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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C 

Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านครูท่ีดี ด้านนักเรียนท่ีดี ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี

ดี ด้านชุมชนท่ีดี และด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
108 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ จำแนกเป็น 2 ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส และ

โรงเรียนประถมศึกษา กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยท่ีสุด โดยมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .75 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนใน

กลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านครูท่ีดี ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ด้านนักเรียนท่ีดี ด้านชุมชนท่ีดี และด้าน

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model  

(5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 พบว่า ครูสังกัดประเภทโรงเรียนท่ีต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสอนในโรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาทุกด้าน 
 
 

คำสำคัญ: การบริหารงาน, นวัตกรรม PE3C Model, โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine and comparison of the administration 

using Innovative PE3C Model (5-Good Model) in schools of Kamphaeng Sean Network 2 

under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, in 5 aspects including good 

teachers, good students, good school board committee, good Community and good 

collaboration from schools’ partners. The researcher divided the schools into 2 types: 

opportunity expansion school and ordinary primary school. By using the table of random 

number and using proportionate stratified random sampling technique, the researcher 

selected the study sample which were the teachers in opportunity expansion school and 

ordinary primary schools, totaling 108 teachers. The instrument used for collected data 

was a questionnaire containing 5-point Likert scale (strongly agree, neither agree nor 

disagree, disagree and strongly disagree) with the reliability of .75. The statistics used for 

analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows: 1) the administration using Innovative PE3C 

Model (5-Good Model) in schools of Kamphaeng Sean Network 2 under Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1 were performed at high level in whole and in 

part. The listed mean scores in order from the highest to the lowest included good 

teachers, good collaboration from schools’ partners, good students, good community and 

good school board committee and 2) the comparison results revealed that the teachers 

in different school types expressed different opinions towards the  administration using 

Innovative PE3C Model (5-Good Model) in schools of Kamphaeng Sean Network 2 under 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 in whole and in part at the .05 

level of significance. The opportunity expansion school teachers’ mean scores of opinion 

towards the administration were higher than the primary school teachers in every aspect of 

the Model. 

 

Keywords: Administration, Innovative PE3C Model, Schools Network 

 

บทนำ 

ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

เน่ืองจากเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงสังคมอยู่บนฐานของความรู้ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมความ

รุนแรงมากข้ึน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการส่ือสาร ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ี
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เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ท้ังน้ีการปฏิรูป

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญอันจะผลักดันให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ การศึกษาเป็น

พ้ืนฐานท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ปัจจัยและผลลัพธ์ท่ีสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ
ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ต้องอาศัยประชากรท่ีมีคุณภาพเม่ือบุคคลมี

ความสำคัญท่ีสุดแล้ว ดังน้ันการพัฒนาการบริหารจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องดำเนินการให้สามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคงมีคุณภาพและมาตรฐาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2554) 

การจัดการศึกษาจึงจำเป็นจะต้องมีคุณภาพเพ่ือได้ผลผลิตท่ีดีไปด้วยเป้าหมายของการบริหารงาน
ของโรงเรียน คือ การพัฒนาคน โดยมีความเช่ือว่ามนุษย์มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอด

ชีวิตนอกจากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพโดยตรงแล้วยังจำเป็นต้องคำนึงถึงกลไกและ

สภาพแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มท่ีเพ่ือเตรียมคนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้
คิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้น่ันคือจะต้องให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรับความเป็นสังคมนานาชาติ จัดการเรียนรู้จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สามารถนำความรู้ในวิชาต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
ต้องจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข (คมคณิต ไกรทอง, 2553) 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ โดยโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ี

หลอมรวมบุคลากรการศึกษาเช่น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน และร่วมพัฒนาไปสู่เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันการบริหารงานโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
น้ัน ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากรท่ีมีคุณภาพ สถานท่ี สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

วิธีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงคือ “ทรัพยากรมนุษย์” โดยเฉพาะครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพราะมีบทบาทและเป็นตัวสำคัญในการจัดระบบและดำเนินการทางการศึกษา 
มีความสำคัญในการจัด การเรียนการสอนเพ่ือสร้างเยาวชนของชาติ ให้เก่ง ดี มีความสุข รู้จักคิดอย่าง

สร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป (ธาดา ราชกิจ, 2562) 

ท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ผู้บริหารและกระบวนการบริหาร ในการบริหารงานในสถานศึกษาน้ันได้บริหาร 
“แบบทุกคนมีส่วนร่วม” โดยพิจารณาจัดทำภารกิจให้ชัดเจน ครอบคลุมงานท้ังหมดและมีการกำหนดกลุ่มงาน

ท่ีมีความสอดคล้องกัน จัดโครงสร้างบริหารท่ีเป็นนิติบุคคล มีการบริบทท่ีมีสายบังคับบัญชา และการ

ประสานคน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีบังคับบัญชาตาม

กฎหมายเพ่ือให้งานสำเร็จเกิดประสิทธิภาพ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถจัดระบบงานและหัวหน้า
งานต้องใช้ความรู้ความสามารถในการจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ร่วมงาน 

ดังน้ันผู้บริหารหน่วยงานจึงเป็นผู้มีความสำคัญ อย่างย่ิงในการเป็นแบบอย่างท่ีดีในองค์การท่ีจะนำ

หน่วยงานสู่ความสำเร็จ 
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การบริหารงานของโรงเรียน น้ันไม่ใช่อยู่ท่ีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ต้อง

ข้ึนกับการแสดงบทบาทในการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาว่าได้มีการบริหารงาน

ตามแนวคิด ทฤษฎีหรือกรอบมาตรฐาน ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ัน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน  

2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ได้นำวิธีการบริหารงานโรงเรียนด้วยนวัตกรรม 

PE3C Model (5ดี โมเดล) ประกอบไปด้วย 1) ด้านครูท่ีดี (Professional Teacher) 2) ด้านนักเรียนท่ีดี 

(Excellent Student) 3 ) ด้ านคณ ะกรรมการสถาน ศึกษาท่ี ดี  (Committee) 4 ) ด้ าน ชุมชน ท่ี ดี  

(Community 5) ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี (Cooperation) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษา การบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เก่ียวกับนวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียนด้วยนวัตกรรม PE3C Model  

(5ดี โมเดล) เพ่ือท่ีจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model  

(5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 โดยจำแนกตามประเภทโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานด้วยนวัตกรรม 

PE3C Model (5ดี โมเดล) ตามท่ีโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

ครูท่ีดี 2) ด้านนักเรียนท่ีดี 3) ด้านกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 4) ด้านชุมชนท่ีดี และ 5) ด้านได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังแผนภาพท่ี 1 ตามแผนภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 

 1. ประเภทโรงเรียน 
    1.1 โรงเรียนขยายโอกาส 

    1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 
     

  

   

   

 

การบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย     

กำแพงแสน 2 

   1. ด้านครูท่ีดี   

 2. ด้านนักเรียนท่ีดี 

 3. ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 

 4. ด้านชุมชนท่ีดี 

 5. ด้านด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

   

 

              ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 โรงเรียน รวมประชากรท้ังส้ิน  

149 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดขนาดตัวอย่างเทียบโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejci & Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) สุ่มตัวอย่าง

เป็น 2 ประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา ได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ 108 คน 

เคร่ืองมือและสถิติในการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 โรงเรียน  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา รวมประชากรท้ังส้ิน  

149 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวนท้ังส้ิน 108 คน โดย กำหนดขนาดตัวอย่างเทียบ

โดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejci & Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น  
2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทโรงเรียน 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน
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โรงเรียนด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล ) ของโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์)  

กลุ่มกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เก่ียวกับการบริหารงาน

ด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านครูท่ีดี ด้านนักเรียนท่ีดี ด้านกรรมการ
สถานศึกษาท่ีดี ด้านชุมชนท่ีดี และด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

การบริหารงานของโรงเรียนแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  

นำข้อมูลท้ังหมดมาสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา และนำแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ และมีความรู้เก่ียวกับบริหารงานของสถานศึกษา จำนวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผลการวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกราย

ข้อ และหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient 

alpha) ของ Cronbach ได้ความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.75 

2. การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทำหนังสือแนะนำตัว จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี เพ่ือยืนยันและขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 1 เพ่ือขออนุญาตส่งแบบสอบถามไปยังครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวนแบบสอบถามท่ีส่งไปจำนวน 108 ฉบับ เม่ือได้รับแบบสอบถาม
กลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ท้ังหมด เลือกฉบับท่ีสมบูรณ์มาจัดระบบข้อมูลลงรหัส

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) คือ  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยด้วย การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง สองกลุ่มท่ีมีอิสระต่อกัน โดยใช้ t-test 

แบบ Independent Samples  

 

ผลการวิจัย  
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการบริหารงานด้วยนวัตกรรม

PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

 

การบริหารงานด้วยนวัตกรรม x' S.D. ระดับ 

ด้านครูท่ีดี 4.47 0.56 มาก 

ด้านนักเรียนท่ีดี 4.37 0.66 มาก 

ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 4.27 0.70 มาก 

ด้านชุมชนท่ีดี 4.30 0.68 มาก 

ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 4.44 0.61 มาก 

รวม 4.37 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียน 

ในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมท้ัง  

5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉล่ียมาก 
ไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านครูท่ีดี ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ด้านนักเรียนท่ีดี 

ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการบริหารงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามประเภทโรงเรียน 

(n=108) 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 

การบริหารงานด้วยนวัตกรรม 

โรงเรียนขยาย

โอกาส 

โรงเรียน

ประถมศึกษา 
 

t 

 

Sig x' S.D. x' S.D. 

ด้านครูท่ีดี 4.48 0.51 4.47 0.61 2.572 .004 

ด้านนักเรียนท่ีดี 4.44 0.58 4.31 0.72 2.284 .010 

ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี 4.36 0.64 4.18 0.75 5.470 .001 

ด้านชุมชนท่ีดี 4.39 0.64 4.21 0.72 3.243 .011 

ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 4.50 0.60 4.41 0.63 1.593 .001 

ภาพรวม 4.43 0.59 4.32 0.69 3.705 .003 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูสังกัดประเภทโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 

ด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 โดยรวมและราย

ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยพบว่าครูท่ีสอน 

ในโรงเรียนขยายโอกาสมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูในโรงเรียนประถมศึกษาทุกด้าน 
 

อภิปรายผล 

การวิจัยการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

กำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

กำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 นำมาอภิปรายในแต่ละด้าน
ดังน้ี 

1.1 ด้านครูท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูรู้จักอดทน ผ่อนปรนต่อ

ปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ท้ังในเวลาและนอกเวลาสอน มีความยุติธรรมและทำให้ศิษย์เกิด
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ความอบอุ่นใจ อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนจัดการ

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษา มีการนำเอาหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัด 
และประเมินผลของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองม้วน 

ต้นกันยา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพระธาตุขามแก่น 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตามขอบข่ายงานวิชาการ 4 ท้ังด้าน ได้แก่ ด้านงาน

บริหารหลักสูตร ด้านงานการสอนและการจัดการเรียนการสอน ด้านงานนิเทศการสอน ด้านงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ผลการวิจัยโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก 

1.2 ด้านนักเรียนท่ีดี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนรู้จักการให้ความ

ร่วมมือกับคนอ่ืน มีวินัยในตนเอง ขยันหม่ันเพียร อดทน ซ่ือสัตย์ รู้จักแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และรู้บทบาท หน้าท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 มีการจัด

การศึกษาในโรงเรียนในด้านงานกิจการนักเรียนและด้านวิชาการ โดยเฉพาะ การร่วมกำหนดกรอบระเบียบ

วินัย ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา พฤติกรรมนักเรียน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่าการศึกษามีความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม 
จริยธรรมควบคู่กับวิชาการเพ่ือให้ ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมท้ังทางด้านฐานความรู้คุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถปรับตัว ให้กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช  2551 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2533:  

24-25) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนเป็นตัวกลางและ เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มองเห็น
ภาพชัดเจนข้ึนซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียน 

1.3 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทำการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ สร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีมีวัยใกล้เคียงให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในโรงเรียน และสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ประสานงานกับชุมชน อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 มีประสานงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีการประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ดีย่ิงข้ึน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนัสชนก เพ็งขาเม (2556: 27-44) กล่าวว่าคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษา

ตามขอบข่ายงานของโรงเรียน พบว่า ปัญหาสำคัญ คือ ไม่มีเวลาเข้าร่วม ประชุมหรือทำกิจกรรมร่วมกับ

โรงเรียน การจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเป็นส่วน ใหญ่คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเพียงแค่ผู้

รับทราบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขาดการประสานงาน 
และขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดการประชุมในช่วง

วันหยุดราชการหรือเสาร์-อาทิตย์ แทน 
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1.4 ด้านชุมชนท่ีดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะชุมชนให้ข้อเสนอแนะและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา การตรวจสอบการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังท่ีบ้านและท่ีสถานศึกษา อีกท้ังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2  

มีการจัดการศึกษาให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนในในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานกิจการนักเรียนและ

ด้านวิชาการ โดยเฉพาะ การร่วมกำหนดกรอบระเบียบวินัย ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ปัญหา พฤติกรรมนักเรียนกับทางโรงเรียนเช่น ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็นต้น และการ

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองและชุมชนให้
ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับวิชาการเพ่ือให้ ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความ

พร้อมท้ังทางด้านฐานความรู้คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัว ให้กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกาญจนา ศรีวรพงษ์ (2549) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้มีการติดต่อระหว่าง

บ้านกับโรงเรียนโดยให้ จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับตัวนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียน และยัง

สอดคล้องกับ แนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2533: 24-25) กล่าวว่า ส่ือการเรียนการสอนเป็นตัวกลางและ 

เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มองเห็นภาพชัดเจนข้ึนซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนของนักเรียนและโรงเรียน จากผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชนให้ ความสนใจกับงาน

กิจการนักเรียนและงานวิชาการ เพราะถือว่าเป็นตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงคุณภาพของ นักเรียนและคุณภาพของ

การศึกษา จึงควรอย่างย่ิงท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

1.5 ด้านได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารเร่ืองราวและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ทุกฝ่ายสนับสนุนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

อีกท้ังโรงเรียนให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการตัดสินใจ

บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือนำไปสู่ทิศทาง เป้าหมายท่ีต้องการคือ คุณภาพของผู้เรียนเป็น

สำคัญ ท้ังน้ีเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้เข้ามาร่วม แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วมเป็น

เจ้าของในการพัฒนาสถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ ภาพท่ีแท้จริงของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเครือข่าย
ท่ีปฏิบัติจริงและ คาดหวังมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร สุวรรณศรีนนท์ (2549: 

105) พบว่า ผู้ปกครองเครือข่ายท่ีมีอายุและอาชีพต่างกันมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่างกัน 

อาจเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างรัดตัวในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การเสริมสร้างพัฒนาการของลูก อีกท้ัง ผู้ปกครองต้องทำงานนอกบ้านทำให้ไม่มีเวลาเข้ากิจกรรมกับทาง
โรงเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานโรงเรียนด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล)  

ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
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เขต 1 เม่ือจำแนกตามประเภทโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า ครูท่ีสอนในโรงเรียน

ขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะครูท่ีสอนในโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสมีบทบาทในการสอนอาจจะยังขาด
ความชัดเจนในการบริหารงาน การเข้าร่วมประชุมของแต่ละกลุ่มโรงเรียนอาจเกิดความขัดแย้งในบางเร่ือง

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล พฤกษ์ประมูล (2554: 89) ได้ศึกษาเก่ียวบทบาทของผู้บริหารในการ

พัฒนาครูและบุคลากรผลการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาในด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากร

และด้านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เห็นว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 ด้าน เม่ือพิจารณา
บทบาทของผู้บริหารตามความเห็นผู้บริหารพบว่า ส่วนมากจะอยู่ในระดับมากท้ัง 2 ด้านส่วนบทบาทของ

ผู้บริหารตามความเห็นของคณาจารย์ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลางท้ัง 2 ด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผู้บริหารและคณาจารย์เก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร ด้านกระบวนการพัฒนา
บุคลากรและด้านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร พบว่าท้ัง 2 ด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้ วิจัย 

มีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสำหรับการทำวิจัยในคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.1 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เสนอะแนะและร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือวางแผนและกำหนดวิธีการ

พัฒนาเพ่ิมเติม ควรมีการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมี

แนวทางในการแก้ไขอย่างไรได้ถูกต้อง 
1.2 หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ สามารถนำผลการวิจัยน้ีไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ 

เพ่ือจัดกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเครือข่าย

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมย่ิงข้ึน 

2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานด้วยนวัตกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือนำไป

พัฒนาให้รูปแบบการบริหารมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
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