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บทคัดย่อ 
 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556-2557 
 วัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กล
ยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 2) เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน หลังการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB 
MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้
กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  
 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาปีการศึกษา 2556-2557 ศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
1) นักเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2556 ใช้นักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่ 1-2 ทุกคน จ านวน 195 คน และใช้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทุกคน จ านวน 55 คน  
รวมทั้งสิ้น 250 คน และปีการศึกษา 2557 ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นไปเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2-3 ทุกคน จ านวน 152 คน และใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นไปเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-
6 ทุกคน จ านวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 200 2) ครู ศึกษาจากประชากร ปีการศึกษา 2556 จ านวน 28 คน 
และปีการศึกษา 2557 จ านวน 26 คน 3) เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียนละ 2 คน 15 ชั้นเรียน 
ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน และปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน         
4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ยกเว้นผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 
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จ านวน 13 คน5) ผู้น าชุมชน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนด
จากผู้แทนองค์กร 5 องค์กร องค์กรละ 2 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามตามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 2 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน จ านวน 1 ฉบับ และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ จ านวน 2  ฉบับ  รวมที่ประเมิน 5  ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละฉบับ เท่ากับ 0.93 และ 0.94 สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556-2557 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ 
“PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2556-2557ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า 
 ปีการศึกษา 2556 โดยรวมทั้งสี่กลุ่ม มีความเห็นว่าระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOBMODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม การวิจัย  ความรับผิดชอบความรู้ การจัด
องค์การ และการปฏิบัติที่ เป็นเลิศอยู่ในระดับมาก  (X =4.44,S.D.=0.78) ส่วนปีการศึกษา 2557 
โดยรวมทั้งสี่กลุ่ม มีความเห็นว่าระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ 
“PRAKOBMODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
การมีส่วนร่วม การวิจัย  ความรับผิดชอบความรู้ การจัดองค์การและการปฏิบัติที่เป็นเลิศอยู่ในระดับ
มากที่สุด  (X =4.72,S.D.=0.64)  
 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2556 พบว่าโดยรวมทุกมาตรฐาน มีระดับคุณภาพมาตรฐาน 
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนปีการศึกษา 2557พบว่าโดยรวมทุกมาตรฐาน มีระดับคุณภาพ
มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 4.18  
 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556-2557 
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 3.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 
2556-2557 
 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาปีการศึกษา 
2556 พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.89  ส่วนปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 70.31   
สรุปโดยภาพรวมปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2556 
 3.2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2556-2557 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมปีการศึกษา 2556  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
38.64 และปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.77 มีค่าพัฒนา เท่ากับ (0.13)ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.35 และปีการศึกษา 2557มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.86 มีค่าพัฒนา เท่ากับ (0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีค่าพัฒนาสูงสุด (8.27) รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
ค่าพัฒนา เท่ากับ (2.36) ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าพัฒนาต่ าสุด มีค่า
พัฒนา (-7.59) 
 สรุปโดยภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2557 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2556  
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ 
“PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 
หลังการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
 สรุปผลโดยภาพรวม การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์
“PRAKOBMODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 
2556-2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้น า
ชุมชน พบว่าปีการศึกษา 2556 โดยรวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผู้น าชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.53,S.D.=0.87)  ส่วนปีการศึกษา 2557 
โดยรวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้น าชุมชน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.73,S.D.=0.58)   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา  ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ สร้างองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน การจัดองค์การตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ท าให้
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน เน้นให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
โดยมีผู้บริหารเป็นผู้น าทีม  ทั้งนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการพัฒนา และสร้างความตระหนัก
ให้บุคลากรในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ในการบริหารควรสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน และประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องทั้ง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้น าชุมชน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและส่วนต าบล  เทศบาลต าบล และหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ในด้านงบประมาณ 
วิทยากร ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการศึกษา  จัดหาอุปกรณ์การศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ และท าให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3. ในการบริหาร ผู้บริหาร ครู ควรมีข้อตกลงกันอย่างแท้จริงในการก าหนดการนิเทศ
ติดตามและประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

4. การบริหารเป็นการด าเนินงานที่ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนต้องการทราบทั้งภาพ
ความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารและครู ควรยอมรับผลการประเมิน
น าจุดด้อย จุดเด่นของโรงเรียน และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ไปพัฒนาปรับปรุงให้โรงเรียนมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาติดตามภาพความส าเร็จของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  เพื่อดูพัฒนาการที่

เกิดขึ้น และเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา หรือไม่อย่างไร 
2. ควรน ากลยุทธ์ “PRAKOBMODEL” ซึ่งประกอบด้วยหลักการมีส่วนร่วม การวิจัย  

ความรับผิดชอบ ความรู้ การจัดองค์การและการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ เพื่อท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน และควรน ารูปแบบนี้ขยายผลแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้น าไปพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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3. ควรมีการศึกษาผลของการน าผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้น าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารจัดการการเรียนรู้ของครูผู้สอน  ตลอดจนพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียน 
 
  


