
วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

การดําเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านผู้เรียน ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี  
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บทคดัย่อ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐาน

การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  และเพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
364  คน จาํนวน 160 โรงเรียน โดยจาํแนกโรงเรียนเป็น 3 ขนาด เคร่ืองมือท่ีไดใ้นการรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 50 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีไดท้ดสอบสมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเม่ือพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ิธี ของ เชฟเฟ่ ( Scheffe ' test)   

ผลการศึกษา พบวา่ 
1. วิเคราะห์การดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่ 
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1.1 ดา้นผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.2 ดา้นผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา พบว่า ครูผูส้อน
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.3 ดา้นผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีมีระดบัการ
ปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.4 ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ พบว่า ครูผูส้อนสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีมีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.5 ดา้นผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.6 ดา้นผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

1.7 ด้านผู ้เ รียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ พบวา่ ครูผูส้อนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรีมีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลปรากฏดงัน้ี 

2.1 ขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มี
ระดบัการปฏิบติัการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีในขนาดโรงเรียน 3 ขนาด ใน
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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. 

 
ความสําคญัของปัญหา 

โลกในยุคปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  จึงจาํเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหท้นักบั
การเปล่ียนแปลง เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทา้ทายดงักล่าว   

การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง โดยจะตอ้ง
เป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   เพื่อทําให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  
ทาํให้เป็นคนท่ีรู้จกัคิด วิเคราะห์  รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีจริยธรรม  คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเอง 
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ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาประเทศไทยไดพ้ยายามพฒันาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด  แต่
จากการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ของกรมวิชาการปี 2540  พบว่า  
คะแนนเฉล่ียของวิชาต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ดงัน้ี คะแนนเฉล่ียในวิชาภาษาไทยไดร้้อย
ละ 47.3  คะแนนเฉล่ียในวิชาภาษาองักฤษไดร้้อยละ 34.2 คะแนนเฉล่ียในวิชาสังคมไดร้้อยละ 54.7  
คะแนนเฉล่ียในวิชาคณิตศาสตร์ไดร้้อยละ 29.6 คะแนนเฉล่ียในวิชาเคมีไดร้้อยละ 30.3  คะแนนเฉล่ีย
วิชาชีววิทยาไดร้้อยละ 32.3 คะแนนเฉล่ียวิชาฟิสิกส์ไดร้้อยละ 28.1  คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพไดร้้อยละ  34.9  ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง   

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย โดยเร่ิม
จากกระแสการปฏิรูปการศึกษาท่ีไดรั้บความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชน (รุ่ง  แกว้แดง, 2543) 
จากกระแสปฏิรูปการศึกษาเหล่าน้ีทาํใหมี้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้ึนมาเพื่อปรับ
ระบบการเรียนการสอนใหมี้ความหลากหลาย สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน
เท่าเทียมกัน โดยกําหนดเร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจนใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 โดยเฉพาะในมาตรา 48 ท่ีกาํหนดไวว้่า 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

 
คาํสําคญั   

การดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีมีขนาดต่างกนัมีการดาํเนินงาน

พฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผูเ้รียน แตกต่างกนั อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาด
โรงเรียน 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 341 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประเภทสถานศึกษา วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ซ่ึง
เน้ือหาของคาํถาม ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึนเองโดยครอบคลุมมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน  
ดงัน้ี 

1) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2) ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
3) ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา 
4) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิด 

สร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ 
5) ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
6) ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 
7) ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต     
 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การจดักระทาํขอ้มูลของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาจดักระทาํ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ให้รหัสตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา คือ ครูผูส้อนสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 

จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage)   
ตอนท่ี 2 การแสดงผลการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้านการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
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การศึกษาปราจีนบุรี ใชส้ถิติการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ียและการหาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดก้าํหนดเกณฑค์วามหมายของค่าเฉล่ีย โดยอาศยัแนวคิดของ Best 
(1978 : 246) ซ่ึงแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ดงัน้ี 

4.51 – 5.00     มีการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50     มีการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50     มีการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50     มีการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50     มีการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
เปรียบเทียบการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีจาํแนกตามขนาดของ
โรงเรียน 

 
ผลการวจัิย 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นขนาดของโรงเรียนท่ีได้ปฏิบัติงานนั้ นมีขนาดเล็ก ในโรงเรียน 
มีนักเรียนไม่เกิน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีวุฒิการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ทาํงาน 
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป  

1. วิเคราะห์การดําเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่ 

1.1 ดา้นผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.2 ดา้นผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา พบว่าครูผูส้อน
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.3 ดา้นผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต พบว่า ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการ
ปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.4 ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ พบว่า ครูผูส้อนสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   
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1.5 ดา้นผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร พบว่าครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก   

1.6 ดา้นผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเ น่ือง  พบว่า  ครูผู ้สอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  มีระดับการ 
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.7 ด้านผู ้เ รียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ พบว่าครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลปรากฏดงัน้ี 

2.1 ขนาดของโรงเรียน พบว่าครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มี
ระดบัการปฏิบติั ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มี
ประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีมีระดบัการปฏิบติั ทั้งโดยรวม
และรายด้านทั้ ง 7 ด้าน คือ ด้านผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ด้านผูเ้รียนมี
สุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย ดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา ดา้นผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ
ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงคด์า้นผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรอยู่ในระดบัมากและ 
พบว่า ด้านผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเ น่ือง  และด้านผู ้เ รียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดสัง เคราะห์  มีวิจารญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะขนาดของ
โรงเรียนท่ีเป็นขนาดปานกลางนั้นไดมี้การดูแลสุขภาพ รู้จกัเลือกอาหารท่ีมีคุณค่าให้กบันกัเรียนและ
ไดมี้การจดัใหมี้การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอและจดัอบรมให้กบันกัเรียนภายในโรงเรียนในเร่ือง
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญยิ่ง  อารีมี (2543 : บทคดัย่อ) 
การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพอนามยัของนกัเรียนชั้น 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

162 

 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัชลบุรีและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านกัเรียน
มีพฤติกรรมการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัทุกดา้นอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและ
นักเรียนท่ีต่างเพศกัน มีพฤติกรรมการปฏิบติัตนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพท่ีแตกต่างกันด้วย และ
งานวิจยัของ นิธิ  โพธ์ิทอง (2548 : บทคดัย่อ) เจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสในอาํเภอวงันํ้ าเยน็ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 1 พบว่า เจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสในอาํเภอวงันํ้ าเยน็ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ดา้น
ของคุณค่าความสาํคญัและประโยชน์ของวิชาพระพุทธศาสนา ดา้นเน้ือหาวิชาพระพุทธศาสนา และ
ดา้นเน้ือหาวิชาพระพทุธศาสนาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  

2. จากการเปรียบเทียบการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีระดบัการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นผูเ้รียน ในขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายคู่ พบว่า ขนาดของโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการ
ดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้รียน ของ
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีมีความแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานดา้นผูเ้รียน ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เม่ือพิจารณารายขอ้ใน
แต่ละดา้น พบรายขอ้ท่ีเป็นประเดน็นาํไปสู่การปฏิบติั ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนควรท่ีจะยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตอ้งมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 
กระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งมีการจดักิจกรรมการเรียนตามแผนท่ีไดเ้ตรียมไว ้
อาจมีการปรับแผนเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยมีการอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูเ้รียนในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 

  2. ครูผูส้อนควรท่ีจะสอนให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการใชอุ้ปกรณ์การเรียนและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
อยา่งประหยดัและรู้คุณค่า เพราะจะเป็นการฝึกใหก้บันกัเรียนไดรู้้จกัถึงการประหยดัและรู้คุณค่าของ
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ จะไดน้าํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัในเร่ืองการใชส้อยของใชต่้างๆ 
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ให้เป็นประโยชน์และรู้ถึงคุณค่าของส่ิง รู้จกัท่ีจะหวงแหนให้ส่ิงนั้นอยูก่บัตนเองไปนานๆ 
หรือรู้ท่ีจะใชส่ิ้งนั้นอยา่งมีประโยชน์ 

3. ครูผูส้อนควรท่ีจะให้ผูเ้รียนสามารถวิจารณ์งานศิลป์ได้ ด้วยการจัดให้เป็นอีกหน่ึง
จุดประสงคใ์นรายวิชาการศิลปะ หลงัจากท่ีมีการวาดเขียนดา้นงานศิลป์แลว้ควรท่ีจะให้ผูเ้รียนไดมี้
การอธิบายในส่ิงท่ีตนไดว้าดข้ึนมาถึงความหมายท่ีตนอยากท่ีจะส่ือให้ผูอ่ื้นไดท้ราบและรับรู้ถึงเร่ือง
อะไร 

4. ครูผูส้อนควรท่ีจะฝึกใหผู้เ้รียนมีความคิดวิเคราะห์ และไตร่ตรอง ในดา้นการเรียน เช่น  
4.1 นําเขา้สู่บทเรียนท่ีควรใช้ประเด็นคาํถามสถานการณ์หรือกิจกรรท่ีกระตุน้หรือ 

ทา้ทายให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ ผูส้อนควรเป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียนและทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่า
ผูส้อน คือเพื่อท่ีช่วยเหลือเขาไดทุ้กเร่ือง ผูส้อนตอ้งรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเป็นอยา่งดี เพื่อใหค้วาม
ถนดั ความสนใจ ลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นจุดกระตุน้ศกัยภาพของแต่ละบุคคลและดึงดูดใหเ้ขา้มี
ส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นและเตม็ใจ 

4.2 ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน ท่ีสรุปไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนและผูเ้รียน
ร่วมกนัอภิปรายท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ และเปล่ียนประสบการณ์โดยเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการ
คน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นผูส้ังเกตเพื่อให้ขอ้มูลยอ้นกลบัให้องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บชดัเจน
เป็นการเสริมแรงและกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจการคน้ควา้หาความรู้ต่อไป 

5. ครูผูส้อนควรท่ีจะมีการฝึกอบรมให้กบัผูเ้รียนในเร่ืองของภาษาองักฤษ ดา้นการเล่น
เกมส์เติมคาํศพัท ์และไดมี้การทกัทายกนัในระหวา่งเรียนโดยการพดูภาษาองักฤษกนัภายในคาบเรียน
หรือนอกชั้นเรียนเม่ือมีการเจอกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกนัและต่างวยั
กนัดว้ย 

6. ครูผูส้อนควรท่ีจะมีการฝึกให้ผูเ้รียนมีการสรุปประเด็นและจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ท่ีได้
จากการอ่านอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนไดป้ระสบความสาํเร็จดา้นการเรียนมากยิง่ข้ึน 
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