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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวโน้มการคงอยู่
ของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 2) ปั จจัยเชิงสาเหตุของการย้ายของครู ในโรงเรี ยน
ที่มีการคงอยูไ่ ม่ต่อเนื่องของครู ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 3) ปั จจัยที่ส่งผล
ต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ มี แ นวโน้ม การคงอยู่ข องครู ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งของสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 และ 4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่องของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 วิธีการดาเนินการวิจยั แบ่ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ในโรงเรี ยน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุของการย้ายของครู ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปั จจัยที่
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่อง และขั้นตอนที่ 4 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ อง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
และ 2) การศึ กษาข้อมู ลจากการสนทนากลุ่ ม ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก จานวน 8 คน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 1 คน และ 2) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 7 คน คัดเลื อกจากผูม้ ี ประสบการณ์อยู่ใน
โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยอย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีค่าความสอดคล้อง
อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และแบบบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
พบว่า โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจานวน 47 โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทั้งหมด 120 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 39.17
และพบว่า มีโรงเรี ยนที่ครู ยา้ ย ในรอบ 6 ปี (ปี 2556-2561) แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท คือ 1) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยต่อเนื่อง 5 ปี จานวน 1 โรงเรี ยน
2) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยต่อเนื่ อง 4 ปี จานวน 4 โรงเรี ยน 3) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 4 ปี (ไม่ต่อเนื่ อง) จานวน 1 โรงเรี ยน 4) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย
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ต่อเนื่ อง 3 ปี จานวน 1 โรงเรี ยน 5) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 3 ปี (ไม่ต่อเนื่ อง) จานวน 4 โรงเรี ยน 6) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยต่อเนื่ อง 2 ปี จานวน 5
โรงเรี ยน 7) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 2 ปี (ไม่ต่อเนื่อง) จานวน 4 โรงเรี ยน และ 8) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 1 ปี จานวน 27 โรงเรี ยน
2. ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุการย้ายของครู ในโรงเรี ยนที่มี การคงอยูไ่ ม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า มี 2 สาเหตุ คือ 1) การย้ายกลับภูมิลาเนา และ 2) การย้ายเพื่อไปดูแลบิดาและมารดา
3. ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ อง 2) ด้านความเป็ น
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 3) ด้านคุณภาพครู และ 4) ด้านความพร้อมของผูป้ กครอง
4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า 1) ควรมีการวางแผนระยะยาว ในการผลิตครู จากคนใน
ท้องถิ่น 2) ควรมีการบรรจุครู ทดแทนทันทีที่มีครู ยา้ ย 3) ควรจัดสวัสดิการให้ครู บรรจุใหม่เรื่ องที่พกั และ 4) ควรมีการเลื่อนเงินเดือนกรณี
พิเศษทุกปี ถ้าบรรจุในสถานศึกษาที่อยูใ่ นท้องถิ่นทุรกันดาร และมีครู ไม่ครบ
คาสาคัญ : แนวโน้มการคงอยูข่ องครู คุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

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

บทนา
ประเทศไทยต้อ งเผชิ ญ กับ ความท้า ทายที่ เ ป็ นพลวัต ของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้ง ในส่ ว นที่ เ ป็ นแรงกดดัน ภายนอก
จากกระแสโลกาภิ วตั น์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และแรงกดดันจากภายใน จากสภาวการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร สิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ งล้วนส่ งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซึ่ งเป็ น
กลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อนั เป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการ อัน
ได้แก่ ปั ญหาที่เกิดจากระบบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา กฎ ระเบียบและการบริ หารจัดการที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการ
ดาเนินการจัดการศึกษาที่ไม่สนองตอบเป้ าหมายการพัฒนาของประเทศ [1]
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ข องคนไทยยัง อยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งต่ า คนไทยได้รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาสู งขึ้ น
โดยมีจานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยต่ าในทุ กกลุ่มสาระและผลคะแนนจากการทดสอบโครงการประเมิ นนักเรี ยน
ร่ วมกับนานาชาติ (PISA) อยูใ่ นระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ปั ญหาเหล่านี้ เกิดจากข้อจากัดเรื่ อง
หลักสู ตรและระบบการเรี ยนการสอน ที่เน้นการสอนเนื้ อหาสาระและความจามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนขาดความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัยสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและครู ที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทวั่ ถึง โดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกล[1] และยังมีปัญหาซ้ าซ้อนคือบางโรงเรี ยนมีปัญหาการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่อง [2]
บุคลากรนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ สุดประการหนึ่ งในการบริ หารงาน (Administrative Resource) เพราะว่าองค์กรไม่ว่า
ภาครัฐหรื อเอกชน แม้จะมีเงิน วัสดุ และระบบการจัดการที่ดีเพียงใดก็ตาม ถ้าปราศจากซึ่ งคณะบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว องค์กรนั้นก็ไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ [3] ในการบริ หารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
การทางานเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษานั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ าย เช่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะ
บริ หารโรงเรี ยนให้ราบรื่ น กิจการต่าง ๆ จะก้าวหน้าด้วยดี ผูบ้ ริ หารจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากครู คนงาน ภารโรง บุคลากร
สนับสนุน ตลอดจนผูป้ กครอง นักเรี ยนและชุมชนในการดาเนินงานทางด้านการศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนจะขึ้นกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ซึ่ งในโรงเรี ยนที่มีครู
คงอยูอ่ ย่างต่อเนื่องจะไม่มีปัญหาเรื่ องของการขาดช่วงในการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน แต่ในโรงเรี ยนที่มี
ปั ญหาเรื่ องการคงอยู่ของครู จะทาให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมี ผลกระทบในเรื่ องของคุณภาพ ซึ่ งการคงอยู่ของ
บุ ค ลากรในองค์ก ารจะมี ปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคงอยู่ใ นองค์ก าร ดัง งานวิ จัย ของศรั ณ ย์ พิ ม พ์ท อง [4] ที่ พ บว่า
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ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน การรับรู ้ถึงการสนับสนุนจากองค์การและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิ พลต่อ
การคงอยู่ของบุ คลากรในองค์การ ซึ่ งการคงอยู่ของครู ในโรงเรี ยนของรั ฐ ควรมี การศึ กษาเพื่อหาคาตอบและหาแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหา รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่องต่อไป
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2567 ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวนไม่นอ้ ยกว่า
1.9 แสนคน หรื อครึ่ งหนึ่ งของครู ท้ งั หมดจะเกษียณอายุราชการ โรงเรี ยนจะต้องคัดเลือกครู ใหม่ประมาณ 1.56 แสนคน ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 47 ของจานวนครู ท้ งั หมดในปี 2568 (ข้อมูลจากคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อให้เพียงพอกับ
จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็ น 6.2 ล้านคน (ข้อมูลจากสานักพัฒนาระบบ
บริ หารงานบุคคลและนิ ติการ สพฐ.) ความหวังในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั คุณภาพการสอนของครู รุ่นใหม่น้ ี ภาครัฐจึงควร
วางแผนรองรับการเกษียณโดยเร่ งดาเนิ นนโยบายด้านบุคลากรครู ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะที่เกี่ยวกับการคงอยูข่ องครู 2 ประการ ดังนี้ [5]
1) ปรับปรุ งระบบการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรครู เก่งตรงกับความต้องการของโรงเรี ยน และ 2) จัดสรรครู ให้เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนแต่ละแห่ ง การที่โรงเรี ยนมีครู ไม่เพียงพอ และการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ อง อาจส่ งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน
สถานศึกษาในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ที่มีปัญหาด้านการย้ายของครู
ซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น มี จ านวน 47 โรงเรี ย น จากโรงเรี ย นทั้ง หมด 120 โรงเรี ย น คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 39.17 ซึ่ งถื อว่ามี จานวนมากพอสมควร และบางโรงเรี ยนมี การย้ายออกของครู 5 ปี การศึ กษาต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่า
ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ อง
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของการย้ายของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยู่ของครู ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่องของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1

ขอบเ ขตของการวิจัย
1. ด้านพื้นที่ เป็ นการวิจยั เชิงพื้นที่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
2. ด้านเนื้ อหา เป็ นการวิจยั สาระเกี่ ยวกับคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนที่ มีแนวโน้มการคงอยู่ของครู ไม่ ต่อเนื่ อง
โดยมีการศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ปั จจัยเชิงสาเหตุของการย้ายของครู และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้ม
การคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวิธีดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาแนวโน้ มการคงอยู่ ข องครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
โดยการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 เกี่ยวกับ
ข้อมูลการย้ายของครู ในสถานศึกษาในสังกัดในรอบ 6 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 และนามาวิเคราะห์แนวโน้มการคงอยู่
ของครู โดยพิจารณาจากการคงอยูข่ องครู ในโรงเรี ยนโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี หากมีการย้ายของครู ต่อเนื่ อง 3 ปี ย้อนหลัง
แบบต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษาบริ บทของโรงเรี ยนดังกล่าว ในประเด็นที่ต้ งั ของโรงเรี ยน ระยะทางห่ างจากที่วา่ การอาเภอ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ 2) ครู และข้อมูลด้านนักเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยต่อเนื่ องในรอบ 6 ปี ย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2556-2561) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 47 โรงเรี ยน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการย้ ายของครู ในโรงเรียนทีม่ แี นวโน้ มการคงอยู่ของครู ไม่ ต่อเนื่องในสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุของการย้ายของครู ในโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องของ
สถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1 โดยการศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์
จากส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รี ขนั ธ์ เขต 1 และการสนทนากลุ่ ม ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก จานวน 8 คน
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ของโรงเรี ยนที่ มีครู ยา้ ยอย่างต่อเนื่ อง จานวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการดารงอยูใ่ น
สถานศึ กษาที่ มีครู ยา้ ยมาอย่างต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 5 ปี เครื่ องมื อที่ ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่มที่ ผ่าน
การประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาล้อมหมวก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ขั้ นตอนที่ 3 ศึ กษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ยนที่ มี แ นวโน้ ม การคงอยู่ ข องครู ไ ม่ ต่อ เนื่ อ งของ
สถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.1 ผูว้ ิจยั ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1 ได้ใช้ 2 วิธีการ คื อ 1) การศึ กษาข้อมู ลเชิ งประจักษ์
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 และ 2) วิธีการสนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนที่มี
ครู ยา้ ยอย่างต่อเนื่อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการดารงอยูใ่ นสถานศึกษาที่มีครู ยา้ ยมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี เครื่ องมือที่ใช้ในการ
สนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ที่ผา่ นการประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประเด็นการสนทนา
กลุ่มมีค่าความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาล้อมหมวก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
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3.2 ผู ้วิ จัย ศึ ก ษาข้อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของโรงเรี ยนที่ มี ก ารคงอยู่ ข องครู ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งของสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 47 โรงเรี ยนประกอบการวิเคราะห์หาปั จจัยที่
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาจากข้อมูลการสนทนากลุ่ม ในข้อ 3.1 นามาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 3 มาศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้ม
การคงอยู่ข องครู ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ งของสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ข ัน ธ์ เขต 1
โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 8 คน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 1 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนที่ มีครู ยา้ ยอย่างต่อเนื่ อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการดารง
อยูใ่ นสถานศึกษาที่มีครู ยา้ ยมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี เครื่ องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ที่ผา่ น
การประเมินความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ประเด็นการสนทนากลุ่มมีค่าความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดสนทนากลุ่ม ณ ห้องประชุมเขาล้อมหมวก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึ ก ษาแนวโน้ ม การคงอยู่ ข องครู ในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจานวน 47 โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทั้งหมด
120 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 39.17 และมีโรงเรี ยนที่ครู ยา้ ย ในรอบ 6 ปี (ปี 2556-2561) แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท คือ 1) โรงเรี ยนที่มี
ครู ยา้ ยต่อเนื่ อง 5 ปี จานวน 1 โรงเรี ยน 2) โรงเรี ยนที่ มีครู ยา้ ยต่อเนื่ อง 4 ปี จานวน 4 โรงเรี ยน 3) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 4 ปี (ไม่
ต่อเนื่อง) จานวน 1 โรงเรี ยน 4) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยต่อเนื่อง 3 ปี จานวน 1 โรงเรี ยน 5) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 3 ปี (ไม่ต่อเนื่อง) จานวน
4 โรงเรี ยน 6) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยต่อเนื่ อง 2 ปี จานวน 5 โรงเรี ยน 7) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 2 ปี (ไม่ต่อเนื่ อง) จานวน 4 โรงเรี ยน และ
8) โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ย 1 ปี จานวน 27 โรงเรี ยน
2. ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุการย้ายของครู ในโรงเรี ยนที่มีการคงอยูไ่ ม่ต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า มี 2 สาเหตุ คือ 1) การย้ายกลับภูมิลาเนา และ 2) การย้ายเพื่อไปดูแลบิดา
และมารดา
3. ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีแนวโน้มการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ อง
2) ด้านความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 3) ด้านคุณภาพครู และ 4) ด้านความพร้อมของผูป้ กครอง
4. ผลการศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ยนที่ มี แ นวโน้ ม การคงอยู่ ข องครู ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า 1) ควรมีการวางแผนระยะยาว
ในการผลิตครู จากคนในท้องถิ่น 2) ควรมีการบรรจุครู ทดแทนทันทีที่มีครู ยา้ ย 3) ควรจัดสวัสดิการให้ครู บรรจุใหม่เรื่ องที่พกั และ
4) ควรมีการเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษทุกปี ถ้าบรรจุในสถานศึกษาที่อยูใ่ นท้องถิ่นทุรกันดาร และมีครู ไม่ครบ

อภิปรายผล
1.จากผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการคงอยู่ของครู ในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า โรงเรี ยนที่มีครู ยา้ ยในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2561 มีจานวน 47 โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทั้งหมด
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120 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 39.17 อันเนื่องมาจาก โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ที่มีครู ยา้ ยอย่างต่อเนื่ องอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล และครู ใหม่ที่มา
บรรจุส่วนใหญ่เป็ นคนต่างจังหวัด เมื่อครบวาระที่สามารถย้ายได้ จะย้ายเพื่อกลับภูมิลาเนา เป็ นการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการบรรจุ
ครั้ งแรกจะไม่สามารถเบิ กค่าเช่าบ้านได้ และบ้านพักครู มีไม่เพียงพอ ซึ่ งครู เหล่านี้ จะไม่มีความผูกพันต่อองค์กรสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ ฟยาน แวบือซาบ[6] ได้วิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยูข่ องครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปั ตตานี พบว่า ตัวแปรระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวแปรจาแนกกลุ่มครู ที่ยงั อยูใ่ นโรงเรี ยนแบบกลุ่มครู ที่ได้
ลาออกจากโรงเรี ยน และครู มีความต้องการให้โรงเรี ยนดูแลสวัสดิการ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรัณย์ พิมพ์ทอง[4] ได้วิจยั
เรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อการคงอยูใ่ นองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย พบว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การส่ งผลให้มีแนวโน้มที่จะคงอยูใ่ นองค์การ
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเชิ งสาเหตุการย้ายของครู ในโรงเรี ยนที่มีการคงอยู่ไม่ต่อเนื่ องของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า มี 2 สาเหตุ คือ 1) การย้ายกลับภูมิลาเนา และ 2) การย้าย
เพื่อไปดูแลบิดาและมารดา อาจเนื่ องมาจาก ครู ที่สอบบรรจุส่วนใหญ่เป็ นคนต่างจังหวัด เมื่อบรรจุครบวาระที่สามารถย้ายได้กจ็ ะ
ขอย้ายกลับภูมิลาเนา และมีบางส่ วนที่บิดาและมารดามีอายุมาก จาเป็ นที่จะต้องย้ายกลับเพื่อไปดูแลบิดาและมารดา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ [7] ได้วิจยั เรื่ อง การศึกษาสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 พบว่า มีสาเหตุการย้ายเพราะด้านครอบครัว ด้านค่าใช้จ่าย อยูใ่ นอันดับแรก
3. จากผลการวิจยั พบว่า การคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ องส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขนั ธ์ เขต 1 อันเนื่ องมาจาก การย้ายของครู ท าให้เกิ ดความขาดแคลนในเชิ งปริ ม าณ และ
เชิ งคุณภาพ การย้ายของครู ทาให้บางช่วงเวลา โรงเรี ยนขาดครู บางกลุ่มสาระ และระยะเวลากว่าจะได้รับครู มาทดแทนต้องใช้
เวลานานพอสมควร ดังนั้นความต่อเนื่ องของการจัดการเรี ยนการสอนอันเนื่ องมาจากการย้ายของครู ทาให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยตรง
4. จากผลการวิจยั พบว่า ความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อันเนื่องมาจาก
ผูบ้ ริ หารที่มีคุณลักษณะเป็ นผูน้ าทางวิชาการ จะมุ่งมัน่ และบริ หารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ทาให้บรรยากาศการทางานของครู มี
ความมุ่งมัน่ ในผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนด้วยเช่นกัน ดังจะเห็ นได้จากโรงเรี ยนบ้านทุ่ง
กระโตน และโรงเรี ยนบ้านหนองห้วยฝาด ที่แม้โรงเรี ยนจะอยูห่ ่ างไกล และด้วยผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าทางวิชาการ เป็ นแบบอย่างของ
ครู โดยการสอนในวิชาหลัก ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีคะแนน O-NET
สู งกว่าร้อยละ 50.00 ทุกกลุ่มสาระและทุกปี อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภิณ ม่วงทอง [8] เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก พบว่า พฤติกรรมการบริ หารของผูน้ า ปั จจัยบรรยากาศของ
โรงเรี ยน ปั จจัยวัฒนธรรมของโรงเรี ยน ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน ปั จจัยการสื่ อสาร และปั จจัยความผูกพันของครู ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน โดยรวม ร้อยละ 60
5. จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพครู ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อาจเนื่องมาจากครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระที่ตรงกับ
วุฒิการศึกษาถือว่าเป็ นครู ที่มีคุณภาพ และสามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพให้นกั เรี ยน การที่โรงเรี ยนมีครู ครบทุก
กลุ่มสาระในโรงเรี ยน แสดงถึงคุณภาพครู ที่จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมีคะแนน O-NET สู งกว่าร้อยละ 50.00
ทุกกลุ่มสาระและทุกปี อย่างต่อเนื่ อง ดังเช่นโรงเรี ยนบางสะพาน และโรงเรี ยนอนุบาลประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของอิทธิ ฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ [9] ได้วิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยด้านนักเรี ยน ครู และโรงเรี ยนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิ งเส้นตรงระดับลดหลัน่ และวิธีการของกลาส พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สูงที่ สุด คือ ปั จจัยด้านนักเรี ยน รองมา ได้แก่ ปั จจัยด้านโรงเรี ยน และปั จจัยด้านครู และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชริ นทร์ ยศรุ่ งโรจน์ และณรงค์ศกั ดิ์ จันทร์นวล [10] ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 พบว่า ปั จจัยด้านคุ ณภาพของผูบ้ ริ หาร
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สถานศึกษา และคุณภาพของครู ผูส้ อน ส่ งผลต่อคุณภาพนักเรี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกันตพัฒน์ มณฑา [11] ได้วิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร พบว่า
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนได้รับอิทธิพลรวมสู งสุ ดจากตัวแปรด้านครู
6. จากผลการวิจยั พบว่า ความพร้อมของผูป้ กครองส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน อาจเนื่องมาจาก โรงเรี ยนที่มี
ผูป้ กครองมีการศึกษาสู ง และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะสามารถดูแลเอาใจใส่ บุตรหลานร่ วมกับโรงเรี ยนได้ดีกว่าผูป้ กครองที่ไม่มี
ความพร้อมในการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ขาดการส่ งเสริ มเรื่ องการเรี ยนรู ้ของบุตร
หลานร่ วมกับทางโรงเรี ยน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งโรงเรี ยนที่มีการคงอยูข่ องครู ไม่ต่อเนื่ อง
ส่ วนใหญ่ผูป้ กครองจะไม่มีความพร้อมในการดูแลส่ งเสริ มเรื่ องการเรี ยนรู ้ของบุตรหลาย มีเพียง 4 โรงเรี ยนที่ผูป้ กครองมีความ
พร้อมในดูแลส่ งเสริ มบุตรหลานในการเรี ยนรู ้ร่วมกับทางโรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านทุ่งกระโตน โรงเรี ยนบ้านหนองห้วยฝาด
โรงเรี ยนอนุ บาลประจวบคีรีขนั ธ์ และโรงเรี ยนบางสะพาน โดยเฉพาะโรงเรี ยนบางสะพาน ผูป้ กครองจะมีความพร้อมสู งมาก
เนื่ องจากผูป้ กครองส่ วนใหญ่ทางานบริ ษทั สหวิริยา มีการศึกษาสู ง และฐานะเศรษฐกิจดี และให้เวลาในการดูแลบุตรหลาน ทา
ให้ผลการเรี ยนรู ้ของบุตรหลานมีคุณภาพ ส่ งผลให้ผลการสอบ O-NET ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบางสะพานมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าร้อย
ละ 50.00 ทุกกลุ่มสาระมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประวิตา มีเปี่ ยมสมบูรณ์ [12] ที่วจิ ยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ที่พบว่า ปั จจัยด้าน
ผูป้ กครอง ด้านผูบ้ ริ หาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกและด้านผูเ้ รี ยน สามารถร่ วมกันพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนโดยรวมได้ร้อยละ 44.7

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ครู ส่วนใหญ่ที่ขอย้ายมีสาเหตุมาจากต้องการกลับภูมิลาเนา ดังนั้นในการบรรจุครู รัฐควร
มีนโยบายในการบรรจุครู ในท้องถิ่น โดยมีการส่ งเสริ มให้คนในท้องถิ่นที่เป็ นคนดี คนเก่งที่มีความประสงค์จะเรี ยนครู ได้มีโอกาส
เรี ยนครู เพื่อกลับมาเป็ นครู ในท้องถิ่น
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนที่มีครู ครบทุกกลุ่มสาระ จะเป็ นโรงเรี ยนที่ไม่ขาดแคลนครู ท้ งั เชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากผลการสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า 50.00 ทุกปี อย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้น รั ฐควรพิจารณาแก้ปัญหาให้โรงเรี ยนที่ ขาดแคลนครู ท้ งั เชิ งปริ มาณและคุณภาพให้มีความพร้ อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนที่มีผบู ้ ริ หารเป็ นผูน้ าทางวิชาการ จะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น ดังนั้น รัฐควรให้ความสาคัญกับการสร้างผูบ้ ริ หารให้เป็ นผูน้ าทางวิชาการ โดยมีหลักสู ตรพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หาร
ในเชิงวิชาการ สามารถช่วยชี้นาครู ในเชิงวิชาการได้
1.4 จากผลการวิจยั พบว่า ความพร้ อมของผูป้ กครองส่ งผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ดังนั้น รัฐควรลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิ จของคนไทย และเสริ มสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง จะได้มีศกั ยภาพในการดูแลบุตร
หลานให้มีคุณภาพต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การวิจัยเรื่ อง การวิเคราะห์ จ าแนกปั จจัยที่ ส่ งผลต่อคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ย นของโรงเรี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกับโรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า
2.2 ควรมีการวิจยั เชิงพัฒนาในเสริ มสร้างศักยภาพผูน้ าทางวิชาการให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3 ควรมีการวิจยั และพัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพในการสอนเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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