิน อาคารสถานท่ี และเวลา ที่บุคคลในสังคมสละใหกับ
การศึกษาดวย 
 สุทธวิรรณ ตันติรจนาวงศ (2546ข, หนา 143) ไดกลาววา ทรัพยากรการศึกษา หมายถึง สิ่งตางๆ 
ที่ใชในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา โดยมีองคประกอบพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการศกึษา ไดแก คน เงิน วัสดุ ส่ิงของ ขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยี รวมท้ังการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรเหลาน้ีสถานศึกษาทุกระดับสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 
 สมพร แดงสวัสด์ิ (2547, หนา 8) ไดสรุปไววา ทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยทุกสิ่งท้ังทางตรง
และทางออมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ทรัพยากรหลัก 4 อยาง คือ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการจัดการท่ีดี ทรัพยากร และทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งมีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการจัดการศกึษา 
 รุง แกวแดง (อางถึงใน สังวาลย วุฒิเสลา, 2548, หนา 12) กลาวา ทรัพยากรการศึกษา
เปนทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือการจัดการศึกษาจะไมใชเรื่องเงินเทานั้น แตรวมหลายสิ่งหลายอยางในสังคม
เขาดวยกันไมวาจะเปนสถานศึกษา สถาบันศาสนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการและ
ภูมิปญญาในชุมชน 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549, หนา 4) ไดใหความหมายทรัพยากรการศึกษา 
หมายถึง ทรัพยากรที่ไมใชเงิน (non-financial resources) และทรัพยากรทางการเงิน (financial 
resources) ในความหมายแรกทรัพยากรที่ไมใชการเงินครอบคลุมปจจัยหลักๆ คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
การประกอบการ รวมถึงบุคลากร ที่ดิน สิ่งกอสราง วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน นอกจากนี้ทรัพยากร
ทางการศึกษา ยังหมายถึง สิ่งที่เก่ียวของทั้งทางตรงและทางออมกับการใหบริการทางการศึกษา ตลอดจน
วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม อินเตอรเน็ตที่สามารถใชประโยชนทางการศึกษา 
           กลาวโดยสรุป ทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยทรัพยากร 4 อยาง คือ บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณและการจัดการที่ดี  
 ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระบุวา ทรัพยากรศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา การจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษาใหระดมทรัพยากรทางการศกึษาจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา  
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 สําหรับสํานักปฏิรูปการศึกษา (2544, หนา 111-113) กลาววา การจัดการศึกษาเปนการลงทุน
เพื่ออนาคตการจัดการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคนใหมนุษยอยางสมบูรณท้ังรางกาย และสติปญญา
แตในการลงทุนเพื่อการศึกษานั้น ตองเปดโอกาสใหทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวมและลงทุนของรัฐบาลน้ัน
จําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดสรรทรัพยากร และบริหารทรัพยากร
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและสังคม 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545, หนา  5)  กลาววา บทบาทของทรัพยากร
ในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่มีความสําคัญ 2 ดาน คือ ดานปริมาณและดานคุณภาพ ดานปริมาณ
ของทรัพยากรมีผลตอการดําเนินกิจกรรม เพราะหากทรัพยากรมีเพียงพอการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ก็จะดําเนินการไปอยางมีคุณภาพตรงกันขาม ถาหากขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรมีไมเพียงพอแลว 
การดาํเนินกิจกรรมก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายหรือประสิทธิภาพได และดานคุณภาพของทรัพยากร
มีผลตอการดําเนินกิจกรรมขององคการ ในบางครั้งแมทรัพยากรจะมีจํานวนมาก แตถาหากเปนทรัพยากร
ที่ปราศจากคณุภาพการดําเนินกิจกรรมก็ปราศจากประสิทธิภาพได 
 สุทธวิรรณ ตันติรจนาวงศ (2546, หนา 50-51) กลาวถึง ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา 
ดังน้ี 
    1) เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา ตองใชสิ่งสนับสนุน อํานวยความสะดวก
ตางๆ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ ถาปราศจากทรัพยากรพ้ืนฐานเหลาน้ี
การบริหารจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นไมได 
    2) เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตองพัฒนาที่ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนส่ิงสําคัญ
อันดับแรกที่จะตองพัฒนาในการบริหารจัดการศึกษา 
    3) ทรัพยากรทางการศึกษาจะทําใหสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เพราะมีการปรับปรุงการใชทรัพยากรทางการศึกษาในภารกิจงานของโรงเรียน ทั้งดานการบริหารทั่วไป 
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ทําใหการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
    4) ทรัพยากรทางการศึกษาจะทําใหมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาทันสมัย มีอิสระ
คลองตัว เน่ืองจากมีระบบขอมูล วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีในการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
    5) ทรัพยากรทางการศึกษามีประโยชนในการวิเคราะห และการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการศึกษาในภาพรวมและในระดับสถานศึกษาใหไดประโยชนสูงสดุ 
     6) ทรัพยากรทางการศึกษาทําใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกสวนของสังคม โดยการระดม 
ทรัพยากรทุกดาน เชน บุคลากร งบประมาณ การเงิน ทรัพยสินจากภาครัฐ เอกชนและชุมชน มาใช
ในการบริหารจัดการศึกษา 
 กลาวโดยสรุป ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ตามโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา เปนการชวยสงเสริมใหการบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบุคลากร และดานการบริหารทั่วไปไดอยางมีคุณภาพ ทําใหสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและไดผลตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 
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  ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 
   ทรพัยากรทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการจัดการศึกษาใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพ ไดมีผูแบงประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา ดงัน้ี 
 แบบที่ 1 ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตร เปนทรัพยากรตามแนวคิด
ทางดานเศรษฐศาสตร ไดแบงทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจออกเปน 4 ประเภท คือ 
(ปรีชา คัมภีรปกรณ, 2545, หนา 8)   
     1) ทรัพยากรมนุษย ไดแก บุคลากรที่เก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกระดับ 
    2) ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดวย 
    (1) ที่ดิน (land) 

   (2) เครื่องอํานวยความสะดวก (facilities) 
   (3) เครื่องมือ (equipment) 
     (4) วัสดุและ/หรือพลังงาน (materials and or energy) 
   3) ทรัพยากรการเงิน ไดแก เงิน และส่ิงอ่ืนๆ ที่สามารถใชแทนเงินได 
   4) ขอสนเทศ ประกอบดวย 
   (1) ขอมูล (data) 
   (2) ความรู (knowledge) 
   (3) ละมุนภัณฑ (software) 
     (4) อุปกรณ (hardware) 
           แนวคิดทางเศรษฐศาสตรอีกแนวหนึ่งไดแบงทรัพยากรออกเปน 2 สวน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรมนุษย แตแนวคิดนี้เปนแนวคิดกวางๆ มีสวนเกี่ยวพันกับการศึกษานอย 
 แบบที ่2 ประเภทของทรัพยากรตามแนวคิดทางดานการบริหาร เปนทรัพยากรตามแนวคิด
ทางดานการบริหาร มีนักวิชาการไดแบงทรัพยากรตามแนวคิดทางดานการบริหารได ดังน้ี  
            เบนเดอร (Bender; อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 9) กลาวไววา ในการดําเนินการ 
หรือประกอบภารกิจขององคการน้ันมีองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ 3 ประการ คอื 
             1) กิจกรรมหรือภารกิจขององคการ 
             2) ทรัพยากร 
             3) คน 
           วิจิตร ศรีสอาน (2534, หนา 9) เสนอแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรไว ดังน้ี 
   1) แนวคิดที่หนึ่ง กลาววาทรัพยากรในการบริหารที่สําคัญมีอยู 4 ประการที่รูจักกัน 
ในนามของ “4M’s” อันไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (materials) และการจัดการ
(management)  
   2) แนวคิดที่สอง คิดวาทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารนั้นมีเพียง 3 ประการ หรือ
ที่เรียกกันวา “3M’s” ซึ่งประกอบดวย คน (man) เงิน (money) และการจัดการ (managemant)  
โดยคิดวาเม่ือมีเงนิและสามารถจัดซื้อจัดหาวัสดุ (materials) ได 
  3) แนวคิดที่สาม เปนแนวคิดทางฝายธุรกิจเอกชน โดยแบงทรัพยากรในการดําเนินงาน
ออกเปน 6 ประเภท ท่ีเรียกวา “6M’s” ประกอบดวย คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (materials) 
วิธกีาร (method) ตลาด (market) และเครื่องจักรกล (machine)  
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          แบบที ่3 ประเภทของทรัพยากรในชุมชน เปนทรัพยากรในชุมชน มีนักวิชาการไดแบงทรัพยากร
ในชุมชนไวดังน้ี 
           พนิจดา วีระชาติ (2542, หนา 35-36) ไดกลาวไววา ทรัพยากรในชุมชนแบงได 3 ประเภท ไดแก          
   1) บุคคล ไดแก บุคลากรกลุมตางๆ  
                (1) บุคลากรในโรงเรียน คือ คณะครู ตลอดจนคนงานภารโรงและนักเรียน นักศึกษา 
ที่สามารถจะชวยพัฒนาตามกําลังกาย กําลังความคิด ตลอดจนความตั้งใจท่ีจะเสียสละหรือทํางานใหแก
ชุมชน 
     (2) บุคลากรนอกโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนเปนสถาบันใหความรูเฉพาะในขอบเขต
ของวิชาการเทานั้น แตยังมีสถาบันทางสังคมในชุมชนอีกมากมายที่มีบุคลากรหลักที่จะใหความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนาชุมชนทุกๆ ลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบุคลากร ดังน้ี 
                       ก. คณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ซึ่งเปนขาราชการประจํา 
                      ข. กลุมภาคเอกชนทุกๆ ดานของอาชีพและหนวยงาน 
          จะเห็นไดวา ทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นนั้นเปนส่ิงจําเปนในการปฏิบัติการ
เพื่อชุมชนในทองถ่ิน 
               2) สิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น หรือจัดทําข้ึน ไดแก อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช โบราณวัตถ ุ
โบราณสถาน บานเรือน ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนที่ทําการของรัฐบาล และหนวยงานตางๆ เปนตน 
              3) สิ่งท่ีเปนระเบียบแบบแผน ไดแก ประเพณี วัฒนธรรม การปกครอง การเมือง ระบบ
เศรษฐกิจ ตลอดจนอาชีพ ความเปนอยูของประชาชน เชน  
    (1) ศิลปะพื้นบาน เชน เครื่องจักสาน เครื่องทํานาประเภทไถ คราด เกวียน 
บานเรือนไทย ประเภทเครื่องผูก เครื่องสบั เปนตน 
   (2) การละเลนพื้นบาน เชน ตะกรอ ต่ีจับ มอญซอนผา เปนตน 
    (3) เพลงพ้ืนบาน เชน เพลงเรือ เพลงฉอย เพลงโคราช ลําตัด เปนตน 
    (4) นิทานพ้ืนบาน เชน เรื่องปลาบูทอง นางสิบสอง ตาเถรยายชี เปนตน  
    (5) ยาพื้นบาน เชน พืชผล พืชผักชนิดตางๆ สมุนไพรตางๆ เปนตน 
     (6) ภูมินามวิทยา คือ ประวัติหมูบานตําบลในชุมชน ซ่ึงจะตองมีประวัติหรือ
ความเปนมาของหมูบาน ตําบล วาทําไมจึงมีชื่อเชนน้ัน 
    (7) ปริศนาคําทายในกลุมบุคคลแตละชุมชนมักจะมี ปริศนาคําทายกันเลนอยูเสมอ 
เชน ทายทักวา มีสี่หูส่ีขา มีตานับไมถวน (ยอ) มีหู มีงา มีตารอบตัว (ลอบ) สูงเทียมฟาต่ํากวาหนานิดเดียว 
(ภูเขา) เปนตน 
    (8) คําพังเพย ภาษิต เชน รักวัวใหผูกรักลูกใหตี เกลือเปนหนอน เปนตน  
      (9) ประเพณี เชน งานบวชนาค งานศพ งานแตงงาน เปนตน 
            สิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนทรัพยากรท่ีมีคาอยางย่ิงของชุมชน ท่ีโรงเรียนควรนํามาใชประโยชนตอ
ผูเรียนทั้งสิ้น 
 แบบที ่4 ประเภทของทรัพยากรที่ใชในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองใชทรัพยากรทางการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ประเภท คือ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ดังนี ้
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 ประเภทที่ 1 ทรัพยากรดานบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับ
การจัดการศึกษาเพราะเก่ียวของกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่มีสวนรวมสนับสนุน
ในการจัดการศึกษา ทรัพยากรดานบุคลากรแบงออกได 2 ประเภท คือ 
             1) ทรัพยากรบุคลากรในโรงเรียน เชน คณะครู นักเรียน บุคลากรฝายตางๆ ในโรงเรียน 
ลูกจางประจํา เปนตน 
             2) ทรัพยากรบุคลากรนอกโรงเรียน เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน บุคคลประเภทตางๆ ที่อยูใน
ทองถิ่น เปนตน 
 ประเภทที่ 2 ทรัพยากรดานการงบประมาณ งบประมาณเปนทรัพยากรการบริหารที่ มี
ความสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพของผูเรียนตอการจัดการศึกษา งบประมาณที่ไดรับเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา ไดแก เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ หมายถึง งบอุดหนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากงบประมาณของแผนดิน เงินนอกงบประมาณ หมายถึง 
เงินที่ไมใชมาจากงบประมาณของแผนดิน 
 ประเภทที่ 3 ทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณการศึกษาเปนสื่อที่สนับสนุนในการเรียน
การสอนเปนการชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ทักษะ และประสบการณเก่ียวกับเน้ือหาสาระที่เรียน
มากขึ้นและสงเสริมความทันสมัยทางวิชาการแกผูสอน ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดเขามามีบทบาท
ในกระบวนการบริหารทรัพยากร เชน คอมพิวเตอรท่ีใชในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
 ประเภทที่ 4 ทรัพยากรดานการจัดการ การจัดการเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในการบริหารสถานศึกษา
ใหมปีระสิทธิภาพ ตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค การวางแผน การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณและงบประมาณ การควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศงานอยางเปนระบบเพ่ือใหการบริหารงาน
ดานการศึกษาใหมีประสิทธภิาพซึ่งสงผลตอคณุภาพผูเรียน 
 กลาวโดยสรุปประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1
ทรัพยากรดานบุคลากร ประเภทที่ 2 ทรัพยากรดานการงบประมาณ ประเภทที่ 3 ทรัพยากรดานวัสดุ
อุปกรณ ประเภทที่ 4 ทรัพยากรดานการจัดการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการจัดการศึกษา
ใหผูเรียนประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 การใชทรัพยากรทางการศึกษา 
           สถานศึกษามีความจําเปนที่จะตองนําทรัพยากรมาใชใหเปนประโยชนตอผูเรียน เพื่อเปนการแกปญหา
การขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งการนําทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา
ไดมีนักวชิาการไดสรุปไวดังน้ี 
  ไพฑูรย สินลารัตน (2534, หนา 89) ไดเสนอรูปแบบการดําเนินงานในการใชทรัพยากรในชุมชน
ตามลักษณะของทรัพยากร ดังน้ี 
             1) ทรัพยากรมนุษย เชน เปนที่ปรึกษา เปนวทิยากรชวยสอน เปนตน 
             2) ทรัพยากรการเงิน เชน การบริจาค สมทบเฉพาะเรื่อง ตั้งเปนกองทุน 
              3) ทรัพยากรอุปกรณ เชน การจัดนิทรรศการใหรูทั่วกัน การแลกเปลี่ยนกันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนยมืใชเปนครั้งคราว การบริจาคใหโดยตรง 
             4) ทรัพยากรวัสดุ เชน การใชวัสดุ วัสดุส้ินเปลือง การซื้อในราคาถูก เปนตน 
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             5) ทรัพยากรอาคารสถานท่ี เชน การขอใชอาคารสถานที่ การใหเด็กไดฝกปฏิบัติ
ในสถานที่จริง 
             6) ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การศึกษาธรรมชาติ การเรียนรูจากของจริง การจัดการเก่ียวกับ
สภาพแวดลอม 
             7) ทรัพยากรดานเทคโนโลยี ไดแก การศึกษาความรูดานเทคโนโลยีจากสถานประกอบการ 
เชน โรงงาน โรงเล่ือย โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยพีื้นบานตางๆ 
           พนิจดา วีระชาติ (2542, หนา 41-42) ไดกลาวถึง การนําทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเปนประโยชน
ตอการจัดการศึกษาดังน้ี 
            1) บุคคล มีประโยชนอยางกวางขวางตอการนํามาใชประโยชน เชน 
    (1) เปนวิทยากรในดานตางๆ แลวแตจุดประสงคของการเรียนรูและความรู ความชํานาญ
ความสําเร็จในชีวิตของบุคคลน้ันๆ 
                 (2) เปนตัวอยาง แบบอยางในการดําเนินชีวิตใหนักเรียนไดเห็นชีวิตตัวอยาง แบบอยาง
ที่แทจริงของความสาํเร็จในดานตางๆ เชน อาชีพ คุณธรรม เกียรติยศ ชื่อเสียง การเสียสละ การทําประโยชน
แกชุมชน หรือสาธารณชน เปนตน 
                  (3) ใหบุคลากรชวยเหลือกิจกรรมและกิจการตางๆ ของสถานศกึษา 
                       ก. ชวยเหลือสถานศึกษาในดานการเงิน วัสดุอุปกรณตางๆ หรือแรงงาน เปนตน 
                      ข. ใหขอเสนอแนะขอคิดเห็นใหความรวมมือในการปรับปรุงหลักสูตร โปรแกรม
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
                     ค. เปนกรรมการรวมในหนวยงาน หรือแผนกตางๆ ของโรงเรียน 
       ง. ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เชน ชวยในการดูแลเด็ก ชวยใน
การรักษาพยาบาล 
      จ. ชวยในการสอน ชุมชนแตละชุมชนประกอบดวยบุคคลประเภทตางๆ มากมาย
มีความรูความสามารถตางๆ กัน มีคนจํานวนมากยินดีที่จะชวยเหลือโรงเรียน ชวยสอนนักเรียน สอนครู 
หรือประชาชน โรงเรียนอาจเชิญบุคคลเหลานั้นเขามาชวยสอนในสาขาวิชาที่เขาชํานาญ หรือถนัด แกคร ู
นักเรียน คนงาน ภารโรง และประชาชน 
             2) วัฒนธรรม ประเพณี ระเบียบแบบแผน ตลอดจนเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
และความเปนอยูของประชาชน เปนสิ่งสาํคัญอยางยิ่งที่จะตองใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตาม 
              3) สถาบัน องคการและหนวยงานตางๆ นักเรียนจะไดเรียนรูถึงบทบาท หนาท่ี
ความรับผิดชอบของส่ิงตางๆ เหลานั้นตอชุมชน ความสัมพันธของส่ิงตางๆ กับผูเรียนและประชาชน
การใชประโยชนของส่ิงตางๆ น้ันใหเปนประโยชนอยางแทจริงและเปนธรรมในสังคม 
            4) โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งกอสรางตางๆ นักเรียนจะไดเขาใจประวัติความเปนมา
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตลอดจนความเจริญกาวหนาในดานตางๆ เพื่อความรัก ความสามัคค ี
ความภาคภูมิ ใจในชุมชนของตน การเห็นคุณคาในมรดกทางวัฒนธรรม และรวมมือสง เสริม 
อนุรักษส่ิงมีคาตางๆ ดวย 
             5) สถานท่ีพักผอนหยอนใจ นักเรียนจะไดเรียนรูคุณคาประโยชนและโทษของสิ่งตางๆ 
ตอการดํารงชีวติ การปฏิบัติตนของคนในสงัคมที่สมัพันธเก่ียวของกับสิ่งตางๆ เหลาน้ี 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

79 

 สมพร แดงสวัสด์ิ (2547, หนา 24) ไดสรุปการใชทรัพยากรในชุมชนกระทําได 2 วิธี คือ นําบุคคล
หรือทรัพยากรในทองถ่ินมาสูหองเรียนหรือโรงเรียน และนํานักเรียนออกไปยังแหลงทรัพยากรโดยตรง
จะเห็นไดวาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปนสถาบันของชุมชน สามารถที่จะเลือกใชทรัพยากร
ในชุมชนไดหลายทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน 
          จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตองใชทรัพยากรชุมชน
ในการจัดการศึกษา ดังน้ี 
            1) ทรัพยากรบุคคล เชน วิทยากรชวยสอน ที่ปรึกษา เปนตน 
            2) ทรัพยากรการเงิน เชน การบริจาค ตั้งกองทุน เปนตน 
            3) ทรัพยากรวสัดุอุปกรณ เชน การศึกษาความรูดานเทคโนโลยีจากสถานประกอบการ 
การใชวัสดุ เปนตน 
            4) ทรัพยากรอาคารสถานที่ เชน การขอใชอาคารสถานที่จากชุมชนใหนักเรียน
ไดฝกปฏิบัติจริง 
 การเพิ่มประสิทธภิาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา 
 สถานศึกษามีความจํา เปนที่จะตอง นําทรัพยากรมาใช ให เปนประโยชนตอผู เ รียน 
เพื่อเปนการแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากร เราจึงตองมีการเพ่ิมประสทิธภิาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา 
ไดมีนักวชิาการไดสรุปไว ดังน้ี 

 คัตเบิรต (Cuthbert, 1973, p. 110) ไดใหกลยุทธกวางๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรทางการศึกษามี 2 แนวทาง คือ 

  1) การลดคาใชจายตอหนวยในการดําเนินการโดยไมเปลี่ยนรูปแบบขององคกร 
  2) การเปลี่ยนโครงสรางองคกรเพื่อลดคาใชจาย 
 ธนาคารโลก (World Bank, 1984, p. 87) ไดใหแนวทางในการเ พ่ิมประสิทธิภาพ

การใชทรัพยากรทางการศึกษาคือ 
  1) ใหคร ูอาจารย 1 คน รับผิดชอบนักเรียน 20-25 คน 
  2) กําหนดมาตรฐานของหองเรียนและรายวิชา 
  3) ลดอัตราบุคลากร 
  4) เพิ่มจํานวนชั่วโมงสอนของอาจารย 
  5) ใชวิธีการศึกษาดวยตัวเอง 
  6) ตองหาแหลงเงินทุนเพ่ิมขึ้น 
  7) ตองจํากัดและควบคุมคาใชจายตอหนวยงาน 

 จามิล แซลมี (Jamil Salmi, 1985, p. 11) ไดใหแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร
ทางการศึกษาดังน้ี 

  1) การบริหารสถานศึกษาตองเนนประสิทธิภาพมากข้ึนและตองใหความมั่นใจวาทรัพยากร
ถูกใชออกไปอยางคุมคา 

  2) ควรเปลี่ยนแปลงการบริหารแบบเดิมที่รวมอํานาจไวที่สวนกลางมาเปนการกระจาย
อํานาจ 

  3) นําเอาระบบงบประมาณและวิธีการเงินที่ยืดหยุนมาใช 
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  4) จัดต้ังระบบ MIS ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
และสถานการณทางทรัพยากร 

  5) มรีะบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมเพื่อไมใหศูนยเปลาจากการเรียนไมจบหรือ
ลาออกกลางคัน 

  6) มีการยบุรวมภาควชิา คณะหรือโปรแกรมท่ีไมคุม 
  7) ลดความซับซอนของการใชทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือ 
  8) หาแหลงเงินภายนอกเพิ่ม 
  9) สนับสนุนใหเอกชนเขามามากขึ้น 
 กลาวโดยสรุป การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาตองเนนประสิทธิภาพมากขึ้น

และตองใหความม่ันใจวาทรัพยากรถูกใชออกไปอยางคุมคาหาแหลงเงินภายนอกมาเพิ่มและนําเอาระบบ
งบประมาณและวิธกีารเงินที่ยดืหยุนมาใช 
 แหลงทรัพยากรทางการศึกษา 

   ทรพัยากรทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการจัดการศึกษาใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ จึงไดมีผูแบงแหลงทรัพยากรทางการศึกษา ดังน้ี (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 2547, หนา 13)  

  1) งบประมาณแผนดิน 
  2) เงินนอกงบประมาณ 
  3) เงินจากการลงทุน 
  4) ทรัพยากรจากชุมชน แบงเปน 2 รูปแบบ 

   (1) รูปแบบที่ 1 เปนการใหแกบุคลากรโดยตรง เชน ใหทุนอุดหนุนในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยคนควา 
   (2) รูปแบบที่ 2 ใหการอุดหนุนแกสถาบันโดยสวนรวม เชน การใชวสัด ุอุปกรณ 
เครื่องใชตางๆ 

  5) แหลงทรัพยากรตางประเทศ 
   (1) จากภาครัฐ ไดจากงบประมาณแผนดิน เงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล 
   (2) จากเอกชน เชน การลงทุน การบริจาคชวยเหลือสนับสนุนจากทั้งชุมชนหรือ 

หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
   (3) รายไดจากการดาํเนินงาน เชน เงินคาบํารุงการศึกษา คาหนวยกิต คาลงทะเบียน 

คาจําหนายวัสดุอุปกรณการศึกษาที่ผลิตจากสถาบันการศึกษา 
 กลาวโดยสรุป แหลงทรัพยากรทางการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน เงินนอกงบประมาณ 

เงินจากการลงทุน ทรัพยากรชุมชน และแหลงทรัพยากรจากตางประเทศ  
 แนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

 อนันต แกวกอ (2554, หนา 4) กลาวถึง แนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ในแตละดานมีดังน้ี 

 ดานบุคลากร 
      ควรจะลดระดับของปญหาและไมใหทุกฝายเกิดความรุนแรง รวมใจและรวมมือผลักดันใหภารกิจ
บรรลุเปาหมาย ดังน้ี 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

81 

       1) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในกลุมสาระวิชาที่สอนหรือวิชาเอก 
       2) จัดบุคลากรรับผิดชอบในกลุมงานท่ีมีความสามารถและความถนัดเหมาะสมกับงาน 
       3) จัดกิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรในหนวยงาน 
       4) จัดสวัสดิการตางๆ ใหบริการแกบุคลากร 
       5) ใหบุคลากรในหนวยงานมีความอบอุนใจ มีบรรยากาศแบบมิตรภาพ มีความไววางใจ 
มีความสนิทสนมรักใครกลมเกลียว มีความสามัคคีในหมูคณะปราศจากความระแวง 
       6) ยกยองชมเชยแกบุคคลที่ประสบความสําเร็จและมอบเกียรติบัตร ตลอดจน
มีการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานท่ีหนาเสาธง ในวารสาร เว็บไซด รวมทั้งมอบหมายงานที่สําคัญใหทํา 
      7) สนับสนุนใหเขาไปถึงจุดหมายปลายทางหรือบรรลุศักยภาพแหงตน 
       8) ยกยองชมเชย และเห็นความสําคัญของชุมชนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ทําใหเขามีความรักในองคการ 
       9) การดาํเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคกรหรือหนวยงานทางการศึกษา นับตั้งแต
การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุและแตงตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไปจนถึงการพิจารณาใหบุคคลพนจากงาน โดยท่ัวๆ ไปแบงเปน 4 ขอใหญๆ คือ 

   (1) การวางแผนและการกําหนดอัตรากําลัง 
   (2) การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรทางการศึกษา 
   (3) การนิเทศงานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหบุคคลพนจากงาน 
 ดานงบประมาณ 
 ควรมีการแกไขหรือปองกันเพื่อใหการบริหารจัดการดานการเงินหรืองบประมาณมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวตัถุประสงค ดังนี ้
       1) รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหเพียงพอกับคาใชจาย 
        2) จัดใหมีการระดมทุนทรัพยในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหไดมีสวนรวม 
        3) บุคลากรท่ีทําหนาที่ทางการเงิน ควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการเงิน
การบัญชีของโรงเรียนและควรมีการนิเทศอยางตอเน่ือง 
        4) ควรลดขั้นตอนและเรงรัดการเบิกจายเงินของทางราชการใหเปนไปตามกําหนด 
        5) โรงเรียนควรกําหนดมาตรการใหทําแผนและดําเนินการตามแผนใชจายงบประมาณ
ใหบรรลวัุตถุประสงคของโครงการที่จัดสรร 
        6) จัดสรางเครือขายระดมทุนทั้งในและนอกชุมชน   

 ดานวัสดุ อุปกรณและอาคารสถานที่ 
 ควรจะไดรบัการแกไขเพื่อใหการบริหารงานดานวัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ใหมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ี 
  1) จัดใหมีการระดมทุนทรัพยในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนทั้งภาครัฐ

และเอกชนใหไดมีสวนรวมในการจัดหาคอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสาร และวัสดุอุปกรณ พรอมทั้งปรับปรุง
ซอมแซมอาคารสถานที่เพื่อใหใชงานได 
      2) จัดสรรวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 
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     3) วัสดุอุปกรณการศึกษาที่จัดซื้อมาควรใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
      4) ซอมแซมวัสดุอุปกรณที่ชํารุดแลวนํามาใชใหมอยางมีคณุคา 
      5) จัดทําทะเบียนวัสดุใหถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน 
      6) ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ อาคารสถานท่ีและใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 ดานความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ควรแกไขเพื่อใหการบริหารความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยี สารสนเทศใหประสบความสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพดังน้ี 
     1) ควรมีการเสริมสรางองคความรูและทักษะในการนําภูมิปญญาทองถ่ินในการบริหาร
โรงเรียน เชน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการประสานงาน และสรางความรวมมือกับภูมิปญญาทองถิ่น
อยูเสมอ 
     2) สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
     3) เชิญวิทยากรภายนอกหรือนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการเสริมสรางองคความรูและทักษะในการนําภูมิปญญาทองถ่ินในการบริหารโรงเรียน เชน การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการประสานงาน และสรางความรวมมือกับภูมิปญญาทองถิ่นอยูเสมอ 
     4) จัดใหมีการสรางเครือขายใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินหรือปราชญชาวบาน 
     5) ใชแหลงทรัพยากรในทองถิ่น ที่สามารถใหการสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษา
ในรูปแบบตางๆ  
     6) สรางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนมาใหความรู 
    7) พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยี 
    8) บุคลากรตองตระหนักถึงความเคล่ือนไหวดานเทคโนโลยี และความจําเปนที่จะตองมี
การนําเทคโนโลยีมาใช 
    9) จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอ 
    10) สรางคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกบุคลากรในความรับผดิชอบของตน 
    11) ผูบริหารตองปรับปรุงตนเองใหมีความรูความสามารถ เขาใจในเรื่องเทคโนโลยี 
    12) ผูบริหารจะตองส่ือสารใหผูรวมงาน ตลอดจนชุมชนตระหนักถึงความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลย ีและความจําเปนที่จะตองมีการนําเทคโนโลยมีาใช 
    13) ผูบริหารจะตองเตรียมความพรอมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม และมีการนิเทศ
ภายใน 
    14) ผูบริหารจะตองพยายามใหมีเทคโนโลยีในรูปแบบของวัสดุอุปกรณที่จําเปนใหเพียงพอ 
    15) ผูบริหารจะตองพยายามสรางคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกบุคลากรในความรับผิดชอบ
ของตน 
      กลาวโดยสรุป แนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในแตละดาน
จะชวยกอใหเกิดงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยทุกฝายมีสวนรวม แกปญหาดังกลาวก็จะลดลง สถานศึกษา
มีความนาดู นาอยู นาเรียน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
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  ในการวจิัยครั้งน้ีผูวิจัยจะขอกลาวถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ และอาคารสถานที่ เพราะหัวขออื่นๆ 
ไดรวมอยูในปจจัยดานอ่ืนแลว 

 สื่อนับเปนส่ิงที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการเรียนการสอนตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน
เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนใหตรงกับความตองการของผูสอน ไมวาสื่อนั้นจะอยูใน
รูปแบบใดก็ตามลวนแตเปนทรัพยากรทางการศกึษาในการเรียนรูทั้งส้ิน 

 ฮาส และแพคเกอร (Haas & Packer, 1964, p. 100) กลาวไววา สื่อการเรียนการสอน
เปนสิ่งท่ีชวยครูถายทอดขอเท็จจริง ทักษะ เจตคติ ความรู และความซาบซึ้งไปยงัผูเรียน 

 ไอนิช โรเบิรต และคนอื่นๆ (Heinich, Robert, et al., 1993, p. 80) ไดใหความหมายวา 
สื่อ คือ ชองทางในการติดตอสื่อสาร เปนการนําเขาขอมูลจากแหลงกําเนิดสารกับผูรับสาร 

 สรุปไดวา ส่ือ หมายถึง ตัวกลางหรือชองทางในการถายทอดองคความรู ทักษะ ประสบการณ 
จากแหลงความรูไปสูผูเรยีน และทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 การแบงประเภทของสื่อการเรียน ถาแบงตามระดับประสบการณของผูเรียน ซึ่ง เดล (Dale, 1969, 
p. 107) ไดแบงส่ือออกเปน 10 ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของประสบการณที่ไดรับจากส่ือการสอน
ประเภทนั้น โดยยึดเอาความเปนรูปธรรมและนามธรรมเปนหลักในการแบงประเภท และไดเรียงลําดับจาก
ประสบการณที่เปนรูปธรรมที่สุด ประสบการณท่ีเปนนามธรรมที่สุด (abstract concrete continuum) 
เรียกวา กรวยประสบการณ (cone of experience) 

 ขั้นที่ 1 ประสบการณตรงและมีความมุงหมาย (direct purposeful experience) เปนประสบการณ
ที่เปนรากฐานของประสบการณทั้งปวง เพราะไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดเห็น ไดยินเสียง ไดสัมผัส
ดวยตัวเอง เชน การเรียนรูจากของจริง ไดรวมกิจกรรมการเรียนดวยการลงมือกระทํา เปนตน 

 ขั้นที่ 2 ประสบการณจําลอง (contrived simulation experience) จากขอจํากัดที่ไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนจากประสบการณจริงใหแกผูเรียนได เชน ของจริงมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป 
มีความซับซอนมีอันตราย จึงใชประสบการณจําลองแทน เชน การใชหุนจําลองของตัวอยาง เปนตน  

 ขั้นที่ 3 ประสบการณนาฏการ (dramatized experience) เปนประสบการณท่ีจัดขึ้นแทน
ประสบการณจริงที่เปนอดีตไปแลว หรือเปนนามธรรมที่ยากเกินกวาจะเขาใจและไมสามารถใชประสบการณ
จําลองได เชน การละเลนพื้นเมือง ประเพณีตางๆ เปนตน 

 ขั้นที่ 4 การสาธิต (demonstration) คือ การอธิบายขอเท็จจริง ความจริง และกระบวนการ
ที่สําคัญดวยการแสดงใหเห็นเปนลําดับข้ัน การสาธิตอาจทําไดโดยครูเปนผูสาธิต นอกจากนี้อาจใชภาพยนตร 
สไลดและฟลมสตริป แสดงการสาธติในเนื้อหาที่ตองการสาธิตได 

 ขั้นที่ 5 การศึกษานอกสถานท่ี (field trip) การพานักเรียนไปศึกษายังแหลงความรูนอกหองเรียน 
เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนรูหลายๆ ดาน ไดแก การศึกษาความรูจากสถานที่สําคัญ เชน โบราณสถาน โรงงาน 
อุตสาหกรรม เปนตน 

 ขั้นที่ 6 นิทรรศการ (exhibition) คือ การจัดแสดงสิ่งตางๆ รวมทั้งมีการสาธิตและการฉาย
ภาพยนตรประกอบเพื่อใหประสบการณในการเรียนรูแกผูเรียนหลายดาน ไดแก การจัดปายนิทรรศการ 
การจัดแสดงผลงานนักเรียน 
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 ขั้นที่ 7 ภาพยนตรและโทรทัศน (motion picture and television) ผูเรียนไดเรียนดวยการเห็น
และไดยินเสียงเหตุการณและเรื่องราวตางๆ ไดมองเห็นภาพในลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนจริง 
ไปพรอมๆ กัน 

 ขั้นที่ 8 การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพน่ิง (recording radio and picture) ไดแก เทปบันทึกเสียง 
แผนเสียง วิทยุ ซึ่งตองอาศัยเรื่องการขยายเสียง สวนภาพนิ่ง ไดแก รูปภาพทั้งชนิดโปรงแสงที่ใชกับ
เครื่องฉายขามศรีษะ สไลด ภาพน่ิงจากคอมพิวเตอร และภาพบันทึกเสียงท่ีใชกับเครื่องฉายภาพทึบแสง 

 ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ (visual symbol) มีความเปนนามธรรมมากขึ้น จําเปนที่จะตองคํานึงถึง
ประสบการณของผูเรียนเปนพื้นฐานในการเลือกนําไปใช สื่อที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ แผนภูมิ แผนสถิติ 
ภาพโฆษณา แผนที่ และสัญลักษณตางๆ เปนตน  

 ขั้นที่ 10 วจนสัญลักษณ (verbal symbol) เปนประสบการณข้ันสุดทาย ซึ่งเปนนามธรรมที่สุด 
ไมมีความคลายคลึงกันระหวางวจนสัญลักษณกับของจริง ไดแก การใชตัวหนังสือแทนคําพูด  

 สื่อการเรียนการสอนนับเปนองคประกอบที่สําคัญมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผูสอนผูเรียนและเทคนิควิธีการตางๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอนก็คือ เปนตัวกลาง
หรือพาหนะหรือเครื่องมือหรือชองทางที่ใชนําเรื่องราวขอมูลความรูหรือส่ิงบอกกลาว (information) 
ของผูสงสาร หรือผูสอนไปสูผูรับ หรือผูเรียนเพื่อทําใหการเรียนรู หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จ
ตามวตัถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางไวไดเปนอยางดี 
 อาคารสถานที่เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการการศึกษา ประกอบไปดวย อาคารท่ีใช
ทําการเรียนการสอน อาคารประกอบอื่นๆ รวมท้ังบริเวณโรงเรียนและส่ิงแวดลอมที่ดียอมจะสงผลให
นักเรียนมีความเจริญงอกงามท้ังทางรางกาย สติ ปญญา จิตใจ และสังคมอยางมาก (หวน พินธุพันธ, 2528, 
หนา 72) อาคารสถานท่ี หมายถึง อาคารท่ีใชทําการเรียนการสอนและใหการศึกษา เพื่อประกอบกิจกรรม
ในการเรียนการสอน รวมท้ังส่ิงตางๆ ที่อยูรวมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยตองมีความปลอดภัย
มีขนาด รูปรางและสัดสวนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการกอสราง มีบรรยากาศที่ดี เนื่องจาก
จะอํานวยความสะดวกในการเรียนของนักเรยีน 
 จากงานวิจัยปจจัยดานอาคารสถานท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนตัวพยากรณคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีอํานาจพยากรณเทากับ .150 (พรทิพย สระบงกช, 2544, หนา 77-79) สอดคลองกับ 
เฉลิมพล มุมาลี (2547, หนา 99-102) พบวา ปจจัยดานอาคารสถานที่ เปนตัวพยากรณการบริหารงาน
ในระบบทวิภาคี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 2 โดยมีอํานาจพยากรณเทากับ .18  

 โดยสรุป อาคารสถานที่เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีอยูในทรัพยากรทางการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
ซึ่งจะตองมีขนาดสัดสวนท่ีพอเหมาะพอดีเพราะลาหากสถานที่มีคุณภาพเอื้ออํานวยตอกิจกรรมตางๆ 
ในการเรียนหรือการเรียนรูของนักเรียนยอมทําใหนักเรียนมีความรู ความคิด และสามารถนําไปใชประโยชน
ในอนาคตไดๆ 
 โดยสรุปปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษาน้ัน มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนโดยทรัพยากรทางการศึกษาประกอบดวย สื่อ วัสดุ อุปกรณ สารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีใช
ในการจัดการศึกษา ความพรอมของอาคารสถานท่ี การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา
แหลงทรัพยากรทางการศึกษาและแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ซึ่งเปนแรงในการผลักดันใหผูเรียนมีประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
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 2.3.6 ปจจัยดานหลักสูตร 
 หลกัสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเปนโครงรางกําหนดกรอบแนวทาง 
การปฏิบัติที่จะนําไปสูการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
รวมทั้งเปนแนวทางในการใหการศึกษา ใหวิชาความรู การถายทอดวัฒนธรรม การปลูกฝงเจตคติและคานิยม 
การสรางความเจริญเติบโต ความสมบูรณทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ
การพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษา
ที่กําหนด ฉะนั้นเพื่อสามารถนําความรูเหลาน้ีไปใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัชราภรณ 
แกวดี, 2551, หนา 10) 
 ความหมายของหลักสูตร 
 มีผูใหความหมายของหลักสูตรไวมากมาย โดยไมสามารถทําใหทุกคนเห็นพองกับความหมายใด
เพียงความหมายเดียว เพราะหลักสูตรเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาแตอาจแบงกลุมความหมายของ
หลักสูตรไดเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมความหมายที่เนนถึงเนื้อหาสาระที่จะตองเรียนรู 2) กลุมความหมาย
ที่เนนความหมายสําคัญของจุดหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน และ 3) กลุมความหมายท่ีเนนกระบวนการ
ที่จะพัฒนาผูเรียน 

 กาญจนา คุณารักษ (2535, หนา 1-4) ไดรวบรวมความหมายหลักสูตรไว ดังนี้ 
  1) หลักสูตร คือ รายวิชาหรือรายการเน้ือหาที่สอนโรงเรียน 
  2) หลักสูตร คือ ประสบการณท่ีจัดใหแกผูเรียน 
  3) หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรยีนการสอนและวัสดุอุปกรณ 
  4) หลักสูตร คือ สิ่งที่โรงเรียน ผูปกครอง คาดหมายหรือมุงหวังจะใหผูเรียนไดรับหรือ 

มีคณุสมบัติในสิ่งน้ันๆ 
   5) หลักสูตร คือ พาหนะที่จะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของการศึกษา 
   6) หลักสูตร คือ สิ่งแวดลอมตางๆ ทางการเรียน และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
   7) หลักสูตร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางครู นักเรียน และสิ่งแวดลอมการเรียน 
   8) หลักสูตร คือ แผนหรือแนวทาง หรือขอกําหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   9) หลักสูตร คือ เอกสาร หนังสือหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรใดๆ เชน 
แผนการสอน คูมือครู แบบเรียน เปนตน 
   10) หลักสูตร คือ วิชาความรูสาขาหนึ่งที่วาดวยทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาหลักสูตร 

 คาสเวล และแคมเบล (Caswell & Cambell, 1935, p. 66) ไดใหจํากัดความวาหลักสูตร
เปนสิ่งท่ีประกอบดวยประสบการณทั้งมวลของเด็ก ภายใตการแนะแนวของครู 

 ไทเลอร (Tyler, 1949, p. 79) ไดสรุปวา หลักสูตรเปนส่ิงที่ เด็กจะตองเรียนรูทั้งหมด 
โดยมีโรงเรียนเปนผูวางแผนและกํากับเพ่ือใหบรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา 

 ทาบา (Taba, 1962, p. 11) ใหคําสรุปเก่ียวกับหลักสูตรอยางสั้นๆ วาหลักสูตรเปนแผนการเก่ียวกับ
การเรียนรู 

 กูด (Good, 1973, p. 157) ไดใหความหมายของหลักสูตรไว 3 ประการ ดงัน้ี คือ 
  1) หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษา เพื่อสําเร็จหรือ

รับประกาศนียบัตรในสาขาวชิาหนึ่ง 
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  2) หลักสูตร หมายถึง เคาโครงสรางทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะตองสอน 
ซึ่งโรงเรียนจัดใหแกเด็กเพื่อใหสําเร็จการศึกษาและสามารถเขาศกึษาตอในทางอาชีพตอไป 

  3) หลักสูตร หมายถึง กลุมวิชาและการจัดประสบการณท่ีกําหนดไวใหผูเรียนไดเรียน
ภายใตการแนะนําของโรงเรียนและสถานศึกษา 
 จากที่กลาวมาแลวสามารถสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณความรูตางๆ 
ที่จัดใหผูเรียนท้ังในและนอกหองเรียน ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน ไดพัฒนาและมีคณุลักษณะตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว 
 ความสาํคัญของหลักสูตร 
 นักการศึกษาหลายทานไดแสดงทัศนะและความคิดเห็นที่เก่ียวกับความสําคัญของหลักสูตรวา
หลักสูตรมีความสําคัญอยางไรตอการจัดการศึกษา ซึ่งสวนใหญเห็นตรงกันวาหลักสูตรมีความสําคัญตอ
การกําหนดมาตรฐานและคณุภาพการเรียนรูของผูเรียน ท้ังนี้เพื่อใหแนใจวาผูเรียนในแตละวัยแตละระดับ
การศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม อยางไร ซึ่งจะมีผลกระทบตอผูเรียนวาควรเรียนรู
สาระการเรียนรูอะไร มีเน้ือหาสาระมากนอยเพียงใด จากการศึกษาเอกสารพบวา มีผูท่ีกลาวถึงความสําคัญ
ของหลักสูตรไวโดยสรุป ดังน้ี  

 สันต ธรรมบํารุง (2527, หนา 152) สรุปความสาํคัญของหลักสูตรไว 9 ประการ คือ  
  1) หลักสูตร เปนแผนปฏิบัติงานหรือเคร่ืองชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตร
จะกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไวเปนแนวทาง 
  2) หลักสูตรเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศ เพื่อนําไปสู
ความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาติ 
  3) หลักสูตรเปนเอกสารของทางราชการ เปนบัญญัติของรัฐบาล หรือเปนธรรมนูญ
ในการจัดการศกึษา เพ่ือใหบุคคลที่เก่ียวของกับการศกึษาปฏบิัติตาม 
  4) หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ระดับตางๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐแกสถานศึกษาอีกดวย 
  5) หลักสูตรเปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษา ที่จะอํานวยความสะดวกและ
ควบคุม ดูแลติดตามใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลดวย 
  6) หลักสูตรจะกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
  7) หลักสูตรจะกําหนดและลักษณะรูปรางของสังคมในอนาคตไดวา จะเปนไปในรูปใด 
  8) หลักสูตรจะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติท่ีจะเปน
ประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลงัซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีไดผล 
  9) หลักสูตรจะเปนสิ่งท่ีบงช้ีถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ
และการเปลี่ยนแปลงยอมไดกําลังที่มีประสิทธิภาพสูง 
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 อนุศักดิ์ สมิตสันต (2540, หนา 39-40) ความสําคัญของหลักสูตรอาจพอสรุปได ดังน้ี 
  1) เปนเอกสารของทางราชการหรือเปนบัญญัติของรัฐเพื่อใหบุคคลที่ทําหนาที่เก่ียวกับ

การศึกษาไปปฏิบัติไมวาเปนสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนดังน้ันหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนคําสั่งหรือ
ขอบังคับของทางราชการชนิดหน่ึงนั่นเอง 

  2) เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับตางๆ รวมทั้งเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการที่จะจัดสรรงบประมาณบุคลากร อาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณทางการศึกษาของรัฐใหแกโรงเรียน 

  3) เปนแผนการดําเนินงานของนักบริหารการศึกษาที่จะตองอํานวยการควบคุมดูแล
กํากับและติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 

  4) เปนแผนการปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้นําทางในการปฏิบัติงานของครูเพราะหลักสูตร
จะเสนอแนะจุดมุงหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน
ซึ่งครูควรจะปฏิบัตติามอยางจริงจัง 

  5) เปนเครื่องมือของรัฐในอันที่จะพัฒนาคนและพัฒนากําลังคน ซึ่งจะเปนตัวสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามแผนและนโยบายของรัฐ 

  6) เปนเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติเพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน
ประเทศชาติใดมีหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพก็จะทําใหคนในประเทศน้ันมีคุณภาพ
รูจักเลือกสรรและใชชีวิตอยางชาญฉลาด สามารถนําพาสังคม และคนในสังคมกาวไปพรอมๆ กับกระแส
โลกาภิวัตนไดอยางม่ันคงและสันติสุข 

 จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศกึษา 3 ระดับ คือ  
  1) ระดับประเทศ เปนการชี้ใหเห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยภาพและเปนตัวบงช้ี 

ใหเห็นแนวโนมสังคมกับการจัดการศึกษาในอนาคต 
  2) ระดับสถานศึกษา ซึ่งนับไดวาหลักสูตรเปนหัวใจและจุดเดนของการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษานั้นๆ  
  3) ระดับหองเรียนซึ่งมีความสําคัญตอการนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรูที่เกิดกับ

ผูเรียนโดยตรง โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบที่กําหนดแนวทางวาจะสอนใคร เรื่องใด เพื่ออะไร 
 องคประกอบของหลักสูตร 
 องคประกอบของหลักสูตร นับวาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ
และสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือการพัฒนาหลักสูตรได  

 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2537, หนา 15) กลาวถึง องคประกอบของหลักสูตร โดยทั่วไปมี 
4 องคประกอบ 

  1) ความมุงหมาย (objectives) คือ เปนเสมือนการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรยีนไดพัฒนาไปในลักษณะตางๆ ที่พึงประสงคอันกอใหเกิดประโยชน
ในสงัคมน้ัน 

  2) เน้ือหาวิชา (content) เปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน โดยมุงให
ผูเรียนไดมีประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาไปสูความมุงหมายของหลักสูตร  
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  3) การนําหลักสูตรไปใช (curriculum implementation) เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง 
เพราะเปนกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสูการปฏิบัติกิจกรรมน้ันมีหลายลักษณะ แตกิจกรรมท่ีสําคัญที่สุด 
คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ครูผูสอนจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูจัดการเรียนรู 
การกําหนดวธิกีารท่ีจะนําผูเรียนไปสูความมุงหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 

   (1) วิธีการจัดการเรียนรู การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรูหลักสูตรจะเนนแบบยึด
ครเูปนสําคัญหรือยึดผูเรียนเปนสําคัญน้ัน ยอมข้ึนอยูกับปรัชญาการศึกษา หรือแนวความคิด ความเช่ือ
ในการจัดการศึกษาที่พึงประสงคและข้ึนอยูกับจุดหมายของหลักสูตรน้ันเปนสําคัญ  
   (2) วัสดุประกอบหลักสูตร หมายถึง วัสดุ เอกสาร รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนตางๆ 
เพื่อชวยใหครูใชหลักสูตรไดโดยงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ วัสดุ
ประกอบหลักสตูรสําหรับครู วัสดปุระกอบหลักสตูรสําหรับนักเรียน  

  4) การประเมินผล (evaluation) เปนองคประกอบที่ช้ีใหเห็นวาการนําหลักสูตรแปลงไปสู
การปฏิบัติน้ัน บรรลุจุดมุงหมายหรือไม หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผลมากนอยเพียงใด ขอมูลจาการประเมินผล
นี้จะเปนแนวทางไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 ธํารง บัวศรี (2538, หนา 7-8) ที่กลาวเนนวา หลักสูตร ประกอบดวย 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 
2) จุดประสงคของการเรียนการสอน 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ 4) วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียน
การสอน 5) ประเมินผล 

 ไทเลอร (Tyler, 1949, p. 718) กลาวถึง องคประกอบของหลักสูตรวาประกอบดวย โครงสราง 
4 ประการคือ 

  1) จุดมุงหมาย (education purpose) ท่ีตองการใหผูเรียนเกิดผล 
  2) ประสบการณ (education experience) ที่โรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือใหจุดมุงหมายบรรลุผล 
  3) วิธีการจัดประสบการณ (organization of education experience) เพื่อใหการสอน

เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ 
  4) การประเมินผล (determiation of what to evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไว 
 ทาบา (Taba, 1962, p. 23) กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไววา ประกอบดวย 
  1) วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ 
  2) เน้ือหาและจํานวนช่ัวโมงสอนแตละวิชา 
  3) วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4) วิธีการประเมินผล 
 สรุปไดวา องคประกอบสําคัญของหลักสูตร คือ  
  1) จุดมุ งหมายของหลักสูตรเปนผลสวนรวมที่ตองการให เกิดแกผู เรียนหลังจาก

เรียนจบหลกัสูตรไปแลว 
  2) โครงสรางเน้ือหาสาระ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถท่ีตองการใหมี 

รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 
  3) อัตราเวลาเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดครบกระบวนการ และ

มีประสิทธิภาพ 
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  4) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ ทั้งนี้เพื่อใหแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  5) การวัดและการประเมินผล เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของ
หลักสูตรกอนและหลังการนําไปใช 

 องคประกอบหลักสูตรเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง และสงผลถึงลักษณะ โครงสราง รูปแบบของ
หลักสูตรวาจะเปนอยางไร โดยมีองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตร คือ ความมุงหมาย (objectives) 
เน้ือหาวิชา (content) การนําหลักสูตรไปใช (curriculum implementation) การประเมินผล (evaluation)
 โครงสรางหลักสตูร 
 โครงสรางของหลักสูตร หมายถึง การกําหนดรูปแบบของการจัดเน้ือหาสาระ การกําหนดขอบเขต
หรือจํานวนความมากนอยของสาระ รวมทั้งเวลาเรียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร 
ดังน้ี (กรมวิชาการ, 2551, หนา 5-7) 
  1) ระดับชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 3 ระดับ 

   ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) 

  2) สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรูทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ
หรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 8 กลุมสาระ ดังน้ี 
     (1) ภาษาไทย 
     (2) คณิตศาสตร 
     (3) วทิยาศาสตร 
     (4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     (5) สุขศึกษาและพละศึกษา 
     (6) ศิลปะ 
     (7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     (8) ภาษาตางประเทศ 
   สาระการเรียนรูทั้ง  8 กลุม น้ี เปนพื้นฐานสําคัญที่ผู เรียนทุกคนตองเรียนรู
โดยอาจจัดเปน 2 กลุม  กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมกลุมท่ีสอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ 
  3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพมุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม การเขารวม
และปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวยตนเอง ตามความถนัด
และความสนใจอยางแทจริง 
  4) มาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม เพื่อใชเปนจุดหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  
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 รูปแบบหลักสูตร  
 หลกัสูตรแตละรูปแบบจะแตกตางกันในประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ คือแนวความคิดหรือปรัชญา
ในการจัดการศึกษาแตกตางกันจุดเนนของความมุงหมายแตกตางกัน เปนตน จากหลักเกณฑความแตกตาง
ของหลักสูตรดังกลาวขางตน  

 รุจิร ภูสาระ (2546, หนา 8-19) อาจจําแนกรูปแบบของหลักสูตรได 8 รูปแบบ ดังน้ี 
  1) หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา เปนหลักสูตรแบบด้ังเดิมหรือหลักสูตรเกา

ที่เนนการถายทอดเน้ือหาวิชาเปนหลัก ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาความรูตางๆ จะจัดไวเพ่ือถายทอด
อยางมีระเบียบตามที่ผูรูในแตละวิชาไดกําหนดไว 
  2) หลักสูตรแบบสัมพันธวิชา เปนหลักสูตรที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรแบบรายวิชา
เนื่องจากเมื่อนําหลักสูตรรายวิชาไปใชการเรียนรูของผูเรียนในแตละวิชาแตกแยกกันมากขึ้น ผูเรียน
นําความรูไปใชประโยชนไดนอย เพื่อแกปญหาน้ีจึงนําเนื้อหาวิชาตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึง และ
มีสวนเก่ียวของสมัพันธกันจัดไวดวยกัน 
  3) หลักสูตรแบบหมวดวชิาหรือสหสัมพันธ หลักสูตรลักษณะแบบนี้จุดมุงหมายจะผสมผสาน
เน้ือหาวิชาที่มลีักษณะใกลเคียงกัน หรือสาขาเดียวกัน ใหมีความสัมพันธระหวางวิชามากข้ึน ในลักษณะ
หมวดวิชา เชน หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบดวยวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง ศีลธรรม 
เปนตน 
  4) หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ หลักสูตรลักษณะแบบน้ีตองการแกไขขอบกพรอง
ของหลักสูตรแบบรายวิชา ท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน หลักสูตรนี้จึงยึดเอากิจกรรม 
ความสนใจ และประสบการณแวดลอมมาเปนแนวทางในการจัดลําดับประสบการณการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปใชไดในชีวติจริง  
  5) หลักสูตรเพ่ือชีวติและสังคม หลักสูตรนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 
ของ จอหน ดิวอ้ี ซ่ึงเช่ือวาการเรียนรูเกิดจากประสบการณ และประสบการณจะทําใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลง 
หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก  

  6) หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแบบนี้มีลักษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาเพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการและความสนใจของผูเรียน สงเสริมการเรียนที่มีความสัมพันธกับประสบการณชีวิตของ
ผูเรียนของผูเรียน หลักสูตรประกอบดวยส่ิงที่ผูเรียนตองเรียนเปนความรูหนึ่ง และสวนที่ใชเลือกสวนหน่ึง 
หลักสําคัญอยูที่การจัดการเวลาเรียน และการจัดเน้ือหาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ขณะเดียวกันเนนการเรียนรูทางวิชาการอยางมีระบบ  

  7) หลักสูตรแบบเอกัตภาพ หลักสตูรแบบน้ีจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปตามความเหมาะสม
และความตองการของผูเรียนแตละบุคคล การจัดหลักสูตรแบบน้ีขึ้นอยูดุลยพินิจของครูผูสอนที่จะวิเคราะห
ความตองการ ระดับสติปริญญา และความสามารถของผูเรียนไดอยางถูกตอง จัดการเรียนการสอนอยูใน
รูปของการจัดชุดการเรียนใหผูเรียนไดศึกษาและพัฒนาความสามารถของตนไปตามลําดับ  

  8) หลักสูตรบูรณาการ เปนการผสมผสานเน้ือหาเขาดวยกัน ไมแยกเปนรายวิชา
โดยพยายามรวมประสบการณตางๆ ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจะคัดเลือกตัดตอนมาจากหลายๆ สาขา 
แลวมาจัดเปนกลุมหมวดหมูเพื่อใหนักเรียนไดประสบการณที่ตอเนื่อง มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตและพัฒนา
ตนเอง การบูรณาการเนื้อหาวขิาตางๆ จะเนนที่ตัวเด็กและปญหาสังคมเปนสําคัญการจัดการเรียนการสอน 
มุงใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
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 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา การกําหนดรูปแบบของหลักสูตรเปนการพิจารณาเลือกและ
จัดเน้ือหาวิชาของวิชาของหลักสูตรใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร โดยหลักสูตรแตละรูปแบบ
จะมีจุดมุงหมายโครงสรางหลักสูตรที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากการสรางหลักสูตรแตละครั้ง ตางยุค
ตางสมัย จึงตองคาํนึงถึงพื้นฐานที่ตางกันดวย 
 ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 

 หลักสูตรที่ดียอมสงผลดีตอผูเรียนและการจัดการเรียนรูในโรงเรียน กลาวคือ หลักสูตรที่ดี
จะเปนแนวทางใหผูบริหารโรงเรียนนําไปปฏิบัติไดดี มีประสิทธิภาพทางดานครูสามารถนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตอผูเรียน หลักสูตรท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ (เบญจวรรณ สุธรรมรักษ, 
2546, หนา 10) 

  1) หลักสูตรควรมีความคลองตัว และสามารถปรับปรุงและยืดหยุนใหเหมาะสมกับ
สภาพการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

  2) หลักสูตรควรเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการเรียนการสอนไดบรรลุตามความมุงหมาย
ที่กําหนดไว 

  3) หลักสูตรควรไดรับการจัดทําหรือพัฒนาจากคณะบุคคลหลายฝาย 
  4) หลักสูตรจะตองจัดไดตรงตามความมุงหมายของการศึกษาแหงชาติ 
  5) หลักสูตรควรจะมกีิจกรรมกระบวนการและเน้ือหาสาระของเรื่องท่ีสอนบริบูรณเพียงพอ 

ที่จะชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และพัฒนาการเรียนผูเรียนในทุกๆ ดาน 
  6) หลักสูตรควรบอกแนวทาง ดานส่ือการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผลไว

อยางชัดเจน 
  7) หลักสูตรควรจะมีลักษณะที่สนองความตองการและความสนใจ ทั้งของนักเรียนและ

สังคม 
  8) หลักสูตรควรสงเสริมความเจริญงอกงามในตัวผูเรียนทุกดาน รวมท้ังสงเสริมความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 
  9) หลักสูตรควรชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ

และเจตคติไดดวยตนเอง จากสื่อตางๆ ที่อยูรอบตัว 
  10) หลักสูตรควรจัดทํามาจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานตางๆ อยางรอบคอบ 
  11) เปนหลักสูตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เน้ือหาและกิจกรรมตองเหมาะสมกับธรรมชาติ 
  12) เนื้อหาและประสบการณตองสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตของผูเรียน ประสบการณ

ตองเปนส่ิงที่ใกลตัว และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวัน 
 สงัด อุทรานันท (2532, หนา 211-212; อางถึงใน เบญจวรรณ สุธรรมรักษ, 2546, หนา 10) 

ใหความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของหลักสูตรที่ดีวา หลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุงหมายที่ดี และที่สําคัญคือ 
ควรต้ังอยูบนรากฐานของการศึกษาที่ ถูกตองสามารถนําไปปฏิบัติ ไดจริงและมุ งสรางคานิยม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และมีความเสียสละ หลักสูตรจะตองมีความชัดเจนมีความตอเนื่อง
เนนใหผูเรียนเปนคนคิดเปน ทําเปน มีความสนใจ มีความกระตือรือรน สงเสริมอาชีพตามความถนัด และ
ความสามารถยดืหยุนไดเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
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ทัศนีย ศุภเมธิ (ม.ป.ป.) ไดสรุปคุณลักษณะของหลักสูตรที่ดี ไวดงัน้ี 
  1) มีความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพตางๆ ไดเปนอยางดี 
  2) เปนเครื่องมือที่ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายท่ีกําหนดไว 
  3) ไดรับการจัดทําหรือพัฒนาจากบุคคลหลายฝาย เชน ครูผูปกครอง นักพัฒนาหลักสูตร

นักวชิาการ เปนตน 
  4) ตองมีกระบวนการที่ตอเนื่อง 
  5) การพัฒนาหลักสูตรควรคาํนึงถึงขอมูลพื้นฐาน เชน ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู

และพื้นฐานของสังคม 
  6) ควรมีเนื้อหาสาระเรื่องท่ีสอนบริบูรณเพียงพอที่จะทําใหผูสอนคิดเปนทําเปน และ

มีการพัฒนาในทุกดาน 
  7) จัดใหตรงความมุงหมายของการศึกษาแหงชาติ 
  8) สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค 
  9) มีการเพิ่มพูนทักษะความรู และเจตคติใหกับผูเรียน 
  10) มีลกัษณะสนองความตองการ และความสนใจทั้งของผูเรียนและสังคม 
  11) บอกแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  12) ชี้แนะเก่ียวกับสื่อการสอนไดอยางเหมาะสม 
  13) บอกแนวทางการจัดและประเมินการสอน 
 สุมณฑา พรหมบุญ (2543, หนา 6; อางถึงใน เบญจวรรณ สุธรรมรักษ, 2546, หนา 11 และ

สิปปนนท เกตุทัต, 2537, หนา 1; อางถึงใน เบญจวรรณ สุธรรมรักษ, 2546, หนา 11) ไดใหความหมาย
ที่สอดคลองกันวา หลักสูตรควรมีพื้นฐานวิชาการที่กวางและวิชาชีพที่ลึกเนนคุณภาพบัณฑิตที่สามารถ
เชื่อมโยงวสัิยทัศนกับการดําเนินการและการปฏิบัตไิดอยางเหมาะสม 

 เสริมศรี ไชยศร และคนอื่นๆ (2543, หนา 57) ไดสรุปลักษณะของหลักสูตรที่ ดีกวา
ควรมุงเตรียมความพรอมทางสติปญญา ความสามารถ รูคุณคาของความคิดทางวิชาการ และสงเสริม
ใหผูเรียนเห็นคุณคาทางภูมิปญญา เอกลักษณ และวัฒนธรรมของทองถ่ิน ในการท่ีจะพัฒนาความเปนสากล
ใหทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ และมีความรูเฉพาะดานเพื่อจะสงเสริมความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ที่มีความรูความเขาใจ และมีทักษะชีวติและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และดํารงชีวติไดอยางมีคุณภาพ 
 ทฤษฎีหลักสตูร (curriculum theories) 

 จากความหมายตางๆ ของหลักสูตร การวางแผนพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองอาศัยความเช่ือและ
ทฤษฎีตางๆ ทางการศึกษา ซึ่งมีนักการศึกษาไดกําหนดไวหลายแนว ดังน้ี 

   1) หลักสูตรเปนวิชาและเนื้อหาวิชา ผูมองหลักสูตรในแนวนี้คือ ผูที่ยึดลัทธิสัจนิยม
(perennialism) และสาระนิยม (essentialism) ตลอดจนผูที่ถือวาการศึกษา คือ การฝกวินัยทางจิต 
(mental discipline) ซึ่งเห็นวา หลักสูตรในโรงเรียนควรประกอบดวยวิชาท่ีสําคัญที่จะธํารงไวซึ่งคุณลักษณะ
แหงความเปนมนุษยและเปนการฝกสมอง เชน วิชาที่ยากๆ โดยเฉพาะการศึกษาโครงสรางของวิชาตางๆ 
ที่จัดเปนหมวดหมูอยางชัดเจน เชน โครงสรางของวิชาคณิตศาสตรเปนตรรกศาสตร โดยเฉพาะการหาเหตุผล
แบบอนุมาน ขอสังเกตสําหรับการกําหนดหลักสูตรในแนวนี้ คือ ไมไดใหความสนใจและความสําคัญ
ในผูเรียน (ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร) 
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    2) หลักสูตรเปนประสบการณ ยึดลัทธิกาวหนานิยม (progressivism) โดยเช่ือวา วัฒนธรรม
คือ ส่ิงแวดลอมของสังคม คนจะตองยอมรับสภาพของสังคม และปรับสภาพสังคมใหดีขึ้น จึงยึดหลักนักเรียน
เปนศูนยกลาง (child centered) โดยดูความสนใจของผูเรียนเปนหลักในการสอนและการจัดประสบการณ
ใหเขา หลักสูตรจึงหมายถึง ประสบการณท้ังมวลที่นักเรียนพึงจะไดรับภายใตการนําของครู 

   3) หลักสูตรเปนจุดประสงค ถือวาการสอนเปนหนทางอยางหนึ่งที่จะนําไปสูจุดประสงค
ที่กําหนด  

   4) หลักสูตรเปนแผนการ หลักสูตร คือ แผนการที่จะนําไปสูการเรียนรู เปนสิ่งท่ีเกิดจาก
ความตั้งใจและคาดการณไวลวงหนา โดยเพงเล็งไปที่จุดมุงหมายของการศึกษา รวมถึงการจัดวางหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใชในดานการปฏิบัติ คือ การสอน และการประเมินผลหลักสูตรเพื่อใหเหมาะกับสภาพ
ทองถิ่น 

   5) หลักสูตรเปนระบบการผลิต มองการใหการศึกษาเชนเดียวกับระบบการผลิตสินคา 
โดยคํานึงถึงทุนที่ไดลงไปกับผลที่ตามออกมา จึงพยายามทําหลักสูตรใหเปนรูปธรรมมากที่สุด เชน 
เขียนในรูปจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีการวิเคราะหงาน วิเคราะหกิจกรรมดังเชน หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2521 
 นอกจากทฤษฎีที่กลาวมาแลวยังมีทฤษฎีที่สําคัญที่เปนขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 ทฤษฎี 
ดังน้ี  
    1) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข มีจุดประสงคจะหาวิธีเรียนแบบใหมที่ทําใหผูเรียน
เรียนอยางสนุกสนานทุกครั้ง ทุกชั่วโมง ผูเรียนมาโรงเรียนดวยความตื่นเตนและมุงมั่น อยากรูในส่ิงที่เขา
ยังไมรู อยากทําในสิ่งท่ีเขาไมเคยทํา อยากเปนในสิ่งท่ีเขายังไมเคยเปน  
  2) ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม จุดเนนของการเรียนรู คือ การใหผูเรียนมีสวนรวม
ทางดานจิตใจ การเรียนรูแบบมีสวนรวมชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับ
การฝกฝนทักษะชีวิตตางๆ การแสวงหาความรู การคิด การจัดการความรู การแสดงออก การสรางความรูใหม 
และการทํางานกลุม ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความสุข 
   3) ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด มีจุดประสงคใหเปนแนวทางสําหรับครู
นําไปใชฝกผูเรียนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการคิด แบงทักษะการคิดออกเปน 2 ระดับ คือ ทักษะ
การคิดข้ันพื้นฐาน และทักษะการคิดข้ันสูง  
  4) ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย: ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
เพื่อเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี และพลศึกษาแกครู ซึ่งเนนการพัฒนาผูเรียน
ใหเปนคนที่สมบูรณทุกดาน  
  5) ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย: การฝกฝน กาย วาจา ใจ 
เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยเด็กไทย คือ มีมารยาทและวิถีแหงการปฏิบัติตนทางกาย วาจา ใจ มีสติสัมปชัญญะ
เพื่อการครองตน ไมถลําไปสูความช่ัว มีคุณธรรม มีความรักในเพื่อมนุษยและธรรมชาติ การสรางลักษณะนิสัย
ดังกลาวตองใชกลยทุธการสอน 

 ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Hilda Taba พอสรุปได 11 ประการ ดังน้ี 
  1) สวนประกอบของหลักสูตร 
  2) การศึกษาขอมูลเพื่อนํามาเปนเครื่องกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
  3) วัตถุประสงค 
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  4) เกณฑในการกําหนดวัตถุประสงค 
  5) การเลือกเนื้อหาสาระและการรวบรวมพินิจ 
  6) เกณฑในการพิจารณาเลือกเน้ือหาสาระ 
  7) ปญหาเก่ียวกับการจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 
  8) การจัดประสบการณการเรียน 
  9) ลําดับขั้นของการพัฒนาหลักสูตร 
  10) ยุทธวิธีการสอน 
  11) การประเมินผล (วชิัย วงษใหญ, 2523, หนา 20) 
 สรุป ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ Hilda Taba เปนทฤษฎีที่ชวยใหเราเขาใจถึงองคประกอบ

และสวนประกอบดานตางๆ ทีส่ําคัญของหลักสูตร ที่หลอมรวมกันเปนหลักสูตรคุณภาพที่ใชในการเรียน
การสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นถาตองการใหหลักสูตรเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ผูใชควรนําแนวทางนั้นไปทดลองและปรับใชในการเรียนการเรียนการสอนใหเห็นจริง จึงจะสงผลให
หลักสูตรนั้นกลายเปนหลักสูตรที่สมบูรณและเปนท่ียอมรับของสังคม  

 โดยสรุปปจจัยดานหลักสูตรเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งหลักสูตร
เปนแผนการจัดประสบการณการเรียนของโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน
ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน มีการพัฒนาหลักสูตรและลักษณะหลักสูตรที่ดี เชน 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
การประเมินการใชหลักสูตร ใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายท่ีไดกําหนดไว  
  2.3.7 ปจจัยดานชุมชน 

 ชุมชนนับเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอโรงเรียน ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น 
ความรวมมือ หรือการใหการสนับสนุนตางๆ ซึ่งนําไปสูคุณภาพผูเรียน 

 ความหมายของชุมชน มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังน้ี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาววา ชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคน

ที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน 
 ชิรวัฒน นิจเนตร (2528, หนา 2) กลาววา ชุมชน หมายถึง หนวยงานทางสังคมขนาดหน่ึง 

ซึ่งประกอบดวย สมาชิกที่เปนกลุมกอนอาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน มีประวัติความเปนมาและสภาพ
ความเปนอยูคลายคลึงกัน มีความรูสึกนึกคิดและผลประโยชนรวมกัน ตลอดจนสามารถตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของสมาชิกสวนใหญได 

 ประเวศ วะสี (2537, หนา 33) ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหน่ึงเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงค
รวมกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา 
มีการจัดการเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ ตามวตัถุประสงครวมกัน 

 ศิริวัตร บุญประสพ (2541, หนา 13) ไดกลาววาชุมชน คือ กลุมบุคคลที่อาศัยอยูรวมกัน
มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด และความเช่ือถือในทางเดียวกัน มีความสามัคคีรวมแรง
รวมใจกัน ทํากิจกรรมอันหน่ึงอันใดใหสําเร็จลุลวงรวมกันได  

 พนิจดา วีระชาติ (2542, หนา 14) กลาวไววา ชุมชนจะตองประกอบดวย 
   1) กลุมคนหรือประชาชนจํานวนหน่ึง 
  2) สถาบันทางสังคม เชน ครอบครัว เปนตน 
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      3) อาณาเขต 
   4) มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีคลายกัน 
  5) มีการกระทําตางๆ รวมกัน 
 เตือนใจ แกวประเสริฐ (2544, หนา 15-16) กลาววา ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มารวมกัน
ในขอบเขตบริเวณเดียวกัน เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน และรวมถึงสถาบันและหนวยงานตางๆ ที่ต้ังอยูใน
อาณาเขตเดียวกัน มีความรักสามัคคีชวยเหลือกันใหความรวมมือซึ่งกันและกัน เพื่อเปนประโยชนแกสวนรวม
ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

 สนธยา พลศรี (2545, หนา 22) ชุมชน หมายถึง กลุมทางสังคมท่ีอยูอาศัยรวมกันในอาณาบริเวณ
เดียวกัน เชน ครอบครวั ละแวกบาน หมูบาน ตําบล หรือเรียกเปนอยางอ่ืนมีความเก่ียวของกันสัมพันธกัน
มีการติดตอส่ือสารและเรียนรูรวมกัน มีความผูกพัน เอื้ออาทรกันภายใตบรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน
รวมมือและพึ่งพาอาศัยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงและเปาหมายรวมกัน 
  กลาวโดยสรุป ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณแหงหน่ึงที่มีคนจํานวนหน่ึงมาอาศัยอยูรวมกัน
เปนเวลานาน มีความผูกพันตอสถานที่นั้น มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความคิดเห็นและ
ความเชื่อไปในทางเดียวกัน ใชสถาบันตางๆ รวมกัน และรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมบางอยางไดสําเร็จ 
 บทบาทและความสําคัญของชุมชน 

 โรงเรียนเปนสถาบันทางการศึกษาที่ตั้งอยูในชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจําเปนตองเขาใจเกี่ยวกับ
ชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยูเพื่อที่โรงเรียนจะไดทราบความตองการของชุมชน และจะไดสามารถกําหนดจุดมุงหมาย
และแนวทางในการจัดการศึกษาของชุมชนไดอยางถูกตอง และตรงตามความตองการ ดังนั้นชุมชน
จึงมีบทบาทและความสําคัญตอโรงเรียนในหลายประการดังที ่

 พนิจดา วีระชาติ (2542, หนา 22-25) กลาวถึงบทบาทและความสําคัญของชุมชนที่มีตอโรงเรียน
พอสรุปไดดังน้ี 

  1) บทบาทและความสําคัญในการกําหนดปรัชญา และจุดมุ งหมายของโรงเรียน
เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคลองกับปรัชญาจุดมุงหมายการศึกษาของชาติและความตองการ
ของชุมชนชุมชน จึงมีบทบาทและความสําคัญกับโรงเรียนในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ตามความตองการของชุมชนดวย 

  2) บทบาทและความสําคัญในการที่โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตองพิจารณา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งเปนแผนรวมของชาติใหสอดคลองเปนไปตามลักษณะการดํารงชีวิตและ
ความตองการของชุมชน 
  3) บทบาทและความสําคัญในการที่โรงเรียนจะพัฒนาคนอันเปนสวนสําคัญของชุมชน
โรงเรียนตองพัฒนาคนตามความถนัดของแตละบุคคล สามารถจัดแยกคนไปประกอบอาชีพ ทําภารกิจตางๆ
ของชุมชน ตามความจําเปน ตามความตองการ และความเหมาะสมของชุมชนนั้น โรงเรียนในชุมชนตองมี
หลายระดับท้ังประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับพัฒนาความสามารถ และความชํานาญเฉพาะอยาง
แลวแตความตองการ และความเหมาะสมของแตละชุมชน 

  4) บทบาทและความสําคัญในการท่ีโรงเรียนจะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินชีวิต และ
ความเปนอยูของชุมชนนั้น โรงเรียนตองพิจารณาปญหาความตองการของชุมชนที่มีแตกตางกันไปและ
แกไขปรับปรุงใหดีขึ้นโดยใชกระบวนการใหการศึกษาอบรม เชน แกปญหาในเรื่องการทํางานและ
การประกอบอาชีพ เรื่องรายได-รายจาย เรื่องสุขภาพอนามัยและการบริโภค เรื่องการดํารงชีวิต



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

96 

อยางประชาธิปไตย เรื่องการใชทรัพยากร เรื่องการใชเวลาวาง เรื่องการอนุรักษและการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมประเพณ ีเรื่องการประสานสามัคคี และความมั่นคงของชุมชน เปนตน 

  5) บทบาทและความสาํคัญในการท่ีโรงเรียนจะพัฒนาปรับปรุงการจัดสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน โรงเรียนเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน จึงตองจัดสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสม สอดคลองกับชุมชนดวย เพื่อใหชุมชนเขาใจและเห็นความสําคัญและนําไปเปนแบบอยาง
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพตางๆ ในชุมชนใหดีข้ึน 

  6) บทบาทและความสําคัญในฐานะที่ชุมชนเปนแหลงปฏิบัติชีวิตที่แทจริงของนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตองสัมพันธสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในชุมชน
เพื่อนักเรียนจะไดนําผลการเรียนรูจากโรงเรียนไปใชในชุมชนได การเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ 
ตองนําเขาสูชุมชนได เพื่อศึกษาชุมชนในแงมุมตางๆ เทาที่จําเปนและเหมาะสมในการเรียนรูตามวัย และ
ความสามารถ 

  7) บทบาทและความสําคัญในการที่โรงเรียนจะใชแหลงทรัพยากรของชุมชนใหมีประโยชน
ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน โรงเรียนตองพิจารณานํามาใช
ใหเปนประโยชนในการศึกษาเรียนรู 

  8) บทบาทและความสําคัญในการที่โรงเรียนจะพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องไปเพื่อชีวิตที่ดี
ของผูเรียน และชุมชนโรงเรียนตองพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และสังคม ควบคูกันไปเพื่อใหการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมเปนไปอยางราบรื่น มีสมดุลในชีวิต 

  9) บทบาทและความสําคัญในการที่โรงเรียนจะอนุรักษและถายทอดวัฒนธรรมโรงเรียน
ตองศึกษาพื้นฐานวฒันธรรม และระเบียบแบบแผนวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน พิจารณาแยกแยะและ
สงเสริมวัฒนธรรมท่ีมีคาควรแกการอนุรักษใหเปนมรดกของชุมชน 

  10) บทบาทและความสําคัญในการที่ชุมชนจะชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ
โรงเรียนตองอาศัยความรวมมือสนับสนุนชวยเหลือจากชุมชน เชน ในเรื่องการเงิน วัสดุอุปกรณ และสิ่งตางๆ
ตลอดจนแรงกาย แรงใจ จากประชาชนในชุมชนนั้น ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นวา ชุมชนสนใจ
และเอาใจใสโรงเรียนและถือวาโรงเรียนเปนสมบัติอันมีคาและสําคัญของชุมชน 

  11) บทบาทและความสําคัญในฐานะที่ชุมชนเปนที่ต้ังของหนวยงานองคการ และ
สถาบันตางๆ รวมท้ังโรงเรียนดวย โรงเรียนตองประสานสัมพันธรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในชุมชน
เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 

  12) บทบาทและความสําคัญในการควบคุม และสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนผูที่เขาศึกษา
เลาเรียนในโรงเรียน คือ สมาชิกหรือประชาชนในชุมชนชุมชนจึงมีบทบาทในการควบคุมสนับสนุน 
สงเสริมการศึกษาของโรงเรยีน 

 จากบทบาทและความสําคัญของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียนดังท่ีกลาวน้ี ทําใหไดตระหนักวา ชุมชน
มีบทบาทสําคัญมากในการกําหนดการจัดการศึกษาของโรงเรียน การใหการสนับสนุนภารกิจหลักของ
โรงเรียน การสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหกับโรงเรียนและที่สําคัญ คือ การสงเสริมพัฒนาการศึกษา
ในดานตางๆ โรงเรียน และชุมชน จึงตองรวมมือกันใหมากยิ่งขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่ดีขึ้น ความสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนถือเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียน และชุมชน
ตองตระหนักถึงเพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
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 จากความสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดังกลาวสรุปไดวา 
มีความสําคัญมากที่โรงเรียน และชุมชนตองสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เพราะโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนเปนศูนยกลางของวิชาการในชุมชน และการท่ีโรงเรียนจะพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น
ตองไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็ไดรับประโยชนจากโรงเรียน
ในดานวิชาการตางๆ และการพัฒนาชุมชนโดยรวม ดังนั้น หากโรงเรียนและชุมชนเห็นความสําคัญ
ในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันแลว จะทําใหเกิดการสงเสริมกันในการพัฒนาทั้งดานการศึกษา และ
การพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะประสบความสําเร็จอยางดี  
 หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนน้ันถือเปนกระบวนการที่สาํคัญที่โรงเรียน
ตองดําเนินการสรางความสัมพันธกับชุมชนใหประสบความสําเร็จ ซึ่งโรงเรียนตองดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักการที่เหมาะสม สําหรับหลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น มีหลักการ
สรางความสมัพันธที่สําคัญดงัท่ี 

 สตูปส และแรฟเฟอรตี (Stoops & Rafferety, 1961, pp. 515-516) กลาวถึงหลักการ
สรางความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสรุปไดดังน้ี 

  1) ตองเปนกระบวนการทั้งรับขาวและใหขาวแกชุมชน โดยที่บุคคลภายนอกโรงเรียน
จะตองทราบความเปนมาตางๆ ของชุมชนเปนอยางดี และในเวลาเดียวกัน โรงเรียนตองแถลงชี้แจง
ใหประชาชนไดทราบถึงอุปสรรคปญหาและวิธีดําเนินงานของโรงเรียน 

  2) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ถาจะใหไดผลดีควรใชวิธีหลายๆ ดาน
ไมควรทําเพียงดานเดียว 

  3) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประการสําคัญที่สุด คือ ตองให
ประชาชนในชุมชนนั้นเขาใจโรงเรียนใหมากที่สุด 

  4) การสรางความสัมพันธควรตองกระทําตอเนื่องติดตอกันตลอดไป 
  5) โรงเรียนควรใหขอมูลหรือขาวสารที่นาสนใจงายตอการเขาใจ และควรตองสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบันเพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน หลักการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนน้ัน 

 สรุปไดวา โรงเรียนตองมีความจริงใจและเขาใจความตองการของชุมชน มีทัศนคติที่ดีตอชุมชน
และปฏิบัติตอชุมชนดวยมารยาทที่ดีและถูกกาลเทศะโรงเรียน ตองใชวิธีการที่หลากหลายในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ท้ังการใหขอมูลขาวสารที่สําคัญกับชุมชน การชี้แจงการดําเนินงานของโรงเรียน
ใหชุมชนทราบ ในขณะเดียวกันชุมชนก็ตองเขาใจวิธีการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคของโรงเรียนดวย
ที่สําคัญ คือ โรงเรียนและชุมชนตองยอมรับวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น
จะประสบความสําเร็จไดเม่ือโรงเรียนและชุมชนรวมมือกัน และตองใชเวลานาน จึงตองพยายามอยางตอเน่ือง
 ทฤษฎีการมีสวนรวมของชุมชน 

 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, p. 100) ไดจําแนกรูปแบบของการมีสวนรวม
ไว 4 ดาน คือ 

  1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decision making) การตัดสินใจชนิดนี้
เปนศูนยกลางของการตัดสินความคิดที่หลากหลาย มีการกําหนดและประเมินทางเลือก และการตัดสินใจเลือก
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ซึ่งเปรียบไดกับการวางแผน เพื่อนําทางท่ีเลือกมาสูการปฏิบัติสามารถแบงการตัดสินใจนี้ออกเปน 3 ระยะ
คือ 

   (1) การตัดสินใจชวงเริ่มตน (initial decision) เปนการเริ่มตนหาความตองการและ
วิธกีารเขาไปมีสวนรวมในโครงการที่สาํคัญ 

   (2) การตัดสินใจในชวงดําเนินการ (ongoing decision) ความสําเร็จในชวงน้ีเกิดขึ้น
ไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน 

   (3) ตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ (operational decision) เปนความเกี่ยวของในองคกร
เมื่อโครงการเขามามีการเช่ือมโยงโครงการ มีการรวมตัวขององคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของเพื่อกําหนดเกณฑ 

  2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (participation in implementation) การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติแบงได 3 ทาง คือ 

   (1) การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (resource contribution) สามารถดําเนินการ
ไดหลายรปูแบบไดแก แรงงาน เงิน วสัด ุอุปกรณ และขอมูลขาวสารทั้งหมดนี้ เปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ
เพื่อพัฒนาโครงการการสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถิ่นเปนสิ่งที่ดี การบริจาคเงิน และวัสดุตางๆ 
แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม 

   (2) การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน (project administration and 
coordination) คนในองคกรสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเปนผูบริหาร
โครงการเปนสมาชิกอาสา ซึ่งทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ  

   (3) การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ (part icipation in enlistmen) 
การขอความรวมมือไมจําเปนตองการผลประโยชนเสมอไป แตพิจารณาขอเท็จจริงที่วาผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ตามมาภายหลังนําโครงการมาใช และผลกระทบตอคนในองคกรที่เขารวมโครงการ 

  3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) เปนส่ิงที่เกิดขึ้นมานาน
และมีผลในทางเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอการยอมรับเอาโครงการที่สําคัญๆ เขามาทั้งท่ีการตัดสินใจ
อาจไมเกิดข้ึนหรือมีขีดจํากัดการมีสวนรวมในผลประโยชนแบงได 3 ชนิด 

   (1) ผลประโยชนดานวัตถุ (material benefits) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของบุคคล 
เชน เปนการเพ่ิมการบริโภครายไดทรัพยสิน 

   (2) ผลประโยชนดานสังคม (social benefits) เปนความตองการดานพื้นฐาน
ดานสาธารณะ ไดแก บริการ หรือความพึงพอใจจากสาธารณปูโภค 

   (3) ผลประโยชนดานบุคคล (personal benefits) เปนความปรารถนาที่จะเขามาเปน
สมาชิกกลุม หรือไดรับการคัดเลือกเขามาเปนความตองการอํานาจทางสังคมและการเมือง 

  4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) แบงออกเปน 2 แบบ
คือ การมีสวนรวมทางตรงและการมีสวนรวมทางออมในการประเมินผลดานงบประมาณ ความพึงพอใจ
ของบุคคลตอโครงการการมีสวนรวม วิธีการเขามามีสวนรวม การแสดงความคิดเห็นผานส่ือตางๆ หรือ
ผานตัวแทนที่เลือกเขาไปเพื่อนําความคิดเห็นไปใชประโยชน 

 โดยสรุปปจจัยดานชุมชนนั้นมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน บทบาทของชุมชน
ในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน ความรวมมือของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียน 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาจากผลงานวิจัยท่ีใกลเคียงในสวนตางๆ ดังน้ี 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรตน 
 สมหมาย ปราบสุธา (2548, หนา 70) ไดทําการวิจัยเรื่องความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอ

คุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเต้ีย
วิทยาคม จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูปกครองที่มีรายไดตางกันมีคาดหวัง
ตอคุณภาพผูเรียนตางกัน 

 เบญจวรรณ อุไรรัตน (2551, หนา 101) ไดทําการวิจัยเรื่อง การระดมทรัพยาการทางการศึกษา
เพื่อใชในการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ผลการวิจัย
พบวา 1) การระดมทรัพยาการทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ดานวัสดุ-อุปกรณ ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ดานการเงิน 2) ผลการการเปรียบเทียบการระดมทรัพยาการทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพ
ทางตําแหนง กรณีรายดานพบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรตาม 

 สุภชัย ไพโรจน (2547, หนา 120) ไดทําการวจิัยเรื่องความสัมพันธระหวางทรัพยากรทางการบริหาร
กับคุณภาพผูเรียนชวงชั้นที่ 1 และ 2 ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 
ผลการวิจัยพบวา 1) ทรัพยากรทางการบริหารกับคุณภาพผูเรียนชวงช้ันท่ี 1 และ 2 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับ ดังนี้ ดานคน ดานการจัดการ ดานวัสดุและ
ดานการเงิน ตามลําดับ 2) คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา ชวงช้ันท่ี 1 
และ 2 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน 
พบวา มาตรฐานที่มีคาเฉล่ียสูง ไดแก มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และมาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ซึ่งอยูในระดับนอย รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งอยูในระดับนอย และตํ่าสุดคือมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ซึ่งอยูในระดับนอย 
3) ทรัพยากรทางการบริหาร โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพผูเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

 กรวรรณ จันทรผา (2549, หนา 80) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
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ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับคุณภาพของผูเรียน
ระดับชวงช้ันที่ 1-2 โดยภาพรวมอยูในระดับดี การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน คือ 
การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา
และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรตนสงผลตอตัวแปรตาม 

 อรัญญา โสมนัส (2552, หนา 110) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพมาตรฐาน
ดานผูเรียน การคิดวิเคราะหและวิจารณญาณของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินจากภายนอกรอบท่ี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพมาตรฐานดานผูเรียน 
การคิดวเิคราะหและวิจารณญาณ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน
เรียงลําดับ ดังน้ี ดานทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ ดานทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและ
คิดไตรตรอง และดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิดอยางเปนระบบ และมีความคิด
แบบองครวม ตามลําดับ 2) ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน การคิดวิเคราะหและวิจารณญาณ 
ทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 
พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศการเรียนรู สภาพแวดลอมทางครอบครัว ความเชื่อในอํานาจแหงตน 
นิสัยรักการเรียนรู ความฉลาดทางอารมณและเชาวปญญา 3) ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน 
การคิดวเิคราะหและวิจารณญาณ คือ ปจจัยดานนิสัยรักการเรียน ความฉลาดทางอารมณและเชาวปญญา 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01  

ประวิตา มีเปยมสมบูรณ (2554, หนา 93) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพ
ของผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา กําหนดเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียน ดังน้ี
ปจจัยดานผูบริหารปจจัยดานครู ปจจัยดานนักเรียนปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัย
ดานอาคารสถานที่ปจจัยดานชุมชน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ระดับมาตรฐาน
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ปจจัยกับมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 4) ตัวแปร
พยากรณของปจจัยท่ีสงผลตอมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ดานผูปกครอง (X4) 
ดานผูบริหาร (X1) ดานอาคารสถานที่ (X6) และดานนักเรียน (X3) สามารถพยากรณมาตรฐานคุณภาพ

ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม ( Ŷ ) ไดรอยละ 44.7 และสามารถรวมกันพยากรณมาตรฐาน
คุณภาพผู เรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังน้ี  
Ŷ  = 1.085+.279(X4)+.126(X1)+.133(X6)+.109(X3) 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 บอรเดน และบอททริลล (Borden & Bottrill, 1994) ไดรวบรวมองคประกอบและตัวบงช้ี
การดําเนินงานที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา ซึ่งเสนอเฉพาะองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
2) การแนะนําใหคําปรึกษา 3) การศึกษาตอเนื่อง 4) หลักสูตร 5) การรับนักศึกษา 6) สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน 7) การเงิน งบประมาณ 8) การวิจัย 
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 ชิเพนโกรเวอร (Shipengrover, 1994) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหาร
แบบมุงคุณภาพทั้งองคการกับการปรับปรุงโรงเรียนที่ไดรับรางวัล New York sta excelsior award 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการวิเคราะห เอกสารเทียบกับ
เกณฑการใหรางวัล พบวา ความเช่ือในปรัชญาการปรับปรุงคุณภาพการบริหารแนบมุงคุณภาพทั้งองคการ 
ปรากฏวาเกณฑในการใหรางวัล ไดแก การวางแผนยุทธศาสตร การใชภาวะผูนําในการปรับปรุงคุณภาพ 
การเสริมแรงบุคลากร และการใหความสนใจผูรับบริการ 

 มซูมารา (Mzumara, 1996) ไดทําการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและผลการเรียน
ของนักเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษางานวิจัยที ่เ กี่ยวของกับการศึกษาคนควาทั้งในประเทศและตางประเทศ
สามารถสรุปไดวา มีหลายปจจัยที่สงผลกระทบและมีความสัมพันธกับคุณภาพผูเรียนในลักษณะตางๆ 
ที่เขามาเก่ียวของหลายดาน เชน ผูบริหาร สื่อ วัสดุอุปกรณ ผูปกครอง ครูผูสอน นักเรียน ทรัพยากร
ทางการศึกษาชุมชน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 7 ดาน 
คือ ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานชุมชน  
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของแตละทาน มาวิเคราะห
และใชเปนพื้นฐานในการกําหนดขอบขายเน้ือหา ผูวิจัยไดสรุปเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 7 ดาน ประกอบดวย 

  1) ดานผูบริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน มีบทบาทในการบริหารจัดการ 
มีภาวะผูนํา การตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล ความมีมนุษยสัมพันธ วิสัยทัศนในการบริหาร คุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหาร  

  2) ดานครูผูสอน หมายถึง การเตรียมการสอนของครู คุณวุฒิของครู การพัฒนาตนเอง
ของครู ปจจัยในการปฏิบัติงานของครูความตองการในการปฏิบัติงานของครู ความสามารถในการสอน
ของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เปนที่ยอมรับของสังคม 

  3) ดานผูปกครอง หมายถึง บทบาทและหนาท่ีของผูปกครองในการอบรมเล้ียงดูการเอาใจใส 
บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สภาพการสนับสนุนของผูปกครอง ภูมิหลัง
ทางครอบครัวของผูเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

  4) ดานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการจัดการดานการเงินของโรงเรียน การจัดงบประมาณ
เพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบได 
การดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงินทั้งรายรับ และการนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษาของโรงเรียน
ใชหลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียนเพ่ือเปนการพัฒนางานในดานตางๆ ของโรงเรียน 
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  5) ดานทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆ
ที่ใชในการจัดการศึกษา ความพรอมของอาคารสถานที่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา
แหลงทรัพยากรทางการศึกษา และแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

  6) ดานหลักสูตร หมายถึง แผนการจัดประสบการณการเรียนของโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียน
ไดรับประสบการณท้ังในและนอกหองเรียนซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน มีการพัฒนา
หลักสูตรและลกัษณะหลักสูตรที่ดี เชน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร ใหผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะ
ตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว  

  7) ดานชุมชน หมายถึง บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน 
ความรวมมือของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียน 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ผูวิจัยไดเลือกใชจากเกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 17-140) ประกอบดวย 6 ดาน คือ 

  1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีนํ้าหนัก
สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดใหโทษ เห็นคุณคา
ในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน เห็นคุณคาในศิลปะ สรางผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
กีฬา นันทนาการตามจินตนาการได  

  2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอ
บุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู หมายถึง ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู 
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถาม คนควาหาความรูเพ่ิมเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น สามารถใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

  4) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ หมายถึง ผูเรียนใชเหตุและผลในการอางอิง
แนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงาน กําหนด
เปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

   5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
เฉล่ียทั้ง 8 กลุมสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

  6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต หมายถึง ผูเรียนทํางาน
อยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนการทํางาน มีการตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะๆ ทํางาน
อยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานเปนหมูคณะได 
มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนนิการวจิัย 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และเพื่อใหการดําเนินการวิจัย
เปนไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวเิคราะหขอมูล 
3.6 สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 

 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 1,826 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 317 คน จากน้ัน
ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ดังน้ี 

 วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
 สุมขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามขั้นตอน ดังน้ี 
1) จําแนกกลุมตัวอยางเปนรายอําเภอ จํานวน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอคลองเข่ือน อําเภอ

ทาตะเกียบ อําเภอบางคลา อําเภอพนมสารคาม อําเภอราชสาสน อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอแปลงยาว
จนไดกลุมตัวอยาง 317 คน 
  2) คํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามอัตราสวนประชากรและกลุมตัวอยาง 1,826: 317 
  3) ใชขนาดของโรงเรียนเปนหนวยการสุม โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (stratified random 
sampling) แบงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ในแตละอําเภอ 
  4) สุมกลุมตัวอยางแบบงาย (sample random sampling) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
จนไดกลุมตัวอยางท่ีเปนตวัแทนทั้งหมด 317 คน 
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ตาราง 5  จํานวนขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตามอําเภอในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ลําดับ อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. คลองเข่ือน     62 11 
2. ทาตะเกียบ   351 61 
3. บางคลา   170 29 
4. แปลงยาว   232 40 
5. พนมสารคาม   465 81 
6. ราชสาสน     67 12 
7. สนามชัยเขต   479 83 

รวม 1,826 317 

 
ตาราง 6  จํานวนขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในสงักัดสํานักงาน 
             เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ลําดับ อําเภอ 
ประชากร  

รวม 
กลุมตัวอยาง  

รวม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

1. คลองเขื่อน 41 21 0 62 7 4 0 11 
2. ทาตะเกียบ 16 155 180 351 3 27 31 61 
3. บางคลา 73 97 0 170 12 17 0 29 
4. แปลงยาว 28 101 103 232 5 17 18 40 
5. พนมสารคาม 110 220 135 465 19 38 24 81 
6. ราชสาสน 38 11 18 67 6 2 4 12 
7. สนามชัยเขต 74 215 190 479 13 37 33 83 

รวม 380 820 626 1,826 65 142 110 317 

 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
5 ระดับ เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา อาย ุเปนแบบตรวจรายการ (checklist) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม (questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนแบบสอบถาม
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แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best & Kahn, 1993, p. 246) 
โดยใหน้ําหนักคะแนน ดังน้ี  

  คะแนน 5  หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนน 4  หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับมาก 
คะแนน 3  หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับนอย 
คะแนน 1  หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม (questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best & Kahn, 1993, p. 246)
โดยใหน้ําหนักคะแนน ดังน้ี  

  คะแนน 5  หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4  หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับมาก 
คะแนน 3  หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับนอย 
คะแนน 1  หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด  

 

3.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 
 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 3.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 3.3.2 สรางแบบสอบถามฉบับรางเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยครอบคลุม 7 ดาน 
ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัย
ดานทรพัยากรทางการศึกษา ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานชุมชน ใหเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  

 3.3.3 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ
แนะนําปรับปรุง แกไข 

 3.3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาความตรง
เชิงเน้ือหา (content vilidity) โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (index 
of item objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุง
ขอคําถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีรายนาม ดังตอไปน้ี 
    1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต แสงสวาง ตาํแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร (ดานเน้ือหา) 
    2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา ตําแหนง อาจารยประจํา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร (ดานเน้ือหา) 
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    3) ดร.เนติมา พัฒนกุล ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร (ดานภาษา) 
    4) ดร.วรุฒ กิจเจริญ ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติและวจิัย)  
    5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา กุลนภาดล ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติและวจัิย) 
 3.3.5 นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เสนอประธาน
กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ และนําไปทดลองใช (try-out) เพื่อหาคาความเช่ือม่ันกับปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการ
ของ ครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 
ไดคาความเชื่อม่ัน .978 

  3.3.6 นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลว ไปดําเนินการเก็บขอมูล
กับขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตามอําเภอในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยกําหนดไว 
 3.4.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพื่อใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับขาราชการครู
ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3.4.3 สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางไปพรอมกับหนังสือที่ผานการพิจารณาเห็นชอบของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 การสงแบบสอบถาม
ใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองเฉพาะสถานศึกษาที่อยูบริเวณใกลเคียง สําหรับสถานศึกษาท่ีอยูไกลนั้น
ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียโดยสงซองพรอมปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามจัดสงแบบสอบถามที่ตอบแลวสงคืนใหผูวิจัยทางไปรษณียดวยเชนกัน 
 3.4.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สําหรับ
สถานศึกษาที่สงแบบสอบถามคืนทางไปรษณียภายหลงัจากสงแบบสอบถามไปแลว 3 สัปดาห 
 3.4.5 ในกรณีที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางแลวไมไดรับคืน ผูวิจัยจะไปติดตาม
รับแบบสอบถามดวยตนเอง 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

107 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวเิคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 3.5.1 ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.5.2 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยใชคาความถี่ และรอยละ แลวนําเสนอ
ในรูปตารางพรอมคาํอธิบาย 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (mean) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 

 3.5.3 เกณฑการวิเคราะหขอมูลระดับเก่ียวกับปจจัยและคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด โดยยึดคะแนนเฉล่ียของ
คะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดเกณฑวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท และคาหน (Best& Kahn, 1993, 
p. 247) ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มปีจจัยอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปจจัยอยูในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีคณุภาพผูเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

 3.5.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระหวางปจจัยดานผูบริหารดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน กับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของ เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coeffcient) และทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งพิจารณาความสัมพันธจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ เพียรสัน ที่คํานวณไดมาแปลผล
ในรูปแบบของความสัมพันธ โดยใชเกณฑของ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) 
ดังน้ี 
  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
  2) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้ งสอง
มีความสมัพันธกัน โดยที่ทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกัน 
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ในลกัษณะคลอยตามกัน แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกันหรือ
ผกผันกัน สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังน้ี 

   คาสหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายถึง ปจจัยทั้ง 7 ดานกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับนอยที่สุด 

   คาสหสัมพันธ 0.31-0.50 หมายถึง ปจจัยทั้ง 7 ดานกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับนอย 

   คาสหสัมพันธ 0.51-0.70 หมายถึง ปจจัยทั้ง 7 ดานกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 

   คาสหสัมพันธ 0.71-0.90 หมายถึง ปจจัยทั้ง 7 ดานกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก 

   คาสหสัมพันธ 0.91-1.00 หมายถึง ปจจัยทั้ง 7 ดานกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับมากที่สุด 

 3.5.5 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 

1) การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพปจจุบัน
เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานโดยหาคารอยละ 

2) การวิเคราะหระดับปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ
ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน และคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย 
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

1) การวิเคราะหปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 
ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนมีความสัมพันธกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson's correlation) 

2) การวิเคราะหปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 
ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
คือ การวเิคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 3.6.3 สถิตทิี่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
แบงออกเปนตอนดังตอไปนี้  

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน 
ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพ
ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ของตัวแปรและสถิติที่ ใช เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ดังนี ้
   n   หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
  X   หมายถึง คาเฉลี่ย 
  S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  R   หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
  R2  หมายถึง ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
  b   หมายถึง สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณซึ่งพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
  B   หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับตัวแปรเปนคามาตรฐาน 
  S.E.b  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ 
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  S.E.est หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระ 
  t    หมายถึง สถิติทดสอบคาทีที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  F    หมายถึง สถิติทดสอบคาเอฟ ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  SS   หมายถึง ผลรวมกําลังสองของคะแนน (sum of squres) 
  MS  หมายถึง คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน (mean of squres) 
  df   หมายถึง ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom) 
  X     หมายถึง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
  X1   หมายถึง ปจจัยดานผูบริหาร 
  X2   หมายถึง ปจจัยดานครู 
  X3   หมายถึง ปจจัยดานผูปกครอง 
  X4   หมายถึง ปจจัยดานงบประมาณ 
  X5   หมายถึง ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 
  X6   หมายถึง ปจจัยดานหลักสูตร 
  X7   หมายถึง ปจจัยดานชุมชน 
  Y    หมายถึง คุณภาพผูเรียน 
   *    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  Y    หมายถึง สมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบ 
  YZ   หมายถึง สมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
  

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังแสดงในตาราง 7  

 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังขาราชการครูที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 317 ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจํานวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 

 
ตาราง 7  จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
1. สถานภาพปจจุบัน 
    1.1 ครูผูสอน 
    1.2 ครูสนับสนุนการสอน 
    1.3 อื่นๆ 

 
305 

8 
4 

 
96.22 
2.52 
1.26 

รวม 317 100.00 
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ตาราง 7  (ตอ)  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 
2. เพศ  
    2.1 เพศชาย 
    2.2 เพศหญิง 

 
68 

249 

 
21.45 
78.55 

รวม 317 100.00 
3. อาย ุ
    3.1 ต่ํากวา 30 ป 
    3.2 31-40 ป 
    3.3 41-50 ป 
    3.4 50 ป ขึ้นไป 

 
82 

135 
46 
54 

 
25.87 
42.59 
14.51 
17.03 

รวม 317 100.00 
4. วุฒิการศึกษา 
    4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
    4.2 ปริญญาตรี 
    4.3 ปริญญาโท 
    4.4 อื่นๆ 

 
20 

224 
71 
2 

 
6.31 

70.66 
22.40 
0.63 

รวม 317 100.00 
5. ประสบการณทํางาน 
    5.1 ต่ํากวา 5 ป 
    5.2 6-10 ป 
    5.3 11-15 ป 
    5.4 16-20 ป 
    5.5 20 ป ขึ้นไป 

 
101 
103 
34 
25 
54 

 
31.86 
32.50 
10.73 
7.88 

17.03 
รวม 317 100.00 

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง

ในการศกึษาครั้งนี้ จํานวน 317 คน จําแนกตามตัวแปรไดดงัน้ี 
 สถานภาพปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 

96.22 ครูสนับสนุนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.52 อื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.26  
 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 21.45 

เพศหญิง จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 78.55  
 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 25.87 

อายุ 31-40 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 42.59 อายุ 41-50 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
14.51 อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.03  
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 วุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 6.31 ปริญญาตรี จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 70.66 ปริญญาโท จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 22.40 อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.63  

 ประสบการณทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานต่ํากวา 5 ป จํานวน 
101 คน คดิเปนรอยละ 31.86 6-10 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 32.50 11-15 ป จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 10.73 16-20 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.88 20 ปข้ึนไป จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 17.03  

  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังแสดงในตาราง 8-14 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 

  ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน สังกัด  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม 

 

ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียน n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ปจจัยดานผูบริหาร  4.22 .59 มาก 1 
2. ปจจัยดานครูผูสอน  4.10 .45 มาก 3 
3. ปจจัยดานผูปกครอง  3.75 .56 มาก 6 
4. ปจจัยดานงบประมาณ  4.09 .57 มาก 4 
5. ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา  4.01 .54 มาก 5 
6. ปจจัยดานหลักสูตร 4.13 .50 มาก 2 
7. ปจจัยดานชุมชน 4.09 .57 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.06 .54 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา ปจจัยทั้ง 7 ดาน มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานผูบริหาร ( X = 4.22) ปจจัยดานหลักสูตร ( X = 4.13) ปจจัยดานครูผูสอน 
( X = 4.10) ปจจัยดานงบประมาณ ( X = 4.09) ปจจัยดานชุมชน ( X = 4.09) ปจจัยดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ( X = 4.01) และปจจัยดานผูปกครอง ( X = 3.75) ตามลําดับ         
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผูบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน          
             เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานผูบริหาร n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูบริหารมีความรู ความสามารถและประสบการณ
ในการบริหารโรงเรยีน 

4.19 .70 มาก 9 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีภาวะผูนําในการพัฒนา
โรงเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

4.16 .73 มาก 7 

3. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
และใชเหตุผลในการแกปญหาอยูเสมอ 

4.16 .76 มาก 7 

4. ผูบริหารมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และ 
มีเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

4.31 .71 มาก 1 

5. ผูบริหารมีความเปนกันเองและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กับบุคลากรในโรงเรียน 

4.30 .76 มาก 2 

6. ผูบริหารปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและ 
เปนแบบอยางท่ีดีแกการเคารพยกยอง 

4.23 .72 มาก 4 

7. ผูบริหารมีความรูเรื่องหลักสูตร เปาหมาย  
ในการจัดการศกึษา และสามารถใหการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

4.21 .71 มาก 5 

8. ผูบริหารมีความสามารถในการนําครู ผูปกครอง
และชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร 

4.15 .76 มาก 10 

9. ผูบริหารมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหกับผูรวมงานตามความรูและความสามารถ 

4.21 .70 มาก 5 

10. ผูบริหารมีคณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 4.26 .72 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.22 .59 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา ปจจัยดานผูบริหาร โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.22) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ผูบริหารมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาและมีเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ( X = 4.31) 
ผูบริหารมีความเปนกันเองและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรในโรงเรียน ( X = 4.30)  และผูบริหาร
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน ( X = 4.26) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารมีความสามารถในการนําครู ผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวม
ในการบริหาร ( X = 4.15)  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานครูผูสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
              เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานครูผูสอน n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร 

4.13 .60 มาก 4 

2. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
หลักสูตร 

4.12 .62 มาก 5 

3. ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ 

4.20 .60 มาก 2 

4. ทานเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียน 4.14 .61 มาก 3 
5. ทานสามารถทําแผนการจัดการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย 
4.03 .65 มาก 9 

6. ทานจัดทําสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 

3.95 .69 มาก 10 

7. ทานเลือกใชและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนได
อยางเหมาะสม 

4.03 .64 มาก 9 

8. ทานจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม 

4.07 .69 มาก 7 

9. ทานวัดและประเมินผลการเรียนเปนไปตาม
หลักการประเมินผลของหลักสูตร 

4.08 .62 มาก 6 

10. ทานนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนา 
 การเรียนการสอน 

4.05 .61 มาก 8 

11. ทานพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.13 .62 มาก 4 
12. ทานมีคุณวุฒิตรงตามความเหมาะสม 4.23 .68 มาก 1 

รวม  4.10 .45 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวา ปจจัยดานครูผูสอน โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.10) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ทานมีคุณวุฒิตรงตามความเหมาะสม ( X = 4.23) ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ ( X = 4.20) และทานเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียน ( X = 4.14)  
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ทานจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน ( X = 3.95)  
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ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผูปกครองของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด      
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานผูปกครอง n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูปกครองของนักเรียนใหการสนับสนุนกิจกรรม 
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยูเสมอ 

3.82 .71 มาก 3 

2. ผูปกครองของนักเรียนเอาใจใสดูแลเรื่องการเรียน
ของนักเรียนเปนอยางดี 

3.70 .76 มาก 5 

3. ผูปกครองของนักเรียนอบรมเลี้ยงดูนักเรียน 
เปนอยางดี นักเรียนก็จะมีผลการเรียนดีตามไปดวย 

3.75 .79 มาก 4 

4. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองมีผลตอ 
ผลการเรียนของนักเรียน 

3.85 .79 มาก 2 

5. ภูมิหลังทางครอบครัวสงผลตอคุณภาพการเรียน
ของนักเรียน 

3.96 .84 มาก 1 

6. ผูปกครองของนักเรียนเต็มใจที่จะสละทรัพย
สวนตัวและเวลาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

3.57 .87 มาก 7 

7. ผูปกครองของนักเรียนมีสวนรวมทําใหโรงเรียน
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียน 
ดานตางๆ 

3.59 .80 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 3.75 .56 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา ปจจัยดานผูปกครอง โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.75) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ภูมิหลังทางครอบครัวสงผลตอคุณภาพการเรียนของนักเรียน ( X = 3.96) ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูปกครองมีผลตอผลการเรียนของนักเรียน ( X = 3.85) และผูปกครองของนักเรียนใหการสนับสนุน
กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยูเสมอ ( X = 3.82) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูปกครองของนักเรียนเต็มใจที่จะสละทรัพยสวนตัวและเวลา
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ( X = 3.57)  
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดานงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด   
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานงบประมาณ n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนมีการวางแผนใชงบประมาณอยางชัดเจน
และเปนระบบ 

4.00 .78 มาก 6 

2. โรงเรียนมีการจัดทํางบประมาณโดยคาํนึงถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาเปนสําคัญ 

4.21 .64 มาก 2 

3. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการเบิกจาย-
งบประมาณท่ีเปนระบบ 

4.31 .64 มาก 1 

4. โรงเรียนมีการใชงบประมาณโดยคํานึงถึง 
ความประหยัด 

4.15 .64 มาก 4 

5. โรงเรียนมีการดําเนินงานเก่ียวกับดานการเงิน 
ทั้งรายรับและการนําเงนิไปใชจายในระบบ
การศกึษาของโรงเรียน 

4.17 .66 มาก 3 

6. โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
ตามความตองการและความจําเปน 

4.03 .75 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.09 .57 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ปจจัยดานงบประมาณ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการเบิกจาย-งบประมาณที่เปนระบบ ( X = 4.31) โรงเรียน
มีการจัดทํางบประมาณโดยคํานึงถึงจุดมุงหมายของการศึกษาเปนสําคัญ ( X = 4.21) และโรงเรียน
มีการดําเนินงานเก่ียวกับดานการเงินทั้งรายรับและการนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษาของโรงเรียน 
( X = 4.17) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียน
มีการวางแผนใชงบประมาณอยางชัดเจนและเปนระบบ ( X = 4.00)   
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานทรัพยากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา     
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานทรัพยากรทางการศึกษา n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณ และเครื่องมือ  
เพ่ือการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

4.03 .74 มาก 4 

2. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ที่หลากหลายและเพียงพอ 

4.02 .70 มาก 5 

3. โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูใหบริการ 
เพ่ือเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู เชน  
หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน 

4.05 .70 มาก 1 

4. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่สงเสริมการเรียนการสอน 

3.97 .72 มาก 6 

5. โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน
ใหเรียบรอย 

4.05 .73 มาก 1 

6. โรงเรียนมีการจัดความพรอมของหองสมุด 
ในการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ 

3.92 .66 มาก 7 

7. โรงเรียนมีการใชทรัพยากรทางการศึกษา 
อยางคุมคา 

4.04 .60 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.01 .69 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบวา ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( X = 4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูใหบริการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู เชน หองสมุด 
หองคอมพิวเตอร เปนตน ( X = 4.05) โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนใหเรียบรอย 
( X = 4.05) และโรงเรียนมีการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคา ( X = 4.04) ตามลําดับ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนมีการจัดความพรอมของหองสมุด
ในการศกึษาคนควาอยางเพียงพอ ( X = 3.92)  
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ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานหลักสูตร n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร 
มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได 

4.16 .59 มาก 1 

2. หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียนและสังคมปจจุบัน 

4.08 .63 มาก 6 

3. โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.15 .61 มาก 3 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม โครงการ การจัด 
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร 

4.16 .55 มาก 1 

5. โรงเรียนมีการประเมินการใชหลักสูตรใหผูเรียน
ไดพัฒนาและมีคณุลักษณะตามความมุงหมาย 
ที่กําหนดไว 

4.12 .63 มาก 4 

6. โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงใหผูปกครอง ชุมชน 
รับทราบการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

4.10 .65 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.13 .50 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา ปจจัยดานหลักสูตร โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.13) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได ( X = 4.16) 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม โครงการ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
( X = 4.16) และโรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ( X = 4.15) ตามลําดับ 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและสังคมปจจุบัน ( X = 4.08)   
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ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
              เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานชุมชน n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3.96 .78 มาก 5 
2. โรงเรียนของทานมีคนในชุมชนรวมเปน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
4.27 .65 มาก 1 

3. โรงเรียนของทานมีความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน 4.17 .75 มาก 2 
4. เมื่อโรงเรียนของทานมีปญหา ชุมชนมีสวนรวม 

ในการเขามาชวยแกปญหา 
4.02 .77 มาก 3 

5. ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการของโรงเรียน 

4.01 .74 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.09 .57 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา ปจจัยดานชุมชน โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09) 

เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก โรงเรียนของทานมีคนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ( X = 4.27) โรงเรียนของทาน
มคีวามสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน ( X = 4.17) เมื่อโรงเรียนของทานมีปญหา ชุมชนมีสวนรวม
ในการเขามาชวยแกปญหา ( X = 4.02) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย 
ไดแก ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ( X = 3.96)   
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดังแสดงในตาราง 16-21 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด  
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม 
  

คุณภาพผูเรียน n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ 4.03 .47 มาก 1 
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 3.96 .45 มาก 2 
3. ดานทักษะในการแสวงหาความรู 3.76 .58 มาก 6 
4. ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  3.75 .58 มาก 5 
5. ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 3.81 .56 มาก 4 
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ตาราง 16  (ตอ) 
  

คุณภาพผูเรียน n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

6. ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 

3.91 .52 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.86 .53 มาก  

 
 จากตาราง 16 พบวา คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังนี้ ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ ( X = 4.03) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค ( X = 3.96) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ( X = 3.91) 
ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ( X = 3.81) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
( X = 3.75) และดานทักษะในการแสวงหาความรู ( X = 3.76) ตามลําดับ 
 
ตาราง 17  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานสุขภาวะและสุนทรียภาพของคุณภาพผูเรียนของ 
              โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ n = 317 
X  S.D.   ระดับ อันดับที่ 

1. ผูเรียนสวนใหญมีสุขนิสัย ในการดแูลสุขภาพ และ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

4.06 .59 มาก 3 

2. ผูเรียนสวนใหญมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ 

4.07 .59 มาก 2 

3. ผูเรียนสวนใหญปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

4.06 .65 มาก 3 

4. ผูเรียนสวนใหญมีความมั่นใจกลาแสดงออก 
อยางเหมาะสม 

3.93 .68 มาก 7 

5. ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานศิลปะ 

4.00 .64 มาก 5 

6. ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานดนตร/ีนาฏศิลป 

3.97 .67 มาก 6 

7. ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานกีฬา/นันทนาการ 

4.08 .65 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.03 .47 มาก  
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 จากตาราง 17 พบวา ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ไดแก ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ ( X = 4.08) 
ผูเรียนสวนใหญมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ( X = 4.07) ผูเรียนสวนใหญ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และการออกกําลังกายสม่ําเสมอ ( X = 4.06) ตามลําดับ สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีความมั่นใจกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม ( X = 3.93)  

 
ตาราง 18  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
              ของคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ที่พึงประสงค 

n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูเรียนสวนใหญมีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

 
4.01 

 
.63 

 
มาก 

 
3 

2. ผูเรียนสวนใหญมีความซื่อสัตยสุจริต 4.02 .58 มาก 2 
3. ผูเรียนสวนใหญมีความกตัญูกตเวที 4.12 .60 มาก 1 
4. ผูเรียนสวนใหญมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและ

เสียสละตอผูอ่ืน 
3.92 .62 มาก 5 

5. ผูเรียนสวนใหญประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของ
สวนตน และสวนรวมอยางคุมคา 

3.82 .62 มาก 8 

6. ผูเรียนสวนใหญภูมิใจในความเปนไทย  
เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไว 
ซึ่งความเปนไทย 

3.99 .58 มาก 4 

7. ผูเรียนสวนใหญรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

3.90 .54 มาก 6 

8. ผูเรียนสวนใหญเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม 
โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

3.90 .59 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 3.96 .45 มาก  

 
 จากตาราง 18 พบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับ ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีความกตัญูกตเวที ( X = 4.12) ผูเรียนสวนใหญมีความซื่อสัตย
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สุจริต ( X = 4.02) ผูเรียนสวนใหญมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ ( X = 4.01) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย 
ไดแกผูเรียนสวนใหญประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา ( X = 3.82)  

 
ตาราง 19  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานทักษะในการแสวงหาความรูของคุณภาพผูเรียน 
              ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
              เขต 2  
 

ดานทักษะในการแสวงหาความรู n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูเรียนสวนใหญมีนิสัยรักการอาน การเขียน 
และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 

3.72 .67 มาก 4 

2. ผูเรียนสวนใหญสนใจแสวงหาความรูจาก 
แหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรู
และสื่อตางๆ ไดทั้งในและนอกโรงเรียน 

3.75 .65 มาก 3 

3. ผูเรียนสวนใหญมีวิธีการเรียนรูของตนเอง  
เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและ 
ชอบมาโรงเรียน 

3.79 .65 มาก 1 

4. ผูเรียนสวนใหญสามารถใชเทคโนโลย ี
ในการเรียนรูและนําเสนอผลงานได 

3.76 .70 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.76 .58 มาก  

 
 จากตาราง 19 พบวา ดานทักษะในการแสวงหาความรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.76) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูเรียน
สวนใหญมีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 
( X = 3.79) ผูเรียนสวนใหญสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานได ( X = 3.76) 
ผูเรียนสวนใหญสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ ได
ทั้งในและนอกโรงเรียน ( X = 3.75) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย 
ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล ( X = 3.72) 
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ตาราง 20  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบของคุณภาพ 
              ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
 

n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูเรียนสวนใหญสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและ 
มีคิดแบบองครวม 

3.70 .70 มาก 6 

2. ผูเรียนสวนใหญใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด 
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู 

3.71 .69 มาก 5 

3. ผูเรียนสวนใหญสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคดิของตนเองได 

3.75 .68 มาก 3 

4. ผูเรียนสวนใหญสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

3.75 .63 มาก 3 

5. ผูเรียนสวนใหญมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
ผลงานได 

3.82 .67 มาก 1 

6. ผูเรียนสวนใหญกําหนดเปาหมาย คาดการณ และ
ตัดสินใจแกปญหาโดยใชเหตุผลประกอบได 

3.79 .66 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.75 .58 มาก  

 
 จากตาราง 20 พบวา ดานความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 
ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานได ( X = 3.82) ผูเรียนสวนใหญกําหนด
เปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยใชเหตุผลประกอบได ( X = 3.79) ผูเรียนสวนใหญ
สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ( X = 3.75) ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีคิดแบบองครวม ( X = 3.70)  
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ตาราง 21  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของคุณภาพ 
              ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
              ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูเรียนสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยตามเกณฑ 

3.81 .60 มาก 3 

2. ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

3.84 .66 มาก 2 

3. ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินการอาน  
คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

3.85 .62 มาก 1 

4. ผูเรียนสวนใหญมีผลการทดสอบรวบรวมยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 

3.74 .70 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.81 .56 มาก  

 
 จากตาราง 21 พบวา ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 
ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ ( X = 3.85) 
ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ( X = 3.84) ผูเรียน
สวนใหญมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ ( X = 3.81) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีผลการทดสอบรวบรวมยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ ( X = 3.74)  

 
ตาราง 22  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
              ของคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตอ 
อาชีพสุจริต 

n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผูเรียนสวนใหญมีทักษะในการจัดการและทํางาน
ใหสําเร็จ 

3.81 .63 มาก 5 

2. ผูเรียนสวนใหญมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
และละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

3.85 .66 มาก 4 

3. ผูเรียนสวนใหญทํางานอยางมีความสุข พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3.94 .60 มาก 3 
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตอ 
อาชีพสุจริต 

n = 317 
X  S.D. ระดับ อันดับที่ 

4. ผูเรียนสวนใหญทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 3.95 .57 มาก 2 
5. ผูเรียนสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ

หาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
3.98 .58 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.91 .52 มาก  
 

 จากตาราง 22 พบวา ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับ ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
( X = 3.98) ผูเรียนสวนใหญทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ( X = 3.95) ผูเรียนสวนใหญทํางาน
อยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ( X = 3.94) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
( X = 3.81)  
 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน 
ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพ
ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตาราง 23  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางตัวแปรปจจัยแตละดานกับคุณภาพผูเรียนของ 
              โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

*p < .05 
 

ตัวแปร X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 Y X 
X1 1.000         
X2 .462* 1.000        
X3 .290* .505* 1.000       
X4 .411* .422* .493* 1.000      
X5 .531* .535* .475* .621* 1.000     
X6 .590* .587* .439* .676* .701* 1.000    
X7 .411* .422* .493* .639* .621* .676* 1.000   
Y .418* .597* .629* .589* .622* .613* .589* 1.000  
X .683* .703* .678* .857* .821* .851* .857* .740* 1.000 
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 จากตาราง 23 พบวา ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 
ดานทรัพยากรทางการศกึษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธในทางบวก
ในระดับมาก (rxy = .740) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รายดาน 
พบวา มีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ 
ปจจัยดานผูปกครอง (rx3y = .629) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา (rx5y = .622) ปจจัยดานหลักสูตร 
(rx6y = .613) ปจจัยดานครูผูสอน (rx2y = .597) ปจจัยดานงบประมาณ (rx4y = .589) ปจจัยดานชุมชน 
(rx7y = .589) ปจจัยดานผูบริหาร (rx1y = .418)  
 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
ตาราง 24  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรพยากรณ 
 

source of variation df SS Ms F sig 
regression 5 38.859 7.772 92.017* .000 
residual 311 26.267 .084   
total 316 65.126    

*p < .05 
  
 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรพยากรณที่ใชในการทดสอบ 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 25  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตัวแปร b Std. E. Beta t sig. 
ดานผูปกครอง (X3)  
ดานครูผูสอน (X2)  
ดานทรัพยากรทางการศึกษา (X5)  
ดานชุมชน (X7)  
ดานหลักสูตร (X6)  

.251 

.205 

.156 

.119 

.115 

.037 

.048 

.046 

.042 

.054 

.308 

.205 

.184 

.151 

.126 

6.841* 
4.272* 
3.384* 
2.863* 
2.127* 

.000 

.000 

.001 

.004 

.034 
คาคงที่ (a) = .502      
R = .772, R2 = .597, S.E.est = .29062, F = 92.017, P = .000 

*p < .05 
 

 จากตาราง 25 พบวา ปจจัยดานผูปกครอง (X3) ปจจัยดานครูผูสอน (X2) ปจจัยดานทรัพยากร
ทางการศึกษา (X5) ปจจัยดานชุมชน (X7) และปจจัยดานหลักสูตร (X6) สงผลตอคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .772 
โดยมคีาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .597 หมายถึง ปจจัยทั้ง 7 ดาน สามารถรวมกัน
พยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 59.70 และอีกรอยละ 40.30 เปนผลมาจากตัวแปรอ่ืนท่ีไมไดศกึษา
เรียงลําดับอํานาจพยากรณจากมากไปหานอย คือ ดานผูปกครอง (X3) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
เทากับ .251 ดานครูผูสอน (X2) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .205 ดานทรัพยากรทางการศึกษา 
(X5) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .156 ดานชุมชน (X7) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 
.119 ดานหลักสูตร (X6) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .115 
 สวนดานผูบริหาร (X1) และดานงบประมาณ (X4) ไมสามารถพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 bxaY   
        6.115X.119X.156X.205X.251X.502Y 7523   

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี ้
 6.126X.151X.184X.205X.308XYZ 7523   
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ทําใหผูวิจัยสนใจ
ทีจ่ะทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งสรุปตามลําดับ ดังนี ้
 วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
  1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 

ดานทรัพยากรทางการศกึษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่เก่ียวของกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2) เพ่ือศึกษาระดับของคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  4) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  1) ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร

ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 
  2) คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 

  3) ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

  4) ปจจัยท่ีศึกษาอยางนอย 1 ปจจัยที่สงผลตอคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,826 คน 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

129 

  2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 317 คน จากนั้นสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) ดังนี้ 

   ข้ันที่ 1 จําแนกกลุมตัวอยางเปนรายอําเภอ จํานวน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอ
คลองเขื่อนอําเภอทาตะเกียบ อําเภอบางคลา อําเภอพนมสารคาม อําเภอราชสาสน อําเภอสนามชัยเขต 
และอําเภอแปลงยาว จนไดกลุมตัวอยาง 317 คน 

   ข้ันที่ 2 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามอัตราสวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
1,826: 317  
   ขั้นที่ 3 ใชขนาดของโรงเรียนเปนหนวยการสุม โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(stratified random sampling) แบงเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในแตละอําเภอ 

   ข้ันที่ 4 สุมกลุมตัวอยางแบบงาย (sample random sampling) จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน จนไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนทั้งหมด 317 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน 

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 
3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2   

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  1) บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนดไว 
  2) นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือแจกแบบสอบถาม
ใหกับขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง 
  3) สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางไปพรอมกับหนังสือที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 การสงแบบสอบถาม
ใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองเฉพาะสถานศึกษาที่อยูบริเวณใกลเคียง สําหรับสถานศึกษา
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ทีอ่ยูไกลนั้นผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยสงซองพรอมปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย 
เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามจัดสงแบบสอบถามที่ตอบแลวสงคืนใหผูวิจัยทางไปรษณียดวยเชนกัน 
  4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สําหรับ
สถานศึกษาที่สงแบบสอบถามคืนทางไปรษณียภายหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 3 สัปดาห 
  5) ในกรณีที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางแลวไมไดรับคืน ผูวิจัย
จะไปติดตามรับแบบสอบถามดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยใชคาความถี่และรอยละ  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 

 ตอนที่ 5 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) เพ่ือดูวาตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปผลไดดังนี ้
 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 96.22 ครูสนับสนุน
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.52 อื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.26 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปนเพศหญิงจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 78.55 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 21.45 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากอายุ 31-40 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 42.59 
รองลงมา อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 25.87 อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 17.03 และอายุ 41-50 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 14.51 จําแนกตามวุฒิการศึกษา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

131 

ปริญญาตรี จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 70.66 ปริญญาโท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 22.40 
วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.31 อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
0.63 มีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 32.50 ต่ํากวา 5 ป 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 31.86 20 ปข้ึนไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.03 11-15 ป 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.73 16-20 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.88  

 5.1.2 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานชุมชน 
ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา และปจจัยดานผูปกครอง ตามลําดับ     
 เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
   1) ปจจัยดานผูบริหาร โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารมีความรับผิดชอบ 
ตรงตอเวลาและมีเวลาให กับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีความเปนกันเองและ
มมีนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียน และผูบริหารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารมีความสามารถ
ในการนําครู ผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร  
  2) ปจจัยดานครูผูสอน โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทานมีคุณวุฒิตรงตาม
ความเหมาะสม ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ และทานเลือกใช
วิธีการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย 
ไดแก ทานจัดทําสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 
  3) ปจจัยดานผูปกครอง โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ภูมิหลังทางครอบครัว
สงผลตอคุณภาพการเรียนของนักเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองมีผลตอผลการเรียน
ของนักเรียน และผูปกครองของนักเรียนใหการสนับสนุนกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอยูเสมอ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูปกครอง
ของนักเรียนเต็มใจที่จะสละทรัพยสวนตัวและเวลาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
  4) ปจจัยดานงบประมาณ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนมีระบบ
การตรวจสอบการเบิกจาย-งบประมาณที่เปนระบบ โรงเรียนมีการจัดทํางบประมาณโดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาเปนสําคัญ และโรงเรียนมีการดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงินทั้งรายรับและ
การนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษาของโรงเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เปนลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนมีการวางแผนใชงบประมาณอยางชัดเจนและเปนระบบ  
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  5) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียน
มีแหลงการเรียนรูใหบริการเพื่อเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน 
โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนใหเรียบรอย และโรงเรียนมีการใชทรัพยากร
ทางการศึกษาอยางคุมคา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก 
โรงเรียนมีการจัดความพรอมของหองสมุดในการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ  
  6) ปจจัยดานหลักสูตร โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก จุดมุงหมายและโครงสราง
ของหลักสูตรมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม โครงการ 
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร และโรงเรียนมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย 
ไดแก หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคมปจจุบัน  
  7) ปจจัยดานชุมชน โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนของทาน
มีคนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนของทานมีความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน 
เม่ือโรงเรียนของทานมีปญหา ชุมชนมีสวนรวมในการเขามาชวยแกปญหา ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 5.1.3 ผลการศึกษาคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานสุขภาวะและ
สุนทรียภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดานความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ และดานทักษะในการแสวงหาความรู ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
  1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ผูเรียน
สวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ ผูเรียนสวนใหญมีน้ําหนัก สวนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ผูเรียนสวนใหญมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และการออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญ
มีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
  2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูเรียน
สวนใหญมีความกตัญูกตเวที ผูเรียนสวนใหญมีความซื่อสัตยสุจริต ผู เรียนสวนใหญมีวินัย 
มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน 
และสวนรวมอยางคุมคา  
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  3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีวิธีการเรียนรู
ของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน ผูเรียนสวนใหญสามารถ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานได ผูเรียนสวนใหญสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ 
รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ ไดทั้งในและนอกโรงเรยีน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญมีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจัก
ตั้งคําถามเพ่ือหาเหตุผล  
  4) ดานความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูเรียนสวนใหญ
มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานได ผูเรียนสวนใหญกําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจ
แกปญหาโดยใชเหตุผลประกอบได ผูเรียนสวนใหญสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญ
สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีคิดแบบองครวม 
  5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ผูเรียนสวนใหญ
มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ผูเรียนสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียนสวนใหญ
มีผลการทดสอบรวบรวมยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
  6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 
ผูเรียนสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ ผูเรียนสวนใหญ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ผูเรียนสวนใหญทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ไดแก ผูเรียน
สวนใหญมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 

 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 5.1.5 ผลการศึกษาสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาตัวแปรพยากรณปจจัยดานผูปกครอง (X3) 
ปจจัยดานครูผูสอน (X2) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา (X5) ปจจัยดานชุมชน (X7) และปจจัย
ดานหลักสูตร (X6) สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (R) เทากับ .772 โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .597 หมายถึง ปจจัย
ทั้ง 5 ดาน สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 59.70 เรียงลําดับอํานาจพยากรณจาก
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มากไปหานอย คือ ดานผูปกครอง (X3) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .251 ดานครูผูสอน (X2) 
มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .205 ดานทรัพยากรทางการศึกษา (X5) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
เทากับ .156 ดานชุมชน (X7) มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .119 ดานหลักสูตร (X6) 
มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .115 
 สวนดานผูบริหาร (X1) และดานงบประมาณ (X4) ไมสามารถพยากรณคุณภาพผูเรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

   bxaY   
                 67523 .115X.119X.156X.205X.251X.502Y   

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี ้
      67523 .126X.151X.184X.205X.308XYZ   

  

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย
ดังนี้ 

 5.2.1 ระดับปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรัช มณีโชติ 
(2544, หนา 71) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษากับคุณภาพโรงเรียนตามทรรศนะของผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผูบริหาร ครูผูสอน 
การบริหารจัดการ ชุมชน และดานการสนับสนุนสงผลตอคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาทั้งโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ประวิตา มีเปยมสมบูรณ 
(2554, หนา 93) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา กําหนดเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียน ดังนี้ ปจจัยดานผูบริหาร 
ปจจัยดานคร ูปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานอาคารสถานท่ี 
ปจจัยดานชุมชน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ระดับมาตรฐาน
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ปจจัยกับมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
4) ตัวแปรพยากรณของปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
ดานผูปกครอง (X4) ดานผูบริหาร (X1) ดานอาคารสถานที่ (X6) และดานนักเรียน (X3) สามารถ
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พยากรณมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม ( Ŷ ) ไดรอยละ 44.7 และ
สามารถรวมกันพยากรณมาตรฐานคุณภาพผูเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 
ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทําใหโดยรวมปจจัยอยูในระดับ
มาก 

 5.2.2 ระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บัญญัติ ทองสวัสดิ์ (2542, หนา 31) ไดทําการวิจัยเรื่อง มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีความคิดเห็นดานพฤติกรรมความรูของนักเรียน
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สิงหโต แกวกัลยา (2543, หนา 118) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ดานการบริหารโรงเรียนและดานการเรียนการสอน มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนดานคุณภาพนักเรียนในดานนักเรียนมีความรูตามระดับการศึกษาในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกรัตน สุพรรณอวม (2543, หนา 116-120) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาในภาพรวม 
ทั้ง 9 มาตรฐาน อยูในระดับคุณภาพ 3 (คุณภาพนาพอใจขั้นสูง) โดยอยูในระดับนาพอใจขั้นสูง 
8 มาตรฐาน และนาพอใจคอนขางสูง 1 มาตรฐาน  

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มีสุขภาวะและสุนทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการทํางานและ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบและมีทักษะในการแสวงหาความรู จึงทําใหโดยรวมคุณภาพผูเรียนอยูในระดับมาก 

 5.2.3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก (rxy = .740) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
พรทิพย สระบงกช (2544, หนา 88) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 6 ดาน ประกอบดวย 
ปจจัยดานครู ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก และปจจัยดานชุมชน มีความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
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 ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากปจจัยทุกดานมีสวนชวยใหคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจึงมีความสัมพันธกัน
ในทางบวกชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน 

 5.2.4 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากปจจัยทั้ง 7 ดาน ซึ่งนํามาพยากรณ
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยภาพรวมสามารถพยากรณได 5 ดาน ตามลําดับ คือ ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน 
ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร โดยมีประเด็นการอภิปราย
แตละประเด็นดังนี ้

  1) ปจจัยดานผูปกครอง สามารถรวมพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เพราะผูปกครองมีบทบาทที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจะตองใหผูปกครอง
มีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนรวมกันจึงจะไดรับความรวมมือจากผูปกครอง การรณรงคเพื่อใหเกิด
ความเขาใจกันจึงเปนภารกิจที่สําคัญของโรงเรียน สอดคลองกับสมมติฐานของ เกษม ใจเถิง (2545, 
หนา 90) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนานักเรียนกลุมโรงเรียนอุดรสัมพันธ 
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีการปฏิบัติและมีความตองการมีสวนรวม
อยูในระดับมาก โดยสวนใหญผูปกครองตองการมีสวนรวมในเรื่องการสนับสนุนอบรมใหเด็กมีระเบียบ
วินัย และมีมารยาทที่เรียบรอย สวนปญหาพบวา ผูปกครองสวนใหญไมมีโอกาสเขารวมแสดงความคิดเห็น 
การรวมตัวของกลุมผูปกครองเพ่ือจัดกิจกรรมระหวางบานและโรงเรียนเปนไปไดยาก ขอเสนอแนะคือ 
ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการระดมความคิดมากขึ้น โดยการประชุมผูปกครอง 
และเลือกตั้งคณะกรรมการฝายการศึกษาจากผูปกครอง สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย ปราบสุธา 
(2548, หนา 70) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียน
ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูปกครองที่มีรายไดตางกันมีคาดหวังตอ
คุณภาพผูเรียนตางกัน  

  2) ปจจัยดานครูผูสอน สามารถรวมพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เพราะครูผูสอนมีบทบาทที่สงผลตอความสําเร็จของผูเรียนโดยตรง มีการจัดการเรียนการสอน 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวครูผูสอนก็มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสรางสรรค รูจักแสวงหา
ความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ อัครบวร (2542, หนา 51) 
กลาววา ครูผูสอนที่ดีมีลักษณะสําคัญ 3 ดาน คือ ภูมิรู ลักษณะของครูผูสอนที่ดีในดานนี้ ไดแก 
คุณสมบัติสวนตัวที่เก่ียวกับความรู ความสามารถทางวิชาการที่สอน ตลอดจนเปนผูที่มีสติปญญาดี 
เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูใหมๆ ภูมิธรรม ลักษณะของ
ครูผูสอนที่ดีในดานนี้ ไดแก การประพฤติดี ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง กระทําแตสิ่งที่ดี สุจริต ทั้งกาย 
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วาจา ใจ นอกจากนี้ครูตองมีจรรยาบรรณและคุณธรรมสูง ซื่อสัตย เสียสละ มีเมตตากรุณา ยุติธรรม
และมีมานะอดทน เปนตน ภูมิฐาน ลักษณะของครูผูสอนที่ดีในดานนี้ ไดแก บุคลิกภาพดี รูปราง
ทาทางดี แตงกายสะอาด เรียบรอย พูดจาไพเราะนุมนวล น้ําเสียงชัดเจน มีลักษณะความเปนผูนํา 
เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 74) ไดรายงาน
ผลการดําเนินงาน 2 ป กับการปฏิรูปการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา คุณลักษณะผูเรียน
ใน 3 ดาน คือ ดานคนดี ดานการเปนคนเกง และดานการเปนคนมีความสุข ครูผูสอนประเมินวา
ผูเรียนเปนคนดีในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.90) ดานการเปนคนเกง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.70) 
และดานการเปนคนมีความสุข อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.20) สอดคลองกับทฤษฏีจริยศาสตรของ 
อริสโตเติล (Aristotle) อริสโตเติล มองวาสามารถนํามาปรับใชกับครูผูสอนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
หลักการวาดวยความดี ความสุขและทางสายกลาง เปนตน การนํามาใชเพ่ือปลูกฝงใหผูนักเรียนฝกใฝ
ในความดีก็จะทําใหสังคมมีความสงบสุข 

  3) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา สามารถรวมพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะทรัพยากรทางการศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองนํามาใชในการจัดการศึกษา
เพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
(2545, หนา 5) กลาววา บทบาทของทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่มีความสําคัญ 2 ดาน 
คือ ดานปริมาณและดานคุณภาพ ดานปริมาณของทรัพยากรมีผลตอการดํา เนินกิจกรรม 
เพราะหากทรัพยากรมีเพียงพอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ก็จะดําเนินการไปอยางมีคุณภาพตรงกันขาม
ถาหากขาดทรัพยากรหรือทรัพยากรมีไมเพียงพอแลว การดําเนินกิจกรรมก็ไมสามารถบรรลุเปาหมาย
หรือประสิทธิภาพไดและดานคุณภาพของทรัพยากรมีผลตอการดําเนินกิจกรรมขององคการ ในบางครั้ง
แมทรัพยากรจะมีจํานวนมากแตถาหากเปนทรัพยากรที่ปราศจากคุณภาพการดําเนินกิจกรรมก็ปราศจาก
ประสิทธิภาพได สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ อุไรรัตน (2551, หนา 101) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การระดมทรัพยาการทางการศึกษาเพื่อใชในการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 ผลการวิจัยพบวา (1) การระดมทรัพยาการทางการศึกษา
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ดานวัสดุ-อุปกรณ ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการเงิน 
(2) ผลการการเปรียบเทียบการระดมทรัพยาการทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาและสถานภาพทางตําแหนง กรณี
รายดานพบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  4) ปจจัยดานชุมชน สามารถรวมพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะชุมชน
นับเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอโรงเรียน ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น ความรวมมือ หรือ
การใหการสนับสนุนตางๆ ซึ่งนําไปสูคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรินทร กิจนิตยชีว 
(2536, หนา 26) กลาวถึง บทบาทและความสําคัญของชุมชนที่มีตอโรงเรียน พอสรุปไดวา ชุมชน
มสีวนเก้ือหนุนการเรียนการสอนวิชาอาชีพในโรงเรียน เชน นําครูในชุมชนที่เปนชาวบานธรรมดา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

138 

แตมปีระสบการณ มีความรู มาถายทอดความรูใหแกผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดนําความรูเหลานั้นไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถนําศักยภาพของชุมชนมาชวยเหลือ
โรงเรียนในสวนอ่ืนๆ ไดอีกดวย เชน โรงเรยีนขาดวัสดุ โรงฝกงาน งบประมาณ ฯลฯ โรงเรียนก็สามารถ
หามาจากชุมชนเพ่ือทดแทนขอจํากัดตางๆ ของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัย สอดคลองกับงานวิจัย
ของลี (Lee, 1984) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน และบทบาทของนักการศึกษาที่เก่ียวของกับโครงการดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน สรุปวา โรงเรียนในทองถิ่นไดกําหนดนโยบายและกระบวนการบริหารงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยใหนักการศึกษาไดมีสวนรวมรับรู อยางไรก็ตาม งานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนควรจะจัดทําใหจริงจังโดยการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือทําหนาที่โดยเฉพาะ 
ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยคณะครูรวมอยูดวย เพื่อทําหนาที่ประเมินโครงการ และ
โดยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

  5) ปจจัยดานหลักสูตร สามารถรวมพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะ
หลักสูตรมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเปนโครงรางกําหนดกรอบแนวทาง 
การปฏิบัติที่จะนําไปสูการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
รวมท้ังเปนแนวทางในการใหการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ สงัด อุทรานันท (2532, 
หนา 211-212; อางถึงใน เบญจวรรณ สุธรรมรักษ, 2546, หนา 10) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของหลักสูตรที่ดีวาหลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุงหมายท่ีดีและที่สําคัญ คือ ควรตั้งอยูบนรากฐานของการศึกษา
ที่ถูกตอง สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและมุงสราง คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ
มคีวามเสียสละ หลักสูตรจะตองมีความชัดเจน มีความตอเนื่อง เนนใหผูเรียนเปนคนคิดเปน ทําเปน
มคีวามสนใจ มีความกระตือรือรน สงเสริม อาชีพตามความถนัดและความสามารถยืดหยุนได 
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เสริมศรี 
ไชยศร และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 57) ไดสรุปลักษณะของหลักสูตรที่ดีกวา ควรมุงเตรียมความพรอม
ทางสติปญญา ความสามารถ รูคุณคาของความคิดทางวิชาการและสงเสริมใหผูเรียน เห็นคุณคา
ทางภูมิปญญา เอกลักษณ และวัฒนธรรมของทองถิ่นในการที่จะพัฒนาความเปนสากลใหทัดเทียมกับ
นานาประเทศในเชิงวิชาการ และมีความรูเฉพาะดาน เพื่อจะสงเสริมความเปนมนุษยท่ีสมบูรณที่มี
ความรูความเขาใจ และมีทักษะชีวิตและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
สอดคลองกับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ Hilda Taba เปนทฤษฎีที่ชวยใหเราเขาใจถึงองคประกอบ
และสวนประกอบดานตางๆ ที่สําคัญของหลักสูตร ที่หลอมรวมกันเปนหลักสูตรคุณภาพที่ใช
ในการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ถาตองการใหหลักสูตรเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน
ที่มปีระสิทธิภาพ ผูใชควรนําแนวทางนั้นไปทดลองและปรับใชในการเรียนการเรียนการสอนใหเห็นจริง 
จึงจะสงผลใหหลักสูตรนั้นกลายเปนหลักสูตรท่ีสมบูรณและเปนที่ยอมรับของสังคม  

 5.2.5 ปจจัยท่ีไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มี 2 ดาน คือ ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัย
ดานงบประมาณ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

139 

  1) ปจจัยดานผูบริหาร ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน
มีภาระงานมาก ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ทําใหการดูแลเอาใจใสเรื่องการจัดการเรียน
การสอนของครูลดลงไปบาง แตครูก็ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
อยางเต็มกําลังความสามารถ และบางโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังขาดผูบริหารแตครูผูสอนก็ปฏิบัติหนาที่ปกติ ทําใหเกิดประสิทธิผลและคุณภาพ
ตอผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พเยาน อนันตรสุชาติ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียน มีปญหา
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ การบริหารงานอาคารสถานที่ และการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน และโดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารที่มีอายุ และประสบการณตางกัน 
มปีญหาการบริหารงานแตละดานแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 3) ผูบริหาร 
ไดเสนอแนะแนวทางสําคัญเพ่ือแกไขปญหาการบริหารงานแตละดานของโรงเรียนดังนี้ บางโรงเรียน
ไมมีผูบริหารเพราะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จัดอบรมครูเฉพาะรายวิชา สําหรับการบริหารงานวิชาการ 
คํานึงถึงความจําเปนในการโอนยายครู สําหรับการบริหารงานบุคคล จัดประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน 
เพ่ือพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนจัดใหมีเจาหนาที่ธุรการ สําหรับการบริหารงานธุรการ 
การจัดสรรงบประมาณกอสราง ควรคํานึงถึงความจําเปนของโรงเรียน และควรจัดทําขาวสารโรงเรียน 
เพ่ือการประชาสัมพันธกับชุมชน  

  2) ปจจัยดานงบประมาณ ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน
บางโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนโรงเรียน
ขนาดเล็กและไดรับจัดสรรงบประมาณไมมากนัก สงผลใหโรงเรียนขาดทั้งอุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แตในการบริหารจัดการโรงเรียนมีความรวมมือจากชุมชน หนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทําใหโรงเรียนสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีคุณภาพ แมวาจะไดรับงบประมาณนอย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุริยา ฆองเสนาะ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหา
ของโรงเรียนเล็ก ผลการวิจัยพบวา (1) โรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอหัว
ทีสู่งกวาโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากปญหานักเรียนออกกลางคัน และการเลือกทํางานหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ สงผลทําใหขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น คาใชจาย
นักเรียนตอหัวสูงข้ึน (2) เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล โดยคิดเปนเปนรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
ดังกลาวสงผลใหโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยอยูในสถานะที่เสียเปรียบ  
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากร
ทางการศึกษา ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น
ทางโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ควรเสริมสรางและพัฒนา ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 
ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร ใหมีความเขมแข็งข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
  2) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ควรจัดใหมีงบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอตอการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ สําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปจจัยดานผูบริหาร และปจจัย
ดานงบประมาณ ที่สงผลตอคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือนําขอคนพบที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
  2) ควรมกีารศึกษาคนควา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานงบประมาณ 
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รายการอางอิง 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๘๐                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                           ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ดร.วิชิต แสงสวาง 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคณุภาพผูเรยีนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวจิัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๘๐                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                           ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคณุภาพผูเรยีนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครัง้นี้  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๘๐                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                           ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน อาจารยเนติมา พัฒนกุล 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคณุภาพผูเรยีนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๘๐                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                           ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ดร.อังคณา กุลนภาดล 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคณุภาพผูเรยีนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๘๐                          บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 
                           ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน อาจารยวรุตม กิจเจริญ 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคณุภาพผูเรยีนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ําโจโล 
 

สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานทากลอย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 



สาํน
กัวทิ
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มหาว
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสามรม 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 



สาํน
กัวทิ
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงโพรง 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 



สาํน
กัวทิ
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลยั  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกาะแกวเวฬุวัน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 



สาํน
กัวทิ
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสวนปาอุปถัมภ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๙๕                              บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสถิต 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา   
                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 

 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 
                              
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๗๕                             บัณฑิตวิทยาลัย  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                         ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง ขออนเุคราะหการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

 ดวยนางสาวปรมาภรณ ออนนุม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต ๒” 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความรวมมืออนุเคราะหทาน
ในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
         ขอแสดงความนับถือ 

                     
     
                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

164 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือในการวิจัย 
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การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
วิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

 
เกณฑการประเมินมีดังนี้ 
 ไดคะแนน  +1 แนใจวาคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
 ไดคะแนน    0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ไดคะแนน   -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 

สูตร 
N

R
IOC   

 

R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคาํถามนั้นใชได 
 คา IOC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอความนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหม
ใหดีขึ้น 
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สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 
เรื่องปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 
 

ขอคําถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ขอที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

ปจจัยดานผูบริหาร    
1 ผูบริหารมีความรู ความสามารถและประสบการณ

ในการบริหารโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีภาวะผูนําในการพัฒนา
โรงเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

3 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
และใชเหตุผลในการแกปญหาอยูเสมอ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีเวลา
ใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5 ผูบริหารมีความเปนกันเองและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กับบุคลากรในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6 ผูบริหารปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและ 
เปนแบบอยางท่ีดีแกการเคารพยกยอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

7 ผูบริหารมีความรูเรื่องหลักสูตร เปาหมาย  
ในการจัดการศกึษา และสามารถใหการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

8 ผูบริหารมีความสามารถในการนําครู ผูปกครอง
และชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

9 ผูบริหารมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหกับผูรวมงานตามความรูและความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

10 ผูบริหารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

ปจจัยดานครูผูสอน    
11 ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

12 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอที่ ปจจัยดานครู 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

13 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

14 ทานเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

15 ทานสามารถทําแผนการจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

+1 0 +1 +1 0 3 0.6 ใชได 

16 ทานจัดทําสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

17 ทานเลือกใชและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนได 
อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

18 ทานจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

19 ทานวัดและประเมินผลการเรียนเปนไปตาม
หลักการประเมินผลของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

20 ทานนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

21 ทานพัฒนาตนเองอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

22 ทานมีคุณวุฒิตรงตามความเหมาะสม +1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

ปจจัยดานผูปกครอง    
23 ผูปกครองของนักเรียนใหการสนับสนุนกิจกรรม

และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

24 ผูปกครองของนักเรียนเอาใจใสดูแลเรื่องการเรียน
ของนักเรียนเปนอยางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

25 ผูปกครองของนักเรียนอบรมเลี้ยงดูนักเรียน 
เปนอยางดี นักเรียนก็จะมีผลการเรียนดีตามไปดวย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

26 ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองมีผลตอ 
ผลการเรียนของนักเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

27 ภูมิหลังทางครอบครัวสงผลตอคุณภาพการเรียน
ของนักเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

28 ผูปกครองของนักเรียนเต็มใจที่จะสละทรัพยสวนตัว
และเวลาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

29 ผูปกครองของนักเรียนมีสวนรวมทําใหโรงเรียน
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนดานตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

ปจจัยดานงบประมาณ    
30 โรงเรียนมีการวางแผนใชงบประมาณอยางชัดเจน

และเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

31 โรงเรียนมีการจัดทํางบประมาณโดยคาํนึงถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

32 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการเบิกจาย-
งบประมาณท่ีเปนระบบ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

33 โรงเรียนมีการใชงบประมาณโดยคํานึงถึง 
ความประหยัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

34 โรงเรียนมีการดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงิน 
ทั้งรายรับและการนําเงนิไปใชจายในระบบ
การศกึษาของโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

35 โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
ตามความตองการและความจําเปน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา    
36 โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณ และเครื่องมือ  

เพ่ือการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

37 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ที่หลากหลายและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

38 โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูใหบริการ 
เพ่ือเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู เชน หองสมุด  
หองคอมพิวเตอร เปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

39 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่สงเสริมการเรียนการสอน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

40 โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน
ใหเรียบรอย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

41 โรงเรียนมีการจัดความพรอมของหองสมุด 
ในการศึกษาคนควาอยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

42 โรงเรียนมีการใชทรัพยากรทางการศึกษา 
อยางคุมคา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

ปจจัยดานหลักสูตร    
43 จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร 

มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

44 หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียนและสังคมปจจุบัน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

45 โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ใหทันสมัยอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

46 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม โครงการ การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

47 โรงเรียนมีการประเมินการใชหลักสูตรใหผูเรียนได
พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่
กําหนดไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

48 โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงใหผูปกครอง ชุมชน 
รับทราบการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

ปจจัยดานชุมชน    
49 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

50 โรงเรียนของทานมีคนในชุมชนรวมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

51 โรงเรียนของทานมีความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

52 เมื่อโรงเรียนของทานมีปญหา ชุมชนมีสวนรวม 
ในการเขามาชวยแกปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

53 ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอคําถามเก่ียวกับคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ขอที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ    
1 ผูเรียนสวนใหญมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และ

การออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2 ผูเรียนสวนใหญมีน้ําหนัก สวนสูง และ 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

3 ผูเรียนสวนใหญปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

4 ผูเรียนสวนใหญมีความมั่นใจกลาแสดงออก 
อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5 ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานศิลปะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6 ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานดนตร/ีนาฏศิลป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

7 ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานกีฬา/นันทนาการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    
8 ผูเรียนสวนใหญมีวินัย มีความรับผิดชอบ และ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

9 ผูเรียนสวนใหญมีความซื่อสัตยสุจริต +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

10 ผูเรียนสวนใหญมีความกตัญูกตเวที +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

11 ผูเรียนสวนใหญมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ
ตอผูอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

12 ผูเรียนสวนใหญประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของ 
สวนตน และสวนรวมอยางคุมคา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

13 ผูเรียนสวนใหญภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา 
ภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

14 ผูเรียนสวนใหญรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ฏภัรา
ชนคริน

ทร์

171 
 

ขอที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

15 ผูเรียนสวนใหญเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม 
โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

ดานทักษะในการแสวงหาความรู 
16 ผูเรียนสวนใหญมีนิสัยรักการอาน การเขียน และ

การฟง รูจักตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

17 ผูเรียนสวนใหญสนใจแสวงหาความรูจาก 
แหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและ
สื่อตางๆ ไดทั้งในและนอกโรงเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

18 
 

ผูเรียนสวนใหญมีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรู
รวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมา
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

19 ผูเรียนสวนใหญสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และนําเสนอผลงานได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
20 ผูเรียนสวนใหญสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป

ความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีคดิ 
แบบองครวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

21 ผูเรียนสวนใหญใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด 
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

22 ผูเรียนสวนใหญสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคดิของตนเองได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

23 ผูเรียนสวนใหญสามารถนําเสนอวิธีคดิ วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

24 ผูเรียนสวนใหญมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
ผลงานได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

25 ผูเรียนสวนใหญกําหนดเปาหมาย คาดการณ และ
ตัดสินใจแกปญหาโดยใชเหตุผลประกอบได 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

26 ผูเรียนสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

27 ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

28 ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอ
ที ่

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ รวม IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

29 ผูเรียนสวนใหญมีผลการทดสอบรวบรวมยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
30 ผูเรียนสวนใหญมีทักษะในการจัดการและทํางาน 

ใหสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

31 ผูเรียนสวนใหญมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
และละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

32 ผูเรียนสวนใหญทํางานอยางมีความสุข พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

33 ผูเรียนสวนใหญทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

34 ผูเรียนสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก ค  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2   

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งแบงเปน 3 ตอน 
คือ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2   

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ทุกตอน เปนแบบสอบถามสําหรับครูผูสอนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
 3. ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและตอบตามความเปนจริงมากที่สุด การตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้จะไมมีผลตอการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของผูตอบแบบสอบถาม
แตประการใด เนื่องจากแบบสอบถามนี้ใชเพื่อการวิจัยเทานั้น 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูง ที่ทานไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 
      นางสาวปรมาภรณ ออนนุม 

      นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชอง  ที่ตรงกับความเปนจริง 

1. สถานภาพปจจุบัน 
 ครูผูสอน    
 ครูสนับสนุนการสอน 
 อื่นๆ ................................................ 

 
2. เพศ 

 ชาย     
 หญิง 

 
3. อายุ 

 ต่ํากวา 30 ป    
 31-40 ป 
 41-50 ป    
 50 ป ขึ้นไป 

 
4. วุฒิการศกึษา 

 ต่ํากวาปริญญาตรี   
 ปริญญาตร ี
 ปริญญาโท    
 ปริญญาเอก 
 อื่นๆ................................................ 

 
5. ประสบการณทํางาน 

 ต่ํากวา 5 ป    
 6-10 ป 
 11-15 ป    
 16-20 ป 
 20 ป ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับปจจัยตามความคดิเห็นที่แทจริงของทาน 
 

 
ขอที่ 

 
ปจจัย 

ความคิดเห็นระดับปจจัย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ปจจัยดานผูบริหาร 

1 ผูบริหารมีความรู ความสามารถและประสบการณ 
ในการบริหารโรงเรียน 

     

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีภาวะผูนําในการพัฒนา
โรงเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

     

3 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและ 
ใชเหตุผลในการแกปญหาอยูเสมอ 

     

4 ผูบริหารมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และมีเวลา
ใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

     

5 ผูบริหารมีความเปนกันเองและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
บุคลากรในโรงเรียน 

     

6 ผูบริหารปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมและเปนแบบอยาง
ที่ดีแกการเคารพยกยอง 

     

7 ผูบริหารมีความรูเรื่องหลักสูตร เปาหมาย ในการจัด
การศกึษา และสามารถใหการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

8 ผูบริหารมีความสามารถในการนําครู ผูปกครองและ
ชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร 

     

9 ผูบริหารมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
ผูรวมงานตามความรูและความสามารถ 

     

10 ผูบริหารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน      

ปจจัยดานครผููสอน 

11 ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร 

     

12 ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ
หลักสูตร 

     

13 ทานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียน
เปนสําคัญ 

     

14 ทานเลือกใชวิธีการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียน      
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ขอที่ 

 
ปจจัยดานครู 

ความคิดเห็นระดับปจจัย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

15 ทานสามารถทําแผนการจัดการเรียนการสอนและ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

     

16 ทานจัดทําสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

     

17 ทานเลือกใชและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนได 
อยางเหมาะสม 

     

18 ทานจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม 

     

19 ทานวัดและประเมินผลการเรียนเปนไปตามหลักการ
ประเมินผลของหลักสูตร 

     

20 ทานนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

     

21 ทานการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

22 ทานมีคุณวุฒิตรงตามความเหมาะสม      

ปจจัยดานผูปกครอง 

23 ผูปกครองของนักเรียนใหการสนับสนุนกิจกรรมและ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยูเสมอ 

     

24 ผูปกครองของนักเรียนเอาใจใสดูแลเรื่องการเรียนของ
นักเรียนเปนอยางดี 

     

25 ผูปกครองของนักเรียนอบรมเลี้ยงดูนักเรียนเปนอยางดี 
นักเรียนก็จะมีผลการเรียนดีตามไปดวย 

     

26 ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองมีผลตอผลการเรียน
ของนักเรียน 

     

27 ภูมิหลังทางครอบครัวสงผลตอคุณภาพการเรียนของ
นักเรียน 

     

28 ผูปกครองของนักเรียนเต็มใจที่จะสละทรัพยสวนตัว
และเวลาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

     

29 ผูปกครองของนักเรียนมีสวนรวมทําใหโรงเรียน 
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนดานตางๆ 
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ขอที่ 

 
ปจจัย 

ความคิดเห็นระดับปจจัย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

ปจจัยดานงบประมาณ 

30 โรงเรียนมีการวางแผนใชงบประมาณอยางชัดเจนและ
เปนระบบ 

     

31 โรงเรียนมีการจัดทํางบประมาณโดยคํานึงถึง
จุดมุงหมายของการศึกษาเปนสําคัญ 

     

32 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบการเบิกจาย-งบประมาณ
ที่เปนระบบ 

     

33 โรงเรียนมีการใชงบประมาณโดยคํานึงถึงความประหยัด      

34 โรงเรียนมีการดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงนิทั้งรายรับ
และการนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษาของโรงเรียน 

     

35 โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
ตามความตองการและความจําเปน 

     

ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 

36 โรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณ และเครื่องมือ เพ่ือการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ 

     

37 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย
และเพียงพอ 

     

38 โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูใหบริการเพ่ือเอ้ือประโยชน
ตอการเรียนรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน 

     

39 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ที่สงเสริมการเรียนการสอน 

     

40 โรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนให
เรียบรอย 

     

41 โรงเรียนมีการจัดความพรอมของหองสมุดในการศึกษา
คนควาอยางเพียงพอ 

     

42 โรงเรียนมีการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคา      

ปจจัยดานหลักสูตร 

43 จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรมีความชัดเจน
และสามารถนําไปปฏิบัติได 

     

44 หลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและสังคมปจจุบัน 

     

45 โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
อยูเสมอ 
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ขอที่ 

 
ปจจัย 

ความคิดเห็นระดับปจจัย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

46 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม โครงการ การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 

     

47 โรงเรียนมีการประเมินการใชหลักสูตรใหผูเรียนได
พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่กําหนดไว 

     

48 โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงใหผูปกครอง ชุมชน 
รับทราบการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

     

ปจจัยดานชุมชน 

49 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน      

50 โรงเรียนของทานมีคนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

     

51 โรงเรียนของทานมีความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน      

52 เมื่อโรงเรียนของทานมีปญหา ชุมชนมีสวนรวม 
ในการเขามาชวยแกปญหา 

     

53 ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 
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ตอนที่ 3 คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2   
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองระดับปจจัยตามความคิดเห็นท่ีแทจริงของทาน 
หมายเหต ุผูเรียนสวนใหญ หมายถึง ผูเรียนที่มีพฤติกรรมรอยละ 50 ขึ้นไป 

 
ขอที่ 

 
คุณภาพผูเรียน 

ความคิดเห็นระดับคุณภาพผูเรียน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ 

1 ผูเรียนสวนใหญมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และ
การออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

     

2 ผูเรียนสวนใหญมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ 

     

3 ผูเรียนสวนใหญปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

     

4 ผูเรียนสวนใหญมีความมั่นใจกลาแสดงออก 
อยางเหมาะสม 

     

5 ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานศิลปะ 

     

6 ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานดนตร/ีนาฏศิลป 

     

7 ผูเรียนสวนใหญชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานกีฬา/นันทนาการ 

     

ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
8 ผูเรียนสวนใหญมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 

     

9 ผูเรียนสวนใหญมีความซื่อสัตยสุจริต      

10 ผูเรียนสวนใหญมีความกตัญูกตเวที      

11 ผูเรียนสวนใหญมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ 
ตอผูอ่ืน 

     

12 ผูเรียนสวนใหญประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน 
และสวนรวมอยางคุมคา 

     

13 ผูเรียนสวนใหญภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา 
ภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย 

     

14 ผูเรียนสวนใหญรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
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ขอ
ที ่

 
คุณภาพผูเรียน 

ความคิดเห็นระดับคุณภาพผูเรียน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

15 ผูเรียนสวนใหญเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม 
โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

     

ดานทักษะในการแสวงหาความรู 
16 ผูเรียนสวนใหญมีนิสัยรักการอาน การเขียน และ 

การฟง รูจักตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 

     

17 ผูเรียนสวนใหญสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ 
รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ ได 
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

     

18 
 

ผูเรียนสวนใหญมีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรู
รวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมา
โรงเรียน 

     

19 ผูเรียนสวนใหญสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และนําเสนอผลงานได 

     

ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
20 ผูเรียนสวนใหญสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป

ความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีคดิแบบ
องครวม 

     

21 ผูเรียนสวนใหญใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด 
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู 

     

22 ผูเรียนสวนใหญสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคดิของตนเองได 

     

23 ผูเรียนสวนใหญสามารถนําเสนอวิธีคดิ วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

     

24 ผูเรียนสวนใหญมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
ผลงานได 

     

25 ผูเรียนสวนใหญกําหนดเปาหมาย คาดการณ และ
ตัดสินใจแกปญหาโดยใชเหตุผลประกอบได 

     

ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

26 ผูเรียนสวนใหญมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยตามเกณฑ 

     

27 ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
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คุณภาพผูเรียน 

ความคิดเห็นระดับคุณภาพผูเรียน 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

28 ผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินการอาน  
คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

     

29 ผูเรียนสวนใหญมีผลการทดสอบรวบรวมยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 

     

ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

30 ผูเรียนสวนใหญมีทักษะในการจัดการและทํางาน 
ใหสําเร็จ 

     

31 ผูเรียนสวนใหญมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
และละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

     

32 ผูเรียนสวนใหญทํางานอยางมีความสุข พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

     

33 ผูเรียนสวนใหญทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี      

34 ผูเรียนสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ 
หาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
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