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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรี
สมเด็จ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นครูและบุคลากร ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
1 จ านวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า 
IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test 

ผลการวิจัย พบว่า  
 1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และ
สถานประกอบการ  และด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  

 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
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เขต 1 พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3) ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 พบว่า 1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะคือ 1.1 ควรมีการ
ก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง    
2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะคือ 
2.1 ควรมีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ควรมีการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ
คือ 3.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา และสถานประกอบการ 3.2 ควรมีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ  4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะคือ  ควรมีการพิจารณาให้ความเห็นในการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 The research served the purposes: 1) to study the education promotion of the 
division of education, religions and culture in the schools in Srisomdet district under the 
office of primary education service,  Roi  Et area 1. 2) to compare the education promotion of the 
division of education, religions and culture in the schools in Srisomdet district under the 
office of primary education service,  Roi  Et area 1   classified by sex, age and experience different 
work. and 3) to study the suggestions for the education promotion of the division of 
education, religions and culture in the schools in Srisomdet district under the office of 
primary education service,  Roi  Et area 1. The number of sampling groups Is a teacher and 
staff in the school under the office of primary education service, Roi Et, area 1. The 
research comprised 148. The research instrument for data collection was the Likert-
type questionnaire with the Index of Item Objective Congruence : IOC of each 
question between 0.67 and 1.00, and the reliability for the whole questions at 0.85. 
Statistics for data analyses embraced frequencies, percentages, standard deviations, t-test 
( Independent Samples) and F-test  (One-way ANOVA).  
 The following findings:   
 1) to study the education promotion of the division of education, religions and 
culture in the schools in Srisomdet district under the office of primary education service,  Roi  
Et area 1.  Overall, at the highest level. Sort from high to low : to promote the educational 
management of local administrative organizations, promoting learning environment, 
education and local knowledge, Promote the education of individuals, families, communities, 
religious institutions and the establishment, Promote education in the system. 
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 2) to compare the education promotion of the division of education, religions 
and culture in the schools in Srisomdet district under the office of primary education 
service,  Roi  Et area 1 by sex, age and experience different work. Overall, the difference 
was statistically significant at .05 level. 
 3) to study the suggestions for the education promotion of the division of 
education, religions and culture in the schools in Srisomdet district under the office 
of primary education service,  Roi  Et area 1 : The educational management system 
should be set up from early childhood education level and basic education level. 
The survey and registration of resources. Educational Environment and Local Wisdom. 
Coordinated use of learning resources systematically. It should promote and develop 
the ability to manage the education of individuals, families, communities, religious 
institutions and the establishment. Consideration should be given to the educational 
management of local administrative organizations. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช - 
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

กราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน,ดร. และขอขอบคุณ ผศ.ดร.เอนก 
ศิลปนิลมาลย์ ที่ท่านทั้งสองกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนางสาวนันท์ธิดา โพธิ์ศรีขาม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท า
ให้สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้ค าแนะน า แก้ไขรูปแบบ และ
รูปเล่ม จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการ
เก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  

ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

การศึกษาเป
นพ้ืนฐานสําคัญของคนในชาติ ประเทศชาติจะพัฒนาให!เจริญก!าวหน!าได! คนใน
ชาติต!องได!รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เม่ือคนในชาติมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี กล-าวคือ มีความรู! 
ความสามารถ คิดเป
น ทําเป
น แก!ป1ญหาเป
น อันจะเป
นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให!
เจริญก!าวหน!า ดังนั้น การศึกษาเปรียบเหมือนกุญแจท่ีจะไขเข!าไปสู-ประตูแห-งความสําเร็จในทุกๆ ด!าน 
ไม-ว-าจะเป
นด!านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง โลกป1จจุบันเป
นยุคแห-งการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาหรือยุคโลกาภิวัตน6 ซ่ึงเรียกว-า “ยุคไร!พรมแดนและยุคแห-งข!องมูลข-าวสาร” การแข-งขันกัน
ในสังคมโลกจะทาให!ทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็ว ท้ังด!านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
เทคโนโลยี การศึกษาเป
นการเปลี่ยนแปลงท่ีส-งผลต-อวิถีชีวิตของคนในสังคมโลกและในสังคมไทยอย-าง
ยั่งยืน การศึกษาจึงมีบทบาทและมีความสําคัญอย-างยิ่ง และการศึกษาท่ีดีจะต!องจัดให!สอดคล!องกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด!านของประเทศ เพราะการศึกษาเป
นรากฐานอันสําคัญในการสร!างความ
เจริญก!าวหน!าและแก!ไขป1ญหาต-างๆ ตลอดชีวิต ต้ังแต-การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตต้ังแต-แรกเกิด 
การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด!านต-างๆ ท่ีจะดารงชีพรู!เท-าทันการเปลี่ยนแปลงและอยู-ในสังคม
ได!อย-างมีความสุข ซ่ึงจะเป
นพลังสร!างสรรค6การพัฒนาประเทศอย-างยั่งยืน โดยมุ-งให!บุคคลพัฒนา
ตนเองท้ัง 4 ด!าน ได!แก- ด!านป1ญญา ด!านจิตใจด!านร-างกายและด!านสังคมให!มีความสมดุลและ
กลมกลืนป1จจุบันระบบการจัดการศึกษาของรัฐเป<ดโอกาสให!มีการเรียนรู!อย-างต-อเนื่องตลอดชีวิต โดย
อาศัยรูปแบบต-างๆ ท้ังการศึกษาท่ีจัดตามแนวระบบโรงเรียน คือ ระดับก-อนประถมศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษาท่ีจัดนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนรู!ในวิถีชีวิต (อาณันย6 มุทะธากุล, 2555, หน!า 1) 

งานส-งเสริมการจัดการศึกษา เป
นงานท่ีสนับสนุนและส-งเสริมให!สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษา สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได!อย-างมีประสิทธิภาพ โดยเน!นการบูรณาการการ
จัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู-การศึกษาตลอดชีพ นําแหล-ง
เรียนรู!และภูมิป1ญญาท!องถ่ินใช!ประกอบการเรียนการสอน ส-งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให!
สมบูรณ6 จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ท่ีจะเป
นการช-วยเหลือผู!เรียนปกติ ด!อย
โอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกท้ังส-งเสริมให!บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ องค6กรปกครองส-วนท!องถ่ิน และเอกชน ร-วมจัดการศึกษาท่ีจะส-งผลต-อคุณภาพ
ชีวิตของผู!เรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, หน!า 135) 

สถานศึกษาในเขตอําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 
มีจํานวน 22 โรงเรียน แบ-งเป
นประเภท อนุบาล-ประถมศึกษา 13 โรงเรียน และอนุบาล-มัธยมศึกษา
ตอนต!น 9 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1, 2559, หน!า 2) มีโครงสร!างการ
บริหารแบ-งออกเป
น 4 งาน คือ งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานบริหารบุคลากรทางการศึกษา 
งานกิจการกีฬา และงานส-งเสริมการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จากการประชุมกลุ-มกับ
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หัวหน!างานพบป1ญหาท่ีเป
นจุดอ-อนท่ีต!องเร-งรัดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาป1ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 ยังไม-มีความสมบูรณ6ท่ีเป
นรูปธรรมท่ีชัดเจนใน
ด!านคุณภาพการบริหารจัดการและการส-งเสริมการจัดการศึกษาคือ ในด!านส-งเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบ ด!านส-งเสริมแหล-งเรียนรู! สิ่งแวดล!อมทางการศึกษาและภูมิป1ญญาท!องถ่ิน ด!านส-งเสริมการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ และด!าน
ส-งเสริมการจัดการศึกษาขององค6กรปกครองส-วนท!องถ่ิน จึงมีความจําเป
นอย-างยิ่งท่ีจะได!รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเร-งด-วน การสร!างเครือข-ายความร-วมมือเป
นอีกทางเลือกหนึ่งของการ
ได!มาซ่ึงคุณภาพการจัดการศึกษา  

ผู!วิจัยจึงมุ-งศึกษา การส-งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใน
สถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 เพ่ือนําผลการวิจัย
ไปใช!ในการพัฒนาโรงเรียน ดําเนินการจัดการศึกษาได!อย-างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสอดคล!อง
กับหลักการของสถานศึกษา และเพ่ือให!ได!ข!อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับนําไปประกอบการวางแผน ใน
การท่ีจะส-งเสริมการจัดการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย-างเป
นระบบต-อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพป1จจุบันการส-งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสถานศึกษาอําเภอศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต-อการส-งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอําเภอศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา
ร!อยเอ็ด เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ6ในการทํางาน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาข!อเสนอแนะเก่ียวกับการส-งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอําเภอศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 

 
1.3 สมมุติฐานของการวจัิย 

1.3.1 ครูและบุคลากร ท่ีมีเพศต-างกัน มีความคิดเห็นต-อการส-งเสริมการจัดการศึกษาของ กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 แตกต-างกัน 

1.3.2 ครูและบุคลากร ท่ีมีอายุต-างกัน มีความคิดเห็นต-อการส-งเสริมการจัดการศึกษาของ กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 แตกต-างกัน 

1.3.3 ครูและบุคลากร ท่ีมีประสบการณ6ในการทํางานต-างกัน ความคิดเห็นต-อการส-งเสริมการจัด
การศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 แตกต-างกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด*านประชากร  
ได!แก- ประชากรท่ีใช!ในการวิจัยในครั้งนี้ ได!แก- ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาอําเภอศรีสมเด็จ 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 จํานวน 235 คน  
1.4.2 ขอบเขตด*านเนื้อหา  
ได!แก- การส-งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา 

อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 จําแนกเป
น 4 ด!าน 
ดังนี้คือ 

1. ด!านส-งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
2. ด!านส-งเสริมแหล-งเรียนรู! สิ่งแวดล!อมทางการศึกษาและภูมิป1ญญาท!องถ่ิน  
3. ด!านส-งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน

ประกอบการ  
4. ด!านส-งเสริมการจัดการศึกษาขององค6กรปกครองส-วนท!องถ่ิน 
1.4.3 ขอบเขตด*านพ้ืนท่ี  
ได!แก- สถานศึกษาในอําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด 

เขต 1 จํานวน 22 โรงเรียน คือ ได!แก- 1. บ!านบากหนองแดง 2. บ!านเหล-าใหญ-(สมานราษฎร6ศรัทธา
ลัย) 3. บ!านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลปLสงเคราะห6) 4. โพธิ์สัยสว-างวิทย6 5. บ!านโพนทอง 6. หนองแสงโนน
สมบูรณ6 7. บ!านโสกเชือก(คุรุราษฎร6อํานวย) 8. อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร6วิทยา) 9. บ!านหนองสองห!อง
(คุรุราษฎร6บํารุง) 10. ชุมชนบ!านเหล-าล!อ(พิมพ6คุรุราษฎร6บํารุง) 11. บ!านศรีสมเด็จ 12. บ!านโคกข-า
หนองโก 13. บ!านปQาแหนหนองไร- 14. บ!านกล!วยวิทยา 15. บ!านเหล-ากุด 16. บ!านสวนจิก 17. บ!าน
หนองแวงยาว 18. ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ 19. หนองคูโคกขุมดิน 20. บ!านหนองใหญ- 21. 
โนนสีดาวิทยา 22. ทรายทองวิทยา 

 
1.5 ประโยชน!ที่คาดว1าจะได*รับ 

1.5.1 ทําให!ทราบการส-งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใน
สถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 

1.5.2 ทําให!ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต-อการส-งเสริมการจัดการศึกษาของ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอําเภอศรีสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ6ในการทํางาน 

1.5.3 ทําให!ทราบข!อเสนอแนะเก่ียวกับการส-งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 

1.5.4 ทําให!สามารถนําผลการวิจัยใช!เป
นข!อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 ให!มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต-อไป  
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1.6 คํานิยามศัพท!เฉพาะ 
เพ่ือประโยชน6ในการศึกษาและช-วยให!เข!าใจได!ง-ายยิ่งข้ึน ผู!วิจัยจึงได!กําหนดคําศัพท6เฉพาะท่ี

ใช!ในการวิจัย ดังนี้ 
การส1งเสริม หมายถึง การเก้ือหนุน ช-วยเหลือสนับสนุนให!ดีข้ึน สําหรับสารนิพนธ6ฉบับนี้คือ 

การส-งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 

การจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินการบางสิ่งบางอย-างท่ีเก่ียวข!องกับการศึกษา โดยมี
เปSาหมายท่ีมุ-งบรรลุอย-างชัดเจน มีการจัดองค6การ มีการมอบหมายผู!รับผิดชอบชัดเจน และมีเครื่องมือ
กลไกท่ีนําไปสู-ความสําเร็จได! จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย6ให!เป
นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู-ในสังคม
ได!อย-างมีความสุข 

การส1งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินการ
การส-งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 จําแนกเป
น 4 ด!าน ได!แก- 

1. ด*านส1งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ หมายถึง สถานศึกษาในอําเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 มีการประสานการสํารวจ รวบรวมข!อมูลประชากร 
และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทํา สํามะโนนักเรียนและแผนท่ีการศึกษา  เพ่ือสนับสนุน ส-งเสริม
การจัดการศึกษาได!อย-างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ สร!างความเข!าใจท่ีถูกต!องเก่ียวกับการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ส-งเสริมให!มีการกําหนด
วิธีการและแนวทางดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแต-ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอย-างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม-เสียค-าใช!จ-าย ท้ังนี้ให!สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส-งเสริมให!เกิดการพัฒนาอย-างต-อเนื่องตลอดชีวิต ศึกษา 
วิจัย และเผยแพร-รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแก-สถานศึกษาและผู!เก่ียวข!อง เพ่ือจะ
นําไปสู-การปฏิบัติ การประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาและหน-วยงานท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือสร!าง
เครือข-ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุง
พัฒนา 

2. ด*านส1งเสริมแหล1งเรียนรู* ส่ิงแวดล*อมทางการศึกษาและภูมิป�ญญาท*องถ่ิน หมายถึง  
สถานศึกษาในอําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 มีการสํารวจ
และจัดทําทะเบียนแหล-งเรียนรู! สิ่งแวดล!อมทางการศึกษาและภูมิป1ญญาท!องถ่ิน ส-งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพแหล-งการเรียนรู! สิ่งแวดล!อมทางการศึกษาและภูมิป1ญญาท!องถ่ินให!เหมาะสมต-อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประสานการใช!ประโยชน6แหล-งการเรียนรู!อย-างเป
นระบบ ส-งเสริมประชาสัมพันธ6ให!
ใช!ประโยชน6จากแหล-งเรียนรู! สิ่งแวดล!อมทางการศึกษาและภูมิป1ญญาท!องถ่ินอย-างต-อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และการติดตาม ประเมินผลการใช!ประโยชน6จากแหล-งเรียนรู! สิ่งแวดล!อมทางการศึกษา
และภูมิป1ญญาท!องถ่ินอย-างต-อเนื่อง  

3. ด*านส1งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ ฯลฯ หมายถึง สถานศึกษาในอําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 มีการประชาสัมพันธ6 สร!างความเข!าใจ ในสิทธิและหน!าท่ีในการจัด
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การศึกษาของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ ส-งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ ประเมินศักยภาพ และความพร!อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการฯลฯ สนับสนุนให!บิดา มารดา หรือผู!ปกครองมีความรู! 
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให!การศึกษาแก-บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู-ในความดูแล การ
ดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาน
ประกอบการ ฯลฯ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย-างต-อเนื่อง 

4. ด*านส1งเสริมการจัดการศึกษาขององค!กรปกครองส1วนท*องถ่ิน หมายถึง สถานศึกษาใน
อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 มีการสร!างความเข!าใจในสิทธิ
และหน!าท่ีในการจัดการศึกษาขององค6กรปกครองส-วนท!องถ่ิน ส-งเสริมให!องค6กรปกครองส-วนท!องถ่ิน 
มีความพร!อมในการจัดการศึกษา ประเมินความพร!อมในการจัดการศึกษาขององค6กรปกครองส-วน
ท!องถ่ิน ตามคําร!องขอ การพิจารณาให!ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค6กรปกครองส-วนท!องถ่ิน 
และมีการประสาน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขององค6กรปกครองส-วนท!องถ่ินอย-าง
ต-อเนื่อง 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในอําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาร!อยเอ็ด เขต 1 จํานวน 22 โรงเรียน  
 ป�จจัยส1วนบุคคล หมายถึง ป1จจัยส-วนบุคลของผู!ตอบแบบสอบถาม ได!แก- เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา 

1. เพศ หมายถึง เพศของผู!ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ6ฉบับนี้จําแนกออกเป
น 2 กลุ-ม คือ 1) 
เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

2. อายุ หมายถึง อายุของผู!ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ6ฉบับนี้จําแนกออกเป
น 3 กลุ-ม คือ 
1) ไม-เกิน 30 ปU 2) 31 – 40 ปU และ 3) 41 ปUข้ึนไป 

3. ประสบการณ!ในการทํางาน หมายถึง ประสบการณ6ในการทํางานของผู!ตอบแบบสอบถาม 
สารนิพนธ6ฉบับนี้จําแนกออกเป
น 3 กลุ-ม คือ 1) 1-5 ปU 2) 6-10 ปU และ 3) 10 ปUข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

การวิจัยเรื่อง การส�งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร(อยเอ็ด เขต 1 ผู(วิจัยได(
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องครอบคลุมหัวข(อต�อไปนี้ 
 2.1 การส�งเสริมการจัดการศึกษา 

2.2 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.3 หน(าท่ีกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2.4 สภาพพ้ืนท่ีท่ีใช(ในการวิจัย 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 
 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 การส�งเสริมการจัดการศึกษา 

2.1.1 ความหมายของการส�งเสริมการจัดการศึกษา 
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช(ท้ังสองคําในลักษณะท่ีแทนกันได(เพ่ือความเหมาะสม ซ่ึงมีผู(ให(

ความหมายของคําว�า การส�งเสริมการจัดการศึกษา ไว(ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน(า 1111) ได(ให(ความหมายคําว�า ส�งเสริม หมายถึง ก. เก้ือหนุน 

ช�วยเหลือสนับสนุนให(ดีข้ึน เช�น ส�งเสริมการลงทุน ส�งเสริมการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับ ท่ี  3) พ.ศ. 2553 (2553, หน(า 2) ได( ให(ความหมายคําว�า “การศึกษา” หมายความว�า 
กระบวนการเรียนรู(เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ�ายทอดความรู( การฝEก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร(างสรรคFจรรโลงความก(าวหน(าทางวิชาการ การสร(างองคF
ความรู(อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล(อม สังคม การเรียนรู(และปGจจัยเก้ือหนุนให(บุคคลเรียนรู(อย�าง
ต�อเนื่องตลอดชีวิต 

กล�าวโดยสรุป การส�งเสริมการจัดการศึกษา หมายถึง การเก้ือหนุน ช�วยเหลือสนับสนุน 
ดําเนินการบางสิ่งบางอย�างท่ีเก่ียวข(องกับการศึกษา โดยมีเปHาหมายท่ีมุ�งบรรลุอย�างชัดเจน มีการจัด
องคFการ มีการมอบหมายผู(รับผิดชอบชัดเจน และมีเครื่องมือกลไกท่ีนําไปสู�ความสําเร็จได( จัดข้ึนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพมนุษยFให(เปIนสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู�ในสังคมได(อย�างมีความสุขและให(ดีข้ึน 

2.1.2 การส�งเสริมการจัดการศึกษา 
งานส�งเสริมการจัดการศึกษา เปIนงานท่ีสนับสนุนและส�งเสริมให(สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การประถมศึกษา สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได(อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเน(นการบูรณาการการ
จัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู�การศึกษาตลอดชีพ นําแหล�ง
เรียนรู(และภูมิปGญญาท(องถ่ินใช(ประกอบการเรียนการสอน ส�งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให(
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สมบูรณF จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ท่ีจะเปIนการช�วยเหลือผู(เรียนปกติ ด(อย
โอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกท้ังส�งเสริมให(บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน และเอกชน ร�วมจัดการศึกษาท่ีจะส�งผลต�อคุณภาพ
ชีวิตของผู(เรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, หน(า 135-145) 

วัตถุประสงค' 
 1. เพ่ือส�งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให(

เปIนการศึกษาตลอดชีวิตภายใต(ความร�วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
องคFการปกครองส�วนท(องถ่ินทุกรูปแบบให(มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 2. เพ่ือส�งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู(รับบริการทางการศึกษา ให(สมบูรณFโดย
ส�งเสริมให(สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพ่ือส�งเสริมให(มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย 
โดยเน(นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ – ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยFเปIนประมุข 

 3. เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก�ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู(รับบริการด(วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝPาย 

 4. เพ่ือส�งเสริมกิจการพิเศษ ท่ีเปIนการสร(างความม่ันคงและประสานเครือข�ายทุกระดับ
ไปสู�การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอบข�าย/ภารกิจ 
 1. งานธุรการ 
 2. กลุ�มงานส�งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.1 งานส�งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
  2.2 งานส�งเสริมแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ิน 
  2.3 งานส�งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ

สถานประกอบการ ฯลฯ 
  2.4 งานส�งเสริมการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
  2.5 งานส�งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.6 งานส�งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
  2.7 งานส�งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด(อยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 3. กลุ�มงานส�งเสริมกิจการนักเรียน 
  3.1 งานส�งเสริมสุขภาพอนามัย 
  3.2 งานส�งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา 
  3.3 งานส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  3.4 งานส�งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู(บําเพ็ญประโยชนF นักศึกษาวิชา

ทหาร (นศท.) 
  3.5 งานส�งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 



 8

 4. กลุ�มงานส�งเสริมสวัสดิการ 
  4.1 งานส�งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  4.2 งานส�งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา 
  4.3 งานส�งเสริมการพิทักษFสิทธิเด็กและเยาวชน 
 5. กลุ�มงานส�งเสริมกิจการพิเศษ 
  5.1 งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ 
  5.2 งานการปHองกันและแก(ไขปGญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  5.3 งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
  5.4 งานความม่ันคงของชาติ 
  5.5 งานวิเทศสัมพันธF 
  5.6 งานการปHองกันโรคเอดสF 
  5.7 งานสารวัตรนักเรียน 
 6. กลุ�มงานส�งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน 
  6.1 งานส�งเสริมข(อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
  6.2 งานส�งเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน 
  6.3 งานส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
  6.4 งานส�งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 
  6.5 งานส�งเสริมด(านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 
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   2.1.3 กลุ�มงานส�งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส�งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
การจัดการศึกษาในระบบ  
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ประสานการสํารวจ รวบรวมข(อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทํา

สํามะโนนักเรียนและแผนท่ีการศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส�งเสริมการจัดการศึกษาได(อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 2. สร(างความเข(าใจท่ีถูกต(องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

 3. ส�งเสริมให(มีการกําหนดวิธีการและแนวทางดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม�เสียค�าใช(จ�าย ท้ังนี้ให(
สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส�งเสริมให(เกิดการ
พัฒนาอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 

 4. ศึกษา วิจัย และเผยแพร�รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแก�สถานศึกษา
และผู(เก่ียวข(อง เพ่ือจะนําไปสู�การปฏิบัติ 

 5. ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือสร(างเครือข�าย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 6. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 

กลุ�มงานส�งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

งานส�งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา 

งานส�งเสริมแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ิน 

งานส�งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ  

งานส�งเสริมการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
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การศึกษานอกระบบ 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข�ายภารกิจของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา และหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
 2. ร�วมวางแผนและกําหนดแนวทางในการสนับสนุนส�งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 

ให(เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให(  ผู(เรียนได(เรียนรู(ตลอดชีวิต 
 3. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีจัดการศึกษานอกระบบหรือผู(เก่ียวข(อง เพ่ือสนับสนุนให(

ผู(เรียนได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึง 
 4. ประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือปรับปรุงการจัด

การศึกษานอกระบบให(ท่ัวถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข�ายภารกิจของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา และหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
 2. ส�งเสริมให(สถานศึกษา หน�วยงานหรือสถาบันท่ีจัดการศึกษาร�วมวางแผนและกําหนด

แนวทางในการสนับสนุนส�งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให(ผู(เรียนได(เรียนรู(เต็มศักยภาพ 
 3. ประสานการเผยแพร�ข(อมูล แหล�งการเรียนรู( ส�งเสริมผู(เรียนให(ใช(แหล�งเรียนรู(อย�าง

เหมาะสม เสริมสร(างโอกาสในการได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึง 
 4. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือปรับปรุงการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัยให(ท่ัวถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
 1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได(รับการเตรียมความพร(อมในระดับการศึกษาปฐมวัย 

และได(รับการศึกษาภาคบังคับอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีโอกาสได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น(อยกว�า 12 ปT 
 2. ผู(มีหน(าท่ีในการจัดการศึกษาทุกฝPาย มีความเข(าใจท่ีถูกต(องและจัดการศึกษาอย�างมี

คุณภาพท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ทําให(ผู(เรียนได(เรียนรู(
ตลอดชีวิต 

 3. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการกําหนดหลักเกณฑF วิธีการและแนวทางท่ีจะเชื่อมโยง 
ระหว�างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. มีการส�งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร� รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษา 
 5. ส�งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย�างเปIนระบบ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม 
 2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
สรุปได(ว�า งานส�งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา

ตลอดชีวิตมีการประสานการสํารวจ รวบรวมข(อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทํา 
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สํามะโนนักเรียนและแผนท่ีการศึกษา  เพ่ือสนับสนุน ส�งเสริมการจัดการศึกษาได(อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ สร(างความเข(าใจท่ีถูกต(องเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ส�งเสริมให(มีการกําหนดวิธีการและแนวทางดําเนินการจัด
การศึกษาต้ังแต�ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดย
ไม�เสียค�าใช(จ�าย ท้ังนี้ให(สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการ
ส�งเสริมให(เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต ศึกษา วิจัย และเผยแพร�รูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพแก�สถานศึกษาและผู(เก่ียวข(อง เพ่ือจะนําไปสู�การปฏิบัติ การประสานการดําเนินงานกับ
สถานศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือสร(างเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 

งานส�งเสริมแหล�งเรียนรู� ส่ิงแวดล�อมทางการศึกษาและภูมิป2ญญาท�องถ่ิน 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. สํารวจและจัดทําทะเบียนแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ิน 
 2. ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล�งการเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญา

ท(องถ่ินให(เหมาะสมต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ประสานการใช(ประโยชนFแหล�งการเรียนรู(อย�างเปIนระบบ 
 4. ส�งเสริมประชาสัมพันธFให(ใช(ประโยชนFจากแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและ

ภูมิปGญญาท(องถ่ินอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 5. ติดตาม ประเมินผลการใช(ประโยชนFจากแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและ

ภูมิปGญญาท(องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 
ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
 1. มีทะเบียนแหล�งการเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ิน 
 2. มีการพัฒนาศักยภาพแหล�งการเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษา และภูมิปGญญา

ท(องถ่ินอย�างเปIนระบบและต�อเนื่อง 
 3. ผู(เรียนใช(ประโยชนFจากแหล�งการเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษา และภูมิปGญญา

ท(องถ่ินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู( 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม 
 2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
สรุปได(ว�า งานส�งเสริมแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ิน มีการ

สํารวจและจัดทําทะเบียนแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ิน ส�งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพแหล�งการเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ินให(เหมาะสมต�อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานการใช(ประโยชนFแหล�งการเรียนรู(อย�างเปIนระบบ ส�งเสริม
ประชาสัมพันธFให(ใช(ประโยชนFจากแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ินอย�าง
ต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และการติดตาม ประเมินผลการใช(ประโยชนFจากแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อม
ทางการศึกษาและภูมิปGญญาท(องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 

 



 12 

งานส�งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ประชาสัมพันธF สร(างความเข(าใจ ในสิทธิและหน(าท่ีในการจัดการศึกษาของ บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
 2. ส�งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 
 3. ประเมินศักยภาพ และความพร(อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน

สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการฯลฯ 
 4. สนับสนุนให(บิดา มารดา หรือผู(ปกครองมีความรู( ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู

และให(การศึกษาแก�บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแล 
 5. การดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง

ศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
 6. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ

สถานประกอบการอย�างต�อเนื่อง 
ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
 1. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ มีความ

เข(าใจในสิทธิหน(าท่ีในการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร(อมในการจัดการศึกษา 
 2. มีระบบการติดตาม กํากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน

สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ อย�างต�อเนื่องเปIนระบบ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม 
 2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
 3. ระเบียบ/หลักเกณฑF/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร(อมในการจัดการศึกษา 
สรุปได(ว�า งานส�งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ

สถานประกอบการ ฯลฯ มีการประชาสัมพันธF สร(างความเข(าใจ ในสิทธิและหน(าท่ีในการจัดการศึกษา
ของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ ส�งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ ฯลฯ ประเมินศักยภาพ และความพร(อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการฯลฯ สนับสนุนให(บิดา มารดา หรือผู(ปกครองมีความรู( 
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให(การศึกษาแก�บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแล การ
ดําเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถาน
ประกอบการ ฯลฯ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย�างต�อเนื่อง 
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งานส�งเสริมการจัดการศึกษาขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. สร(างความเข(าใจในสิทธิและหน(าท่ีในการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
 2. ส�งเสริมให(องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน มีความพร(อมในการจัดการศึกษา 
 3. ประเมินความพร(อมในการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน ตามคําร(องขอ 
 4. การพิจารณาให(ความเห็นในการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
 5. ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 
ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ินเข(าใจสิทธิ หน(าท่ีในการจัดการศึกษา มีความพร(อมและจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได(อย�างมีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542  
 2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
 3. ระเบียบ/หลักเกณฑF/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร(อมในการจัดการศึกษา 
 4. พระราชบัญญัติการกําหนดข้ันตอนและแผนการกระจายอํานาจให(องคFกรปกครอง

ส�วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 
สรุปได(ว�า งานส�งเสริมการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน มีการสร(างความ

เข(าใจในสิทธิและหน(าท่ีในการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน ส�งเสริมให(องคFกรปกครอง
ส�วนท(องถ่ิน มีความพร(อมในการจัดการศึกษา ประเมินความพร(อมในการจัดการศึกษาขององคFกร
ปกครองส�วนท(องถ่ิน ตามคําร(องขอ การพิจารณาให(ความเห็นในการจัดการศึกษาขององคFกรปกครอง
ส�วนท(องถ่ิน และมีการประสาน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขององคFกรปกครองส�วน
ท(องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 

จากท่ีกล�าวมาในข(างต(นสรุปได(ว�า งานส�งเสริมการจัดการศึกษา เปIนงานท่ีสนับสนุนและ
ส�งเสริมให(สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได(อย�างมี
ประสิทธิภาพโดยเน(นการบูรณาการการจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย นําแหล�งเรียนรู(และภูมิปGญญาท(องถ่ินมาใช(ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพผู(เรียนท้ังด(าน ร�างกาย จิตใจ สังคม สติปGญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การ
กีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู(บําเพ็ญประโยชนF องคFกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน – กอง
ทุนการศึกษาเพ่ือช�วยเหลือผู(เรียนท้ังเด็กปกติ เด็กด(อยโอกาส เด็กบกพร�อง เด็กพิการ และ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ อีกท้ังส�งเสริมให(บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ 
องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน และภาคเอกชน ร�วมจัดการศึกษาท่ีจะส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู(เรียนรวมท้ังปฏิบัติตามพันธกิจท่ีได(มีการลงนามในความตกลงร�วมกันระหว�างประเทศ การรองรับ
ประชาคมอาเซียนในด(านการจัดการศึกษาท้ังการแลกเปลี่ยนและการส�งเสริมการจัดการศึกษา 
ตลอดจนการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง 
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2.2 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.2.1 ความหมายของการจัดการการศึกษา 
ได(มีนักวิชาการหลายท�านได(ให(ความหมายของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หน(า 23) สรุปได( การจัดการเรียนการสอน ไว(ว�า การจัดการเรียน

การสอนต(องมีองคFประกอบสําคัญและจําเปIนพ้ืนฐาน ได(แก�  
 1. ด�านหลักสูตร หมายถึง ชี้แจ(งเก่ียวกับจุดประสงคF (ผลการเรียนรู(ท่ีคาดหวัง) ของการ

เรียนการสอน การจัดเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการสอนโดยใช(เนื้อหาเพ่ือนําไปสู�การเรียนรู( หลักสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนสามารถปรับใช(ให(เหมาะสมกับสภาพแวดล(อมและความต(องการของนักเรียนและ
ท(องถ่ิน 

 2. ด�านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให(
เหมาะสมกับจุดประสงคF เนื้อหาวิชา และความสามารถของนักเรียน โดยการนํากระบวนการเรียนรู(ต�าง ๆ 
มาใช(ในการจัดการเรียนการสอน เปIนการกระตุ(นให(นักเรียนมีความกระตือรือร(นและเปWดโอกาสให(
นักเรียนมีส�วนร�วมในกิจกรรม การเรียนการสอนอย�างท่ัวถึง  

 3. ด�านส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การใช(สื่อการเรียนการสอนให(
สัมพันธFกับจุดประสงคF เนื้อหา และสภาพแวดล(อม มีเอกสารความรู(เก่ียวกับการผลิตสื่อและนวัตกรรม 
การใช(สื่อการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับการใช(อุปกรณFอิเล็กทรอนิกสF การจัดบริการ
หนังสือนอกเวลาเรียน หนังสืออ�านเพ่ิมเติม และหนังสือส�งเสริมการอ�านสําหรับนักเรียน การประเมินผลการ
ใช(สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ความสอดคล(องกับการใช(สื่อกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว(ใน
แผนการจัดการเรียนรู( การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณFการสอนให(ทันสมัยอยู�เสมอ 

 4. ด�านการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง ความรู(ความเข(าใจ
เก่ียวกับระเบียบ การวัดผล และประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ความรู(ความเข(าใจในด(าน
เทคนิค และวิธีการวัดผลและประเมินผล การสร(างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลรายวิชา ความรู(ความ
เข(าใจในการสร(างเครื่องมือวัดจุดประสงคFการเรียนรู( การกําหนดจุดประสงคFการเรียนรู(รายวิชาในการ
วัดผลและประเมินผล การประเมินผลและการสร(างเครื่องมือประเมิน คุณลักษณะของนักเรียน ความรู(ความ
เข(าใจเก่ียวกับวิธีวิเคราะหFข(อสอบ การวิเคราะหFผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกระทําข(อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือใช(ประโยชนFในการปรับปรุงการเรียนการสอน การนําผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมา
วางแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

ปรัชญา เวสารัชช' (2547, หน(า 3) การจัดการศึกษาเปIนกระบวนการอย�างเปIนระบบ โดยมี
เปHาหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพมนุษยFทุกด(าน ไม�ว�าจะเปIนด(านร�างกาย จิตใจ สติปGญญา 
คุณธรรม ค�านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว�า คนท่ีมีคุณภาพนี้จะทําให(สังคมมี
ความม่ันคง สงบสุข เจริญก(าวหน(าทันโลก แข�งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว�างประเทศได( คนในสังคมมี
ความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย�างมีประสิทธิภาพ และอยู�ร�วมกันได(อย�าง
สมานฉันทF 

การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเปIนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอก
สถานศึกษา ตามอัธยาศัย ย�อมข้ึนกับความเหมาะสมสําหรับกลุ�มเปHาหมายแต�ละกลุ�มท่ีแตกต�างกันไป 
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เนื่องจากการจัดการศึกษาเปIนกระบวนการท่ีเปIนระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปIนต(อง
ดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง มีบุคคลและหน�วยงานท่ีรับผิดชอบเข(าร�วมดําเนินการ มีรูปแบบ ข้ันตอน 
กติกาและวิธีการดําเนินการ มีทรัพยากรต�างๆสนับสนุน และต(องมีกระบวนการประเมินผลการจัด
การศึกษาท่ีเท่ียงตรงและเชื่อถือได(ด(วย 

ท้ังนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษาได(แก�ผู( ท่ีได(รับการศึกษา ส�วนผลลัพธFหรือผลสะท(อน
สุดท(ายคือ การมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และสังคมมีสภาพท่ีพึงประสงคF 

สรุปได(ว�า การจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินการบางสิ่งบางอย�างท่ีเก่ียวข(องกับการศึกษา 
โดยมีเปHาหมายท่ีมุ�งบรรลุอย�างชัดเจน มีการจัดองคFการ มีการมอบหมายผู(รับผิดชอบชัดเจน และมีเครื่องมือ
กลไกท่ีนําไปสู�ความสําเร็จได( จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษยFให(เปIนสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู�ในสังคม
ได(อย�างมีความสุข 

การศึกษาเปIนเรื่องท่ีต(องมีการจัดการ ไม�ใช�เรื่องท่ีจะให(ผู(ใดรับไปทําโดยไม�มีเปHาหมาย ไม�มีมาตรฐาน 
ไม�มีคุณภาพ เพราะย�อมทําให(การศึกษาไม�มีทิศทาง ไม�เปIนระบบ ไม�คุ(มค�า และหากจัดผิดพลาดก็ยาก
ท่ีจะแก(ไข เพราะกระบวนการศึกษา เช�น ค�านิยมต�างๆ ได(ซึมซับเข(าไปในใจของผู(เรียนเสียแล(ว 

การจัดการศึกษาเปIนเรื่องของการลงทุนท่ีจําเปIนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยFแต�ละคน
และเปIนการลงทุนเพ่ือการอยู�รอด และพัฒนาของสังคม ท้ังนี้เพราะ การศึกษาส�งผลกระทบและมี
อิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีจําเปIนใน
การทํางานและการใช(ชีวิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลงด(านต�างๆ ในโลกเปIนไปอย�างรวดเร็ว อันเปIนผลจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด(านการสื่อสารใหม�ๆ พัฒนาการเหล�านี้ย�อมท(า
ทายต�อการจัดการศึกษา เพราะได(เปWดโอกาสและให(ช�องทางการเรียนรู(แก�บุคคลจํานวนมาก โดยให(
รับรู(มากข้ึน และมีเส(นขีดค่ันด(านระยะทางน(อยลงกว�าเดิมมาก การจัดการศึกษาจึงเปIนเรื่องจําเปIน 
เพราะต(องการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณF เทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวนมาก ต(องมุ�งไปสู�เปHาหมาย
ท่ีพึงประสงคFร�วมกันของสังคม ต(องนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพของมนุษยFอย�างแท(จริง ในแง�นี้ การจัดการศึกษา
จึงต(องมีการกําหนดเพ่ือประกันว�า มนุษยFได(รับการพัฒนาอย�างมีคุณภาพ ตรงตามเปHาหมายร�วมกัน 
รวมท้ังมีการใช(ทรัพยากรร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษายังมีความจําเปIน เพราะต(องการคนท่ีได(รับการฝEกฝนเฉพาะด(าน ท่ีมีความรู( 
ความเข(าใจ ความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไม�ว�าจะเปIนการรับผิดชอบด(านการสอน การบริหาร หรือ
การสนับสนุน ตัวอย�างเช�น ครูท่ีดีต(องได(รับการศึกษา 

2.2.2 ความมุ�งหมายของการจัดการศึกษา 
รุ�ง แก�วแดง (2546, หน(า 15-18) ได(กล�าวถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห�งชาติ อธิบายความหมาย “การศึกษา” ไว(อย�างชัดเจนว�า การศึกษา คือ “กระบวนการเรียนรู(” ของ
คนและสังคม คนทุกคนท่ีมารวมกันเปIนสังคมมนุษยFต(องเรียนรู(ไปด(วยกัน ถึงจะสร(างความเจริญก(าวหน(า
ให(กับสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษาซ่ึงเปIนหน�วยงานท่ีให(บริการการเรียนรู(แก�ผู(เรียนโดยตรง จึงมี
ภารกิจมีบทบาทและความสําคัญในฐานะหน�วยงานท่ีจัดกระบวนการเรียนรู(ให(กับ “คน” และ “สังคม” 

“การศึกษา” เน(นให(ความสําคัญกับ “ผู(จัด” แต� “การเรียนรู(” ให(ความสําคัญกับ “ผู(เรียน” 
ดังนั้น บทบาทของสถานศึกษาจึงไม�ใช� “โรงสอน” แต�เปIน “โรงเรียน”  ท่ีผู(เรียนมาเพ่ือการเรียนรู( 
สถานศึกษาจึงต(องจึงต(องจัดการเรียนรู(ให(แก�ผู(เรียนและสังคม 
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มาตราท่ี 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติได(กําหนดว�า การจัดการศึกษาต(องยึดหลัก
ว�า ผู( เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู(และพัฒนาตนเองได( และถือว�าผู( เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต(องส�งเสริมให(ผู(เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ดังนั้น จุดมุ�งหมายของการศึกษาท่ีควรจะเปIน ตามทัศนะของเราในยุคปGจจุบัน ควรส�งเสริมให(
ผู(เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หมายถึง สถานศึกษาต(องจัดกิจกรรมการเรียน
ท่ีสอดคล(องกับธรรมชาติ ความสนใจ และความถนัดของผู(เรียน เนื่องจากผู(เรียนแต�ละคนมีความแตกต�าง
กัน มีความสนใจและความถนัดท่ีไม�เหมือนกัน ถ(าโรงเรียนได(จัดการศึกษาท่ีสอดคล(องกับผู(เรียนแต�ละคน 
ประเทศของเราจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถยอดเยี่ยมและหลากหลาย สามารถคิด
อย�างเปIนระบบ มีเหตุผล และเราก็สามารถแข�งขันได(ในเวทีโลก 

มาตรา 23 กําหนดว�า การจัดการศึกษา ต(องเน(นและให(ความสําคัญใน 3 เรื่อง คือ ความรู( 
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู( โดยให(บูรณาการตามความเหมาะสมของแต�ละระดับการศึกษาในเรื่อง
ต�างๆ 5เรื่อง ซ่ึงเปIนแนวของสาระหลักสูตรนั่นเอง โดยกําหนดไว(ในแต�ละข(อ ดังนี้ 

 1. ความรู(เก่ียวกับตนเองและความสัมพันธFกับสังคม ในอดีตสถานศึกษามักจัดให(ผู(เรียน
เรียนเรื่องท่ีไกลตัว ผู(เรียนต(องท�องจําชื่อเมือง ชื่อแม�น้ําในต�างประเทศ แต�ไม�รู(จักสถานท่ีในประเทศไทย 
ผู(เรียนรู(จักผู(ค(นพบทวีปอเมริกา แต�ประวัติท(องถ่ินหรือหมู�บ(านของตนเองกลับไม�มีความรู(เลย  ความคิด
เรื่องการเรียนรู(เก่ียวกับตนเองนี้สอดคล(องกับหลักจิตวิยาการเรียนรู( ท่ีว�าให(เราเริ่มต(นเรียนกับเรื่องของ
ตนเองและสิ่งใกล(ตัวก�อน แล(วจึงขยายกว(างออกสู�สังคม ซ่ึงได(แก� ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก 
ดังนั้น เม่ือเราจัดหลักสูตรก็ต(องเน(นความรู(เก่ียวกับประวัติศาสตรF และความเปIนมาของสังคมไทย 
การเมืองการปกครองของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFเปIนประมุขให(เข(าใจ
ถ�องแท( ก�อนท่ีจะเรียนเรื่องประเทศอ่ืน 

 2. ความรู(และทักษะด(านวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีเปIนเรื่องท่ีสําคัญมากอีกอย�างหนึ่งท่ี
ผู(เรียนต(องเรียนรู( เพ่ือประโยชนFสําหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการบํารุงรักษา และ
การใช(ประโยชนFจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมอย�างสมดุล ยั่งยืน ประเทศไทยได(ชื่อว�ามี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต�ไม�รู(วิธีการจัดการ เราจึงมีปGญหาภัยแล(ง น้ําท�วม ปPาถูกทําลาย ฯลฯ 
ในขณะท่ีประเทศสิงคโปรF ซ่ึงมีขนาดเล็กและพลเมืองน(อยไม�มีทรัพยากรใดๆ แต�มีความรู(และทักษะด(าน
วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี มีความสามารถในการจัดการสูงสามารถพัฒนาประเทศจนม่ังค่ังอยู�ในระดับ
ต(นๆ ของโลก 

 3.  ความรู(เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปGญญาไทย และการประยุกตFใช(
ภูมิปGญญาเหล�านั้น ซ่ึงเปIนครั้งแรกท่ีภูมิปGญญาไทยได(รับความสําคัญอย�างยิ่งในฐานะเปIนส�วนหนึ่งของ
สาระหลักสูตรท่ีผู(เรียนต(องเรียนรู( 

 4.  ความรู(และทักษะด(านคณิตศาสตรF ภาษา โดยเฉพาะให(ความสําคัญกับการใช(ภาษาไทย
อย�างถูกต(อง ระบบการศึกษาไทยท่ีผ�านมามักจะละเลยภาษาประจําชาติ ผู(เรียนจึงมองข(ามความสําคัญ
ของความรู(ด(านนี้ แต�โดยสาระบัญญัติข(อนี้ ประเทศไทยจึงจําเปIนต(องมีนโยบายด(านภาษา ท้ังภาษา
ประจําชาติและภาษาต�างประเทศ ซ่ึงในยุคโลกาภิวัตนF คนไทยควรพูดภาษาต�างประเทศได(อย�างน(อย 2 
ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปIนภาษาท่ีใช(ในการสื่อสารระดับสากลมากท่ีสุด และภาษาของประเทศเพ่ือน
บ(าน เช�น ภาษามลายู ภาษาจีน หรือภาษาญ่ีปุPน ซ่ึงจําเปIนสําหรับการติดต�อค(าขายในภูมิภาค 
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 5.   ความรู(และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย�างมีความสุข  
ปรัชญา เวสารัชช' (2548, หน(า 12) ได(กล�าวถึงความมุ�งหมายของการจัดการศึกษาในมาตรา 6 

ของกฎหมายระบุว�า “การจัดการศึกษาต(องเปIนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให(เปIนมนุษยFท่ีสมบูรณFท้ังร�างกาย 
จิตใจ สติปGญญา ความรู(และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับ
ผู(อ่ืนได(อย�างมีความสุข” 

ตามความข(างต(น เปHาหมายของการจัดการศึกษาจึงอยู�ท่ีคนไทยโดยท่ัวไป ซ่ึงต(องได(รับการ
พัฒนาให(เปIนคนดี มีประโยชนF มีความครบถ(วนทุกด(าน คือ 

 1. ทางกาย คือ มีสุขภาพดีสมบูรณFแข็งแรง หมายความว�า การจัดการศึกษาต(องครอบคลุม
ถึงกิจกรรมท่ีส�งเสริมสุขภาพอนามัย เช�น ส�งเสริมการออกกําลังกาย ส�งเสริมกีฬา ส�งเสริมความรู(ด(าน
โภชนาการ รวมท้ังจัดสภาพแวดล(อมของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต�อสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะมลพิษ ปลอดจาก
ยาเสพติด และปลอดจากภัยท้ังหลายท่ีอาจกระทบกระเทือนต�อสุขภาพอนามัยของผู(เรียน ไม�ว�าจะเปIน
ภัยจากมนุษยF (อุบัติเหตุ การประทุษร(าย) หรือธรรมชาติ (น้ําท�วมไฟไหม(พายุโรคภัยไข(เจ็บ) นอกเหนือจาก 
หน(าท่ีในการส�งเสริมสุขอนามัยแล(ว ผู(รับผิดชอบในการจัดการศึกษาต(องคาดการณFและเตรียมการปHองกัน
ไว(ล�วงหน(าเพ่ือผ�อนคลายหรือแก(ไขปGญหาได(ทันการณF 

 2. ทางจิตใจ คือ มีจิตใจท่ีอดทน เข(มแข็ง สามารถเผชิญกับปGญหาหลากหลายท่ีเกิดได(
อย�างมีสติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทน อดกลั้นต�อแรงกดดันต�างๆ 

 3. ทางสติปGญญา คือ การใช(ความคิดและเหตุผล 
 4. ความรู( คือ การมุ�งให(ผู(เรียนได(รับความรู(ท่ีเหมาะสมกับสภาพความต(องการของสังคมปGจจุบัน 

ได(แก� ความรู(เก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธFของตนเองกับสังคม ความรู(และทักษะด(านภาษา คณิตศาสตรF 
ความรู(ด(านวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ความรู( ความเข(าใจ และประสบการณFเรื่องการัดการ การบํารุงรักษา 
และการใช(ประโยชนFจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล(อมอย�างสมดุล ความรู(เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปGญญาไทย การประยุกตFภูมิปGญญาไทย ความรู(และทักษะในการประกอบอาชีพ 
และการดํารงชีวิตอย�างมีความสุข 

 5. คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีพึงประสงคF รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยF มีความละอายต�อการประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย หรือก�อให(เกิดผลเสียหายต�อผู(อ่ืน
และสังคม 

 6. มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณFไทย มีมารยาท และการวางตน
ในสังคม รู(จักประมาณตนเอง 

 7. อยู�ร�วมกับผู(อ่ืนได(อย�างมีความสุข ผู(ได(รับการศึกษาจะเปIนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความ
เอ้ือเฟ\]อเผื่อแผ�ต�อผู(อ่ืน ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธFท่ีดีต�อผู(อ่ืน และดําเนินบทบาท
ของตนเองได(อย�างเหมาะสม 

คุณลักษณะข(างต(น อันเปIนเปHาหมายของการจัดการศึกษานี้ เริ่มต(นท่ีผู(เก่ียวข(องกับการจัด
การศึกษา ซ่ึงจะเปIนผู(ปลูกฝGง ถ�ายทอด อบรม หมายความว�า ครู ผู(บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
ต(องเปIนตัวอย�างท่ีดี คือ รักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีไว(เปIนแบบอย�าง 

คุณลักษณะท่ีดีอันเปIนท่ีพึงประสงคFนี้ ถือเปIนมาตรหรือดัชนีชี้วัดครู ผู(บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยผู(นําชุมชนและประชาชนต(องช�วยกันส�งเสริม สนับสนุน ยกย�อง และต้ัง
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ความคาดหวังให(แม�แบบสําหรับลูกหลานตนให(สอดคล(องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกล�าว เพราะหาก
แม�แบบไม�ดี เยาวชนก็จะยึดถือเปIนแบบอย�างการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาตามไปด(วย 

2.2.3 หลักการในการจัดการศึกษา 
ปรัชญา เวสารัชช' (2548, หน(า 30) กล�าวถึงหลักในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห�งชาติ พ.ศ. 2542 ได(กําหนดหลักการศึกษาไว( และใช(หลักการดังกล�าวเปIนตัวกําหนดสาระเนื้อหา
ของกฎหมายว�าด(วยการศึกษา 

หลักสําคัญในการจัดการศึกษา (ตามมาตรา 8) กําหนดไว( 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต 
การมีส�วนร�วม และการพัฒนาต�อเนื่อง ดังนี้ 

 1. การศึกษาตลอดชีวิต ถือว�าการจัดการศึกษานั้นเปIนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
หลักการคือคนทุกคนต(องได(รับการศึกษาอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษานี้ต(องครอบคลุมทุกด(าน 
มิใช�เฉพาะชีวิตการงานเท�านั้น เพราะไม�เพียงบุคคลต(องพัฒนาตนเองและความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของตน คนแต�ละคนต(องมีส�วนร�วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและประเทศโดยส�วนรวม ท้ังด(าน
เศรษฐกิจ ชีวิตความเปIนอยู� ความสัมพันธFระหว�างบุคคล และวัฒนธรรมด(วย ท้ังนี้เพราะสังคม เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล(อม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว จึงจําเปIนต(องศึกษาความเปIนไป
รอบตัวเพ่ือให(สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได(อย�างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชชF ได(กล�าวอีกว�ากฎหมายยังได(ระบุหลักในการจัดระบบโครงสร(าง
และกระบวนการจัดการศึกษาไว(ด(วย (มาตรา 9) ได(แก� 

 1. หลักเอกภาพด(านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความว�า การ
จัดการศึกษาจะเน(นนโยบาย หลักการ และเปHาประสงคFร�วมกัน แต�เปWดโอกาสให(ผู(ปฏิบัติงานได(ใช(
ดุลพินิจเลือกเส(นทาง และวิธีการปฏิบัติให(เหมาะสมกับสภาพแวดล(อมในการทํางานของตน 

 2. หลักการกระจายอํานาจไปสู�เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
นอกจากนี้ยังให(ความสําคัญกับการบริหารท่ีให(สถานศึกษาบริหารจัดการได(เอง (School - Based Management) 
ตามหลักการนี้จําเปIนต(องแยกภาระงานด(านนโยบาย เกณฑF และมาตรฐานออกจากงานด(านปฏิบัติ
หรืองานบริการ ท้ังนี้ หน�วยงานส�วนกลางทําหน(าท่ีกําหนดนโยบาย เกณฑF และมาตรฐาน ส�วนเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน มีหน(าท่ีดําเนินการให(เกิดผลในทางปฏิบัติ 
จึงจําเปIนต(องกระจายอํานาจให(หน�วยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ การตัดสินใจด(วยตนเองโดยหน�วยงาน
ส�วนกลางทําหน(าท่ีติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ ส�งเสริม สนับสนุนให(หน�วยปฏิบัติท่ีได(รับมอบหมาย
อํานาจสามารถทําหน(าท่ีได(อย�างมีประสิทธิภาพ 

 3. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา ตามหลักการนี้ ในเม่ือหน�วยปฏิบัติได(รับมอบอํานาจให(ดําเนินการได(อย�างคล�องตัว
พอควรแล(ว ก็จําเปIนต(องกําหนดมาตรฐานการศึกษาให(หน�วยปฏิบัติรับปWดชอบ เพราะการมอบอํานาจ
โดยไม�มีกติกาก็เท�ากับมอบให(ทํางานโดยไม�มีเปHาหมาย ซ่ึงไม�สามารถประเมินได( ในเม่ือรัฐและองคFกร
ปกครองส�วนท(องถ่ินให(ทรัพยากรสนับสนุนแก�สถานศึกษาและหน�วยงานการศึกษา ซ่ึงอาจเปรียบเสมือน
การซ้ือสินค(าหรือบริการ ก็ต(องมีสิทธิกําหนดคุณค�าและลักษณะของสิ่งท่ีต(องการซ้ือ โดยยึดเปHาหมาย
ผลการจัดการศึกษาเปIนหลัก ได(แก� มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังหน�วยปฏิบัติเองก็ต(องวางระบบประกัน
คุณภาพเพ่ือสร(างความม่ันใจแก�ผู(ซ้ือสินค(าและบริการของตน จากนั้นจําเปIนต(องมีการประเมินผลการ
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จัดการศึกษา โดยพิจารณาจากมาตรฐานและระบบประกันคุณ ภาพ อันจะเปIนประโยชนFต�อทุกฝPาย 
อย�างน(อยผลการประเมิน จะส�งเสริมให(ผู(จัดการศึกษาแต�ละระดับได(ตระหนักว�า ผลการดําเนินการ
ของตนเปIนอย�างไร เม่ือเทียบกับมาตรฐานการศึกษาและเกณฑFชี้วัดของระบบประกันคุณภาพ และ
ต(องหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาให(ได(ตามมาตรฐานและรักษาระดับประกันคุณภาพของตนให(
จงได( รวมท้ังยกระดับการจัดการศึกษาให(สูงข้ึนด(วย 

 4. การส�งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยF และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาต�อเนื่อง 
โดยกําหนดมาตรการต�างๆ เช�น การกําหนดให(มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
การส�งเสริมให(มีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐานต�างๆ ท้ังนี้ โดยมีเจตนา
เพ่ือรักษาคุณภาพของผู(รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให(อยู�ในระดับท่ีพึงประสงคF และกระตุ(นส�งเสริม
ให(พัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะเปIนประโยชนFต�อผู(ได(รับการศึกษาโดยตรง 

 5. การระดมทรัพยากรจากแหล�งต�างๆ มาใช(เพ่ือการจัดการศึกษา ทรัพยากรต�างๆ ท่ีจําเปIน
สําหรับการจัดการศึกษา ได(แก� ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณF ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู(ความชํานาญ
ในการเรียนการสอน ภูมิปGญญาท(องถ่ิน สื่อ และเทคโนโลยีต�างๆ ล(วนเปIนทรัพยากรจําเปIน แต�รัฐไม�สามารถ
จัดหามาสนับสนุนได(อย�างเพียงพอ จึงถือเปIนภาระหน(าท่ีของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทุกคนในการจัดการศึกษา
จะเข(ามาช�วยเหลือสนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน�วยงานการศึกษาในแต�ละท(องถ่ิน 
ตัวอย�างเช�น ครูอาจเชิญผู(เฒ�าในหมู�บ(านท่ีมีความรู(เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ(านมาช�วยสาธิตหรือ
สอนวิชาท่ีเก่ียวข(องได( 

 6. การมีส�วนร�วม การให(ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคFกรชุมชน 
องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน เอกชน องคFกรเอกชน องคFกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ�มบุคคล หรือองคFกรต�างๆ จะได(รับการส�งเสริม
ให(เข(าร�วมเสนอแนะ กํากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชนFของสังคมโดยส�วนรวม 

2.2.4 สิทธิและหน�าท่ีของรัฐในการจัดการศึกษา 
ปรัชญา เวสารัชช' (2548, หน(า 31) ได(กล�าวถึงสิทธิและ หน(าท่ีของรัฐในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. การประกันสิทธิการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาเปIนสิ่งจําเปIนยิ่งยวดสําหรับการ

ยกระดับคุณภาพประชากร ถือเปIนการลงทุนสําคัญ อย�างน(อยรัฐต(องมีหน(าท่ีจัดการศึกษาให(บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกัน โดยการรองรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น(อยกว�าสิบสองปTอย�างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช(จ�าย 

 เหตุผลสําคัญก็คือ มนุษยFแต�ละคนมิได(มีความเสมอภาคเท�าเทียมกันในสังคม ยังมีความ
แตกต�างหลายประการ (เช�น ฐานะทางเศรษฐกิจ ข(อจํากัดทางสุขภาพร�างกาย) ท่ีทําให(ไม�สามารถรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพได(ท่ัวถึง กฎหมายจึงกําหนดให(รัฐต(องประกันความเสมอภาคเท�าเทียมกันของ
บุคคลในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสิบสอบปT การประกาศสิทธิเช�นนี้ จึงเปIนการรับรองความเสมอ
ภาคพ้ืนฐานของบุคคลในการเตรียมตัวเพ่ือการใช(สิทธิสําหรับอนาคต และหากประเทศไทยมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีข้ึน รัฐบาลก็อาจประกันโอกาสในการศึกษาโดยไม�ให(เปIนภาระของผู(ปกครองได(สูงข้ึนต�อไป 

 2. การจัดแหล�งเรียนรู( นอกจากการประกันสิทธิรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล(ว รัฐยังมี
หน(าท่ีต(องส�งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล�งการเรียนรู(ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได(แก� ห(องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑF หอศิลปm สวนสัตวF สวนสาธารณะ สวนพฤกษFศาสตรF อุทยานวิทยาศาสตรFและ
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เทคโนโลยี ศูนยFการกีฬาและนันทนาการ แหล�งข(อมูล และแหล�งการเรียนรู(อ่ืนๆ อย�างพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ (มาตรา 25) ท้ังนี้ เปIนไปตามหลักท่ีว�า การศึกษาต(องครอบคลุมกลุ�มเปHาหมายทุกกลุ�ม
ในฐานะท่ีเปIนประชาชนคนไทย และการศึกษาต(องเปIนเรื่องท่ีประชาชนคนไทยสามารถแสวงหาได(
โดยสะดวก การจัดแหล�งเรียนรู(เช�นนี้ ถือเปIนภาระจําเปIนท่ีประเทศอารยะท้ังหลายต(องส�งเสริม 
สนับสนุนให(เกิดผล 

 3. การจัดการศึกษาโดยองคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน เม่ือกล�าวถึงคําว�า “รัฐ” แล(ว ต(อง
คํานึงถึงองคFกรของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงรัฐกระจายอํานาจให(ประชาชนดูแลกันเอง ภายใต(การกํากับ
ของรัฐ นั่นคือ องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

2.2.5 สิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา 
วิชัย  ตันศิริ (2543, หน(า 8) ได(กล�าวถึงสิทธิและหน(าท่ีทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542  
มาตรา 10  การจัดการศึกษา ต(องจัดให(บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการปรับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไม�น(อยกว�าสิบสองปTท่ีรัฐต(องจัดให(อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช(จ�าย 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ สติปGญญา อารมณF สังคม การ

สื่อสารและการเรียนรู( หรือมีร�างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตัวเองได( หรือไม�มี
ผู(ดูแลหรือด(อยโอกาส ต(องจัดให(บุคคลดังกล�าวมีสิทธิและโอกาสได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปIนพิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให(จัดต้ังแต�แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม�เสียค�าใช(จ�าย 
และให(บุคคลดังกล�าวมีสิทธิได(รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช�วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามหลักเกณฑFและวิธีการกําหนดตามกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต(องจัดด(วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 

ในวรรคแรกเขียนตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ แต�เติมคําว�า "โอกาส" ไว(ด(วย  ซ่ึงเกินรัฐธรรมนูญ 
เพราะโอกาสจะให(มากกว�าสิทธิแต�ในมาตรานี้คําว�า "โดยไม�เก็บค�าใช(จ�าย" ก็ยังไม�ได(รับการตีความว�า
หมายความว�าอย�างไร จะต(องไปให(คําจํากัดความต�อไปในข้ันปฏิบัติ 

วรรคท่ีสอง อาจมีความคลุมเครือในประเด็นความบกพร�องทางสังคมแต�ถ(าสามารถอธิบายได(ว�า
ความบกพร�องทางสังคม เช�น เกิดมาในชุมชนท่ียากจน เปIนต(น ส�วนท่ี “บุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตัวเองได( 
หรือไม�มีผู(ดูแล” ก็คือผู(ท่ีขาดพ�อแม�ผู(ปกครองนั่นเอง ประเด็นท่ีถกเถียงกันก็คือคํา “แรกเกิด” กับ “แรก
พบ” คําหลังอาจจะชัดเจนกว�า “แรกเกิด” อาจจะทําให(ทราบยากว�าใครทุพพลภาพ (ทางจิตใจ) หรือ
สติปGญญา จนกว�าจะมาค(นพบภายหลังแต�การตีความกฎหมายคงต(องดูเจตนา ผู(เขียนคงต(องการเขียนให(
ครอบคลุมท้ัง 2 สถานการณF คือ แรกเกิดในกรณีท่ีทุพพลภาพทางร�างกาย “แรกพบ” ในกรณีท่ีทุพพลภาพ
ในด(านจิตใจ สติปGญญา 

วรรคท่ีสามของมาตรานี้ ก็มีความสําคัญเช�นกัน เพราะหมายถึงเด็กท่ีมีสติปGญญาเลิศหรือมีความ
สมารถเปIนพิเศษก็จะต(องส�งเสริมเปIนพิเศษ 

มาตรา 11 บิดา มารดาหรือผู(ปกครองท่ีมีหน(าท่ีจัดให(บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแลได(รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง ตลอดจนให(ได(รับการศึกษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพร(อมของครอบครัว 
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มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน ให(บุคคล ครอบครัว องคFกรชุมชน องคFกรเอกชน องคFกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ให(เปIนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 12 นี้ คือหลักสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีรัฐต(องส�งเสริมให(ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการจัดการศึกษา และสอดคล(องกับแนวทางของยูเนสโกท่ีประเทศว�า “ทุกคนเพ่ือการศึกษา” 
และนํามากําหนดไว(ในหลักการท่ี 2 ในมาตรา 8 ในการส�งเสริมให(ประชาชนมีส�วนร�วมนี้ ยังได(กําหนดการ
สนับสนุนจากรัฐบาลในรูปแบบต�างๆ ตามมาตรา 13 และ 14 ดังต�อไปนี้ 

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผู(ปกครองมีสิทธิได(รับสิทธิประโยชนFดังต�อไปนี้ 
 (1) การสนับสนุนจากรัฐ ให(มีความรู(ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให(การศึกษาแก�

บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแล 
 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู�ในความ

ดูแลท่ีครอบครัวจัดให( ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (3) การลดหย�อนหรือยกเว(นภาษีสําหรับค�าใช(จ�ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคFกรชุมชน องคFกรเอกชน องคFกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิได(รับสิทธิ
ประโยชนFตามควรแก�กรณี ดังต�อไปนี้ 

 (1) การสนับสนุนจากรัฐให(ความรู(ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึงอยู�ในความดูแล
รับผิดชอบ 

 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (3) การลดหย�อนหรือยกเว(นภาษีสําหรับค�าใช(จ�ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ในมาตรา 14 วรรคหนึ่งนี้ เติมคําว�า "ตามควรแก�กรณี" นั้นเพ่ือแยกแยะในประเด็นท่ีว�า หากผู(ใดมี

ส�วนจัดการศึกษาก็อาจจะได(รับสิทธิประโยชนFท้ัง 3 ข(อได( แต�ถ(าผู(ใดมีส�วน “สนับสนุน” เช�นบริจาคทรัพยFก็
อาจได(สิทธิประโยชนFเฉพาะข(อ 3 

ปรัชญา เวสารัชช' (2548, หน(า 33) ได(กล�าวว�ากฎหมายกําหนดท้ังสิทธิและหน(าท่ีของประชาชน
ในการจัดการศึกษาไว(กว(างขวางกว�าท่ีเคยเปIนมาในอดีตมาก ดังนี้ 

 1. สิทธิท่ีได(รับจากการจัดการศึกษาของรัฐ บุคคลต(องมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น(อยกว�าสิบสองปT รัฐต(องจัดการศึกษาให(อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม�
เก็บค�าใช(จ�าย สิทธิส�วนนี้ได(รับการประกันไว(ไม�เพียงในกฎหมายการศึกษาเท�านั้น แต�ถูกกําหนดไว(ใน
รัฐธรรมนูญด(วย 

 สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ สติปGญญา อารมณF สังคม การสื่อสาร 
และการเรียนรู( หรือร�างกายพิการ หรือทุพพลภาพ รวมท้ังบุคคลซ่ึงไม�สามารถพ่ึงตนเองได( หรือไม�มีผู(ดูแล 
หรือด(อยโอกาส รัฐต(องจัดให(บุคคลดังกล�าวมีสิทธิและโอกาสได(รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปIนพิเศษ เช�น 
การจัดสถานศึกษาพิเศษ จัดระบบการศึกษาพิเศษ ให(ทุน หรืองบประมาณพิเศษเพ่ือดูแล เปIนต(น 

 นอกจากนี้ บุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ รัฐต(องจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นด(วย (มาตรา 10) เหตุผลสําคัญคือ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษเปIน
ทรัพยากรสําคัญของประเทศ หากจัดการศึกษาปกติอาจทําให(ไม�สามารถพัฒนาบุคคลดังกล�าวให(มีความรู(
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ความสามารถตามศักยภาพของเขาได( รัฐจึงมีหน(าท่ีลงทุนพิเศษสําหรับบุคคลเหล�านี้ และถือเปIนสิทธิ
ของบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษท่ีจะได(รับบริการทางการศึกษาซ่ึงเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของตน 

 2. หน(าท่ีในการจัดการศึกษา กฎหมายกําหนดหน(าท่ีในการจัดการศึกษาของบุคคลกลุ�ม
ต�างๆ ดังนี้ 

 บิดา มารดา หรือผู(ปกครอง มีหน(าท่ีจัดให(บุคคลในความดูแลได(รับการศึกษาภาคบังคับ 
ตลอดจนต(องจัดให(ได(รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร(อมของครอบครอบครัว 
(มาตรา 11) ตามความข(อนี้ ประชาชนทุกคนซ่ึงมีบุตรหลานหรือผู(อุปการะต(องมีภาระตามกําลังความสามารถ
สองระดับ 

 ภาระข้ันแรกคือ การส�งบุตรหลานหรือผู(ใต(ปกครองของตนเข(ารับการศึกษาภาคบังคับ 
(เทียบได(ต้ังแต�ชั้นประถมไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปTท่ีสาม) ภาระส�วนนี้เปIนภาระบังคับซ่ึงพ�อแม� ผู(ปกครอง
ท่ีละเลยอาจได(รับโทษได( หากละเลยหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย เม่ือเยาวชนได(รับการศึกษาภาคบังคับ
ซ่ึงเปIนพ้ืนฐานตํ่าสุดแล(ว หากครอบครัวมีความพร(อมก็พึงรับ 

 ภาระข้ันท่ีสองคือ การส�งเสียให(ได(เล�าเรียนสูงข้ึนไปตามกําลังสามารถ เช�น เรียนจนถึงข้ันอุดมศึกษา 
เปIนต(น หน(าท่ีในการสนับสนุนการศึกษาส�วนนี้ถือเปIนการเข(าร�วมจัดการศึกษาท้ังโดยภาคบังคับ และ
โดยกําลังความสามารถของประชาชน  

 3. สิทธิในการจัดการศึกษา บุคคล ครอบครัว องคFกรชุมชน องคFกรเอกชน องคFกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงต(อง
เปIนไปตามกฎกระทรวง (มาตรา 12) 

 ด(วยเหตุผลท่ีว�า การศึกษาเปIนเรื่องของประชาชนทุกหมู�เหล�า เริ่มต้ังแต�ครอบครัวเปIนต(นไป 
ดังนั้น ไม�เพียงประชาชนจะต(องมีหน(าท่ีสนับสนุนการศึกษาแก�บุตรหลานของตนเท�านั้น แต�ยังมีสิทธิ
จัดการศึกษาได(ด(วย คือ ต(องถือว�ารัฐไม�มีอํานาจผูกขาดในการจัดการศึกษา หากประชาชนสามารถจัด
การศึกษาอย�างมีคุณภาพ ได(มาตรฐาน ก็ต(องยอมให(ประชาชนมีสิทธิจัดการศึกษา 

 ดังนั้น ตามกฎหมายฉบับนี้ ประชาชนอาจจัดการศึกษาได(หลากหลาย เช�น ครอบครัว
อาจจัดการศึกษาได(เอง คือ พ�อแม�เปIนผู(สอนเอง หรือหลายครอบครัวอาจร�วมกันจัดการศึกษาแก�บุตร
หลานของตน ในทํานองเดียวกัน องคFกรประชาชนระดับต�างๆ ก็อาจจัดการศึกษาได(เอง เช�น สถาน
ประกอบการท่ีมีพนักงานจํานวนมาก อาจต้ังสถานศึกษาได(เอง หรือสถาบันศาสนาและสถาบันสังคม
อ่ืนก็มีสิทธิจัดการศึกษาได( ท้ังนี้เพ่ือประกันว�าประชาชนจัดการศึกษาได(อย�างมีคุณภาพ ได(มาตรฐาน 
รัฐก็ย�อมมีส�วนกําหนดกฎเกณฑFในการประเมินและเทียบโอนระดับการศึกษาของเยาวชน เพ่ือให(
สามารถเข(าศึกษาต�อได(โดยไม�เสียโอกาส (ปรัชญา เวสารัชชF, 2548) 

 4. สิทธิประโยชนFจากการจัดการศึกษา เม่ือจัดการศึกษาแล(วประชาชนก็ย�อมมีสิทธิ
ประโยชนFอย�างใดอย�างหนึ่งจากรัฐ ดังนี้ (มาตรา 13 และ 14) 

  4.1 การสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือให(ประชาชนสามารถจัดการศึกษาได(อย�างมีคุณภาพได(
มาตรฐาน รัฐต(องเข(ามามีส�วนช�วยเหลือ สนับสนุนด(วยวิธีการต�างๆ เพ่ือให(ประชาชนหรือผู(จัดการศึกษา
ภาคประชาชนมีความรู(ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให(การศึกษาแก�บุตร หรือบุคคลซ่ึง
อยู�ในความดูแลรับผิดชอบ เช�น อาจช�วยเหลือทางวิชาการ การแนะนําให(คําปรึกษา การเทียบโอนความรู(
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และประสบการณF การสนับสนุนให(ใช(เวลาบางส�วนเข(าร�วมเรียนร�วมกับนักเรียนในชั้นเรียนปกติของรัฐ 
เปIนต(น 

  4.2 เงินอุดหนุนจากรัฐ เนื่องจากการจัดการศึกษาต(องมีค�าใช(จ�าย เพราะเปIนการลงทุน
อย�างหนึ่ง ดังนั้น เม่ือรัฐต(องจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไม�เก็บค�าใช(จ�าย  

  รัฐก็พึงจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให(แก�ครอบครัวหรือ
กลุ�มประชาชนด(วย ส�วนจะมากน(อยเพียงใดและจัดสรรอย�างไรก็เปIนเรื่องท่ีรัฐจะกําหนด โดยให(
ออกเปIนกฎหมาย 

  4.3 การลดหย�อนหรือยกเว(นภาษีสําหรับค�าใช(จ�ายการศึกษา สิ่งท่ีรัฐจะสนับสนุน
นอกจากเงินอุดหนุนแล(ว ก็คือ การสนับสนุนด(านภาษี คือ ลดหย�อนหรือยกเว(นภาษีในกรณีท่ีประชาชน
ต(องเสียค�าใช(จ�ายการศึกษา แต�ท้ังนี้ต(องให(เปIนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด (ปรัชญา เวสารัชชF, 2548) 

ดังนั้นจะเห็นได(ว�า การจัดการศึกษา จําเปIนต(องดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง มีบุคคลและหน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเข(ามาร�วมดําเนินการ มีรูปแบบ ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน มีทรัพยากรต�างๆ สนับสนุน 
เพ่ือพัฒนาผลผลิต คือ ผู(ได(รับการศึกษาตามสิทธิมนุษยFชนท่ีพึงมีโดยเสมอภาค เพ่ือการมีพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเกิดคุณภาพสังคมท่ีพึงประสงคF 

2.2.6 วิธีการ/กระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว(ว�า 

การจัดการศึกษาต(องยึดหลักว�าผู(เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู(และพัฒนาตนเองได( และถือว�าผู(เรียน
มีความสําคัญท่ีสุด ฉะนั้น ครู ผู(สอน และผู(จัดการศึกษาจะต(องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปIนผู(ชี้นํา 
ถ�ายทอดความรู( ไปเปIนผู(ช�วยเหลือ ส�งเสริม และสนับสนุนผู(เรียนในการแสวงหาความรู(จากสื่อและ
แหล�งการเรียนรู( และให(ข(อมูลท่ีถูกต(องแก�ผู(เรียน เพ่ือนําข(อมูลเหล�านั้นไปใช(สร(างสรรคFความรู(ของตน 
การจัดการเรียนรู(ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะมุ�งปลูกฝGงด(านปGญญา พัฒนาการคิด
ของผู(เรียนให(มีความสามารถในการคิดสร(างสรรคF คิดอย�างมีวิจารณญาณแล(วยังมุ�งพัฒนาความสามารถ
ทางอารมณF โดยการปลูกฝGงให(ผู(เรียนเห็นคุณค�าของตนเอง เข(าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู(อ่ืน สามารถ
แก(ปGญหาข(อขัดแย(งทางอารมณFได(อย�างถูกต(องเหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยและประเทศต�างๆ ในโลก
กําลังประสบปGญหาด(านสังคมอย�างมาก โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย(งท้ังความคิดและการกระทําของตัว
บุคคล องคFกร และสังคม ฉะนั้น สถานศึกษาจะต(องมุ�งเน(นการเรียนรู(เพ่ือให(เข(าใจสถานการณF หาทาง
แก(ไข โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับศาสนาและวัฒนธรรมเปIนกรณีพิเศษ ด(วยการเรียนรู(ในสาระ การเรียนรู(
ต�างๆมีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ผู(สอนต(องคํานึงถึงพัฒนาการทางด(านร�างกาย และ
สติปGญญา วิธีการเรียนรู( ความสนใจ และความสามารถของผู(เรียนเปIนระยะๆอย�างต�อเนื่อง ดังนั้น การ
จัดการเรียนรู(ในแต�ละช�วงชั้น ควรใช(รูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลาย เน(นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
การเรียนรู(ด(วยตนเอง การเรียนร�วมกัน การเรียนรู(ตามธรรมชาติ การเรียนรู(จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู(
แบบบูรณาการ การใช(การวิจัยเปIนส�วนหนึ่งของการกระบวนการเรียนรู( การเรียนรู(คู�คุณธรรม ท้ังนี้
ต(องพยายามนํากระบวนการ การจัดการกระบวนการอนุรักษFและพัฒนาสิ่งแวดล(อม กระบวนการคิด
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรFไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ�มสาระการเรียนรู( เนื้อหา
และกระบวนการต�างๆ ข(ามสาระการเรียนรู( ซ่ึงการเรียนรู(ในลักษณะองคFรวม การบูรณาการเปIนการ
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กําหนดเปHาหมายการเรียนร�วมกัน หรือต�างกลุ�มสาระการเรียนรู(มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงจัดได(หลายลักษณะ เช�น 

 1. การบูรณาการแบบผู(สอนคนเดียว ครู ผู(สอนสามารถจัดการเรียนรู(โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู(
ต�างๆ กับหัวข(อเรื่องท่ีสอดคล(องกับชีวิตจริง หรือสาระท่ีกําหนดข้ึนมา เช�น เรื่องสิ่งแวดล(อม น้ํา เปIนต(น 
ครู ผู(สอน สามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรู(ของกลุ�มสาระต�างๆ เช�น การอ�าน การเขียน 
การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหFต�างๆทําให(ผู(เรียนได(ใช(ทักษะและกระบวนการเรียนรู(ไปแสวงหา
ความรู( ความจริงจากหัวข(อเรื่องท่ีกําหนด 

 2. การบูรณาการแบบคู�ขนาน มีครูผู(สอนต้ังแต�สองคนข้ึนไปร�วมกันจัดการเรียนการสอน
โดยอาจยึดหัวข(อเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล(วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู�ขนาน เช�น ครูผู(สอนคนหนึ่ง
สอนวิทยาศาสตรFเรื่องเงา ครูผู(สอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตรF เรื่องการวัดระยะทางโดยการวัดเงา 
คิดคํานวณในเรื่องเงาในช�วงเวลาต�างๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะต�างๆ หรืออีกคนหนึ่งอาจให(ผู(เรียน
เรียนรู(ศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปท่ีมีเงา 

 3. การบูรณการแบบสหวิทยาการ การบูรณการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจากหลายกลุ�ม
สาระมาเชื่อมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู( ซ่ึงโดยท่ัวไปผู(สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือกลุ�ม
วิชา แต�ในบางเรื่องครูผู(สอนจัดการเรียนการสอนร�วมกันในเรื่องเดียวกัน เช�น เรื่องวันสิ่งแวดล(อมของ
ชาติ ครูผู(สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให(ผู(เรียนรู(ภาษา คําศัพทFเก่ียวกับสิ่งแวดล(อม ผู(สอน
วิทยาศาสตรFจัดกิจกรรมค(นคว(าเก่ียวกับสิ่งแวดล(อม ผู(สอนสังคมให(ผู(เรียนค(นคว(าหรือทํากิจกรรมชมรม
เก่ียวกับสิ่งแวดล(อม เปIนต(น 

 4. การบูรณาการแบบโครงสร(าง ครูผู(สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเปIน
โครงการ โดยผู(เรียนและครูผู(สอนร�วมกันสร(างสรรคFโครงการข้ึน โดยใช(เวลาการเรียนต�อเนื่องกันได(หลาย
ชั่วโมง ด(วยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาต�างๆท่ีครูผู(สอนแยกกันนั้นมารวมเปIนเรื่องเดียวกัน มีเปHาหมาย
เดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปIนทีม เรียนเปIนทีม ในกรณีท่ีต(องการเน(นทักษะบางเรื่องเปIนพิเศษ 
ครูผู(สอนสามารถแยกกันสอนได( เช�น กิจกรรมเข(าค�ายดนตรี กิจกรรมเข(าค�ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม
เข(าค�ายศิลปะ เปIนต(น (สํานักงานพัฒนาการศึกษา, 2545, หน(า 37–42)  

แนวการจัดการเรียนรู�แต�ละช�วงช้ันมีดังนี้  
ช�วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปTท่ี 1 - 3 การจัดการเรียนการสอนต(องสนองต�อความสนใจของผู(เรียน 

โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู( ท้ังนี้ในแต�ละคาบเวลาเรียนนั้นไม�ควรใช(
เวลานานเกินความสนใจของผู(เรียน สถานศึกษาต(องจัดการเรียนรู(ให(ครบทุกกลุ�มสาระ ในลักษณะบูรณา
การท่ีมีภาษาไทยและคณิตศาสตรFเปIนหลัก เน(นการเรียนรู(ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได(ปฏิบัติ
จริง เพ่ือพัฒนาความเปIนมนุษยF ทักษะพ้ืนฐานการติดต�อสื่อสาร ในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหF และพัฒนา
ลักษณะนิสัยและสุนทรีภาพ 

ช�วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปTท่ี 4 - 6 การจัดการเรียนรู(มีลักษณะคล(ายกับช�วงชั้นท่ี 1 แต�จะ
เปWดโอกาสให(ผู(เรียนได(เลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ มุ�งเน(นทักษะการทํางานเปIนกลุ�ม การสอนแบบบูรณาการ 
โครงงาน การใช(หัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ�งให(ผู(เรียนเกิดทักษะในการคิด การค(นคว(า 
แสวงหาความรู( สร(างความรู(ด(วยตนเอง สามารถสร(างสรรคFผลงาน แล(วนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู(กับผู(อ่ืน 



 25 

ช�วงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปTท่ี 1 – 3 การจัดการเรียนรู(กลุ�มสาระการเรียนรู(ท่ีมีหลักการทฤษฎีท่ียาก 
ซับซ(อน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเน(นการจัดการเรียนรู(แบบโครงงานมากข้ึน เพ่ือมุ�งให(ผู(เรียนเกิดความคิด 
ความเข(าใจ และรู(จักตนเองในด(านความสามารถ ความถนัด เพ่ือเตรียมตัวเข(าสู�อาชีพ สถานศึกษาต(อง
จัดบรรยากาศการเรียนรู(ให(เหมาะสม 

ช�วงชั้นท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปTท่ี 4 – 6 การจัดการเรียนรู(เริ่มเน(นเข(าสู�เฉพาะทางมากข้ึน 
มุ�งเน(นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต(องการของผู(เรียน ท้ังในด(านอาชีพ 
การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต�อ 

สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให(ยืดหยุ�นวิธีการจัดการเรียนรู(ได(
ตามความเหมาะสมกับผู(เรียน สถานศึกษา และความต(องการของท(องถ่ิน 

จากท่ีกล�าวมาข(างต(นพอสรุปได(ว�า การจัดการเรียนการสอน คือการนํามวลประสบการณFท่ี
ก�อให(เกิดการเรียนรู(ไปถ�ายทอดให(กับผู(เรียน ให(มีความรู(ความสามารถ เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
ตรงตามจุดมุ�งหมายของหลักสูตร และช�วยให(ผู(เรียนเกิดการเรียนรู( มีความรู(ความเข(าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 
โดยท่ีครูผู(สอนจะต(องให(ผู(เรียนร�วมกิจกรรมการสอน เช�นการซักถาม ปฏิบัติจะมีการตอบสนอง
ระหว�างผู(เรียนและผู(สอน มีการประเมินผล เกิดข(อมูลย(อนกลับ ผู(เรียนเกิดการเรียนรู(ในการสอน 

2.2.7 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
วิสัยทัศน' 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งพัฒนาผู(เรียนทุกคน ซ่ึงเปIนกําลังของชาติให(เปIน

มนุษยFท่ีมีความสมดุลท้ังด(านร�างกาย ความรู( คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปIนพลเมืองไทยและเปIนพล
โลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFทรงเปIนประมุข มีความรู(และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปIนต�อการศึกษาต�อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ�งเน(นผู(เรียนเปIนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว�า ทุกคนสามารถเรียนรู(และพัฒนาตนเองได(เต็มตาม
ศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. เปIนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปIนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู(เปIนเปHาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให(มีความรู( ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเปIนไทยควบคู�กับความเปIนสากล 

 2. เปIนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได(รับการศึกษาอย�าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3. เปIนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให(สังคมมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษาให(สอดคล(องกับสภาพและความต(องการของท(องถ่ิน 

 4. เปIนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร(างยืดหยุ�นท้ังด(านสาระการเรียนรู( เวลาและการ
จัดการเรียนรู( 

 5. เปIนหลักสูตรการศึกษาท่ีเน(นผู(เรียนเปIนสําคัญ 
 6. เปIนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ�มเปHาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู( และประสบการณF 
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จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งพัฒนาผู(เรียนให(เปIนคนดี มีปGญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต�อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปIนจุดหมายเพ่ือให(เกิดกับผู(เรียน เม่ือจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงคF เห็นคุณค�าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. มีความรู( ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก(ปGญหา การใช(เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปIนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยFทรงเปIนประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษFวัฒนธรรมและภูมิปGญญาไทย การอนุรักษFและพัฒนาสิ่งแวดล(อม

มีจิตสาธารณะท่ีมุ�งทําประโยชนFและสร(างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมีความสุข 
สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค' 
ในการพัฒนาผู(เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งเน(นพัฒนาผู(เรียนให(มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงจะช�วยให(ผู(เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคF ดังนี้ 

สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งให(ผู(เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เปIนความสามารถในการรับและส�งสาร มีวัฒนธรรมใน

การใช(ภาษาถ�ายทอดความคิด ความรู(ความเข(าใจ ความรู(สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข(อมูลข�าวสารและประสบการณFอันจะเปIนประโยชนFต�อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต�อรองเพ่ือขจัดและลดปGญหาความขัดแย(งต�าง ๆ การเลือกรับหรือไม�รับข(อมูลข�าวสารด(วยหลักเหตุผล
และความถูกต(องตลอดจนการเลือกใช(วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีต�อ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เปIนความสามารถในการคิดวิเคราะหF การคิดสังเคราะหF 
การคิดอย�างสร(างสรรคF การคิดอย�างมีวิจารณญาณ และการคิดเปIนระบบ เพ่ือนําไปสู�การสร(างองคF
ความรู(หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได(อย�างเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก�ป2ญหา เปIนความสามารถในการแก(ปGญหาและอุปสรรค
ต�างๆ ท่ีเผชิญได(อย�างถูกต(องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข(อมูลสารสนเทศ 
เข(าใจความสัมพันธFและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณFต�าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู( ประยุกตF
ความรู(มาใช(ในการปHองกันและแก(ไขปGญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต�อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล(อม 

 4. ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต เปIนความสามารถในการนํากระบวนการต�าง ๆ 
ไปใช(ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู(ด(วยตนเอง การเรียนรู(อย�างต�อเนื่อง การทํางาน และการ
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อยู�ร�วมกันในสังคมด(วยการสร(างเสริมความสัมพันธFอันดีระหว�างบุคคล การจัดการปGญหาและความ
ขัดแย(งต�างๆ อย�างเหมาะสม การปรับตัวให(ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล(อม และ
การรู(จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม�พึงประสงคFท่ีส�งผลกระทบต�อตนเองและผู(อ่ืน 

 5. ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี เปIนความสามารถในการเลือก และใช( เทคโนโลยี
ด(านต�างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด(านการเรียนรู( 
การสื่อสาร การทํางาน การแก(ปGญหาอย�างสร(างสรรคF ถูกต(อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค' 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งพัฒนาผู(เรียนให(มีคุณลักษณะอันพึงประสงคF 

เพ่ือให(สามารถอยู�ร�วมกับผู(อ่ืนในสังคมได(อย�างมีความสุข ในฐานะเปIนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสนF กษัตริยF 
 2. ซ่ือสัตยFสุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝPเรียนรู( 
 5. อยู�อย�างพอเพียง 
 6. มุ�งม่ันในการทํางาน 
 7. รักความเปIนไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคFเพ่ิมเติมให(สอดคล(องตาม

บริบทและจุดเน(นของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู� 
การพัฒนาผู(เรียนให(เกิดความสมดุล ต(องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปGญญา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดให(ผู(เรียนเรียนรู( 8 กลุ�มสาระการเรียนรู( ดังนี้ 
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตรF 
 3. วิทยาศาสตรF 
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาต�างประเทศ 
ในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู(ได(กําหนดมาตรฐานการเรียนรู(เปIนเปHาหมายสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผู(เรียน มาตรฐานการเรียนรู(ระบุสิ่งท่ีผู(เรียนพึงรู( ปฏิบัติได( มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค�านิยมท่ีพึงประสงคFเม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู(ยังเปIนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู(จะสะท(อนให(ทราบว�าต(องการ
อะไร จะสอนอย�างไร และประเมินอย�างไร รวมท้ังเปIนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช(ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึง
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รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกล�าวเปIนสิ่งสําคัญท่ีช�วยสะท(อนภาพการจัดการศึกษาว�าสามารถพัฒนาผู(เรียนให(มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู(กําหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรู(และปฏิบัติได( รวมท้ังคุณลักษณะของผู(เรียนในแต�ละระดับชั้น 

ซ่ึงสะท(อนถึงมาตรฐานการเรียนรู( มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปIนรูปธรรม นํา ไปใช(ในการ
กําหนดเนื้อหา จัดทําหน�วยการเรียนรู( จัดการเรียนการสอน และเปIนเกณฑFสําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู(เรียน 

 1. ตัวชี้วัดชั้นปT เปIนเปHาหมายในการพัฒนาผู(เรียนแต�ละชั้นปTในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปTท่ี 1 – มัธยมศึกษาปTท่ี 3) 

 2. ตัวชี้วัดช�วงชั้น เปIนเปHาหมายในการพัฒนาผู(เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปTท่ี 4- 6) 

สาระการเรียนรู� 
สาระการเรียนรู( ประกอบด(วย องคFความรู( ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู( และคุณลักษณะอัน

พึงประสงคF ซ่ึงกําหนดให(ผู(เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเปIนต(องเรียนรู( โดยแบ�งเปIน 8 
กลุ�มสาระการเรียนรู( ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.2 องคFความรู( ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู( และคุณลักษณะอันพึงประสงคF 
 

2.3 หน�าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการประถมศึกษาร(อยเอ็ด เขต 1 มีหน(าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานการจัดทําแผนยุทธศาสตรFการพัฒนาการศึกษาขององคFกรปกครองท(องถ่ินส�งเสรมกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการศึกษางานห(องสมุดพิพิธภัณฑFและเครือข�ายทางการศึกษางานศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนงานส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท(องถ่ินเพ่ือการอนุรักษFและ
ศึกษาค(นคว(าตลอดจนภูมิปGญญาท(องถ่ินงานกิจกรรมกีฬาด(านต�างๆ งานสารบรรณงานจัดซ้ือจัดจ(าง
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การเบิกจ�ายเงินและจดทําบัญชีงานบริหารงานบุคคลและจดทําทะเบียนประวัติบุคลากรของกองมี
ขอบข�ายภารกิจงานดังนี้ 

1.  งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีภารกิจงานดังนี้    
 1.1 กลุ�มงานส�งเสริมข(อมูลและสารสนเทศด(านการจัดการศึกษาองคFกรปกครองท(องถ่ิน        
  1.1.1 งานการจัดเก็บข(อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาเปIนรายโรงเรียน 
   1) ข(อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานศึกษา 
    (1) ชื่อสถานศึกษาท่ีตั้งสังกดสถานศึกษา                 
   2) ข(อมูลเก่ียวกับนักเรียน  
    (1) ประเภทการลาออกแผนการเรียนสถานภาพนักเรียน ห(องเรียนมาตรฐาน 

น้ําหนัก/ส�วนสูง ประเภทผลการประเมิน และประเภทความต(องการพิเศษเรียนร�วม 
   3) ข(อมูลเก่ียวกับบุคลากร 
    (1) ประเภทวิทยฐานะอันดับตามสายงาน สายงานครู สายงานผู (บริหาร 

ประเภทครูอัตราจ(าง การสะพัดประเภทช�วงชั้น และระดับการศึกษา  
   4) ข(อมูลเก่ียวกับอาคาร 
    (1) ประเภทอาคารแบบอาคารและลักษณะอาคาร                 
   5) ข(อมูลครุภัณฑF 
    (1) ระดับชั้นของครุภัณฑF ประเภทของครุภัณฑF และท่ีมาของงบประมาณ 
   6) ข(อมูลสื่อการเรียนการสอน 
    (1) ประเภทของสื่อการสอน/แหล�งเรียนรู (ประเภทย�อยของสื่อการสอน/   

แหล�งเรียนรู( 
   7) ข(อมูลเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน              
    (1) ประเภทลูกเสือ/เนตรนารีคุณวุฒิของลูกเสือ/เนตรนารีตําแหน�งของลูกเสือ/

เนตรนารีตําแหน�งของยุวกาชาดและระดับชั้นยุวกาชาด 
   8) ท่ัวไป 
    (1) หมู�เลือด คํานําหน(า เพศ สถานภาพ สถานภาพทางครอบครัว ศาสนาเชื้อ

ชาติ/สัญชาติ อาชีพ และช�วงรายได(                
  1.1.2 สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 
   1) วิสัยทัศนFของสถานศึกษา เปHาหมายของสถานศึกษา     
   2) แนวคิดหลักหรือวิธีการท่ีสถานศึกษาใช(ในการนําไปสู�เปHาหมายท่ีต(องการ 
   3) ระบบโครงสร(างบริหารสถานศึกษา                 
   4)  ลักษณะของการดําเนินงาน                
  1.1.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
   1) วิธีการพัฒนา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาได(ดําเนินการเพ่ือให(บรรลุเปHาหมายและ

วิธีการท่ีใช(ในการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดแต�ละมาตรฐาน 
   2) ผลการดําเนินงานตามวิธีการพัฒนาหรอกิจกรรมท่ีสถานศึกษากําหนด

(Attempt)  และสมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการดําเนินงานภายใต(แต�ละมาตรฐาน 
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   3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให(บรรลุตามเปHาหมายภายใต(แต�
ละมาตรฐาน    

  1.1.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                 
   1) ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม                 
   2) จุดแข็งจุดอ�อนของสถานศึกษา 
   3) แผนพัฒนาสถานศึกษาโดยกําหนดตารางเวลาดําเนินงานท่ีคาดว�าจะแล(วเสร็จ 
   4) สิ่งท่ีต(องการได(รับความช�วยเหลือจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
  1.1.5 งานข(อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   1) งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําปT                 
   2) งานจัดทําผลการดําเนินงานรายงานครึ่งปT/รายงานปลายปT 
   3) รายงานการศึกษา (ภาคสถิติ) และรายงานครูประจําปTการศึกษา (รศ.2/รค.2) 
 1.2 กลุ�มงานงานนโยบายและแผน 
  1.2.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรFการพัฒนาการศึกษาขององคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
  1.2.2 จัดระบบการรวบรวมข(อมูลสารสนเทศด(านการศึกษาและองคFกรปกครองส�วนท(องถ่ิน    
  1.2.3 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครือข�ายวิชาการเพ่ือการศึกษา                
  1.2.4 งานศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน    
 1.3 กลุ�มงานหลักสูตรและการสอน                
  1.3.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3.2 พิจารณาจัดต้ังหรือยุบเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3.3 ส�งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสร(างความสัมพันธFชุมชน 
  1.3.4 สนับสนุนงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 
 1.4 กลุ�มงานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.4.1 นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขนพ้ืนฐานและปฐมวัย 
  1.4.2 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
  1.4.3 ประสานการประเมินคุณภาพภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.4.4 วิเคราะหFและพัฒนาเกณฑFมาตรฐานทางการศึกษา 
2. งานกิจการกีฬามีภารกิจงานดังนี้    
 2.1 งานวิทยาศาสตรFการกีฬา    
 2.2 งานกีฬาพ้ืนฐาน    
 2.3 งานกีฬาเพ่ือสุขภาพ                
  2.3.1 ใช(กีฬาเพ่ือการรักษาและส�งเสริมสุขภาพ  
 2.4 งานกีฬาอาชีพ                
  2.4.1 สร(างบุคคลเพ่ือเปIนนักกีฬาอาชีพ                
  2.4.2 ฝEกอบรมจัดการศึกษาการกีฬา    
 2.5 งานกีฬาเพ่ือการแข�งขัน 
  2.5.1 จัดการแข�งขันกีฬาในระดับต�างๆ   
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3. งานส�งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีภารกิจงานดังนี้    
 3.1 งานห(องสมุดพิพิธภัณฑFและเครือข�ายทางการศึกษา                
  3.1.1 ส�งเสริมการจัดห(องสมุดท่ีอ�านหนังสือพิมพFหรือศูนยFเผยแพร�ข�าวสารข(อมูลแก�

ประชาชน 
 3.2 งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม                
  3.2.1 จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส�งเสริมจริยธรรมศีลธรรม                
  3.2.2 จัดงานประเพณีและส�งเสริมการอนุรักษFประเพณีและศิลปวัฒนธรรมตลอดจน

ภูมิปGญญาท(องถ่ิน                
  3.2.3 จัดกิจกรรมส�งเสริมเอกลักษณFของท(องถ่ินและประชาสัมพันธFแพร�หลาย                
  3.2.4 รวบรวมข(อมูลศิลปวัฒนธรรมประเพณีท(องถ่ินเพ่ือการอนุรักษFและศึกษาค(นคว(า 
 3.3 งานการศึกษานอกระบบ                
  3.3.1 ประสานการจัดการศึกษานอกระบบ                
  3.3.2 ส�งเสริมการจัดศูนยFการเรียนชมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู(และส�งเสริมการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัยแก�ประชาชน                
  3.3.3 การจัดกิจกรรมกลุ�มสนใจเพ่ือให(เยาวชนใช(เวลาว�างให(เปIนประโชยนFและเพ่ิม

รายได(แก�ตนเองและครอบครัว   
4. งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษามีภารกิจงานดังนี้    
 4.1 งานธุรการ                
  4.1.1 บริหารงานธุรการ                
  4.1.2 บริหารจัดการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ    
 4.2 งานพัฒนาบุคลากร                
  4.2.1 งานพัฒนาบุคลากร    
 4.3 งานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา                
  4.3.1 บริหารงานบุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร    
 4.4 งานการเงินและบัญชี    
  4.4.1 บริหารงบประมาณและจัดทําบัญชีจ�ายเงินเดือนค�าจ(าง                
  4.4.2 จัดทําร�างข(อบัญญัติระเบียบประกาศคําสั่งต�างๆ                
  4.4.3 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ(างเบิกจ�ายเงินและจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, หน(า 135) 
จากหน(าท่ีและภารกิจงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการส�งเสริมข(อมูลและ

สารสนเทศด(านการจัดการศึกษาองคFกรปกครองท(องถ่ิน เพ่ือให(สะดวกต�อการบริหารจัดการของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง ประกอบด(วยการจัดเก็บข(อมูลการ
ประมวลผลการสืบค(นและการรายงานผลให(มีความถูกต(องสมบูรณFเปIนปGจจุบันและสืบค(นได(ง�าย 
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2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช�ในการวิจัย 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Educational Service Area) เปIนระบบการจัดแบ�งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการ

ปกครองท่ีจัดแบ�งโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจการ
จัดการศึกษาในประเทศไทยให(ครอบคลุมมากข้ึน เดิมมีสํานักงานประจําแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใช(ชื่อว�า 
“สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ...” (สพท.) และต�อมาได(มีการแบ�งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปIน 2 ระดับ คือ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยจัดแบ�งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

จังหวัดร(อยเอ็ด แบ�งออกเปIน 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได(แก� 
เขต 1 - อําเภอเมืองร(อยเอ็ด อําเภอศรีสมเด็จ อําเภอจังหาร อําเภอธวัชบุรี อําเภอเชียงขวัญ 

อําเภอทุ�งเขาหลวง และอําเภอจตุรพักตรพิมาน 
เขต 2 - อําเภออาจสามารถ อําเภอโพนทราย อําเภอเมืองสรวง อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอพนมไพร 

อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอหนองฮี และอําเภอปทุมรัตตF 
เขต 3 - อําเภอเสลภูมิ อําเภอโพนทอง อําเภอหนองพอก อําเภอเมยวดี และอําเภอโพธิ์ชัย 
สําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสําหรับสารนิพนธFฉบับนี้คือ อําเภอศรีสมเด็จ 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
อําเภอศรีสมเด็จต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต�อกับอําเภอข(างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต�อกับอําเภอเมืองร(อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับอําเภอเมืองร(อยเอ็ด 
 ทิศใต( ติดต�อกับอําเภอจตุรพักตรพิมาน 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับอําเภอวาปTปทุม อําเภอแกดํา และอําเภอเมืองมหาสารคาม (จังหวัด

มหาสารคาม) 
วิสัยทัศน' 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร(อยเอ็ด เขต 1 เปIนหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน(นการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนให(มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาแห�งชาติ 
พันธกิจ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร(อยเอ็ด เขต 1 มีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
2. จัด ส�งเสริม พัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับให(ประชาชนวัยเรียนได(รับ

การเรียนรู(อย�างท่ัวถึง 
3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงกว�าการศึกษาภาคบังคับ 
4. ส�งเสริม สนับสนุนให(สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน(นผู(เรียนเปIนสําคัญ เพ่ือให(ผู(เรียนมี

ความรู(และมีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกส�วนในการจัดการศึกษา 
ปGจจุบันโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาร(อยเอ็ด เขต 1 มีจํานวน 22 โรงเรียน  

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร(อยเอ็ด เขต 1, 2559, อัดสําเนา) 
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ลําดับ โรงเรียน ประเภท เครือข�าย 
ครู/ 

บุคลากร 
นักเรียน 

1 บ(านบากหนองแดง อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จ 11 66 
2 บ(านเหล�าใหญ� (สมาน

ราษฎรFศรัทธาลัย) 
อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จใต( 14 132 

3 บ(านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลปm
สงเคราะหF) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จใต( 7 37 
 

4 โพธิ์สัยสว�างวิทยF อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต(น ศรีสมเด็จเหนือ 11 91 
5 บ(านโพนทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 5 31 
6 หนองแสงโนนสมบูรณF อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 6 25 
7 บ(านโสกเชือก(คุรุราษฎรF

อํานวย) 
อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 11 131 

8 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎรF
วิทยา) 

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต(น ศรีสมเด็จใต( 18 143 

9 บ(านหนองสองห(อง(คุรุ
ราษฎรFบํารุง) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จใต( 10 70 

10 ชุมชนบ(านเหล�าล(อ(พิมพF
คุรุราษฎรFบํารุง) 

อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จใต( 13 140 

11 บ(านศรีสมเด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จใต( 12 66 
12 บ(านโคกข�าหนองโก อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จใต( 8 47 
13 บ(านปPาแหนหนองไร� อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 5 28 
14 บ(านกล(วยวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต(น ศรีสมเด็จเหนือ 20 199 
15 บ(านเหล�ากุด อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 6 30 
16 บ(านสวนจิก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต(น ศรีสมเด็จเหนือ 11 43 
17 บ(านหนองแวงยาว อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 6 64 
18 ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิม

พระเกียรติ 
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต(น ศรีสมเด็จ 21 128 

19 หนองคูโคกขุมดิน อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จ 10 124 
20 บ(านหนองใหญ� อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 6 55 
21 โนนสีดาวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต(น - 19 160 
22 ทรายทองวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา ศรีสมเด็จเหนือ 5 45 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
นงเยาว' อุทุมพร (2556, บทคัดย�อ)  ได(ทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

องคFการบริหารส�วนจังหวัด  วัตถุประสงคFของการวิจัย เพ่ือประเมินคุณภาพ ความเสมอภาค สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา วิเคราะหFปGจจัย ท่ีส�งเสริมและปGจจัยท่ีเปIนอุปสรรคต�อการจัด
การศึกษาและจัดทํา ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต�อการจัดการศึกษาขององคFการบริหาร ส�วนจังหวัด 
(อบจ.) ผลการวิจัย พบว�า(1) ด(านคุณภาพการจัดการศึกษาผู(เรียนส�วนใหญ�มีคุณภาพได(มาตรฐาน
เกือบทุกมาตรฐานมี ความสามารถในการคิดวิเคราะหFคิดสังเคราะหFและผู(เรียนส�วนน(อยมีความรู(และ
ทักษะท่ีจํา เปIนตามหลักสูตรครูมีเพียงพอ และมีความสามารถในการสอน ผู(บริหารมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สถานศึกษาจัดการศึกษาตอบสนองความต(องการของ ท(องถ่ินและชุมชนเข(ามามีส�วนร�วม
จัดการศึกษา(2) ด(านความเสมอภาคมีนโยบายและจัดการศึกษาให(มีความเสมอภาค (3) ด(าน การ
เปลี่ยนแปลงหลังรับการถ�ายโอน มีพัฒนาการด(านวิชาการและจัด สรรงบประมาณมากข้ึนมีการ
จัดสรรครูท่ีมีวุฒิตรง กับ ภาระงาน มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนFมีการกําหนดนโยบายจัด ทํา แผนสา 
หรับปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจน มากข้ึน และ (4) ปGจจัยท่ีส�งเสริม ได(แก�ผู(บริหารมี
วิสัยทัศนFและภาวะผู(นําทางวิชาการ บุคลากรและครูมีความรับผิดชอบ มี ความรู(ความสามารถ มี
ความพร(อมเรื่องรายได(และทรัพยากรในการจัดการศึกษา ปGจจัยท่ีเปIนอุปสรรค ได(แก�ผู(บริหารขาด 
วิสัยทัศนFและภาวะผู(นําทางวิชาการอบจ. บางแห�งขาดความพร(อมด(านงบประมาณแต�รับโอน
สถานศึกษาเข(ามาดูแลจํานวนมาก 

ดุจดาว  กลัดสุข  (2555, บทคัดย�อ)  ได(ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องคFการบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงคFเพ่ือศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องคFการบริหารส�วน จังหวัดชลบุรี   ผลการศึกษาพบว�าความเหมาะสมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ขององคFการบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี  ในกลุ�มครูของโรงเรียน  ท้ัง 10 โรง  พบว�า ความเหมาะสมใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขององคFการบริหารส�วนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมและทุกด(านมีความ
เหมาะสมมาก โดยมีค�าเฉลี่ยสูงสุดเปIนอันดับแรก คือ ด(านการบริหารงบประมาณ ด(านการบริหาร
สถานศึกษา ด(านการบริหารงานวิชาการ ด(านการจัดโครงสร(างการบริหารจัดการศึกษา 

ธณาตม'กุล ธนจุฬานนท' (2553, บทคัดย�อ) ได(ทําการศึกษาเรื่อง การส�งเสริมการจัด
การศึกษาขององคFการบริหารส�วนตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผลการวิจัยพบว�า องคFการบริหารส�วนตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีการ
ส�งเสริมการจัดการศึกษาในระดับก�อนประถมศึกษา ระดับปฐมวัย มีศูนยFพัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 6 ศูนยF 
บุคลากรทางการศึกษามีความรู(ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสมต�อการจัดการศึกษา แต�ขาด
ประสบการณFในการจัดการศึกษา 

ปGญหาอุปสรรคในการส�งเสริมการจัดการศึกษาขององคFการบริหารส�วนตําบลยาง อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี คือ ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณFในการบริหารและจัดการศึกษา สภาพแวดล(อม
ด(านอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนและวัสดุ ไม�เอ้ืออํานวยต�อการจัดการศึกษา งบประมาณไม�เพียงพอต�อ
การจัดการศึกษา ขาดการแนะนํา นิเทศช�วยเหลือและติดตามผลการดําเนินงานด(านวิชาการ 

แนวทางในการแก(ไขปGญหา ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนงานด(านการจัดการศึกษาท่ี
ชัดเจน เพ่ือเปIนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
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จัดการศึกษา เพ่ิมวุฒิการศึกษาให(กับผู(บริหารท(องถ่ินเพ่ือเห็นความสําคัญของการศึกษา ลดการลงทุน
ด(านโครงสร(างพ้ืนฐานแล(วเพ่ิมงบประมาณในการส�งเสริมการจัดการศึกษาขององคFการบริหารส�วน
ตําบลยาง เปIนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคFการบริหารส�วนท(องถ่ิน 

อมรรัตน' พลดี (2550, บทคัดย�อ) ได(ทําการศึกษาเรื่อง การส�งเสริมการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 12 ปT ขององคFการบริหารส�วนตําบลในจังหวัดเลย 

ผลการวิจัยพบว�า องคFการบริหารส�วนตําบลในจังหวัดเลยมีการส�งเสริมการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 12 ปT โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีการส�งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปT ใน
ด(านงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด(านวิชาการ และด(านวัสดุ – อุปกรณF ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบการส�งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปT ขององคFการบริหารส�วนตําบล
ในจังหวัดเลย ด(านวิชาการและด(านวัสดุ – อุปกรณF ตามลําดับ ไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสถิติท่ี .05 

ผลการเปรียบเทียบการส�งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปT ขององคFการบริหารส�วนตําบล
ในจังหวัดเลย พบว�า ด(านงบประมาณ แตกต�างกันตามตัวแปร ปริมาณในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีองคFการ
บริหารส�วนตําบล และคุณวุฒิของนายกองคFการบริหารส�วนตําบล ท่ีแตกต�างกัน 

สําเนียง บุญรัตน' (2549,บทคัดย�อ) ได(ศึกษาเก่ียวกบการบริหารศูนยFพัฒนาเด็กเล็กท่ีได(รับ
การถ�ายโอนจาก ส�วนราชการขององคFกรปกครองส�วนทองถ่ิน โดยศึกษากรณีศูนยFพัฒนาเด็กเล็กใน
องคFการบริหารส�วน ตําบลจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาปGญหาอุปสรรคและศึกษาเปรียบเทียบการจัด
การศึกษาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กขององคFการบริหารส�วนตําบลว�ามีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใดผล
การศึกษาพบว�าผลของการถ�าย โอนภารกิจศูนยFพัฒนาเด็กเล็กให(องคFการบริหารส�วนตําบลบริหารจด
การนั้นองคFการบริหารส�วนตําบล ส�วนใหญ� มีศักยภาพท่ีจะบริหารจดการศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก 
ประชาชนมีความพึงพอใจเนื่องจากศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก มีส�วนช�วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานของ
ผู(ปกครอง สามารถไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได( ให(กับครอบครัว ประชาชนและชุมชนเขาไปมีส�วน
ร�วม และมีบทบาทต�อศูนยFพัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบว�า จากผลของการกระจายอํานาจ
การปกครองส�วนท(องถ่ิน องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ินของรัฐบาล แรงกระตุนของระบบการเมืองการ
ปกครองระดับท(องถ่ิน เปIนส�วนสําคัญท่ีทําให(ประชาชนเริ่มมีบทบาท และเห็นความสําคัญของการ                
พัฒนาด(านการศึกษาของบุตรหลานตนเอง การศึกษาครั้งนี้ให(เห็นว�า นโยบายการกระจายอํานาจของ
รัฐบาลเก่ียวกบภารกิจการถ�ายโอนศูนยFพัฒนาเด็กเลกให(องคFกรปกครองส�วนท(องถ่ินบริหารจัดการนั้น 
ประสบความสําเร็จ  องคFกรปกครองส�วนทองถ่ินช�วยให(วัตถุประสงคFในการปกครองของรัฐบาล
บรรลุผลได(อย�างยิ่ง เนื่องจากประชาชนรู(ปGญหาและเปIนผู(แก( ปGญหาท่ีเกิดข้ึนใน ท(องถ่ิน การแก(ไข
ปGญหานั้นย�อมได(ผลเพราะประชาชนรู(ปGญหาดีกว�าบุคคลอ่ืน เนื่องจากอยู�ใกล(ชิด 

สรุปจากผลการวิจัยท่ีเก่ียวข(องจํานวน 5เรื่อง พบว�า หน�วยงานท่ีเก่ียวข(องมีความต้ังใจท่ีจะ
ส�งเสริมการจัดการศึกษา แต�ก็มีปGญหาท่ีจะได(รับการแก(ไขแตกต�างกันไป ของแต�ละสถานท่ีซ่ึงผู(วิจัยจะ
ใช(เปIนแนวทางในการทําวิจัย และอภิปรายผลต�อไป  
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2.6 กรอบแนวคิดที่ใช�ในการวิจัย 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องในการวิจัย การส�งเสริมการจัดการศึกษาของกอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา
ร(อยเอ็ด เขต 1 ผู(วิจัยได(บูรณาการมาจากเอกสารของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เก่ียวกับงานส�งเสริมการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, หน(า 
135-145) ซ่ึงผู(วิจัยนํามาประยุกตFและสรุปเปIนกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพท่ี 2.1 

             ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)               (Dependent Variables) 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช(ในการวิจัย 
 

ป2จจัยส�วนบุคคล 
1) เพศ  
2) อายุ  
3) ประสบการณFในการทํางาน 
  

    การส�งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อําเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร�อยเอ็ด เขต 1 
จําแนกเปIน 4 ด(าน ได(แก� 
       1) ด(านส�งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
       2) ด(านส�งเสริมแหล�งเรียนรู( สิ่งแวดล(อมทางการศึกษา
และภูมิปGญญาท(องถ่ิน  
       3) ด(านส�งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  
       4) ด(านส�งเสริมการจัดการศึกษาขององคFกรปกครอง
ส�วนท(องถ่ิน 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน

สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1” เพ่ือให้การ
วิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     3.1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก ่ครแูละบุคลากร ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 235 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 148 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) 
และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก   

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ต าแหน่ง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
คร ู 110 69 
บุคลากร 125 79 

รวม 235 148 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือส ารวจการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นจากการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือมี 3 ตอน ดังนี้คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และ น้อยที่สุด  
  ระดับมากท่ีสุด  หมายถึง  5 คะแนน 
  ระดับมาก  หมายถึง  4 คะแนน 
  ระดับปานกลาง  หมายถึง  3  คะแนน 
  ระดับน้อย  หมายถึง  2 คะแนน 
  ระดับน้อยที่สุด  หมายถึง  1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย 
มีข้ันตอนดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การจัดการศึกษา แล้วพิจารณาสร้างแบบสอบถามขึ้น 
 2. ร่างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจากค าตอบจากแบบสอบถามปลายเปิด 
และจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 3. น าแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย  รองศาตราจารย์  ดร.สุเทพ  เมยไธสง  ดร.กฤตยากร  
ลดาวัลย์ และนางสาวนันท์ธิดา  โพธ์ศรีขาม พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องในการใช้ภาษาและด้านอ่ืนๆ โดยใช้เทคนิค IOC ได้ข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.67-1.00 เป็นข้อค าถามท่ีใช้ได ้(รายละเอียดดูได้ในภาค ผนวก จ ) 
 4. น าแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายตามข้อเสนอแนะ ไปทดลองใช้ (Try-out) 
กับคร/ูบุคลากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

5. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาตรวจให้คะแนน และวิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถาม  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหพันธ์  (Simple Correlation) ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total Correlation) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.23-0.75 แล้วน ามาหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha-Coeffecient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .85 (รายละเอียดดูได้ใน
ภาคภนวก จ) 
 6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว ไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงให้สมบูรณ์ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการดังนี้    

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

2. ผู้วิจัยได้ติดต่อกับครูและบุคลากร ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพ่ือนัดแนะและชี้แจง และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง โดยแจกแบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ได้แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 148 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืนมาและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์
มาใช้ในการวิเคราะห์ น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดค่า
คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) ดังนี้ 
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  ระดับมากท่ีสุด  หมายถึง  5 คะแนน 
  ระดับมาก  หมายถึง  4 คะแนน 
  ระดับปานกลาง  หมายถึง  3  คะแนน 
  ระดับน้อย  หมายถึง  2 คะแนน 
  ระดับน้อยที่สุด  หมายถึง  1 คะแนน 

2. น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมาย 
เป็นรายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
ดังต่อไปนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการส่งเสิรมการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการส่งเสิรมการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย   2.51 - 3.50 หมายถึง มีการส่งเสิรมการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย   1.51 - 2.50 หมายถึง มีการส่งเสิรมการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง มีการส่งเสิรมการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ t-test และ One-way ANOVA หรือ F-test  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 5. น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) หาค่าความเที่ยงตรง IOC ค านวณจากสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) ดังนี้ 
 

   IOC    =  
N
R  

     

  เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

            R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา       

(α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, 
หน้า 117) ดังนี้ 
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   เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
    k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

    2
i

s   แทน     ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    2
t

s     แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 3.6.2 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ค านวณจากสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 169)
ดังนี้ 
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  เมื่อ rxy แทน อ านาจจ าแนก 
   x แทน คะแนนแต่ละข้อ 
   y แทน คะแนนรวมทั้งฉบับ 
   N แทน  จ านวนผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มต่างๆ  
 
 3.6.3 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 122) ดังนี้ 
 

   P = 100
N
f
  

     
  เมื่อ  P   แทน ร้อยละ 
   f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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 2) ค่าเฉลี่ย (X ) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 124) ดังนี้ 
 

   X  =         
N
X  

 

  เมื่อ X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
   ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   N แทน จ านวนคน 
 
        3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 126) ดังนี้       
           

     S.D. =           
 1NN

2X2XN

  

    
  เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   X2 แทน ผลรวมก าลังสอง ของคะแนนในกลุ่ม 
   N แทน จ านวนคน 
   ∑ แทน ผลรวม 
 
 4) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระแก่กัน (Independent) ค านวณจากสูตร 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 180) ดังนี้ 
 
   t = 

2n

2
2S

1n

2
1S

21



ΧΧ  

 
       เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจง
    แบบ t เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ   
        X 1 X 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2ตามล าดับ 
  S2

1   S
2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

  n1   n2 แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
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 5) ค่า F-test (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
ค านวณจากสูตร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 195) ดังนี้      
  

   
W

b

MS
MSF    

 

 เมื่อ  F แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
  MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
  MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใน

สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                n แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง               
                 t แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t  

(t-distribution) 
                F แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F    
   (F-distribution) 
                df แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
                SS แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
                MS แทน   ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean of Square) 
               p – values แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
                * แทน   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ 

อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหก์ารส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ใช้การวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างาน ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-
test 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ใน

การท างาน 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 80 54.10 
 หญิง 68 45.90 

รวม 148 100.00 
อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 52 35.10 
 31-40  ปี 68 45.90 
 41 ปีขึ้นไป 28 18.90 

รวม 148 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน   
 1-5 ปี 39 26.40 
 6 - 10 ปี 41 27.70 
 10 ปีขึ้นไป 68 45.90 

รวม 148 100.00 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 

และเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.90 รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 และมีอายุ41 ปีขึ้นไป  
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 
และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัด

การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายด้าน (n = 148) 

 

การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 4.11 0.63 มาก 4 
2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

4.12 
 

0.64 
 

มาก 
 
2 

3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  

 
4.11 

 
0.53 

 
มาก 

 
3 

4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
4.17 

 
0.52 

 
มาก 

 
1 

เฉลี่ย 4.13 0.58 มาก  
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.13, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (  = 4.17, S.D. = 0.52) ด้านส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 4.12, S.D. = 0.64) ด้านส่งเสริม
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ (  = 4.11, 
S.D. = 0.53) และด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ (  = 4.11, S.D. = 0.63) 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบ  โดยรวมและรายข้อ (n = 148) 

 

ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ   
ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีการประสานการส ารวจ รวบรวมข้อมูลประชากร 

และทรัพยากรทางการศึกษา  4.06 0.90 
 

มาก 
 
7 

2. มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา   4.09 0.85 มาก 6 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 4.01 0.69 
 

มาก 
 
9 

4. มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอดชีวิต 4.05 0.57 

 
 

มาก 

 
 
8 

5. มีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  3.96 0.59 

 
 

มาก 

 
 

10 
6. มีแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  4.24 0.58 

 
 

มาก 

 
 
1 

7. มีการส่งเสริมเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 4.10 0.53 

 
มาก 

 
5 

8. มีการศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  4.15 0.58 

 
มาก 

 
4 

9. มีการประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 4.21 0.51 

 
 

มาก 

 
 
2 

10. มีการประสานการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 4.20 0.54 

 
มาก 

 
3 

เฉลี่ย 4.11 0.63 มาก - 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาในระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีแนวทางด าเนินการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    
(  = 4.24, S.D. = 0.58) รองลงมา ได้แก่ มีการประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (  = 4.21, S.D. = 0.51) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ (  = 3.96, S.D. = 0.59) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมและรายข้อ (n = 148) 

 

ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.96 0.69 
 

มาก 
 
7 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.13 0.71 

 
 

มาก 

 
 
4 

3. มีประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 4.04 0.72 

 
มาก 

 
6 

4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4.28 0.63 

 
 

มาก 

 
 
1 

5. มีการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 4.10 0.57 

 
 

มาก 

 
 
5 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ เรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.19 0.59 

 
 

มาก 

 
 
2 

7. ส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 4.17 0.58 

 
 

มาก 

 
 
3 

เฉลี่ย 4.12 0.64 มาก - 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.64) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (  = 4.28, S.D. = 0.63) รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(  = 4.19, S.D. = 0.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (  = 3.96, S.D. = 0.69) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ โดยรวมและ
รายข้อ (n = 148) 

 

ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ  

ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ใน

สิทธิและหน้าที่ ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ 4.12 0.55 

 
 
 

มาก 

 
 
 
3 

2. ส่ง เสริมและพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ  3.98 0.40 

 
 

มาก 

 
 
6 

3. มีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทาง
ศาสนา  และสถานประกอบการ 4.06 0.51 

 
 

มาก 

 
 
5 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 4.16 0.54 

 
 

มาก 

 
 
2 

5. มีการส่งเสริมการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและ
สถานประกอบการ  4.11 0.47 

 
 

มาก 

 
 
4 

6. มีการติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 4.21 0.62 

 
 

มาก 

 
 
1 

เฉลี่ย 4.11 0.51 มาก - 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.11, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีการติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง (( = 4.21, S.D. = 0.62) รองลงมา 
ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล ( = 4.16, S.D. = 0.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ( = 3.98, S.D. = 0.40) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมและรายข้อ (n = 148) 

 

ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. ส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.26 0.60 
 

มาก 
 
1 

2. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 4.24 0.58 

 
มาก 

 
2 

3. มีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามค าร้องขอ 4.22 0.58 

 
มาก 

 
3 

4. มีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.03 0.34 

 
มาก 

 
5 

5. มีการประสาน ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 4.11 0.53 

 
 

มาก 

 
 
4 

เฉลี่ย 4.17 0.52 มาก - 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่งเสริมความเข้าใจ
ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (  = 4.26, S.D. = 0.60) รองลงมา 
ได้แก่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  (  = 4.24, S.D. = 0.58) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (  = 4.03, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  

 
ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็น 

เพศชาย 
(n = 80) 

เพศหญิง 
(n = 68) t p 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 

 
4.14 

 
0.24 

 
มาก 

 
4.07 

 
0.17 

 
มาก 

 
1.84 

 
0.07 

2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

4.18 

 
 

0.21 

 
 

มาก 

 
 

4.06 

 
 

0.20 

 
 

มาก 

 
 

3.32 

 
 

0.00 
3. ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ  

 
 
 
 

4.15 

 
 
 
 

0.16 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

4.06 

 
 
 
 

0.22 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

2.62 

 
 
 
 

0.01 
4. ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

4.22 

 
 

0.24 

 
 

มาก 

 
 

4.13 

 
 

0.18 

 
 

มาก 

 
 

2.49 

 
 

0.01 
เฉลี่ย 4.17 0.11 มาก 4.08 0.09 มาก 5.18 0.00 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครูและบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ 
และด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากร มีความคิดเห็น 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ ครูและ
บุคลากร มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.126 2 1.063 32.94 0.00 
ภายในกลุ่ม 4.679 145 0.032 

รวม 6.805 147  
2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 0.488 2 0.244 5.62 0.00 
ภายในกลุ่ม 6.299 145 0.043 

รวม 6.787 147  
3. ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.600 2 0.300 8.774 0.00 
ภายในกลุ่ม 4.956 145 0.034   

รวม 5.556 147  

4. ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 0.718 2 0.359 8.20 0.00 
ภายในกลุ่ม 6.345 145 0.044   

รวม 7.062 147    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.408 2 0.204 21.04 0.00 
ภายในกลุ่ม 1.405 145 0.010   

รวม 1.813 147    
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครูและบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe  
 



 59 

ตารางท่ี 4.9 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
  4.20 4.08 4.12 
ไม่เกิน 30 ปี 4.20 - 0.12* 0.08* 
31-40 ปี 4.08 - - -0.04 
41 ปีขึ้นไป 4.12 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม จ าแนกตามเพศเป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 
41 ปีขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.10 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
  4.26 4.00 4.07 
ไม่เกิน 30 ปี 4.26 - 0.26* 0.20* 
31-40 ปี 4.00 - - -0.07 
41 ปีขึ้นไป 4.07 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ จ าแนกตามเพศเป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 
กลุ่มที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.11 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ด้านส่ง เสริมแหล่งเรียนรู้  
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
  4.12 4.08 4.24 
ไม่เกิน 30 ปี 4.12 - 0.03 -0.12* 
31-40 ปี 4.08 - - -0.16* 
41 ปีขึ้นไป 4.24 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ
เป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.12 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
  4.15 4.13 3.98 
ไม่เกิน 30 ปี 4.15 - 0.02 0.17* 
31-40 ปี 4.13 - - 0.15* 
41 ปีขึ้นไป 3.98 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ
เป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็น
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ต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.13 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 

 

อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
  4.26 4.10 4.19 
ไม่เกิน 30 ปี 4.26 - 0.15* 0.06 
31-40 ปี 4.10 - - -0.09 
41 ปีขึ้นไป 4.19 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ
เป็นรายคู่ มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โดยรวมมากกว่า กลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

 

ความคิดเห็น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในระบบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.483 2 1.241 41.65 0.00 
ภายในกลุ่ม 4.322 145 0.030 

รวม 6.805 147  
2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 1.077 2 0.538 13.67 0.00 
ภายในกลุ่ม 5.710 145 0.039 

รวม 6.787 147  
3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.296 2 0.148 4.08 0.02 
ภายในกลุ่ม 5.260 145 0.036   

รวม 5.556 147  

4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 0.630 2 0.315 7.10 0.00 
ภายในกลุ่ม 6.432 145 0.044   

รวม 7.062 147    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.426 2 0.213 22.24 0.00 
ภายในกลุ่ม 1.387 145 0.010   

รวม 1.813 147    
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.15 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานเป็นรายคู่ 

 

ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
  4.21 4.13 4.08 
1-5 ปี 4.21 - 0.08* 0.13* 
6 - 10 ปี 4.13 - - 0.05 
10 ปีขึ้นไป 4.08 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวม
มากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.16 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานเป็นรายคู่ 

 

ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
  4.21 4.13 4.08 
1-5 ปี 4.21 - 0.08* 0.13* 
6 - 10 ปี 4.13 - - 0.05 
10 ปีขึ้นไป 4.08 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวม
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มากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.17 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ 

 

ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
  4.31 3.97 4.07 
1-5 ปี 4.31 - 0.34* 0.24 
6 - 10 ปี 3.97 - - -0.10* 
10 ปีขึ้นไป 4.07 - - - 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างานเป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1 -5 ปี มีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี และ
กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวม
มากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.18 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

  4.09 4.26 4.06 
1-5 ปี 4.09 - -0.17* 0.03 
6 - 10 ปี 4.26 - - 0.20* 
10 ปีขึ้นไป 4.06 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.19 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

  4.17 4.13 4.06 
1-5 ปี 4.17 - 0.04 0.10* 
6 - 10 ปี 4.13 - - 0.06 
10 ปีขึ้นไป 4.06 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา และสถานประกอบการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ มีจ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวม
มากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.20 
 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ 

 
ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 6 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

  4.28 4.15 4.13 
1-5 ปี 4.28 - 0.13* 0.16* 
6 - 10 ปี 4.15 - - 0.02 
10 ปีขึ้นไป 4.13 - - - 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานเป็นรายคู่ มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมมากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 6-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
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 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.21 
 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ   
    1.1 ควรมีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.1 ควรมีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    
    2.2 ควรมีการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ 
    3.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ 
    3.2 ควรมีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ 
4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.1 ควรมีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  
 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ พบว่า ควรมีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  



 69 

 ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า ควรมีการ
ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และควรมี
การประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ พบว่า ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ และควรมีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ 
 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ควรมีการพิจารณาให้
ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา 

อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการ
ท างาน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาอ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 235 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) และสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 148  คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง 
ได้แก่ การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.3 สรุปผล 
5.4 อภิปรายผล 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การวิจัยการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา 
อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 

 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา  และสถานประกอบการ และด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน
พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ มีแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการก าหนดวิธีการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 2) ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่  มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และ
สถานประกอบการ พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการติดตาม ผลการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  

 4) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1  

สมมติฐานที่ 1 ครูและบุคลากร ที่มีเพศ มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ครูและบุคลากร ที่มีเพศ มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริม
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ และด้านส่งเสริม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากร มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ ครูและบุคลากร มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ครูและบุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่า ครูและบุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 3 ครูและบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แตกต่างกัน 
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 ผลการวิจัยพบว่า ครูและบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.3.3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 พบว่า  

 1) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะคือ 
  1.1 ควรมีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
 2) ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง

มีข้อเสนอแนะคือ 
  2.1 ควรมีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2.2 ควรมีการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 3) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ

สถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะคือ 
  3.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  
  3.2 ควรมีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ 
 4) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะคือ 
  4.1 ควรมีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัย การส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา 

อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจและ
สามารถน ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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5.2.1 การวิเคราะหก์ารส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณา
การการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ น า
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้
สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา  ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อย
โอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุจดาว  กลัดสุข (2555, บทคัดย่อ) พบว่า ความเหมาะสม
ในการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยภาพรวมและทุกด้านมีความ
เหมาะสมมาก   
 1) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบ เป็นการถ่ายทอดหรือปลูกฝัง เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ได้รับการศึกษา
วางตัวได้เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตามโอกาส
ของแต่ละบุคคล ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หน้า 23) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และความสามารถ
ของนักเรียน โดยการน ากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน
อย่างทั่วถึง 

 2) ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า การน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์
ในการจัดกระบวน การเรียนการสอน เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การะบวนการเรียน การสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ตามที่ต้องการ การน าภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียน เป็น
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กิจกรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ เป็น
ชุดความรู้ในชุมชนที่มีการใช้เพ่ือการด าเนินวิถีชีวิตที่ได้ผลมาในอดีต สามารถด ารงความสันติสุขแก่
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เน้นการมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์
ชาวบ้านที่เป็นผู้เชื่อมโยงชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในแต่ละท้องถิ่น ดังที่ ปรัชญา เวสารัชช์ (2548, หน้า 30) 
ได้กล่าวถึง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้เพ่ือการจัดการศึกษา ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ
ช านาญในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเป็นทรัพยากรจ าเป็น แต่
รัฐไม่สามารถจัดหามาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ จึงถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนใน
การจัดการศึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
ในแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ครูอาจเชิญผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมา
ช่วยสาธิตหรือสอนวิชาที่เกี่ยวข้องได้  แต่ไม่สอดคล้องกับ อมรรัตน์ พลดี(2550, บทคัดย่อ)  ได้
ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดเลย ที่พบว่าด้านวัสดุ – อุปกรณ์  มีการส่งเสริมอยู่ในระดับปานกลาง 
 3) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการ พบว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความส าคัญต่อชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้
จากมาตราต่าง ๆ เช่น มาตรา 8 ระบุให้การศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และ
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
ให้มีการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถานบันสังคมอ่ืนจัดการศึกษา มาตรา 23 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ครอบครัว  สังคม
และชุมชน มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรา 29 สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนจัดการศึกษาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ดังที่ ปรัชญา เวสารัชช์ (2548, หน้า 30) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 
การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน



 76 

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมเสนอแนะ 
ก ากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
 4) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษามาตั้งแต่ในอดีตและยิ่งมีบทบาท
มากยิ่งขึ้นปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายกระจายอ านาจการจัดการศึกษาสู่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(4) บัญญัติให้ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจ
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดและมีส่วนร่วมในการจัดมาตรา 289 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น รวมทั้งให้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัด ดังที่ 
ปรัชญา เวสารัชช์ (2548, หน้า 30) ได้กล่าวว่า กฎหมายได้ระบุหลักในการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาไว้ด้วย (มาตรา 9) ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการบริหารที่ให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้เอง (School - Based Management) ตามหลักการนี้จ าเป็นต้องแยก
ภาระงานด้านนโยบาย เกณฑ์ และมาตรฐานออกจากงานด้านปฏิบัติหรืองานบริการ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ส่วนกลางท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เกณฑ์ และมาตรฐาน ส่วนเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องกระจายอ านาจให้
หน่วยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยตนเองโดยหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่ติดตาม 
ประเมิน ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายอ านาจสามารถท าหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 1) ครูและบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ โดยครูและบุคลากรเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มากกว่าครูและบุคลากรเพศหญิง ทั้งนี้อาจป็นเพราะเพศชาย
เปิดใจแลกเปลี่ยนทัศนะ ยอมรับความคิดเห็นมุมมองใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านทั้งด้าน
การปรับโครงสร้างด้านกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ  

 2) ครูและบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้อาจป็นเพราะ ครูและบุคลากรที่มีอายุน้อยมีแนวความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อยกว่า ส่วนครูและบุคลากรผู้มีอายุมากจะมีการรับรู้และการ
ประเมินตัดสินสถานการณ์ หรือเหตุการณ์นั้น ๆ แตกต่างกัน  

 3) ครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้อาจป็นเพราะครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการท างานมากจะมีความคิดและมุมมองต่อสิ่งต่างๆ ได้มา กขึ้น ส่วนครูและบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย อาจจะมีแนวความคิดเห็นที่แคบ เพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์
ต่างก็มีแนวโน้มของความคิดเห็นในการแสดงออกของบุคคลเหมือน ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรรัตน์ พลดี (2550, บทคัดย่อ)  ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเลย พบว่า ด้านงบประมาณ แตกต่างกันตามตัวแปร 
ปริมาณในโรงเรียนเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล และคุณวุฒิของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่แตกต่างกัน 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 

 1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการก าหนดวิธีการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

 2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรส ารวจและจัดท าทะเบียนแห่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชน
สามารถหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม มีแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และป็นเครื่องมือที่ส าคัญของบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
 3) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และ
สถานประกอบการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4) ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ มีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดการศึกษาและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ตามสภาพความพร้อมและความเหมาะสม โดยมีจ านวนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดให้มีกลไก
ในการติดตามดูแลโรงเรียนที่ถ่ายโอนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรศึกษาวิจัยการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึก เพ่ือให้ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานในการจัดการศึกษา 
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 2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริม
การจัดการศึกษา  

 3.  ควรเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยให้ละเอียดมากขึ้นด้วยการเพ่ิมแบบสังเกตพฤติกรรม 
การสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามอย่างเดียวเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา 
อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
ค าชี้แจง    
 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1  
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 1 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 ในการตอบแบบสอบถามขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง ตอบทุกตอน ทุกข้อ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จะเก็บเป็นความลับและใช้เฉพาะ
ขอบเขตทางวิชาการ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่การงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 

นางสาวพรพรรณ  เอ้ือกิจ 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง เกี่ยวกับตัวท่านใน
ปัจจุบัน 
  
 1. เพศ 

  ชาย 
  หญิง 

 2. อายุ 
  ไม่เกิน 30 ปี 
  31-40 
  41 ปีขึ้นไป 

 3. ประสบการณ์ในการท างาน 
   1-5 ปี 
   6-10 ปี 

  10 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  
แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใน

สถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นข้อค าถามรายข้อโปรดท าเครื่องหมาย () ลงในระดับการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
  

ข้อ ค าถาม 
ระดับการส่งเสริม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ   
1 มีการประสานการส ารวจ รวบรวมข้อมูล

ประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา  
     

2 มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนและแผนที่
การศึกษา   

     

3 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

     

4 มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

     

5 มีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

     

6 มีแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

     

7 มีการส่งเสริมเชื่อมโยงกับการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     

 



95 
 

ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
8 มีการศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการ

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  

     

9 มีการประสานการด าเนินงานกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

     

10 มีการประสานการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

     

2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่ง

เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

     

2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการ
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

3 มีประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

     

4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

     

5 มีการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

     

6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
7 ส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

     

3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ 
1 มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความ

เข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ  

     

2 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  

     

3 มีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุ ม ช น สถาบั นทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ 

     

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง  มีความรู้ ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 

     

5 มีการส่ ง เสริมการด า เนินงานการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ 

     

6 มีการติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 ส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ใน

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

     

3 มี การประเมิ นความพร้ อมในการจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามค าร้องขอ 

     

4 มีการพิจารณาให้ความเห็นในการจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

5 มีการประสาน ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

     

 
ตอนที่ 3  

แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
ค าชี้แจง เพ่ือให้การส่งเสริมการจัดการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
อ าเภอศรีสมเด็จ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ขอให้ท่านโปรดให้ข้อเสนอแนะให้ครบทั้งสี่ด้าน เพ่ือน าข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ   
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
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2. ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
............................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
 
4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 



                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.854 28 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ข้อ1.1 120.7333 42.133 .543 .845 
ข้อ1.2 120.8000 41.269 .688 .841 
ข้อ1.3 120.8333 41.109 .630 .842 
ข้อ1.4 120.8333 40.557 .636 .841 
ข้อ1.5 120.8000 41.614 .632 .842 
ข้อ1.6 121.0000 44.138 .237 .854 
ข้อ1.7 120.9000 40.990 .538 .844 
ข้อ1.8 120.7333 43.375 .350 .850 
ข้อ1.9 121.0000 43.448 .259 .854 
ข้อ1.10 120.7333 44.478 .536 .857 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ข้อ2.1 120.6000 42.041 .582 .844 
ข้อ2.2 120.5667 42.392 .538 .845 
ข้อ2.3 120.7333 43.168 .382 .850 
ข้อ2.4 120.8000 42.372 .444 .848 
ข้อ2.5 120.7000 40.631 .618 .841 
ข้อ2.6 120.9667 44.861 .469 .862 
ข้อ2.7 120.7667 44.116 .238 .854 
ข้อ3.1 120.7333 40.202 .751 .837 
ข้อ3.2 120.8333 42.006 .577 .844 
ข้อ3.3 120.6333 43.689 .310 .852 
ข้อ3.4 121.0667 42.478 .465 .847 
ข้อ3.5 121.0333 42.378 .460 .847 
ข้อ3.6 120.6000 44.455 .396 .855 
ข้อ4.1 120.4667 46.326 .591 .861 
ข้อ4.2 120.6000 43.352 .370 .850 
ข้อ4.3 120.7000 45.459 .383 .859 
ข้อ4.4 120.6000 44.731 .536 .856 
ข้อ4.5 120.5333 45.775 .652 .859 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 

1. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ         
1 มีการประสานการส ารวจ รวบรวม

ข้ อมู ลประชากร  แล ะทรั พยาก ร
ทางการศึกษา  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2 มีการจัดท าส ามะโนนักเรียนและแผน
ที่การศึกษา   +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

3 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 3 1 

 
ใช้ได้ 

4 มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 

5 มีการก าหนดวิธีการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 

6 มีแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 

7 มีการส่งเสริมเชื่อมโยงกับการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

+1 2 3 
8 มีการศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบ

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  +1 0 +1 2 0.67 

 
 

ใช้ได้ 
9 มีการประสานการด าเนินงานกับ

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา +1 +1 0 2 0.67 

 
 
 

ใช้ได้ 
10 มีการประสานการติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
2.ด้านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

 

1 มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการ

เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
3 มีประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

+1 2 3 
5 มีการติดตามและประเมินผลการใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการ

เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการ เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
7 ส่งเสริมครูใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ +1 +1 0 2 0.67 

 
 
 

ใช้ได้ 
3. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถาน
ประกอบการ 

1 มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา  และสถานประกอบการ  +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
2 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน

การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ  0 +1 +1 2 0.67 

 
 
 

ใช้ได้ 
3 มีการประเมินศักยภาพ และความพร้อม

ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการ +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

+1 2 3 
4 ส่งเสริมสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครอง  มีความรู้ ความสามารถใน
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่
บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
5 มีการส่งเสริมการด าเนินงานการจัด

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
6 มีการติดตาม ผลการจัดการศึกษาของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1 

 
 
 

ใช้ได้ 
4. ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 ส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่

ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 0 +1 +1 2 0.67 

 
 

ใช้ได้ 
2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

มีความพร้อมในการจัดการศึกษา +1 +1 +1 3 1 
 

ใช้ได้ 
3 มีการประเมินความพร้อมในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามค าร้องขอ +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
4 มีการพิจารณาให้ความเห็นในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น +1 0 +1 2 0.67 
 

ใช้ได้ 
5 มีการประสาน ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1 

 
 

ใช้ได้ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ชื่อสกุล  นางสาวพรพรรณ  เอ้ือกิจ 
วัน  เดือน  ปี เกิด  11 กันยายน 2518 
สถานที่เกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  1 หมู่ที่ 13 ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2546  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 
 พ.ศ. 2552  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองใหญ่ 

อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2540  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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