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เว้น 1 บรรทัด 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอโซ่พิสัย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

Educational Management in Schools under the Project of  Expanding 
Opportunities for Education Sopisai District Bueng Kan Primary 

Educational Service Area Office 

 
กฤษณะ  จูมค ำตำ1  ภควรรณ  สุนส ำโรง2 

 

บทคัดย่อ  
กำรวิจัย เรื่องกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และเพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยสภำพปัจจุบันของกำรจัดกำรศึกษำ คือ ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.39 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมำคือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร เป็นอันดับที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไปเป็นอันดับที่  3 ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลเป็นล ำดับสุดท้ำย 
ค าส าคัญ: กำรจัดกำรศึกษำ, โรงเรียนขยำยโอกำส, ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

Abstract  
This study explored circumstances of Educational Management in Schools under the Project 

of Expanding Opportunities for Education, Sopisai District Bueng Kan Primary Educational Service Area 
Office. The purpose was also to find ways for educational management development for schools in 
this area. Participants were school principals, vice-principals, teachers, educational personnel, 
government staff, and temporary employees.The major results showed that overall circumstances of 
school educational management was at the high level = 3.57 S.D. = 0.39 To be particular, four aspects 
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of school educational management ranking from the most to the least respectively were 1) budgeting, 
2) academic, 3) general administration, and 4) personnel management.  
Keywords: Educational Management, Opportunities for Education 
   
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในอ ำเภอโซ่พิสัย  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ  
ท ำกำรสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนช่วงชั้นที่ 1-3 มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้ำนหนองโดดอนเสียด โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง โรงเรียนบ้ำนนำเหว่อโนนอุดม โรงเรียนบ้ำนสำมหนองโรงเรียนบ้ำนค ำ
ไผ่และโรงเรียนสังวำลย์วิทย์ 1 ด ำเนินงำนตำมกรอบกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 
ซึ่งขั้นตอน กระบวนกำรและกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำจึงมีควำมส ำคัญที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนจ ำเป็ นต้อง
ปรับปรุง พัฒนำ ขั้นตอน กระบวนกำรกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำนั้นให้มีประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำผู้เรียนและโรงเรียน
ให้มีคุณภำพ 

จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรวำงแผน ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำแก่โรงเรียนขยำยโอกำส ทำงกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำร
แก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอ ำเภอโซ่พิสัย  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

2.  เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเพื่อศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอ 
โซ่พิสัย  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยตำมล ำดับดังนี้ 

1. วิธีวิจัย 
    กำรวิจัยนี้มุ่งศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย  ส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ โดยกระบวนกำรดังต่อไปนี้ 
    1.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
    1.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
2.  กำรก ำหนดประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 
    2.1  ประชำกร 
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  ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ จ ำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนหนองโดดอนเสียด โรงเรียนบ้ำนโนนสวำง 
โรงเรียนบ้ำนนำเหว่อโนนอุดม โรงเรียนบ้ำนสำมหนอง โรงเรียนบ้ำนค ำไผ่ และโรงเรียนสังวำลย์วิทย์ 1 รวมทั้งสิ้น 103 
คน 
                2.2  กลุ่มตัวอย่ำง 

ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรซึ่งเป็น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอ โซ่พิสัย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ โดยใช้สูตรของ ยำมำเน่ (Yamane) ที่ระดับนัยส ำคัญ .05 และ
คลำดเคลื่อนร้อยละ 5 จำกจ ำนวนประชำกร 103 คน ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 82 คน โดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random Sampling) 

    2.3  ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำง

กำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน 6 คน 
3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
    3.1 แบบสอบถำม 
         เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพ

กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึง
กำฬ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมดังนี้ 

         1. ศึกษำ ค้นคว้ำ ต ำรำ เอกสำร และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด กำรศึกษำในโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

         2. ร่ำงแบบสอบถำม พร้อมขอค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อน ำไปสร้ำงแบบสอบถำมที่
เหมำะสม 

         3. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
         4. น ำแบบสอบถำม ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 2 คน เพื่อพิจำรณำควำม

เหมำะสมในประเด็นที่วิจัยและตรวจสอบหำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ของแบบสอบถำม 
         5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญแล้วเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำอีกครั้งหนึ่ง 
         6. น ำแบบสอบถำมเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนพิมพ์ 
         7. น ำแบบสอบถำมจ ำนวน 30 ชุดไปทดลอง (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำง

ที่ท ำกำรวิจัย และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำค ำนวณหำค่ำควำมเชื่อมั่น ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ วิธีกำรครอนบำค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับเท่ำ .98 

        8. จัดท ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพควำมเที่ยงตรงและควำมเชื่อมั่น น ำไปเก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ในกำรวิจัย 

  



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-569- 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1 กำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม 
        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
        1. ขอหนังสือจำกวิทยำลัยนครรำชสีมำ เพื่อขอควำมร่วมมือจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำง

กำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ  ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว 
ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 6 โรงเรียน โดยส่งแบบสอบถำมไปยังกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 82 คน 

        2. ผู้วิจัยน ำหนังสือขอควำมร่วมมือพร้อมแบบสอบถำมไปส่งให้กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ ทั้ง 6 โรงเรียนด้วยตนเองพร้อมทั้งขอ
ควำมร่วมมือให้ช่วยแจกแบบสอบถำมแก่ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงชั่วครำว ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมและหลังจำกนั้น 1 สัปดำห์ ผู้ศึกษำขอรับแบบสอบถำมคืน
ด้วยตนเอง 

        3. เมื่อครบก ำหนดเวลำ ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมทั้ง 6 โรงเรียน ได้แบบสอบถำม
ฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

   4.2  กำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภำษณ์ 
         กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภำษณ์ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
         1. ขอหนังสือจำกวิทยำลัยนครรำชสีมำ เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ เพื่อ
ท ำกำรสัมภำษณ์ จ ำนวน 6 คน 

         2. ผู้วิจัยขอสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ โดยนัดวันสัมภำษณ์ เมื่อถึงวันสัมภำษณ์เดินทำงไปสัมภำษณ์และบันทึกข้อมูลด้วย
ตนเอง 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
    5.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
          ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำตรวจควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแต่ละฉบับและท ำกำร

บันทึกรหัสในแบบสอบถำมเพื่อเตรียมข้อมูลและวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
           แบบสอบถำมตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย

กำรหำควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำร้อยละ (Percentage) 
           แบบสอบถำมตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ มีลักษณะค ำถำมแต่ละข้อ มี 5 ตัวเลือกคือ ปฏิบัติ
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
                     กำรวิเครำะห์แบบสัมภำษณ์ใช้กำรสรุปประเด็นจำกผลกำรสัมภำษณ์ 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เพศหญิงจ ำนวน 58 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.73 อำยุ 30-40 ปี จ ำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.49 ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.93 ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 82.93 และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนน้อย
กว่ำ 5 ปี จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15 

กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำบึงกำฬ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติงำนมำก ค่ำเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.39 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ กำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก 3 ด้ำน โดย กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ เป็น
อันดับแรก รองลงมำคือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร วิชำกำรเป็นอันดับที่ 2 กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป เป็น
อันดับที่ 3 กำรปฏิบัติงำนที่อยู่ในระดับปำนกลำงคือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นอันดับสุดท้ำย  
ซึ่งสำมำรถสรุป แต่ละด้ำนได้ดังนี้ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติงำนมำก ค่ำเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.43 
โดยระดับกำรปฏิบัติมำกคือโรงเรียนมีกำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน ที่มีคุณภำพสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ
จัดท ำหนังสือเรียน หนังสืออ่ำนประกอบ แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนเป็นอันดับที่ 1 
รองลงมำโรงเรียนมี กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยมุ่งเน้นพัฒนำนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ มีควำมรู้และคุณธรรมเป็นอันดับที่ 2 โรงเรียนมีครูแนะแนวที่มีทักษะในกำรแนะแนว และมีกำรจัด ระบบ
กำรแนะแนวและกำรช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ เป็นอันดับที่ 3 ส่วนโรงเรียนมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำและเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นอันดับสุดท้ำย 

กำรบริหำรงบประมำณ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติงำนมำก ค่ำเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.45 
โดยระดับกำรปฏิบัติมำกคือ โรงเรียนมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำก ำหนดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมำคือ โรงเรียนมีกำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และแบบรำยงำน 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตำมระเบียบของทำงรำชกำร เป็นอันดับที่ 2 โรงเรียนมีกำรจัดท ำบัญชีกำรเงินตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร เป็นอันดับที่ 3 ส่วนโรงเรียนมีกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ ส ำรวจควำมต้องกำรของ
นักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืม ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับสุดท้ำย 

กำรบริหำรงำนบุคคล โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติงำนปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
0.38 โดยระดับกำรปฏิบัติมำกที่สุดคือโรงเรียนมีกำรส่งเสริมและด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอันดับที่1 รองลงมำระดับกำรปฏิบัติงำนมำกคือโรงเรียนมี
กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีมีระเบียบ
วินัย เป็นอันดับที่ 2 โรงเรียนมีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นอันดับที่ 3 ส่วน
โรงเรียนได้รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เสนอไปยังผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบเป็นอันดับสุดท้ำย 

กำรบริหำรทั่วไป โดยภำพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติงำนมำก ค่ำเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.49 โดย
ระดับกำรปฏิบัติมำกคือโรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมสนใจและควำมถนัดของนักเรียนเป็นอันดับที่ 1 รองลงมำคือโรงเรียนมีกำรจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและแก้ไข
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พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นอันดับที่ 2 โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรวำงแผน
และด ำเนินกำรน ำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกโรงเรียน เป็นอันดับที่ 3 ส่วนโรงเรียนมีกำรเสนอ ข้อมูลและควำมต้องกำร
ในกำรยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภำพสถำนศึกษำเป็นอันดับสุดท้ำย 
 
อภิปรายผล  

กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ อ ำเภอโซ่พิสัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำบึงกำฬ โดยภำพรวมกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำร ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณมีระดับกำรปฏิบัติมำกเป็นล ำดับที่ 1 รองลงมำคือกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไปและด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ทั้งนี้เพรำะว่ำ กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
นั้น งบประมำณเป็นปัจจัยที่ส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรงำนของโรงเรียน ส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน เพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผน โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชฎิล นิ่มนวล (2545 : 41) ที่กล่ำวว่ำ กำรบริหำรงำนงบประมำณหมำยถึง กำรวำงแผนในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยรับ รำยจ่ำย กำรท ำบัญชี กำรตรวจสอบและกำรควบคุมดูแลใช้จ่ำยให้เป็นไปอย่ำงรอบคอบ โดยมี
หลักกำรที่ว่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดสุดและจะต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินล่วงหน้ำพร้อมทั้งมีกำร
คำดกำรณ์ถึงสภำพกำรเงินเกี่ยวกับรำยรับรำยจ่ำยและสูงขึ้นและลดลงอย่ำงไร เพื่อให้กำรบริหำรมีประสิทธิภำพอย่ำง
แท้จริงสอดคล้องกับกำรศึกษำของอุทิศ ศรีประสงค์ (2547) ได้วิจัยเรื่องสภำพกำรบริหำรงำนกำรเงินและพัสดุของ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำ สภำพกำรบริหำรงำน
กำรเงินและพัสดุของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจั งหวัดอุบลรำชธำนี โดย
ภำพรวมมีกำรปฏิบัติระดับมำก 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) กำรบริหำรงำนวิชำกำร โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท ำกำรวิจัยกำรศึกษำ และมีกำรวิเครำะห์

และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่นให้มีคุณภำพเหมำะสมกับผู้เรียน 
(2) กำรบริหำรงบประมำณ โรงเรียนควรส่งเสริมมีกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ ส ำรวจควำม

ต้องกำรทุนกำรศึกษำของนักเรียน ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครั ฐและเอกชนเพื่อให้สนับสนุน
ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน และควรมีกำรจัดระบบ กำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี กำรก ำกับกำรใช้งบประมำณให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม ให้สำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมโปร่งใสและเป็นปัจจุบัน 

(3) กำรบริหำรงำนบุคคล เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และโรงเรียน
ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัย และรับเรื่องร้องทุกข์ โรงเรียนควรด ำเนินกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำหำ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดขึ้นอย่ำงเคร่งครัดและเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรจัดบุคลำกรให้
เหมำะสมกับภำระงำนและหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

(4) ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป เมื่อโรงเรียนมีปัญหำเกี่ยวกับกำรสถำนภำพของโรงเรียน ควรมีกำรร่วมประชุม
ระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน ก่อนที่โรงเรียนมีกำรเสนอข้อมู ลและควำม
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ต้องกำรในกำรยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภำพสถำนศึกษำไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และต้องด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน มีกำรก ำหนดภำระงำนตำมกรอบภำรกิจที่ต้องรับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
(1) ควรศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
(2) ควรศึกษำกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพื่อน ำผลกำรวิจัยมำพัฒนำ

และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 
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