ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
FACTORS AFFECTING LEARNER QUALITY IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
UNDER SA KAEO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พงษ์ศักดิ์ ศิรโิ อภา1* พจนีย์ มั่งคั่ง2 และ อังคณา กุลนภาดล3
Phongsak Siriopha1*, Pojanee Mangkang2 and Aungkana Koolnapadol3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240001,2,3
Ratchanakarin Rajabhat University, 422 Marupong Road, Namuang Sub-district, Muang District,Chachoengsao Province 240001,2,3
*Corresponding author E-mail: Iphone24500@gmail.com
(Received:26 Mar, 2021.; Revised: 16 Jun, 2021, Accepted: 22 Jun, 2021)

บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) ระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา และ 4) ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
จ�านวน 322 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.53, S.D. = .02) 2) คุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.52, S.D.= .13) 3) ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (r xy= .825) อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ 4) ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผ้สู อน ด้านหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้วเขต 1 สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพผู้เรียน ได้ร้อยละ 79.60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (S.E.est) เท่ากับ .059 ได้สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี้
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ Y’ = 1.319 +.370X3 +.235X2 +.050X4 +.053X1
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน Z’Y = . 567X3 +.382X2 +.136X4 +.116X1
ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพผู้เรียน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประถมศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
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ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate the factor levels on school administrators, teachers,
curricula, and parental and community participation, to examine levels of learner quality, to explore the relationship
between the factors and learner quality, and to study the factors affecting learner quality in educational institutions.
The sample group consisted of 322 school administrators and teachers under the Sa Kaeo Primary Educational
Service Area Office 1 obtained through the simple sampling method. The research instrument was the questionnaire
on factors affecting learner quality in basic educational institutions in the study area. The data were statistically
analyzed for mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation coefficient, and multiple regression
analysis.
The research results revealed that, overall, the factors affecting learner quality were at the highest level
( = 4.53, S.D. = .02). The quality of learners was found to be at the highest level ( = 4.52, S.D.= .13). The
factors on school administrators, teachers, curricula, and parental and community participation were positively
related to learner quality at the highest level (rxy= .825) with a significance level of .05. These affected learner
quality and could collectively predict the learner quality at 79.60% with the significance level of .05 and with the
forecast standard errors at .059. The forecast equations of the factors are as follows.
The Multiple Regression of the raw scores Y’ = 1.319 +.370X3 +.235X2 +.050X4 +.053X1
The Multiple Regression of the standard scores Z’Y = . 567X3 +.382X2 +.136X4 +.116X1
KEYWORDS: Factors Affecting Learner Quality, Basic Educational Institutions, Primary Education
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บทน�า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา ปรับเปลีย่ นค่านิยม
และวัฒนธรรมจากการร่วมมือของครอบครัว ชุมชน ศาสนา
การศึกษา ปฏิรปู วิธกี ารเรียนรูใ้ ห้ตระหนักถึงความสามารถ
ที่หลากหลายและแตกต่างกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนา (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่ง
ส่งเสริมให้เด็กไทยได้รบั การพัฒนาทักษะทางสมอง ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การท�างาน และทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเน้นประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน
ต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
สามารถใช้ได้จริง มีความทันสมัย รวมทั้งเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่นและความต้องการของสังคม ดังที่
พจนีย์ มัง่ คัง่ (2560) ได้กล่าวไว้วา่ การพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ท�าให้ผู้มีส่วนร่วม
รู้สกึ เป็นส่วนหนึง่ และมีความผูกพันธ์กบั องค์กร ซึง่ ส่งผล
ดีต่อกระบวนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ที่หลักสูตรต้องการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
2. ด้านครูผู้สอน
3. ด้านหลักสูตร
4. ด้านการมีส่วนร่วมผู้ปกครองและชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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คุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยการคิดค�านวน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้
ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการ ซึง่ วิจารณ์ พานิช
(2557) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
หลักสูตร และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
(พระมหาอ�านาจ เตชวโร (ทองเพ็ชร), 2559; ปรมาภรณ์
อ่อนนุ่ม, 2560; วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์, 2560; วราภรณ์
ลวงสวาส, 2561)
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย มีรายวิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียวทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ า� หนด ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน),
2562) สะท้อนให้เห็นว่าแม้สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�าหนด
แต่การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร ดังนัน้ จึงควร
มีการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 เพื่อน�าผลไปปรับปรุงแนวทางพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้สามารถเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1
1. ด้านความสามารถในการคิดค�านวณ
2. ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
2. เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนกับคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
4. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สมมติฐานงานวิจัย

1. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผ้สู อน
ด้านหลักสูตร ด้านการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองและชุมชน
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1
2. ปัจจัยอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วิธีการด�าเนินการวิจัย

ประชากร
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 1,932 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 322 คน
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีแ่ ละมอร์แกน

(Krejcie & Morgan, 1970) จากนั้นค�านวณกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละอ�าเภอตามอัตราส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถามปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัย
และคุณภาพผู้เรียน
2. สร้างแบบสอบถามปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มีลกั ษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบ ส่วนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านหลักสูตร และ
4) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน จ�านวน
43 ข้อ และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความสามารถในการคิดค�านวณ 2) ด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 3) ด้านความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ 4) ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
จ�านวน 30 ข้อ แล้วน�าเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบแนะน�าในการปรับปรุง
3. น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 2 ท่าน
ด้านภาษา 1 ท่าน ด้านสถิติและวิจัย 2 ท่าน ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และปรับปรุง
แก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
4. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ
ของคอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือขออนุญาตผูอ้ า� นวยการสถานศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยพบ
กลุ่มตัวอย่างแล้วชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยพร้อมกับ
แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถาม
จ�านวน 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามและน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธแี บบขั้นตอน (Stepwise)

ผลการวิจัย

1. การศึกษาระดับปัจจัยด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ด้านครูผ้สู อน ด้านหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมผู้ปกครอง
และชุมชน ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 ภาพรวม (n = 322)
ปัจจัย
1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
2. ด้านครูผู้สอน
3. ด้านหลักสูตร
4. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ภาพรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับปัจจัยด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือด้านครูผู้สอน

4.57
4.58
4.48
4.48
4.53

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.29
0.21
0.20
0.36
0.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

( = 4.58, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือด้านผู้บริหารสถานศึกษา ( = 4.57, S.D. =0.29)
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านหลักสูตร ( = 4.48,
S.D.=0.29) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
( = 4.48, S.D.=0.36) อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 ด้านผู้บริหารศึกษา (n = 322)
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
1. ผู้บริหารมีทักษะในการแก้ไขปัญหา
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูร่วมกันท�างานเป็นทีม
3. ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์
5. ผู้บริหารพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้
6. ผู้บริหารจูงใจครูและนักเรียนให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ท่ที ้าทาย
7. ผู้บริหารเสริมพลังครูให้ร่วมมือร่วมใจน�าการเปลี่ยนแปลง
8. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
9. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน
ภาพรวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.57, S.D.=0.29) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากสุดคือ ผูบ้ ริหาร
ส่งเสริมให้ครูร่วมกันท�างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด

S.D. ระดับความคิดเห็น
4.70
4.74
4.48
4.29
4.36
4.70
4.49
4.68
4.69
4.57

0.46
0.44
0.50
0.45
0.48
0.46
0.50
0.47
0.46
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

( = 4.74, S.D. =0.44) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีทักษะใน
การแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก ( = 4.70, S.D. =0.46)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก
( = 4.29, S.D. =0.45)

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 ด้านครูผู้สอนในสถานศึกษา (n = 322)
ด้านครูผู้สอน
1. ครูผู้สอนมีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. ครูผู้สอนมีความรักและเมตตาต่อลูกศิษย์
3. ครูผู้สอนมีความรู้ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4. ครูผู้สอนมีทักษะในการสื่อสาร
5. ครูผู้สอนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
6. ครูผู้สอนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เรียนรู้ตลอดชีวิต
7. ครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์ในการสอน
8. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตรงกับความต้องการผู้เรียน
9. ครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
10. ครูผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท�ากิจกรรม
11. ครูผสู้ อนสามารถบูรณาการความรูต้ า่ งๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ
12. ครูผู้สอนปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง
13. ครูผส้ ู อนมีความสามารถในการประเมินผลส�าเร็จโดยดูผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียน
14. ครูผู้สอนมุ่งมั่นและตัง้ ใจจริงที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพ
เฉลี่ยรวม

4.73
4.71
4.48
4.29
4.36
4.42
4.62
4.68
4.67
4.69
4.61
4.63
4.71
4.58
4.58

S.D. ระดับความคิดเห็น
0.45
0.46
0.50
0.45
0.48
0.50
0.49
0.47
0.47
0.46
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.48
0.45
0.49
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ด้านครูผ้สู อน ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D.= 0.21)
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือครูผสู้ อนมีจติ วิญญาณความเป็นครู
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อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.73, S.D.=0.45) รองลงมาคือ
ครูผู้สอนมีความสามารถในการประเมินผลส�าเร็จโดยดู
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือครูผู้สอนมีทักษะในการ
สื่อสาร อยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D.=0.45)

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 ด้านหลักสูตร (n = 322)
ด้านหลักสูตร
1. หลักสูตรของสถานศึกษาก�าหนดเนือ้ หาสาระ ความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
และประสบการณ์ ให้นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
2. หลักสูตรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาผูเ้ รียนด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้
3. หลักสูตรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด ทักษะชีวิต และ
การสื่อสาร
4. หลักสูตรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่จา� เป็น
ต่อการใช้ชวี ิตประจ�าวัน
5. หลักสูตรของสถานศึกษาก�าหนดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด
6. หลักสูตรของสถานศึกษามุ่งเน้นการปฏิบตั ิ การน�าความรู้ไปใช้ได้จริง ทันสมัย
7. หลักสูตรของสถานศึกษาก�าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมตามหลักพัฒนาการผู้เรียน
8. หลักสูตรของสถานศึกษาเอือ้ ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม
ภาพรวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ด้านครูผู้สอน
ภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.48, S.D .=0.20)
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากสุดคือ หลักสูตรของสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. =0.48)

S.D. ระดับความคิดเห็น
4.57 0.50

มากที่สุด

4.56 0.50
4.55 0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.63 0.48

มากที่สุด

4.45 0.50

มาก

4.50 0.50
4.39 0.49

มาก
มาก

4.21 0.41
4.48 0.20

มาก
มาก

รองลงมาคือหลักสูตรของสถานศึกษาก�าหนดเนือ้ หาสาระ
ความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ให้
นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.57, S.D. =0.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
หลักสูตรของสถานศึกษาเอื้อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.21, S.D. =0.41)
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ตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (n = 322)
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
1. ผู้ปกครองและชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ผูป้ กครองและชุมชนร่วมก�าหนดปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
คุณลักษณะผูเ้ รียน นโยบาย และแผนงานของสถานศึกษา
3. ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมให้เด็กในชุมชนเข้ารับการศึกษา
4. ผู้ปกครองและชุมชนดูแลความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียน
5. ผูป้ กครองและชุมชนให้ความร่วมมือกวดขันดูแลความประพฤติของนักเรียน
6. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
7. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
8. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมการแสดงของผู้เรียน
9. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการหารายได้
เพื่อพัฒนาโรงเรียน
10. ผูป้ กครองและชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมา
ร่วมบรรยายหรือร่วมสอนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งในด้านวิชาการ
ทักษะอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม
11. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับครูในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของนักเรียน
12. ผู้ปกครองและชุมชนร่วมก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของสถานศึกษา
ภาพรวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ด้านการมีส่วนร่วม
ของผูป้ กครองและชุมชน ภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนร่วม
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.66, S.D.=0.48) รองลงมาคือ ผู้ปกครองและชุมชน

S.D. ระดับความคิดเห็น
4.66
4.55

0.48
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
4.53
4.41
4.23
4.39

0.50
0.50
0.60
0.64
0.60

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.54
4.57

0.50
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

0.64

มากที่สุด

4.52

0.64

มากที่สุด

4.41

0.64

มาก

4.48

0.36

มาก

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการหารายได้เพือ่ พัฒนาโรงเรียน
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.57, S.D.=0.60) ส่วนข้อทีม่ คี ่า
เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือผูป้ กครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษา ( = 4.23, S.D.=0.64)
2. การศึกษาระดับคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 6 ระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 (n = 322)
คุณภาพผู้เรียน
1. ด้านความสามารถในการคิดค�านวณ
2. ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

4.57
4.52
4.51
4.47
4.52

ภาพรวม

จากตารางที่ 6 พบว่า คุณภาพผู้เรียนในสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้วเขต 1 ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.52, S.D. = .13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านความสามารถใน
การคิดค�านวณ ( = 4.57, S.D.= 0.25) มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.=0.21)

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.25
0.21
0.30
0.19
0.13

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

และ ( = 4.51, S.D.=0.30) ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
( = 4.47, S.D.=0.19) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านครูผสู้ อน ด้านหลักสูตร ด้านการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน กับคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตัวแปร
ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา x1
ปัจจัยด้านครูผู้สอน x2
ปัจจัยด้านหลักสูตร x3
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน x4
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Y
*p ≤ 05
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(X1) ปัจจัยด้านครูผ้สู อน(X2) ปัจจัยด้านหลักสูตร (X3) และ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (X4)
มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Y) ในระดับมากที่สุด (rxy = .825) อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพผู้เรียนมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านหลักสูตร (X3)
(rx3y = .717) ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพผูเ้ รียน

x1

x2

x3

x3

x

1.00
.829*
.011*
.326*
.483*

1.000
.188*
.411*
.641*

1.000
.567*
.717*

1.000
.652*

.825*

น้อยทีส่ ดุ คือ ปัจจัยด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา (X1) (rx1y = .483)
4. การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธแี บบขัน้ ตอน
(Stepwise) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้านหลักสูตร (X3)
ด้านครูผู้สอน (X2)
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (X4)
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา (X1)
ค่าคงที่ (a) = 1.319

b
1.319
.370
.235
.050
.053

S.E.b
.098
.021
.030
.012
.022

.567
.382
.136
.116

t
13.462*
17.542*
7.938*
4.049*
2.444*

sig
.000
.000
.000
.000
.015

R = .892, R2= .796 , S.E.est= .059, F = 308.965, P = .000
*p ≤ 05
จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .892 ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .796 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
สามารถร่วมกันพยากรณ์คณ
ุ ภาพผู้เรียนได้ร้อยละ 79.60
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ () เท่ากับ .059
ได้สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
Y’ = 1.319 +.370X3 +.235X2 +.050X4 +.053X1
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z’Y = .567X3 +.382X2 +.136X4 +.116X1

สรุปผลการวิจัย

1. ระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
2. คุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้าน
ครูผสู้ อน ปัจจัยด้านหลักสูตร และปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับมากทีส่ ดุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ปัจจัยด้านหลักสูตร (X3) ด้านครูผู้สอน (X2)
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (X4) และ
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา (X1) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีอา� นาจพยากรณ์คณ
ุ ภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รอ้ ยละ 79.60 อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีประเด็นที่น�ามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พบว่า ปัจจัยด้าน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านครูผสู้ อน ด้านหลักสูตร และด้าน
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองและชุมชน มีคา่ เฉลีย่ ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าส�านักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้ดา� เนินงาน
ตามวิสยั ทัศน์อย่างจริงจังเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนภายใต้พนั ธกิจ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, 2562) สอดคล้องกับ
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แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
สอดคล้องกับปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม (2560) ที่ศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ด้านหลักสูตร ด้านชุมชน
และด้านผูป้ กครอง เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา มีค่าเฉลีย่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คล้ายกับวราภรณ์ ลวงสวาส (2561) ที่ศกึ ษาพบว่าปัจจัย
ด้านผูบ้ ริหาร ด้านครู ด้านผูป้ กครอง และด้านนักเรียนเป็น
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน มีคา่ เฉลีย่
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ชนิดา ยอดสาลี, 2559)
2. การศึกษาระดับคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 พบว่า ระดับคุณภาพผู้เรียนภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้วเขต 1 สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการด�ารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยขับเคลื่อน
การด�าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามบริบทที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา ซึ่งการปฏิบัติตามวงจร
คุณภาพดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง และยั่งยืน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ที่มุ่งพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับดูแลติดตาม และแนะน�าการ
ด�าเนินงานให้กบั สถานศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
(ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1,
2562) สอดคล้องกับไพรินทร์ ขุนศรี (2559) ทีศ่ กึ ษาพบว่า
ระดับคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสามารถการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล และความสามารถทักษะการท�างาน ตลอดจน
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ความสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคุณภาพโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (กันยารัตน์ กลมกล่อม, 2561;
สุพล พรเพ็ง, 2562)
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านครูผสู้ อน ด้านหลักสูตร และด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนกับคุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า มีความ สัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy= .825) อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเป็น
ผูก้ า� หนดกรอบการด�าเนินงานและเป็นผูน้ า� การด�าเนินงาน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา โดยมีครูผู้สอนท�า
หน้าที่จัดการเรียนรู้และให้ค�าแนะน�าแนวทางพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กบั ผู้เรียนด้วยวิธตี ่าง ๆ ตามหลักสูตรของสถาน
ศึกษาทีม่ ่งุ ส่งเสริมให้ผ้เู รียนมีความรู้ มีทกั ษะ มีเจตคติทดี่ ี
และสามารถน�าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�าวันได้ นอกจากนี้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพือ่
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับผลประเมิน
การด�าเนินงานตามนโยบายของส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ พัฒนาครูให้มีเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Active Learning)
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ตลอด
จนเปิดโอกาสให้ผ้ปู กครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้วเขต 1, 2562)
สอดคล้องกับปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม (2560) ที่ศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านผู้ปกครอง
ด้านหลักสูตร และด้านชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (ไพรินทร์ ขุนศรี, 2559; วราภรณ์ ลวงสวาส,
2561)
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4. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร
ด้านครูผู้สอน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน และด้านผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน สามารถร่วมกันพยากรณ์คณ
ุ ภาพผู้เรียน
ได้ร้อยละ 79.60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะทัง้ 4 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบทีส่ ง่ เสริม
ให้การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนขับเคลือ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
พระมหาอ�านาจ เตชวโร (ทองเพ็ชร) (2559) ที่กล่าวไว้ว่า
การส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีทกั ษะรอบด้านและมีความมุง่ มัน่
บริหารจัดการให้งานบรรลุผลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับครูจะต้องปรับเปลีย่ นบทบาทหน้าทีจ่ ากผูถ้ า่ ยทอด
เป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้ค�าปรึกษาชี้แนะแนวทางแก่
ผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอน รวมทั้ง
หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผ้เู รียนค้นคว้า
หรือสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ตลอดจนการมีสว่ นร่วม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนจะ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีศักยภาพมากขึ้นในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง, 2559) สอดคล้อง
กับสายสุดา เตียเจริญ (2560) ทีศ่ กึ ษาพบว่าผู้บริหาร ครู
หลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการร่วมมือจากผูป้ กครอง
และชุมชนเป็นปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียน (วัชรินทร์
ยศรุง่ โรจน์, 2560) เช่นเดียวกับ วราภรณ์ ลวงสวาส (2561)
ทีศ่ กึ ษาพบว่าผูบ้ ริหาร ครู และผูป้ กครองเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ปัจจัยแต่ละด้านมีประเด็นอภิปรายผลดังนี้
4.1 ปัจจัยด้านหลักสูตรส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
หลักสูตรเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการจัดการศึกษา
โดยก�าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการ

ศึกษาและผู้เรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน ดังที่มารุต พัฒผล (2562) ได้กล่าวไว้ว่า
หลักสูตร เปรียบเสมือนหัวใจส�าคัญของการจัดการศึกษา
เพราะเป็นการก�าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา เนือ้ หา
สาระ แนวการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก�าหนดไว้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,
2559) สอดคล้องกับสุกัญญา จัตุรงค์ (2559) ที่ศึกษา
พบว่า การบริหารหลักสูตรส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (อ�านาจ
เกษศรีไพร, 2560)
4.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอนส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ครูผู้สอนมีหน้าที่วางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนะน�า
ส่งเสริมให้ผ้เู รียนได้รบั การพัฒนาไปสู่ศกั ยภาพสูงสุดของ
แต่ละบุคคล สอดคล้องกับ Eman (2017) ได้กล่าวไว้ว่า
ครูมบี ทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยออกแบบการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับพัฒนาการ
ตามช่วงวัยและตามความต้องการของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติ
การสัมผัส และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ (วิจารณ์ พานิชย์,
2559) สอดคล้องกับปภาวี ตัง้ ดวงดี (2559) ทีศ่ กึ ษาพบว่า
ครูมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท�านองเดียวกับพรทิพย์
เบาสูงเนิน (2560) ที่ศึกษาพบว่าครูส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชนส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาท
ที่ส�าคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดูแลเอาใจใส่
ให้คา� แนะน�าและส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และทรัพยากร
ทางการศึกษาต่าง ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
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และต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั มีสว่ นร่วมกับสถานศึกษาก�าหนด
ทิศทาง การจัดการศึกษา ก�ากับติดตามและประเมินผล
การด�าเนินงานของสถานศึกษาเพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา สอดคล้องกับพจนีย์ มัง่ คัง่ (2560) ได้กล่าว
ไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร ชุมชน ในการก�ากับส่งเสริม
และสนับสนุนการด�าเนินงานของสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้อง
กับชนม์ธดิ า ยาแก้ว, รวี ศิรปิ ริชยากร, จิราภรณ์ ยกอินทร์,
อารีย์ พรหมเล็ก และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ. (2561) ทีศ่ กึ ษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน (พงศกร โมงขุนทด, 2560) คล้ายกับ
ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2560) ที่ศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชนท�าให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.4ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ทัง้ นี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส�าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนครูให้มคี วามพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
และสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน นอกจากนี้ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับโยธิน
นิลคช (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคล
ส�าคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ รียน ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึน้ รวมทัง้ สร้างสรรค์
รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
ท�างานร่วมกัน มีการสือ่ สารทีด่ ี สามารถคิดวิเคราะห์และ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้ที่ปลอดภัย สอดคล้องกับวราภรณ์
ลวงสวาส (2561) และพรทิพย์ มงคลเสถียร, พิมผกา
ธรรมสิทธิ์ และชัชภูมิ สีชมภู (2563) ที่ศึกษาพบว่า
ผู้บริหารมีความส�าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
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การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึน้ ผู้บริหารที่มวี สิ ัยทัศน์ มีทักษะการบริหาร
จัดการทีด่ สี ง่ ผลให้การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนมีประสิทธิผล
มากขึ้น (วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์, 2560)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านหลักสูตรส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาควรพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้มจี ดุ เด่นด้านการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกทีส่ ่งเสริมให้ผ้เู รียนสร้างความรู้ความเข้าใจจากการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด รวมทั้งก�าหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายเหมาะสม
กับพัฒนาการผู้เรียน
2. จากการศึกษาระดับปัจจัยด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัดควรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
เพือ่ ให้นา� ไปวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ปัจจัยด้านครูผ้สู อน ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รบั การอบรมพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มแี นวทางการจัดการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพน�ามาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ปัจจัยด้านหลักสูตร สถานศึกษาควรประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรเป็นประจ�าทุกปี เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างวิชการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้มคี ุณภาพสูงขึ้น
2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชน สถานศึกษาควรเชิญผู้ปกครองที่ประสบ
ความส�าเร็จ ผู้เชี่ยวชาญ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ตวั แปรอืน่ ๆ ที่
สามารถเพิม่ อ�านาจการพยากรณ์คณ
ุ ภาพผูเ้ รียนให้มากขึน้
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากประชากรกลุ่มอื่น ๆ
เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ได้

เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลจากผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
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