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การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ด้ านผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปราจีนบุรี
A STUDY SCHOOL DEVELOPMENT BASED ON PUBLIC SCHOOL BASIC EDUCATIONAL
STANDARD OF THE PRACHINBURI EDUCATION SERVICE AREA OFFICE.
1)

กนก วรศักดิ์ 1) จุไร โชคประสิ ทธิ์ 1) อรสา โกศลานันทกุล
1)
Kanok Worasak 1) Chulai Chokprasith 1) Orasa Cosalananthakul

บทคัดย่ อ
ในการศึกษาครั้ งนี้ มี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจี น บุ รี และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการดํา เนิ น งานพัฒ นาโรงเรี ย น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
364 คน จํานวน 160 โรงเรี ยน โดยจําแนกโรงเรี ยนเป็ น 3 ขนาด เครื่ องมือที่ได้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม ชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปทางสถิติ โดยหาค่าสถิติพ้นื ฐาน ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ได้ทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี ของ เชฟเฟ่ ( Scheffe ' test)
ผลการศึกษา พบว่า
1. วิเคราะห์ การดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึ กษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานของเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า
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1.1 ด้านผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา พบว่า ครู ผสู ้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีมีระดับการ
ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.4 ด้านผูเ้ รี ยนมี คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ พบว่า ครู ผูส้ อนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีมีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.5 ด้านผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.6 ด้านผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
1.7 ด้ า นผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี วิ จ ารญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวิสยั ทัศน์ พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรีมีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานของเขตพื้นที่ การศึ กษาปราจี นบุรี
จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ผลปรากฏดังนี้
2.1 ขนาดของโรงเรี ยน พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มี
ระดับการปฏิบตั ิการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีในขนาดโรงเรี ยน 3 ขนาด ใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The purposes of this study were to (a) study the school development based on public School
basic educational standards of the Prachinburi Education Service Area Office and to (b) compare the
implementation of internal school development based on public School basic educational standard
of the Prachinburi Education Service Area Office, categorized by school size.
The sample in this study consisted a total of 160 schools in the Prachinburi Education Service
Area office : 129 small sized school, 26 middle sized school, 5 large and largest size schools. 346 teachers
were also included. The instrument was 50 item of five – point rating scale questionnaire with
a reliability of 0.93. The obtained questionnaires were analyzed by the computer program to find the
percentage, mean, standard deviation, F – test and Scheffe ' test.
The findings were as follows:
1. The study revealed that condition of the school development studied based on public
school basic educational standard of the Prachinburi Education Service Area Office as a whole was
at a high level. Considering each aspect, it was found that there were, ranging from high level to low level
: health and mind, art music and sport, moral, knowlage and curriculum skill, search for education skill ,
Synthetic judgment analysis and evaluation skills respectively.
2. The comparison of the condition of a study of a school’s development by the student
standard of Educational’ basic in public school of the Prachinburi Education Service Area Office
categorized by school size according to the three sizes as a whole and each aspect showed that there was
significant difference.
ความสํ าคัญของปัญหา
โลกในยุคปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวฒั น์ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงจําเป็ นที่แต่ละประเทศต้องเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็ นเรื่ องที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง โดยจะต้อง
เป็ นการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ทํา ให้ ศ ัก ยภาพที่ มี อ ยู่ ใ นตัว คนได้ รั บ การพัฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่
ทําให้เป็ นคนที่รู้จกั คิด วิเคราะห์ รู ้ จกั แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ รู ้ จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีจริ ยธรรม คุณธรรม รู ้จกั พึ่งตนเอง
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ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด แต่
จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ของกรมวิชาการปี 2540 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของวิชาต่างๆ ส่ วนใหญ่มีค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยได้ร้อย
ละ 47.3 คะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 34.2 คะแนนเฉลี่ยในวิชาสังคมได้ร้อยละ 54.7
คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิ ตศาสตร์ได้ร้อยละ 29.6 คะแนนเฉลี่ยในวิชาเคมีได้ร้อยละ 30.3 คะแนนเฉลี่ย
วิชาชี ววิทยาได้ร้อยละ 32.3 คะแนนเฉลี่ยวิชาฟิ สิ กส์ได้ร้อยละ 28.1 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพได้ร้อยละ 34.9 ซึ่งเป็ นคะแนนที่อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย โดยเริ่ ม
จากกระแสการปฏิรูปการศึกษาที่ได้รับความร่ วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชน (รุ่ ง แก้วแดง, 2543)
จากกระแสปฏิรูปการศึกษาเหล่านี้ทาํ ให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขึ้นมาเพื่อปรับ
ระบบการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เท่ า เที ย มกัน โดยกํา หนดเรื่ อ งมาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว้อ ย่ า งชัด เจนใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 โดยเฉพาะในมาตรา 48 ที่กาํ หนดไว้ว่า
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
คําสํ าคัญ
การดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยน การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่มีขนาดต่างกันมีการดําเนิ นงาน
พัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน แตกต่างกัน อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาด
โรงเรี ยน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ปี การศึกษา 2549 จํานวน 341 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจข้อมูลพื้นฐานของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประเภทสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ซึ่ ง
เนื้อหาของคําถาม ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําขึ้นเองโดยครอบคลุมมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน
ดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2) ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
3) ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4) ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มีวิ จ ารณญาณ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์
5) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสูตร
6) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองรักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
7) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การจัดกระทําข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจัดกระทํา โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ให้รหัสตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา คือ ครู ผสู ้ อนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การแสดงผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยนตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาปราจีนบุรี ใช้สถิติการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ยและการหาค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้กาํ หนดเกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยอาศัยแนวคิดของ Best
(1978 : 246) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
4.51 – 5.00 มีการดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 มีการดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
2.51 – 3.50 มีการดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 มีการดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.50 มีการดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เปรี ยบเที ยบการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีจาํ แนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามที่
เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นขนาดของโรงเรี ย นที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง านนั้น มี ข นาดเล็ก ในโรงเรี ย น
มีนักเรี ยนไม่เกิ น 300 คน ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ ทาํ งาน
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งานตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป
1. วิ เ คราะห์ ก ารดํา เนิ น งานพัฒ นาโรงเรี ย น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานของเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิ สัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา พบว่าครู ผสู ้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต พบว่า ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการ
ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.4 ด้านผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ พบว่า ครู ผูส้ อนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
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1.5 ด้านผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร พบว่าครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
1.6 ด้านผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พบว่ า ครู ผู ้ส อนสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปราจี น บุ รี มี ร ะดั บ การ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.7 ด้ า นผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี วิ จ ารญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวิสัยทัศน์ พบว่าครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี มีระดับการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานของเขตพื้นที่ การศึ กษาปราจี นบุรี
จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน ผลปรากฏดังนี้
2.1 ขนาดของโรงเรี ยน พบว่าครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มี
ระดับการปฏิบตั ิ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มี
ประเด็นสําคัญที่ผวู ้ ิจยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ครู ผสู ้ อนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีมีระดับการปฏิบตั ิ ทั้งโดยรวม
และรายด้า นทั้ง 7 ด้า น คื อ ด้า นผูเ้ รี ย นมี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ด้า นผูเ้ รี ย นมี
สุ นทรี ยภาพและลักษณะนิ สัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกี ฬา ด้านผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต ด้านผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดา้ นผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตรอยู่ในระดับมากและ
พบว่า ด้านผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง รั กการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และด้ า นผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี วิ จ ารญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เป็ นเพราะขนาดของ
โรงเรี ยนที่เป็ นขนาดปานกลางนั้นได้มีการดูแลสุ ขภาพ รู ้จกั เลือกอาหารที่มีคุณค่าให้กบั นักเรี ยนและ
ได้มีการจัดให้มีการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและจัดอบรมให้กบั นักเรี ยนภายในโรงเรี ยนในเรื่ อง
ของการมีคุณธรรม จริ ยธรรมอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญยิ่ง อารี มี (2543 : บทคัดย่อ)
การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพอนามัยของนักเรี ยนชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดชลบุรีและเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรม
การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยน
มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนเกี่ ยวกับการดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยทุกด้านอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
นักเรี ยนที่ ต่างเพศกัน มี พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ตนเกี่ ยวกับการดู แ ลสุ ขภาพที่ แตกต่างกันด้ว ย และ
งานวิจยั ของ นิ ธิ โพธิ์ ทอง (2548 : บทคัดย่อ) เจตคติต่อการเรี ยนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสในอําเภอวังนํ้าเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 พบว่า เจตคติต่อการเรี ยนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรี ยนขยายโอกาสในอําเภอวังนํ้าเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้าน
ของคุณค่าความสําคัญและประโยชน์ของวิชาพระพุทธศาสนา ด้านเนื้ อหาวิชาพระพุทธศาสนา และ
ด้านเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
2. จากการเปรี ย บเที ย บการดํา เนิ น งานพัฒ นาโรงเรี ย น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานของเขตพื้นที่ การศึ กษาปราจี นบุรี
จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า โดยรวมมีระดับการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ในขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายคู่ พบว่า ขนาดของโรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการ
ดํา เนิ น งานพัฒ นาโรงเรี ย น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานด้า นผูเ้ รี ย น ของ
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีมีความแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เมื่อพิจารณารายข้อใน
แต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็ นประเด็นนําไปสู่ การปฏิบตั ิ ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
1. ครู ผูส้ อนควรที่ จ ะยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลาง ต้องมี การสร้ างบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ที่ดี
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้สนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมต้องมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนตามแผนที่ได้เตรี ยมไว้
อาจมี การปรั บแผนเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและสถานการณ์ ที่เป็ นจริ ง โดยมี การอํานวยความ
สะดวกแก่ผเู ้ รี ยนในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่
2. ครู ผสู ้ อนควรที่จะสอนให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การใช้อุปกรณ์การเรี ยนและสาธารณู ปโภคอื่นๆ
อย่างประหยัดและรู ้คุณค่า เพราะจะเป็ นการฝึ กให้กบั นักเรี ยนได้รู้จกั ถึงการประหยัดและรู ้คุณค่าของ
สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ จะได้นาํ ไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่ องการใช้สอยของใช้ต่างๆ
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ให้เป็ นประโยชน์และรู ้ถึงคุณค่าของสิ่ ง รู ้จกั ที่จะหวงแหนให้สิ่งนั้นอยูก่ บั ตนเองไปนานๆ
หรื อรู ้ที่จะใช้สิ่งนั้นอย่างมีประโยชน์
3. ครู ผูส้ อนควรที่ จ ะให้ผูเ้ รี ย นสามารถวิ จ ารณ์ ง านศิ ล ป์ ได้ ด้ว ยการจัด ให้เ ป็ นอี ก หนึ่ ง
จุดประสงค์ในรายวิชาการศิลปะ หลังจากที่มีการวาดเขียนด้านงานศิลป์ แล้วควรที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้มี
การอธิ บายในสิ่ งที่ตนได้วาดขึ้นมาถึงความหมายที่ตนอยากที่จะสื่ อให้ผอู ้ ื่นได้ทราบและรับรู ้ถึงเรื่ อง
อะไร
4. ครู ผสู ้ อนควรที่จะฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดวิเคราะห์ และไตร่ ตรอง ในด้านการเรี ยน เช่น
4.1 นํา เข้า สู่ บ ทเรี ย นที่ ค วรใช้ป ระเด็น คํา ถามสถานการณ์ ห รื อ กิ จ กรรที่ ก ระตุ น้ หรื อ
ท้าทายให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยใคร่ รู้ ผูส้ อนควรเป็ นกัลยาณมิตรของผูเ้ รี ยนและทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่า
ผูส้ อน คือเพื่อที่ช่วยเหลือเขาได้ทุกเรื่ อง ผูส้ อนต้องรู ้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเป็ นอย่างดี เพื่อให้ความ
ถนัด ความสนใจ ลีลาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นจุดกระตุน้ ศักยภาพของแต่ละบุคคลและดึงดูดให้เข้ามี
ส่ วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นและเต็มใจ
4.2 ขั้นวิเคราะห์ อภิ ปรายผลงาน ที่ สรุ ปได้จากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ร่ วมกันอภิ ปรายที่เกิ ดจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
ค้นพบองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูส้ อนเป็ นผูส้ ังเกตเพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับให้องค์ความรู ้ที่ได้รับชัดเจน
เป็ นการเสริ มแรงและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจการค้นคว้าหาความรู ้ต่อไป
5. ครู ผูส้ อนควรที่ จะมี การฝึ กอบรมให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องของภาษาอังกฤษ ด้านการเล่น
เกมส์เติมคําศัพท์ และได้มีการทักทายกันในระหว่างเรี ยนโดยการพูดภาษาอังกฤษกันภายในคาบเรี ยน
หรื อนอกชั้นเรี ยนเมื่อมีการเจอกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนเดียวกันและต่างวัย
กันด้วย
6. ครู ผสู ้ อนควรที่จะมีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีการสรุ ปประเด็นและจดบันทึกข้อมูลความรู ้ที่ได้
จากการอ่านอยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ประสบความสําเร็ จด้านการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
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