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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคดงันี ้(1) เพ่ือศกึษาระดับการปฏบิตัขิองปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการ
ศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (2)  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และ (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผล
การจดัการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดวย
ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2557 จํานวน 162 คน             
เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยัครัง้นี ้เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิผลการจัดการศึกษาโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ โดยเลือก
ตัวแปรตนหาสมการแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอระดับการปฏิบัติของประสิทธิผลการจัดการ
ศกึษาโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม มดีังน้ี ปจจัยดานผูบริหาร โดยรวมกลุมตัวอยางมคีวามคิด
เห็นวา มีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี  
สวนรวมแสดงความคิดเห็น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร        
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ปจจัยดานครูผูสอน โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  มีการปฏิบัติ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แจงผลการประเมินใหผูเรียนไดรับทราบ สวนขอที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าสุด  คือ จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  ปจจัยดานนักเรียนโดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา        
มกีารปฏิบตัมิาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาขอทีม่คีาเฉล่ียสงูสดุ คอื ขยนัอานหนังสอืเพ่ือทาํคะแนนสอบใหสงูขึน้  
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ มีการต้ังปญหาทางวิชาการกับเพ่ือนๆ เพ่ือคนหาคําตอบ  และปจจัยดานผูปกครอง     

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
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 of Educational Extended School, Phrao District, Chiang Mai Province 
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โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สอบถามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนสวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา
แหลงเรียนรูและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  พบวา โดยรวม
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวามีการปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรูจัก
พัฒนาหาความรูดวยตนเองนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนสวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ครูผูสอนทํา
วจิยัชัน้เรียนเพือ่แกปญหาของนักเรียนบางคนหรอืบางกลุม สถานศึกษามรีะบบการนิเทศ กาํกับ ตดิตาม ประเมินผล  
และรายงานผลการปฏิบัติงาน    ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม พบวา  มีทั้งหมดจํานวน  4  ปจจัยไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู         
ผูสอน ปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดานผูปกครองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  0.01            
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยแตละปจจัยมีความสัมพันธกันทางบวก มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยู            
ระหวาง 0.809 ถึง 0.918  จากน้ันไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา                 
โดยพิจารณาลาํดับความสาํคัญของตัวแปรท่ีนาํเขาสมการถดถอยพหุคณูแบบมขีัน้ตอน พบวา ทัง้  4  ปจจัย สามารถ
พยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา และไดสมการพยากรณ ดังนี้
  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Raw score) 
  Y = 3.673 + 0.461(X

3
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2
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  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard score) 
  Z = 0.202(X
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คําสําคัญ
      ประสิทธิผลการจัดการศึกษา   โรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว   จังหวัดเชียงใหม 

Abstract
  This research aimed 1) to investigate the performance levels of factors affecting the educational 
management effectiveness in the educational extended schools in Prao District, Chiang Mai Province 2) 
to investigate the factors affecting the effectiveness of educational management in the educational          
extended schools in Prao District, Chiang Mai Province and 3) to study the factors being able to predict 
the effectiveness of educational management in the educational extended schools in Prao District, Chiang 
Mai Province.  The sample used in this study consisted of the administrators and the teachers from the 
educational extended schools in Prao District, Chiang Mai Province in the academic year 2014.                      
The number was 162.  The tools used in this research were questionnaires about the factors affecting the 
effectiveness of educational management in the educational extended schools in Prao District, Chiang 
Mai Province.  The statistics used for analyzing the data including frequency, percentage, standard       
deviation, correlation coefficient and  multiple regression analysis by selecting independent variables to 
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find a stepwise equation.  The findings revealed that the factors affecting the performance levels of the 
educational management effectiveness in the educational extended schools in Prao District, Chiang Mai 
Province were as follows.  According to the factors of administrators, the overall performances were at 
high level.  When considering each item, it showed that the highest mean was to give subordinates an 
opportunity to take part in expressing their opinions while the lowest mean was that to make use of the 
evaluation results to improve the curriculum in accordance with the learners’ needs.  Regarding the        
factors of teachers, the overall performances were at high level.  When considering each item, it                    
indicated that the highest mean was to inform the learners about the evaluation results as the lowest mean 
was to arrange the atmosphere as well as the environment for supporting learning.  Related to the factors 
of students, the overall performances were at high level.  When considering each item, it was found that 
the highest mean was to study hard to do better in the examination while the lowest mean was to ask their 
friends academic questions to seek exact answers.  Regarding the factors of parents, the overall                
performances were at high level.  When considering each item, it revealed that the highest mean was to 
inquire about the learner’ behaviors as the lowest mean was to co-operate with the schools to develop 
learning sources.  According to the relationships among the factors affecting the effectiveness of             
educational management in the educational extended schools in Prao District, Chiang Mai Province,           
it revealed that there were totally 4 factors including the factors of administrators, the factors of teachers, 
the factors of students and the factors of parents.  Their relationships were statistically significant at the 
level of .01 according to the hypothesis as set.  The relationships of each factor were positive.                           
The  correlation coefficients were from .809 - .918.  Then, the factors affecting the effectiveness of educational 
management were analyzed by considering the priority of variables put into the Stepwise Multiple Regression 
Analysis.  It was found that all 4 factors could be able to predict the effectiveness of educational management 
in form of the predictable equations as below: 

  Predictable equation in form of raw score
  Y = 3.673 + 0.461(X

3
) + 1.072(X

4
) + 0.587X

2
) + 0.248(X

1
)

  Predictable equation in form of standard score
  Z = 0.202(X

3
) + 0.428(X
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)
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บทนํา
  ในสถานการณปจจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาของประเทศไทยจําเปน         
ตองปรบัตวัใหทนัตอการเปลีย่นแปลง ทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง วฒันธรรมและการศกึษา โดยเฉพาะอยางยิง่
ในการจดัการศกึษาจําเปนตองจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณ เปนคนเกง คนดี มคีวามสามารถ
มีความสุข และตองมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนสําคัญ คุณภาพการศึกษาถือวาเปนหลักสําคัญใน      
การจัดการศึกษาสถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนโดยตรง จึงมีภารกิจมีบทบาทและ           
ความสําคัญในฐานะเปนหนวยงานที่จัดกระบวนการเรียนรูใหกับคนและสังคม การศึกษาเปนองคประกอบที่มี        
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมท่ีมี           
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การศึกษาชวยใหมนุษยมีความรูความเขาใจ มีทักษะและเจตคติที่ถูกตองใน                
การพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
  รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดกําหนดไวในนโยบายเรงการขยายการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
จาก 6 ปเปน 9 ป ใหทั่วถึงอยางมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2553,  28 - 29)  ไดดําเนินการขยายโอกาสทาง   
การศึกษาแกประชาชนท่ัวประเทศโดยการเปดขยายช้ันเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษา          
ที่มีความพรอมและอยูหางไกลจากโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  และใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายไปตามตางจังหวัดตาง ๆ   นับวาการดําเนินงานผานไป
ไดดวยดี รวมทั้งไดกําหนดนโยบายของการขยายโอกาสทางการศึกษาไว ดังนี้  (1) เรงรัดการขยายโอกาสและบริการ
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนกระจายไปสูประชาชนสวนภูมิภาคอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกลุมเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในชุมชนเมืองและชนบทหางไกล  (2) สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนและ          
ผูปกครองนกัเรียนเห็นความสําคัญของคุณคาของการศกึษาตอการพัฒนาตน พฒันาอาชีพและพัฒนาสังคมสวนรวม  
และ (3) เรงพัฒนาการจัดกระบวนการบริหารกระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามผลเพื่อสงเสริมผลการ
พฒันาคุณภาพชีวติของนักเรียนใหมีความรูความสามารถและทักษะข้ันพ้ืนฐานโดยเนนการพัฒนาทักษะดานอาชีพ
ใหสามารถพ่ึงตนเองได ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินจากการศึกษา
ปจจัยที่สําคัญที่จะชวยพัฒนาการศึกษาของไทย 
  โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีใหบริการการเรียนรูแกผูเรียนโดยตรง จึงมีภารกิจและมีบทบาทสําคัญในฐานะ      
เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิผล  โดยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนเปน                
ผูประสาน เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมจึงกําหนดใหมีการจัดระบบโครงสราง กระบวนการจัดการศึกษาของไทย                   
ใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลาย ในทางปฏบิัติมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548, 48 - 50) ไดใหความเห็นวาการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปใหทั่วถึง
มากขึ้นเปนสิ่งที่เหมาะสม เพราะปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตํ่ากวา
ประเทศอ่ืนในเอเชียมาก สาเหตุของปญหาน้ีเพราะในชนบทมีความตองการใชแรงงานของเด็กกลุมน้ี ดงัน้ัน การขยาย
การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงตองจัดใหเรียนฟรีโดยไมเก็บคาใชจาย ตองปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตและนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันของทองถิ่นได                
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนชั้นมธัยมศึกษามากขึ้น
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  การจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม   สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเขต  2 ทาํการสอนตัง้แต ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 ถงึมัธยมศกึษาปที ่3 มจีํานวน 
11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสหกรณดําริ โรงเรียนชุมชนบานโปง โรงเรียนพราวบูรพา โรงเรียนบานสันกลาง โรงเรียน
บานแมเหียะ โรงเรียนบานแมปง โรงเรียนบานสันปง โรงเรียนบานแมปาคี โรงเรียนบานหนองปด โรงเรียนบานหลวง  
และโรงเรียนบานนาบุญโหลงขอด การจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2556 โดยการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานจากหนวย
งานตนสังกัด  งานประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา ยังมีบางมาตรฐาน การประเมินอยูในระดับที่พอใช ซึ่งจะเห็นได
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  เปนระบบที่สถานศึกษารวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับ ดูแลและ
สนับสนุนสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด เพ่ือสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักวิชา ขอมูลหลักฐาน                
ที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
จากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามทีก่ําหนดในมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลการจดัการศึกษา ดานคณุภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน การบรรลุผลในการสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปนคนที่สมบูรณทุกดานใหแกบุคคลหรือ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนรวมท้ังความพอใจในอาชีพของครูในโรงเรียนและภาพพจนที่ดีของโรงเรียน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (2556, 12 - 15)  
  จากขอมลูและสภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาสจะมปีระสทิธผิล หรอืบรรลตุามเปาหมายไดนัน้ 
จะตองอาศยัปจจัยตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก ไมวาจะเปนปจจยัหรือทรัพยากรพ้ืนฐานทางการบรหิาร ไดแก คนเงิน 
วัสดุสิ่งของ และการจัดการ  (จันทรานี สงวนนาม, 2551, 38) หรือปจจัยแวดลอมในการทํางานท่ีมีผลตอการ           
ปฏิบัติงานในหนวยงานใหสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว ตามหลักการและแนวคิดของ Steers & Porter (1983, 
อางถึงใน ณัฏติยาภรณ  หยกอุบล, 2555, 83) ไดแก (1 ) ปจจัยผูบริหาร ประกอบดวยตัวแปรยอย พฤติกรรมผูนํา
และวิสัยทัศนผูบริหาร  (2) ปจจัยครู ประกอบดวย ตัวแปรยอย คุณภาพการสอนของครูและการไดรับความสนับสนุน
ทางสังคม (3) ปจจัยนักเรียน ประกอบดวย ตัวแปรยอย พฤติกรรมดานการเรียนและพฤติกรรมดานสังคมกับ               
กลุมเพ่ือน และ (4) ปจจัยดานผูปกครอง ประกอบดวย ตัวแปรยอย การสนับสนุนอุปกรณการเรียน การดูแล                 
การเอาใจใสในการเรียนของนักเรียน  การใหความรวมมือกับทางโรงเรียน จะเห็นไดวาประสิทธิผลของโรงเรียน           
จะเกิดขึน้ไดตองอาศัยปจจยัหลายดานประกอบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสโดยท่ัวไปยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร ดังไดกลาวมาน้ัน จึงเปนเรื่องที่ผูมีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตองใหความสนใจและตระหนัก        
ถงึคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอยางจรงิจังรวมท้ังหาวธิปีองกันมิใหมปีญหาการดอยคุณภาพ
ดงักลาว ซึง่ตองมกีารกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปรับปรงุการดําเนินการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
  ดงันัน้  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและไดวจิยัวา มปีจจยัใดบางท่ีสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสอําเภอพราว จงัหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกําหนดนโยบายการจัดการศกึษาแก
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โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส       
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพ่ือศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิผลการจัดการศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาส  อาํเภอพราว จงัหวัดเชียงใหม 
  3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  1.  ปจจัยดานผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา
  2.  ปจจัยดานครูผูสอนสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา
  3.   ปจจัยดานนักเรียนสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา
  4.  ปจจัยดานผูปกครองสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัด
เชียงใหม และสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษา

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 280 คน  ในปการศึกษา 2557
  2. กลุมตัวอยาง
        กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบรหิารโรงเรียน และครผููสอน โรงเรยีนขยายโอกาสอําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม  รวมทั้งสิ้น จํานวน 162 คน  แยกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 156 คน        
ในปการศกึษา 2557    ซึง่กาํหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie  and  Morgan  (1970, อางถงึใน บญุชม     
ศรีสะอาด, 2545,  23 - 24)   จากนั้นทําการสุมจํานวนผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
และใชการสุมอยางงาย โดยวิธีจับฉลาก
  3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
        การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว  
จงัหวัดเชียงใหมโดยศกึษา จาํนวน 4 ปจจัย คอื (1) ปจจัยดานผูบริหาร (2) ปจจัยดานครผููสอน  (3) ปจจัยดานนักเรียน 
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และ (4) ปจจัยดานผูปกครอง  และประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม
ตามแนวความคิดของ Mott  (1972  อางถึงใน  ณัฏติยาภรณ  หยกอุบล, 2555,  42 - 50)  ประกอบดวยความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก             
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน
  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ และตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอ
แนะเปนแบบปลายเปด  
   การทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนโดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยไดคา 
IOC ตัง้แต 0.67-1.00  จากน้ันจึงไดนําไปทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนวัดแมแกดนอย อาํเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 30 คน  แลว   
นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคา          
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.97  
  5.   การเก็บรวบรวมขอมูล
        ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองจากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 จํานวน 162 ฉบับ  ไดแบบสอบถามคืน 
คิดเปนรอยละ 100  จากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบ พบวา แบบสอบถามในสวนของตอนที่ 1 - 2  มีความสมบูรณทุกฉบับ 
แตในตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะมีผูตอบแบบสอบถามปลายเปดจํานวน 85 ชุด คิดเปนรอยละ 52.47                  
ของผูตอบแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
  6. การวิเคราะหขอมูล
   6.1  สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แยกออกเปน  ตอนที่ 1  สถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชความถี ่รอยละ ตอนที ่2  ปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ตอนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
   6.2 สถิติเชิงวิเคราะหเปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
             6.2.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
    6.2.2  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม   วิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรตน
หาสมการแบบมีขั้นตอน (Stepwise) 
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ผลการวิจัย
  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพเปนเพศหญิง จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 66.05  สวน
ใหญมีอายุระหวาง 31- 40 ป  จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 36.42  สวนใหญมีอายุราชการ 11 - 20 ป  จํานวน 104 
คน คิดเปนรอยละ 64.20  สวนใหญมีตําแหนงเปนครูผูสอน จํานวน 156 คน  คิดเปนรอยละ 96.30   และสวนใหญ
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 61.11 
  2.  ปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลการจดัการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม             
นําเสนอในตารางที่ 1 - 3

  1   
  

 

 X           S.D           

 
 

 
 

 

3.93 
3.90 
3.92 
3.84 
3.87 

0.79 
0.80 
0.92 
0.85 
0.80 

 
 
 
 
 

n = 162 
  จากตารางท่ี 1 ปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส อาํเภอพราว  จงัหวดั
เชียงใหม โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.90 เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังน้ี  ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครูผูสอน และ ปจจัยดานผูปกครอง  สวนประสิทธิผล

การจัดการศึกษา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มีการปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.87

  2   
   

 X  S.D  

 
 4.03 0.77  

 4.02 0.84  
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  2   
   ( ) 

 X  S.D  

 4.02 0.86  
 4.00 0.72  

 3.98 0.75  
   3.98 0.80  
  

 
4.02 0.72  

 3.99 0.76  
 /  3.94 0.77  

 3.91 0.84  
 3.90 0.86  

 3.87 0.81  
 

 4.05 0.90  
 4.01 0.82  

 3.99 0.81  
 3.96 0.74  

 3.90 0.93  
 3.88 0.81  

 3.86 0.87  
 

 3.97 0.84  
 3.95 0.88  

 
 

3.94 0.92  

 3.91 0.89  
  3.86 0.82  

n = 162 
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 3   

 
 

 
 (r) 

 
 (R2) 

 
 (B)   ( ) 

 0.809** 0.903 0.248 0.105 
 0.904** 0.900 0.587 0.265 

 0.918** 0.843 0.461 0.202 
 0.918** 0.885 1.072 0.428 

 3.673  

  ผลการวิเคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศึกษาของโรงเรยีนขยายโอกาส 
พบวา ทั้ง 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานผูปกครอง        
แตละดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเปน
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน  0.809,  0.904,  0.918  และ 0.918 ตามลําดับ และ
ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถพยากรณประสทิธิผลการจัดการศึกษา พบวา ปจจัยดานนักเรียน สามารถพยากรณ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ไดรอยละ 84.30  และเม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณปจจัย                  
ดานผูปกครอง จะสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสไดรอยละ 88.50  และเมื่อ
เพ่ิมตัวแปรพยากรณปจจัยดานครูผูสอน จะสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส           
ไดรอยละ 90.00 และเมือ่เพ่ิมตัวแปรพยากรณปจจัยดานผูบริหาร จะสามารถพยากรณประสทิธิผลการจดัการศกึษา 
ในโรงเรียนขยายโอกาส  ไดถึงรอยละ 90.30 แสดงวาตัวแปรพยากรณทุกตัวเขาสูสมการพยากรณประสิทธิผลการ
จัดการศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสได โดยสามารถพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
  

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Raw  score) 
  Y = 3.673 + 0.461(X

3
) + 1.072(X

4
) + 0.587X

2
) + 0.248(X

1
)  

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard score)  
  Z = 0.202(X

3
) + 0.428(X

4
) + 0.265(X

2
) + 0.105(X

1
)
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การอภิปรายผล
  จากการวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอพราว จังหวัด
เชยีงใหม  พบวาท้ัง 4 ปจจยั ไดแกปจจยัดานผูบรหิาร ปจจยัดานครผููสอน ปจจยัดานนักเรียนและปจจยัดานผูปกครอง
สงผลและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ   
จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้
  1.  ปจจยัดานนกัเรยีน พบวา สงผลและสามารถพยากรณประสทิธผิลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
ไดรอยละ 84.30 โดยมีนํ้าหนักในการทํานายมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก  นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส                   
มกีารปฏบิตัมิากในเร่ือง การขยันอานหนังสือเพ่ือทําคะแนนสอบใหสงูข้ึน  และใชเวลาวางในการอานหนังสือเพ่ิมเติม
ในหองสมุด มีความกระตือรือรนและต้ังใจทําขอสอบทุกระดับ  ดังนั้นจึงสงผลตอประสิทธิผลการจัดการศึกษา              
ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ สภุทัรา วรีะวุฒ ิ (2556) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจยัท่ีมผีลตอประสทิธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี   ผลการวิจยัพบวา ในดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน   โดยนักเรียนควรใหความสําคัญกับการเรียนโดยใชเวลาวางจากการเรียนทําการศึกษา
ทบทวนบทเรียน มีการศึกษาคนควาความรูอยางสมํ่าเสมอ 
  2.  ปจจัยดานผูปกครองพบวา สงผลและสามารถพยากรณประสทิธิผลการจัดการศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาส
รวมกับปจจัยดานนักเรียน ไดรอยละ 88.50  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูปกครองสวนใหญของโรงเรียนขยายโอกาส                       
มีการปฏิบัติมากในเร่ือง สอบถามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในปกครอง ใหความรวมมือในการแกไขพฤติกรรม
ทางการเรียนของผูเรียน และเขารวมประชุมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกอนเปดภาคเรียน       
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ  ศรีมารุต (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบดวย  เจตคต ิ การตดัสินใจ  ของผูปกครองนักเรยีน  ทีม่คีาสัมประสทิธ์ิ
ถดถอยมาตรฐานเปนบวก  ซึ่งหมายความวาถาหากบัณฑิตศึกษามีปจจัยเหลานี้ในระดับมากระดับประสิทธิผล        
ของบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏกจ็ะมากตามไปดวย  และสรายุทธ  เพ็ชรซกี (2553) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ปจจยั
ทางครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน: ศึกษากรณี โรงเรียน      
ประสาทวทิยา   เขตมีนบรุ ี กรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  ปจจยัดานอาชพีบิดา สภาพแวดลอมดานทีอ่ยูอาศยั  
สภาพครอบครัว การศึกษาของมารดา สภาพทางเศรษฐกิจ  การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธภายในครอบครัว และ
ความคาดหวังของบิดามารดาในการศึกษาของบุตร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.  ปจจัยดานครูผูสอน  พบวา สงผลและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจดัการศกึษาโรงเรียนขยายโอกาส  
รวมกับปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดานผูปกครองไดรอยละ 90.00 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาส มีการปฏิบัติมากในเรื่อง  มีการจัดกิจกรรมเสริมความรูใหกับผูที่ไมผานเกณฑการประเมินในแตละ
มาตรฐานการเรียนรู นาํปญหาทีพ่บจากการจดักจิกรรมการเรียนการสอนมาทาํวจิยัในชัน้เรียน และเปดโอกาสใหผูเรยีน
แสดงความคิดเห็น /ซักถามเมื่อมีขอสงสัย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัฐชา วัฒนวิไล  ภัสพร   ตั้งใจกตัญู       
รวชิดุา บรรจงมณ ีและ ขวัญใจ เลีย้งวิวฒัน (2552) ไดทาํการศึกษาเร่ือง ปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอผลสมัฤทธิท์างการเรียน
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วชิาหลกัการบญัชี 1: กรณีศกึษานกัศึกษาคณะบัญชี  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ   ผลการศกึษา พบวาปจจัยผูสอนมคีวาม
สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน   สอดคลองกับ กมลวรรณ  รอดจาย (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษามีอิทธิพล
รวมตอประสทิธภิาพโรงเรียนขนาดเล็กสูงสุด  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณฏัติยาภรณ  หยกอุบล (2555) ไดวจิยั
เร่ืองปจจยัท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนสาธิต
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร ผลการวจิยัพบวา คณุภาพการสอนของครู เปนปจจัยที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนอยูในระดับมาก
  4.  ปจจยัดานผูบรหิารพบวา สงผลและสามารถพยากรณประสทิธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
รวมกับปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานผูปกครองและปจจัยดานครูผูสอน ไดถึงรอยละ 90.30  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก    
ผูบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส มีการปฏิบัติมากในเรื่องเปดโอกาสใหผูใตบังคับ บัญชามีสวนรวมแสดงความคิด
เห็น สงเสรมิใหผูใตบงัคับบญัชาพฒันาผลงานเพ่ือใหมคีวามกาวหนาทางวิชาชีพ สงเสรมิใหผูใตบงัคบับญัชามคีวาม
รูความเขาใจเก่ียวกบัหลกัสตูร ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ วนัเพญ็ บรุสีงูเนนิ (2552) ไดทาํการศึกษาวจิยัเรือ่ง ปจจยั
ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก คือ พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารและวิสัยทัศนของผูบริหาร จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานครูผูสอน  ปจจัย
ดานนกัเรยีน  และปจจยัดานผูปกครองเปนปจจยัทีส่งผลและสามารถพยากรณประสทิธิผลการจดัการศกึษาโรงเรยีน
ขยายโอกาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานครู
ผูสอน  ปจจัยดานนักเรียน  และปจจัยดานผูปกครองมีการปฏิบัติมาก  จะสงผลใหประสิทธิผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย   

สรุป  
  จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาทั้ง 4 ปจจัย ไดแกปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานนักเรียน และ
ปจจัยดานผูปกครอง สงผลและสามารถพยากรณประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสได แสดงใหเห็น
วาส่ิงท่ีสาํคัญท่ีสดุ คอื ตวันักเรียนเอง รองลงมาคือ ตวัผูปกครอง ตวัครูผูสอนและ ตวัผูบริหารในโรงเรยีนขยายโอกาส  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษาใหดีขึ้น ดังนี้
  1.  ปจจยัดานผูบรหิาร  ควรมกีารประชมุวางแผนดานงานบรหิารวชิาการโดยตองใหความสาํคญักับการเพิม่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  นําวงจร PDCA มาใชในการบริหารโรงเรียน  เพ่ือสรางความตระหนักและ        
แรงจูงใจใหกับครูผูสอนใหมีความมุงมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนอยางมีคุณภาพ
  2. ปจจัยดานครูผูสอน ควรมีการกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรูดวยตนเองโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ศึกษาปญหาท่ีสงผลตอการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยการทําวิจัยในช้ัน
เรียน  และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
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  3.  ปจจัยดานนักเรียน  ควรสงเสริมใหนักเรียนมองเห็นคุณคาและเห็นความสําคัญของการเรียนรู  คนควา
ความรูดวยตนเอง การใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตนเอง  สรางจิตสํานึกและ
พฤติกรรมการศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมทองถิ่น และความแตกตางระหวางบุคคล 
  4.  ปจจัยดานผูปกครอง  ควรสงเสริมพฤติกรรมทีพ่งึประสงคของนักเรียน โดยทางโรงเรียนควรดึงผูปกครอง
และชุมชนใหมีสวนรวม มีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยการประชาสัมพันธผานนักเรียน             
ผานตามเสียงตามสาย หรือผานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชวยกันแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
  สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  มีดังนี้
  1.  ควรศึกษาปจจยัดานอ่ืน ๆ  ทีส่งผลตอประสทิธผิลการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส อาํเภอพราว  
จังหวัดเชียงใหม  
  2.  ควรเนนการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  
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