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แนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ไดแก ครูใหญแตละโรงเรียน จํานวน 21 คน ครูแตละโรงเรียนๆ ละ 2 คน 
จํานวน 42 คน รวมจํานวน 63 คน โดยการสุมแบบเจาะจง ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

ผลการวิจัยพบวา  
1. ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ความตองการเก่ียวกับการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.09, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยท่ีมีคา

มากท่ีสุด พบวา ดานความพอใจเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.78) รองลงมาดาน

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 4.14, S.D.= 0.82) ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

(�̅�𝑥 = 4.11, S.D.= 0.76) และดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.65, S.D.= 0.79) ตามลําดับ  
2. ผลการวิเคราะหการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง 
คือ ตองการใหจัดการอบรมหรือการทํากิจกรรมในโครงการโดยแยกเปนกลุมยอยตามกองรอย เพ่ือใหไดความรูอยาง
เต็มท่ี และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดานการเรียนการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ 
ตองการใหครูผูสอนไดรับการอบรมอยูสม่ําเสมอและอยากใหมีการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สําหรับดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณในทุกๆป เพ่ือนํามาพัฒนาโรงเรียน และดานการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางคือ ตองการใหผูปกครองไดมีสวนรับรูและเขามาชวยเหลือในการ
ทํางานของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปเปนแนวทางการการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
คําสําคัญ: การสงเสริมคุณภาพการศึกษา / โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 

Abstract 
This research was aimed to 1) study the necessity on how to promote Kamphaeng Phet 

Rajabhat University’s Education Quality Assurance in Border Patrol Police School 34th in Tak 2) 
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create the guideline on how to promote the mentioned education quality assurance. A sample 
was 63 personnel of schools, consisted of 21 directors and 42 teachers, selected by using a 
purposive sampling method. The study was divided into 2 steps which are 1) studying the necessity 
related to the promotion of the education quality assurance in border police patrol school 34th 
and 2) creating the guideline on how to promote the education quality assurance.  
The result indicated that: 

The necessity in promoting the education quality assurance of Kamphaeng Phet Rajabhat 

University in border patrol police school 34th, overall, was at the high level (�̅�𝑥 = 4.09, S.D. = 0.78). 
When considering each item, researchers found that the satisfaction toward the supporting factors 

was at a high level (�̅�𝑥 = 4.48, S.D. = 0.78) followed by the participation of educational management 

(�̅�𝑥 = 4.14, S.D. = 0.82) and general management (�̅�𝑥 = 3.65, S.D. = 0.79), respectively. 
According to the management aspect, the participants proposed the guideline which was 

that when organize trainings or activities, the organizer should divide them into groups according 
to the companies so that the participants will ensure to obtain all the knowledge they need and 
having a continuous supervision. From the learning aspect, the participants suggested that teachers 
must have a continuous training activity. The participants also would like to see a student-centered 
learning and students must be able to do the actual practice. According to the supporting factors, 
participants would like to have a yearly budget for improving and developing the school. The 
participation of educational management aspect, participants would like to see that parents or 
guardians have a perception and helping school operates. All the information will be used to 
develop and promote the education quality assurance of Kamphaeng Phet Rajabhat University in 
border patrol police school 34th in Tak province. 
Keywords: education quality assurance promotion / Border Patrol Police School 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานโครงการเพ่ือเด็กและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดยทรงมุงเนนการพัฒนาโดยผานกระบวนการ
เรียนรู มีการพัฒนาท้ังทางดานองคความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชน ควบคูไปกับการ
แกปญหาพรอมกับการอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินดวย นอกจากน้ีทรงพยายามคนหาวิธีการและรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเหมาะสมสอดคลองตามความหลากหลายในแตละชุมชนและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดดําเนินการตอเน่ืองมาเปนเวลาครบ 30 ป ในป พ.ศ. 2553 น้ี จุดมุงหมายเพ่ือใหผูท่ีอยูในถ่ิน
ทุรกันดารหางไกลและมีภาวะท่ียากลําบากตางๆ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน การดําเนินงานพัฒนาไดครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในถ่ินทุรกันดารท่ีมีความหลากหลายแตกตางกัน มีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี อีก
ท้ังมีผูเช่ียวชาญของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีรวมดําเนินการและ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานจํานวนมาก 
เปนการพัฒนาแบบองครวมท่ีครอบคลุมท้ังในดานสุขภาพ การศึกษา การอาชีพ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน โดยกลุมเปาหมายครอบคลุมตั้งแตทารกในครรภมารดาไปจนถึงเด็กวัยเรียนและเยาวชน ตลอด ป
การศึกษา 2552 ท่ีผานมา สมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม
ติดตามการดําเนินงานในโรงเรียนอยางตอ เน่ืองดวยพระองคเองและทรงหารือรวมกับครู และหนวยงานท่ีใหการ
สนับสนุน เ พ่ือพระราชทานคําแนะนําและความชวยเหลือในการแกไขปญหาท่ีทรงพบ ซึ่งสงผลใหงานมี
ความกาวหนา เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนท่ีอยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จึง
ไดรับโอกาสเทาเทียมผูอ่ืนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
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งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีการพัฒนามาเปนลําดับ ซึ่ง
แตเดิมเมื่อกวา 30 ปท่ีผานมา สภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสมัยน้ัน ขาดแคลนท้ังงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณทางการศึกษา อีกท้ังสภาพการคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล การเดินทางคอนขางยากลําบาก ระเบียบและ
กฎหมายไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตองปรับกําลังพลมาทําหนาท่ีครู 
และเจียดจายงบประมาณของหนวย มาใชดําเนินงาน จนปจจุบันสามารถสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกมาบรรจุเปน
ครูตํารวจตระเวนชายแดนได โดยตรง และไดรับงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาเชนเดียวกับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) นอกจากน้ันยังมีกฎหมายรองรับการทํางาน เน่ืองจากรัฐได
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ทําใหโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ไดรับการยอมรับและเปนสวนหน่ึงของระบบการจัดการศึกษาของชาต ิดังน้ันการบริหารงานโรงเรียนและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ จึงมีแนวทางและข้ันตอนท่ีสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ รวมท้ังระเบียบและ
กฎหมายตางๆ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตาตุม กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 212 กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 21  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคท่ีจะชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในถ่ิน
ทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆดาน ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ
อยางถูกตอง และแตเดิมทีน้ันการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ อาจเปน
เพราะครูตํารวจตระเวนชายแดนไมไดจบการศึกษาทางครูโดยตรง จึงทําใหการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ  
ดังน้ันคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จึงตองการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาใหกับครู นักเรียน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ดวยวิธีการและ
เทคโนโลยีท่ีจะชวยใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจในวิชาการอยางดี พรอมท่ีจะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปไดเทา
เทียมกับคนอ่ืนๆ และชวยใหครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครู ตชด. ซึ่งไมไดมีอาชีพครูโดยตรงทําหนาท่ีครูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  

2. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 แหลงขอมูล  

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
- จําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 

ประชากร ไดแก ครูใหญและครูในในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ท้ังหมด 
21 โรงเรียน รวมจํานวน 185 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูใหญแตละโรงเรียน จํานวน 21 คน ครูแตละโรงเรียนๆ ละ 2 คน จํานวน 
42 คน รวมจํานวน 63 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 

- จําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 
ประชากร ไดแก ผูบังคับการ รองผูบังคับการ ผูกํากับกองรอย ผูเช่ียวชาญและมีประสบการณใน

การบริหารการศึกษา รวมจํานวน 10 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา  

วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 แนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  
 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
แหลงขอมูล 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ไดแก ครูใหญและครูใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จํานวน 130 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ไดแก ครูใหญและครูใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) รวม
จํานวน 63 คน ดังน้ี  

- - ครูใหญทุกโรงเรียน จํานวน 21 คน 
- - ครูโรงเรียนละ 2 คน จํานวน 42 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความ

ตองการการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 
จังหวัดตาก แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับความตองการการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก มีลักษณะเปนมาตรสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ดาน คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการ
เลือกตอบ และใหคะแนน ดังน้ี 

ตอบในชอง มากท่ีสุด  แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการมากท่ีสุด ให 5 คะแนน 
ตอบในชอง มาก    แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการมาก ให 4 คะแนน 
ตอบในชอง ปานกลาง แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการปานกลาง ให 3 คะแนน 
ตอบในชอง นอย    แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการนอย ให 2 คะแนน 
ตอบในชอง นอยท่ีสุด  แสดงวามีความคิดเห็น/ความตองการนองท่ีสุด ให 1 คะแนน 

การสรางเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
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1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน 

2. กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ
การวิจัย 

3. รางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จํานวน 3 ทาน  

4. นําผลการพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุมและความ
ครบถวนของรายการท่ีจะสอบถาม และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับครูใหญ และคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จํานวน 63 คน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปโดยทําการ

วิเคราะห ตามลําดับ ดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไป ไดแก เพศ และประสบการณ ดวยการ

วิเคราะหคาความถ่ีและรอยละ 
2. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ในดานตางๆ ดวยการ
วิเคราะหคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนําคามาเทียบกับเกณฑ ดังน้ี 
 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการนอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความตองการนอยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ความตองการเก่ียวกับการสงเสริม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.09, S.D.= 0.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความพอเก่ียวกับปจจยั

ท่ีสนับสนุน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.78) รองลงมาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับ

มาก  (�̅�𝑥 = 4.14, S.D.= 0.82) ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.11, S.D.= 0.76) และดานการ

บริหารจัดการอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.65, S.D.= 0.79) ตามลําดับ  
2. ผลการวิเคราะหการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง 
คือ ตองการใหจัดการอบรมหรือการทํากิจกรรมในโครงการโดยแยกเปนกลุมยอยตามกองรอย เพ่ือใหไดความรูอยาง
เต็มท่ี และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดานการเรียนการ ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ 
ตองการใหครูผูสอนไดรับการอบรมอยูสม่ําเสมอและอยากใหมีการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สําหรับดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณในทุกๆ ป เพ่ือนํามาพัฒนาโรงเรยีน และดานการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ ตองการใหผูปกครองไดมีสวนรับรูและเขามาชวยเหลือใน
การทํางานของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปเปนแนวทางการการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี ผลการวิเคราะหการศึกษาความตองการ
เก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 
จังหวัดตาก พบวา ความตองการเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.09, S.D.= 0.78) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยท่ีมีคามากท่ีสุด พบวา ดานความพอใจเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน 

อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D.= 0.78) รองลงมาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 

4.14, S.D.= 0.82) ดานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.11, S.D.= 0.76) และดานการบริหารจัดการอยู

ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.65, S.D.= 0.79) ตามลําดับ ท่ีเปนเชนน้ีเ น่ืองมากจาก มีการดําเนินการตามข้ันตอน 
กระบวนการสงเสริมผูเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยผานความสัมพันธเชิงระบบ คือ 1) ดานปจจัย 
ไดแก ครู บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณท่ีใชในการจัดการศึกษา สื่อวัสดุอุปกรณ รวมไปถึงหลักสูตรหรือ
เอกสารประกอบการสอน 2) กระบวน ไดแก การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การถายทอดความรูและการบริหาร
จัดการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนและ 3) มาตรฐานตัวช้ีวัดถึงผลผลิตทางการศึกษา ไดแก มาตรฐานดานผูเรียนท่ี
มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหการศึกษาแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก พบวา ดานการบริหารจัดการ ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ ตองการใหจัดการอบรมหรือการทํากิจกรรมในโครงการโดยแยกเปนกลุมยอยตามกองรอย เพ่ือให
ไดความรูอยางเต็มท่ี และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดานการเรียนการ ผูรวมสนทนากลุมได
เสนอแนวทาง คือ ตองการใหครูผูสอนไดรับการอบรมอยูสม่ําเสมอและอยากใหมีการดําเนินการในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สําหรับดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน ผูรวม
สนทนากลุมไดเสนอแนวทาง คือ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณในทุกๆ ป เพ่ือนํามาพัฒนาโรงเรียน และดานการ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางคือ ตองการใหผูปกครองไดมีสวนรับรูและเขามา
ชวยเหลือในการทํางานของโรงเรียน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปเปนแนวทางการการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก จากผลการ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดสอดคลองกับผลการวิจัยของไพทูล บุญมั่ง (2552, บทคัดยอ) จัดทําวิจัยเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ มีสวนรวมของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ปการศึกษา 2552-2554 พบวา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนกรอบแนวทางท่ีสําคัญในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด ใหครอบคลุมท้ังดานผูเรียน ครู ผูบริหาร ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สอดคลองกับผลการวิจัยของกาญจนา ธีมาธนนันท (2555) ได
ศึกษาแนวทางบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายโรงเรียนวารี พบวาควร
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล สงเสริมความสามารถตามความถนัดตามศักยภาพ โดยครูเปนผูกระตุนใหผูเรียน ได
คิดและปฏิบัติซึ่งอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณท่ีหลากหลายและนาสนใจ เลือกตามความสนใจ ผูบริหารตองสงเสริมการ
สอนซอมเสริม และคนหาสาเหตุท่ีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณและเทคนิค
การสอนครูในกลุมเครือขาย วิเคราะหแนวขอสอบการทดสอบ ระดับชาติแลวนามาใชจัดกิจการเรียนรูรวมกัน เมื่อ
พบปญหา ระดมความคิดเห็นหาทางแกไข แลวจัดเก็บขอมูลเปนองคความรู และสนับสนุนใหครูผูสอนศึกษาดูงาน
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ สอดคลองกับผลการวิจัยของฉันทนา สุคณากุล (2555) ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการศึกษาพบวาดานการจัดการ
เรียนการสอน คือศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัด สรางเครื่องมือ พัฒนาสื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สราง
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะการคิด วิเคราะห ดานการ
นิเทศภายในโรงเรียน คือศึกษาสภาพ ปญหา วางแผนการนิเทศ สรางเครื่องมือ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
สงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง ดานการวัดผลและประเมินผล ไดกําหนดเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ประเมินผล และรายงานผลการประเมิน โดยจัดทําเปน
ขอมูลสารสนเทศสําเหตุปจจัยท่ีสงผลตอคะแนน O-NET ได สอดคลองกับผลการวิจัยของธีระศักดิ์ โนชัย (2553) ได
ศึกษาแนวทางบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวาในดานการพัฒนาครูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการ
ปฏิบัติงานดานการอํานวยการและการควบคุม ซึ่งมีการปฏิบัตินอยกวาการบริหารงานดานอ่ืน สวนโรงเรียนตนแบบ
ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติสูงไดมีการปฏิบัติงาน 5 ดาน การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน 
อํานวยการและการควบคุมอยางสม่ําเสมอ โดยใหความสําคัญในดานการอํานวยการในงานพัฒนาครูโดยเนนการ
พัฒนาดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิสูง แนวทางการบริหารวิชาการดานอํานวย 
การจัดกิจกรรมตองมีการรวมกลุมโรงเรียนวิเคราะหแนวขอสอบ และจัดทําขอสอบเพ่ือใชในการสอนซอมเสริม 
ควบคุม นิเทศ ติดตามอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของสุนันทา แสงทาว (2550) ไดศึกษาเรื่องการ
นําเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนรู สูมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุทัยธานี พบวา ปญหาดานผูเรียนท่ีสูงท่ีสุด ไดแก โรงเรียนไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการ
ใชขอมูลนักเรียน และโรงเรียนไมนําผลการประเมิน มาปรับปรุงขอมูลนักเรียน ดานกระบวนการเรียนรูปญหาพบวา
โรงเรียนขาดการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการเรียนอยางตอเน่ือง ดานการวัดผลประเมินผล ครูขาด
ทักษะในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคลองกับผูเรียนและสภาพการจัดการเรียน 
แนวทางการพัฒนาการวางแผนตองมีการประชุม แตงตั้งผูรับผิดชอบ ท้ังกําหนดภารกิจและกิจกรรมตางๆ โดย
กําหนดเปาหมายในอนาคต วางแผนการนําหลักสูตรไปใชคํานึงถึงมาตรฐานตัวช้ีวัด ควรประชุมรวมแสดงความ
คิดเห็น แตงตั้งผูรับผิดชอบพรอมท้ังกําหนดภารกิจและกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน ดําเนินกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน โดยจัดเปนโรงเรียนเครือขายรวมจัดติวเตรียมสอบ  และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของณรงค โตแหยม (2552) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย พบวา ดานกระบวนการเรียนรู ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล กระตุนใหผูเรียนไดรูจัก
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค การนําภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชในกิจกรรมโดยบูรณาการระหวางกลุม
สาระ ดานครูผูสอน ควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใหรางวัลในโอกาสอันควร การใหความเปนธรรม 
สรางบรรยากาศในการเรียนหรือกิจกรรมและสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดานการมีสวนของผูปกครอง
และชุมชน ควรการจัดชมรม หรือสมาคมผูปกครอง ควรมีการสํารวจและตองม ีการวางแผนรวมกับครูผูสอนในการ
ระดมทรัพยากรในชุมชน 
 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจ 
2. ตระเวนชายแดนไดสารสนเทศในการวางแผนงาน โครงการไดสอดคลองกับบริบทความตองการของ

โรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษารวมกัน 
3. สามารถผลการวิจัยไปเปนขอมูลสารสนเทศเชิงนโยบายในการวางแผนการดําเนินงานสงเสริม

คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไปได 
4. หนวยงานอ่ืน ๆ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรได 
5. หนวยงานสามารถการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในงานดานอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 

3. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับแนวทางสงเสริมคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
4. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
5. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการใชเทคนิค Professional Learning Community (PLC) เพ่ือสงเสริม

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
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