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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) แนวโนม้การคงอยู่
ของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 2) ปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครูในโรงเรียน
ท่ีมีการคงอยูไ่ม่ต่อเน่ืองของครูของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 3) ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 และ 4) แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 วิธีการด าเนินการวิจยัแบ่ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1
การศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่องครูในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครู ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง และขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) การศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
และ 2) การศึกษาขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน และ 2) ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 7 คน  คดัเลือกจากผูมี้ประสบการณ์อยู่ใน
โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยอยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีค่าความสอดคลอ้ง 
อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแบบบนัทึกขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
ผลการวจิยั พบวา่  

1. ผลการศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.17 
และพบวา่ มีโรงเรียนท่ีครูยา้ย ในรอบ 6 ปี (ปี 2556-2561) แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ 1) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 5 ปี จ านวน 1 โรงเรียน    
2) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 4 ปี จ านวน 4 โรงเรียน 3) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 4 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 1 โรงเรียน 4) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย
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ต่อเน่ือง 3 ปี จ านวน 1 โรงเรียน 5) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 3 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 4 โรงเรียน 6) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 5 
โรงเรียน 7) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 2 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 4 โรงเรียน และ 8) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 1 ปี จ านวน 27 โรงเรียน  

2. ผลการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีการคงอยูไ่ม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ มี 2 สาเหตุ คือ 1) การยา้ยกลบัภูมิล าเนา และ 2) การยา้ยเพื่อไปดูแลบิดาและมารดา 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่า มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง 2) ดา้นความเป็น
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ดา้นคุณภาพครู และ 4) ดา้นความพร้อมของผูป้กครอง 

4. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่า 1) ควรมีการวางแผนระยะยาว ในการผลิตครูจากคนใน
ทอ้งถ่ิน 2) ควรมีการบรรจุครูทดแทนทนัทีท่ีมีครูยา้ย 3) ควรจดัสวสัดิการให้ครูบรรจุใหม่เร่ืองท่ีพกั และ 4) ควรมีการเล่ือนเงินเดือนกรณี
พิเศษทุกปี ถา้บรรจุในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และมีครูไม่ครบ 
 

ค าส าคญั : แนวโนม้การคงอยูข่องครู  คุณภาพการศึกษา แนวทางการพฒันาคุณภาพ 
 

Abstract  
The research was the process to develop the quality of the unstable number of teacher's schools (the school that had an unstable 

number of teacher problems) in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 which was qualitative research. The objectives of this 
research were 1) to study trends of teacher’s persistence inschools which were in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 2) 
to study causal factors of teacher’s migration in schools which had an unstable number of teacher problemsin Prachuapkhirikhan Primary 
Education Service Area 1 3)to study the factors that were affected to the quality of education in schools which had an unstable number of 
teacher problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 4) to develop the quality of education in schools which had an 
unstable number of teacher problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1. There were 4 steps to observe this research 
as following; step 1: studying trends of teacher’s persistence in schools, step 2: studying causal factors of teacher’s migration in schools, 
step 3: studying the factors that were affected to the quality of education in schools, and step 4: develop the quality of education in schools, 
which had an unstable number of teacher problems. There were 2 processes of data collection as following; 1) the empirical data,  
2) the data by discussing with 8 people were consisted of a director of Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 and 7 directors 
of schools who was collected by the experts in schools which had an unstable number of teacher problems for at least 5 years. The research 
instruments were the issue of discussion of interview form which had the consistency was between 0.67-1.00, empirical data recording 
form, content analysis and checking the data triangulation. 

The results of the research were as follows: 
1. The results showed that trends of teacher’s persistence in schools which were in Prachuapkhirikhan Primary Education Service 

Area 1was found that in 120 schools, there were 47 schools the schools which had an unstable number of teacher (representing 39.17 
percent) and there were consist of 8 types of schools that had teacher’s migration at least 6 years (since 2013 – 2018) as following 1) There 
was a school that had teacher’s migration continuously at least 5 years. 2) There were4 schools that had teacher’s migration continuously at 
least 4 years. 3) There was a school that had teacher’s migration discontinuously at least 4 years. 4) There was a school that had teacher’s 
migration at least 3 years. 5) There were 4 schools that had teacher’s migration discontinuously at least 3 years. 6) There were 5 schools 
that had teacher’s migration continuously at least 2 years.7) There were 4 schools that had teacher’s migration discontinuously at least 2 
years, and 8) There were 27 schools that had teacher’s migration at least 1 year. 
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2. The result of studying teacher’s migration in schools which had an unstable number of teacher problems in Prachuapkhirikhan 
Primary Education Service Area 1 were 2 factors as following; 1) teacher’s migration to return to native habitation, and 2) teacher’s 
migration for taking care of parents. 

3. The result of the factors that were affected to the quality of education in schools which had an unstable number of teacher 
problems in Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 found that there were 4 factors as following; 1) the trends of teacher’s 
persistence in schools discontinuously 2) leadership of the school administrators 3) teacher’s quality, and 4) parents' readiness. 

4. The result of studying to develop the quality of education in schools which has an unstable number of teacher problems in 
Prachuapkhirikhan Primary Education Service Area 1 found that 1) there should be long-term planning 2) there should be a replacement of 
teachers as soon as teachers had move 3) new teachers should be provided for accommodation, and 4) there should have special salaries 
every year if the teacher worked in remote school and there were not enough teachers. 

    

Keywords : Trends of Teacher’s Persistence, Quality of Education, Develop the Quality of Education 
 
 

บทน า   
ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้ งในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก  

จากกระแสโลกาภิวตัน์และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแรงกดดนัจากภายใน จากสภาวการณ์และการ
เปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากร ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซ่ึงเป็น
กลไกหลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการ อนั
ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเกิดจากระบบคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา กฎ ระเบียบและการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งการ
ด าเนินการจดัการศึกษาท่ีไม่สนองตอบเป้าหมายการพฒันาของประเทศ [1] 

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยงัอยู่ในระดับค่อนขา้งต ่า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน  
โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยัแรงงานเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่เม่ือพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉล่ียต ่าในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนจากการทดสอบโครงการประเมินนักเรียน
ร่วมกบันานาชาติ (PISA) อยูใ่นระดบัต ่ากวา่อีกหลายประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกนั ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขอ้จ ากดัเร่ือง
หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน ท่ีเนน้การสอนเน้ือหาสาระและความจ ามากกว่าการพฒันาทกัษะและสมรรถนะ ส่งผลให้
ผูเ้รียนขาดความคิดสร้างสรรค ์ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและครูท่ีมีคุณภาพยงักระจายไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ห่างไกล[1] และยงัมีปัญหาซ ้ าซอ้นคือบางโรงเรียนมีปัญหาการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง [2] 

บุคลากรนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการบริหารงาน (Administrative Resource) เพราะว่าองค์กรไม่ว่า
ภาครัฐหรือเอกชน แมจ้ะมีเงิน วสัดุ และระบบการจดัการท่ีดีเพียงใดก็ตาม ถา้ปราศจากซ่ึงคณะบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์แลว้ องคก์รนั้นกไ็ม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้[3] ในการบริหารองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน 
การท างานเก่ียวกบัการบริหารการศึกษานั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ
บริหารโรงเรียนให้ราบร่ืน กิจการต่าง ๆ จะกา้วหนา้ดว้ยดี ผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากครู คนงาน ภารโรง บุคลากร
สนบัสนุน ตลอดจนผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชนในการด าเนินงานทางดา้นการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะข้ึนกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ของครู ซ่ึงในโรงเรียนท่ีมีครู
คงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจะไม่มีปัญหาเร่ืองของการขาดช่วงในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาเรียนรู้ของนกัเรียน แต่ในโรงเรียนท่ีมี
ปัญหาเร่ืองการคงอยู่ของครู จะท าให้คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีผลกระทบในเร่ืองของคุณภาพ ซ่ึงการคงอยู่ของ
บุคลากรในองค์การจะมีปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การ ดังงานวิจัยของศรัณย์  พิมพ์ทอง [4] ท่ีพบว่า  
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ความผกูพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงาน การรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์ารและนโยบายดา้นทรัพยากรมนุษยมี์อิทธิพลต่อ
การคงอยู่ของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงการคงอยู่ของครูในโรงเรียนของรัฐ ควรมีการศึกษาเพื่อหาค าตอบและหาแนวทางใน 
การแกไ้ขปัญหา รวมทั้งศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองต่อไป 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2567 ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
1.9 แสนคน หรือคร่ึงหน่ึงของครูทั้งหมดจะเกษียณอายรุาชการ โรงเรียนจะตอ้งคดัเลือกครูใหม่ประมาณ 1.56 แสนคน ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 47 ของจ านวนครูทั้งหมดในปี 2568 (ขอ้มูลจากคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  เพ่ือใหเ้พียงพอกบั
จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 6.2 ลา้นคน (ขอ้มูลจากส านักพฒันาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.) ความหวงัในการปฏิรูปการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัคุณภาพการสอนของครูรุ่นใหม่น้ี ภาครัฐจึงควร
วางแผนรองรับการเกษียณโดยเร่งด าเนินนโยบายดา้นบุคลากรครู ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการคงอยูข่องครู 2 ประการ ดงัน้ี [5] 
1) ปรับปรุงระบบการคดัเลือกเพ่ือเลือกสรรครูเก่งตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน และ 2) จดัสรรครูใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่ง การท่ีโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ และการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง อาจส่งผลต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ท่ีมีปัญหาดา้นการยา้ยของครู 
ซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้ งหมด 120 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.17 ซ่ึงถือว่ามีจ านวนมากพอสมควร และบางโรงเรียนมีการยา้ยออกของครู 5 ปีการศึกษาต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า 
ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา

ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 

ขอบเ ขตของการวจิัย  
1. ดา้นพ้ืนท่ี เป็นการวจิยัเชิงพ้ืนท่ีในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
2. ดา้นเน้ือหา เป็นการวิจยัสาระเก่ียวกบัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ือง  

โดยมีการศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครู ปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครู และแนวทางการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้
การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวิธีด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้ นตอนที่  1  ศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
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 ผูว้จิยัศึกษาแนวโนม้การคงอยูข่องครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
โดยการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงานบุคลากรของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เก่ียวกบั
ขอ้มูลการยา้ยของครูในสถานศึกษาในสังกดัในรอบ 6 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 และน ามาวิเคราะห์แนวโนม้การคงอยู่
ของครู โดยพิจารณาจากการคงอยูข่องครูในโรงเรียนโดยพิจารณาขอ้มูลยอ้นหลงั 6 ปี หากมีการยา้ยของครูต่อเน่ือง 3 ปียอ้นหลงั
แบบต่อเน่ือง ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาบริบทของโรงเรียนดงักล่าว ในประเดน็ท่ีตั้งของโรงเรียน ระยะทางห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ 
และส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอ้มูลดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 2) ครูและขอ้มูลดา้นนกัเรียน 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ืองในรอบ 6 ปียอ้นหลงั (ปี พ.ศ. 2556-2561) สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ขั้นตอนที ่2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการย้ายของครูในโรงเรียนทีม่แีนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 และการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน 
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนท่ีมีครูยา้ยอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการด ารงอยูใ่น
สถานศึกษาท่ีมีครูยา้ยมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่มท่ีผ่าน 
การประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาลอ้มหมวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 
 3.1 ผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ไดใ้ช้ 2 วิธีการ คือ 1) การศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
จากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 และ 2) วิธีการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมี
ครูยา้ยอยา่งต่อเน่ือง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการด ารงอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีครูยา้ยมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
สนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ท่ีผา่นการประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเด็นการสนทนา
กลุ่มมีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ณ หอ้งประชุมเขาลอ้มหมวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มา
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา และตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
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 3.2 ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนท่ีมีการคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา  
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียนประกอบการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาจากขอ้มูลการสนทนากลุ่ม ในขอ้ 3.1 น ามาตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 3 มาศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้ม  
การคงอยู่ของครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
โดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 1 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีครูยา้ยอย่างต่อเน่ือง สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากการด ารง
อยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีครูยา้ยมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม คือ ประเดน็การสนทนากลุ่ม ท่ีผา่น
การประเมินความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคลอ้ง อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาลอ้มหมวก ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  

 

สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาแนวโน้มการคงอยู่ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 
120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.17 และมีโรงเรียนท่ีครูยา้ย ในรอบ 6 ปี (ปี 2556-2561) แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ 1) โรงเรียนท่ีมี
ครูยา้ยต่อเน่ือง 5 ปี จ านวน 1 โรงเรียน  2) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 4 ปี จ านวน 4 โรงเรียน 3) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 4 ปี (ไม่
ต่อเน่ือง) จ านวน 1 โรงเรียน 4) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 3 ปี จ านวน 1 โรงเรียน 5) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 3 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 
4 โรงเรียน 6) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 5 โรงเรียน 7) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 2 ปี (ไม่ต่อเน่ือง) จ านวน 4 โรงเรียน และ 
8) โรงเรียนท่ีมีครูยา้ย 1 ปี จ านวน 27 โรงเรียน  

2. ผลการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีการคงอยูไ่ม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ มี 2 สาเหตุ คือ 1) การยา้ยกลบัภูมิล าเนา และ 2) การยา้ยเพื่อไปดูแลบิดา
และมารดา 

3. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโนม้การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบว่า มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง  
2) ดา้นความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3) ดา้นคุณภาพครู และ 4) ดา้นความพร้อมของผูป้กครอง 

4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีแนวโน้มการคงอยู่ของครูไม่ต่อเ น่ือง 
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ 1) ควรมีการวางแผนระยะยาว 
ในการผลิตครูจากคนในทอ้งถ่ิน 2) ควรมีการบรรจุครูทดแทนทนัทีท่ีมีครูยา้ย 3) ควรจดัสวสัดิการใหค้รูบรรจุใหม่เร่ืองท่ีพกั และ 
4) ควรมีการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษทุกปี ถา้บรรจุในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และมีครูไม่ครบ 
 

อภิปรายผล 
 1.จากผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการคงอยู่ของครูในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูยา้ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจ านวน 47 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 
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120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.17 อนัเน่ืองมาจาก โรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีครูยา้ยอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล และครูใหม่ท่ีมา
บรรจุส่วนใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดั เม่ือครบวาระท่ีสามารถยา้ยได ้จะยา้ยเพื่อกลบัภูมิล าเนา เป็นการลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการบรรจุ
คร้ังแรกจะไม่สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้และบา้นพกัครูมีไม่เพียงพอ ซ่ึงครูเหล่าน้ีจะไม่มีความผูกพนัต่อองค์กรสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุฟยาน  แวบือซาบ[6] ไดว้ิจยั เร่ือง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยูข่องครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ตวัแปรระยะเวลาการปฏิบติังาน เป็นตวัแปรจ าแนกกลุ่มครูท่ียงัอยูใ่นโรงเรียนแบบกลุ่มครูท่ีได้
ลาออกจากโรงเรียน และครูมีความตอ้งการใหโ้รงเรียนดูแลสวสัดิการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณย ์ พิมพท์อง[4] ไดว้ิจยั
เร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่นองคก์ารของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการในประเทศไทย พบวา่ ความผกูพนั
ต่อองคก์ารส่งผลใหมี้แนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นองคก์าร 

2. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุการยา้ยของครูในโรงเรียนท่ีมีการคงอยู่ไม่ต่อเน่ืองของสถานศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 พบวา่ มี 2 สาเหตุ คือ 1) การยา้ยกลบัภูมิล าเนา และ 2) การยา้ย
เพื่อไปดูแลบิดาและมารดา อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีสอบบรรจุส่วนใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดั เม่ือบรรจุครบวาระท่ีสามารถยา้ยไดก้จ็ะ
ขอยา้ยกลบัภูมิล าเนา และมีบางส่วนท่ีบิดาและมารดามีอายมุาก จ าเป็นท่ีจะตอ้งยา้ยกลบัเพื่อไปดูแลบิดาและมารดา สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวิไลรัตน์  คนัธาวฒัน์ [7] ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 พบวา่ มีสาเหตุการยา้ยเพราะดา้นครอบครัว ดา้นค่าใชจ่้าย อยูใ่นอนัดบัแรก 

3. จากผลการวิจยั พบวา่ การคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ืองส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 อนัเน่ืองมาจาก การยา้ยของครูท าให้เกิดความขาดแคลนในเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ การยา้ยของครูท าให้บางช่วงเวลา โรงเรียนขาดครูบางกลุ่มสาระ และระยะเวลากว่าจะไดรั้บครูมาทดแทนตอ้งใช้
เวลานานพอสมควร ดงันั้นความต่อเน่ืองของการจดัการเรียนการสอนอนัเน่ืองมาจากการยา้ยของครูท าให้การเรียนรู้ของนกัเรียน
ไม่มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยตรง 

4. จากผลการวิจยั พบวา่ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อนัเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าทางวิชาการ จะมุ่งมัน่และบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ท าให้บรรยากาศการท างานของครูมี
ความมุ่งมัน่ในผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากโรงเรียนบา้นทุ่ง
กระโตน และโรงเรียนบา้นหนองห้วยฝาด ท่ีแมโ้รงเรียนจะอยูห่่างไกล และดว้ยผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ เป็นแบบอยา่งของ
ครู โดยการสอนในวิชาหลกั ๆ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนน O-NET 
สูงกว่าร้อยละ 50.00 ทุกกลุ่มสาระและทุกปีอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภิณ  ม่วงทอง [8] เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัในภาคตะวนัออก พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูน้ า ปัจจยับรรยากาศของ
โรงเรียน ปัจจยัวฒันธรรมของโรงเรียน ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัการส่ือสาร และปัจจยัความผกูพนัของครู ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม ร้อยละ 60 

5. จากผลการวิจยั พบวา่ คุณภาพครูส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนกลุ่มสาระท่ีตรงกบั
วุฒิการศึกษาถือว่าเป็นครูท่ีมีคุณภาพ และสามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพให้นกัเรียน การท่ีโรงเรียนมีครูครบทุก
กลุ่มสาระในโรงเรียน แสดงถึงคุณภาพครูท่ีจะช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนมีคะแนน O-NET สูงกวา่ร้อยละ 50.00 
ทุกกลุ่มสาระและทุกปีอยา่งต่อเน่ือง ดงัเช่นโรงเรียนบางสะพาน และโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอิทธิฤทธ์ิ พงษปิ์ยะรัตน์ [9] ไดว้ิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัดา้นนกัเรียน ครูและโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานดว้ยโมเดลเชิงเส้นตรงระดบัลดหลัน่และวิธีการของกลาส พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นนักเรียน รองมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโรงเรียน และปัจจยัดา้นครู และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัรินทร์  ยศรุ่งโรจน์ และณรงคศ์กัด์ิ  จนัทร์นวล [10] ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 พบว่า ปัจจัยดา้นคุณภาพของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา และคุณภาพของครูผูส้อน ส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนัตพฒัน์  มณฑา [11] ไดว้ิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุดจากตวัแปรดา้นครู  

6. จากผลการวิจยั พบวา่ ความพร้อมของผูป้กครองส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนท่ีมี
ผูป้กครองมีการศึกษาสูง และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะสามารถดูแลเอาใจใส่บุตรหลานร่วมกบัโรงเรียนไดดี้กวา่ผูป้กครองท่ีไม่มี
ความพร้อมในการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ขาดการส่งเสริมเร่ืองการเรียนรู้ของบุตร
หลานร่วมกบัทางโรงเรียน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีการคงอยูข่องครูไม่ต่อเน่ือง
ส่วนใหญ่ผูป้กครองจะไม่มีความพร้อมในการดูแลส่งเสริมเร่ืองการเรียนรู้ของบุตรหลาย มีเพียง 4 โรงเรียนท่ีผูป้กครองมีความ
พร้อมในดูแลส่งเสริมบุตรหลานในการเรียนรู้ร่วมกบัทางโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นทุ่งกระโตน โรงเรียนบา้นหนองห้วยฝาด 
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขนัธ์ และโรงเรียนบางสะพาน โดยเฉพาะโรงเรียนบางสะพาน ผูป้กครองจะมีความพร้อมสูงมาก 
เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ท างานบริษทัสหวิริยา มีการศึกษาสูง และฐานะเศรษฐกิจดี และให้เวลาในการดูแลบุตรหลาน ท า
ใหผ้ลการเรียนรู้ของบุตรหลานมีคุณภาพ ส่งผลใหผ้ลการสอบ O-NET ของนกัเรียนโรงเรียนบางสะพานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อย
ละ 50.00 ทุกกลุ่มสาระมาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประวติา มีเป่ียมสมบูรณ์ [12] ท่ีวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้น
ผูป้กครอง ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกและดา้นผูเ้รียน สามารถร่วมกนัพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยรวมไดร้้อยละ 44.7  

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ ครูส่วนใหญ่ท่ีขอยา้ยมีสาเหตุมาจากตอ้งการกลบัภูมิล  าเนา ดงันั้นในการบรรจุครู รัฐควร
มีนโยบายในการบรรจุครูในทอ้งถ่ิน โดยมีการส่งเสริมใหค้นในทอ้งถ่ินท่ีเป็นคนดี คนเก่งท่ีมีความประสงคจ์ะเรียนครูไดมี้โอกาส
เรียนครู เพื่อกลบัมาเป็นครูในทอ้งถ่ิน 
 1.2 จากผลการวิจยั พบวา่ โรงเรียนท่ีมีครูครบทุกกลุ่มสาระ จะเป็นโรงเรียนท่ีไม่ขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากผลการสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ 50.00 ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้น รัฐควรพิจารณาแกปั้ญหาให้โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีความพร้อม เพ่ือลดความเหล่ือมล ้า
ทางการศึกษา 
 1.3 จากผลการวิจยั พบวา่ โรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ จะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน ดงันั้น รัฐควรใหค้วามส าคญักบัการสร้างผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้ าทางวิชาการ โดยมีหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร
ในเชิงวชิาการ สามารถช่วยช้ีน าครูในเชิงวชิาการได ้
 1.4 จากผลการวิจยั พบว่า ความพร้อมของผูป้กครองส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ดงันั้น รัฐควรลด
ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจของคนไทย และเสริมสร้างสถาบนัครอบครัวให้มีความเขม้แข็ง จะไดมี้ศกัยภาพในการดูแลบุตร
หลานใหมี้คุณภาพต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของโรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกบัโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า 
 2.2 ควรมีการวจิยัเชิงพฒันาในเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ าทางวิชาการใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2.3 ควรมีการวจิยัและพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพในการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  107 - 115  (2020) Vol. 10, No. 3 

115 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เอกสารอ้างองิ   
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579.  กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค;2560. 
[2] ไพรัช มณีโชติ. สัมภาษณ์ ณ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561.2561. 
[3] สุรพล สุวรรณแสง. ปัจจยัการคงอยูข่องครูโรงเรียนเอกชนในระบบท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ปทุมธานี เขต 2[วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย;์2553. 
[4] ศรัณย ์พิมพ์ทอง. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการในประเทศไทย.  

วารสารบริหารธุรกิจ 2557; 37(142) : 16-32. 
[5] ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวฒัน์. สถาบนัวิจยัการเรียนรู้เสนอ 3 ขอ้ปฏิรูป สพฐ. ภายในปี 2567. หนงัสือพิมพแ์นวหน้า. ฉบบัวนัท่ี 20 มกราคม 

2559.: 2559. 
[6] สุฟยาน แวบือชา. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี

[วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. ปัตตานี: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์; 2556. 
[7] วิไลรัตน์ คนัธาวฒัน์.การศึกษาสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 [สารนิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 2550. 
[8] โสภิณ  ม่วงทอง.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัในภาคตะวนัออก. วารสารการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยับูรพา 2556;7(1) : 18-29.  
[9] อิทธิฤทธ์ิ พงษ์ปิยะรัตน์. อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ครูและโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ :  

การวิเคราะห์อภิมานดว้ยโมเดลเชิงเส้นตรงระดบัลดหลัน่และวิธีการของกลาส [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั; 2542.  

[10] วชัรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ และณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสังกดั
กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33. พิฆเนศวร์สาร 2560; 13(1) : 97-115. 

[11] กันตพัฒน์ มณฑา. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร[ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัสยาม; 2561. 

[12] ประวิตา มีเป่ียมสมบูรณ์. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
2556;7(1) : 91-102. 


