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 การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแก้ว 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดัสระแกว้ และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ โดยจาํแนกตามขนาด
ของโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  และ
ครูเจา้ของโครงการของโรงเรียนวิถีพทุธ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  จาํนวน  
217  คน  ในโรงเรียนขนาดใหญ่  และในโรงเรียนขนาดเลก็   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม และเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานโรงเรียน
วิถีพทุธอยา่งต่อเน่ือง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ  ดา้นการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุงกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรและดา้นการนิเทศ การปรับปรุง การดาํเนินงาน   จาํนวน  60  ขอ้   

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบค่า t โดยใชค่้า t – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Samples) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      

 
______________________ 
1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                               
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 
 
 



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

2 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ  ดา้นการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียน  ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุดคือ ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   

2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัสระแกว้ โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ตาํแหน่งต่างกนั  มีสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare operating conditions of 

Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area. This study was 
classified according to school sizes and done in large and small size schools. There were 217 
samples of the study, including school directors, a school deputy director, and teachers of 
Buddhist Way schools.  

The instrument used to collect the data was a set of 60-item questionnairs asking about 
the status of the respondents and the operating conditions of Buddhist way schools under the 
Office of Sakaeo Educational Service Area. The operation of the Buddhist way schools focused 
on five areas: public relations, adjustment of school atmosphere, learning improvement of every 
subject, improvement of extra curriculum activities, and supervision of operation improvement.  
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The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, 
and t-test for independent samples at a statistically significant level of 0.05. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the operating conditions of Buddhist Way schools under the Office of 

Sakaeo Educational Service Area were at a high level. The further study showed that the 
operation regarding adjustment of school atmosphere was at the highest level followed by 
improvement of extra curriculum activities. On the other hand, the operation regarding public 
relations was at the lowest level. 

2. The following were the results of the comparison of the operating conditions of 
Buddhist Way schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area. 

2.1 The operating conditions of large schools and of small schools were different in 
each aspect and overall. In addition, the operation regarding adjustment of school atmosphere and 
the operation regarding improvement of the extra curriculum activities were different at a 
statistically significant level of 0.05. However, the operations regarding other areas were not 
found to be different.  

2.2 The operating conditions of school administrators and teachers were not different. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 สงัคมไทยแต่โบราณนั้น วดัเป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษา โดยมีพระภิกษุเป็นผูมี้บทบาท
ในการจดัการศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ วดัเป็นสถานท่ีสาํคญัทางการศึกษาของบุคคล
ทุกระดบัชั้น มาตั้งแต่สมยัโบราณ  โดยเฉพาะ วดัเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพราะในสมยันั้นรัฐยงัไม่ได้
จดัการศึกษาให้แก่ราษฎร โดยตรง หลกัสูตรการศึกษาก็ยงัไม่ปรากฏแน่นอน แหล่งท่ีจะให้ความรู้
แก่บุคคลกคื็อท่ีบา้นและท่ีวดั สาํหรับการศึกษาท่ีวดัซ่ึงมีอิทธิพลเหนือชีวิตทางสังคมของคนไทยใน
การกาํหนดรูปแบบประเพณีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนั้นแบ่งเป็นวิธีการศึกษาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดผา่นวดั 
(จุลทรรศน์  พยาฆรานนท ์ อา้งถึงใน ณัฎฐกิตต์ิ ศรีสันต,์ 2548 : 1) ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูปการศึกษา
ตามระบบโรงเรียน ทางราชการไดเ้ขา้มาจดัการศึกษาเองโดยแยกโรงเรียนออกจากวดัและจดัเป็น
ระบบการศึกษาแห่งชาติข้ึน แต่การจดัการศึกษาของรัฐตามรูปแบบใหม่น้ี กระทาํไม่ทัว่ถึงทาํให้
บุคคลบางส่วนไมไดรั้บความเสมอภาคในทางการศึกษาอนัอาจเน่ืองมาจากหลายปัจจยัต่างๆ เช่น 
ความยากจน ชุมชนตั้งอยูใ่นเขตทุรกนัดาร ฯลฯ ดว้ยเหตุที่กล่าวมาแลว้ ซ่ึงบุคคลนั้นไดเ้ลง็เห็น
ความสาํคญัของการศึกษาเป็นอนัมาก จึงพยายามแสวงหาการศึกษา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความกา้วหนา้  
นาํพาเดก็และเยาวชนไทยกา้วทนัความเปล่ียนแปลงของโลกอยา่งไร้ขีดจาํกดั กระทรวงศึกษาธิการ 
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จึงไดส่้งเสริมการจดัโรงเรียนวิถีพุทธข้ึน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสาํคญัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กาํลงัเร่งดาํเนินการ โรงเรียนวิถีพุทธน้ีกระทรวงศึกษาธิการตอ้งการให้เป็นจุดสําคญัของการนาํ
คุณค่าของพระพทุธธรรมมาสู่สงัคมไทย 

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นภาพสะทอ้นถึงการนาํหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
หลกัไตรสิกขามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน และแสดงถึงความพยายามนาํหลกัพทุธธรรมต่างๆ มาประยกุต์
ในการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งชดัเจนสอดคลอ้งกบัสมเดจ็พระพฒุาจารย ์วดัสระเกศ กล่าววา่ 
“การปฏิรูปการศึกษาท่ีกล่าวกนัวา่สอดคลอ้งกบัรากฐานสงัคมไทย  ยงัไม่มีคร้ังใดจะตรงเท่าคร้ังน้ี ท่ีว่า
ยดึหลกัไตรสิกขาเป็นหลกัของโรงเรียนวิถีพุทธ กล่าวไดว้่าเป็นการเป็นศกัราชใหม่ ขอให้มีความมัน่ใจ
ว่าเป็นหนทางท่ีถูกตอ้งแลว้ ช่วยดาํเนินต่อไปให้ถึงท่ีสุด สุดกาํลงัของตนเอง” โดยให้มีรูปแบบท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสมของโรงเรียนท่ีจะพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด พร้อมกบัสร้างสรรค์
สภาพการดาํเนินงานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนมีความสุขและไดพ้ฒันาสงัคมท่ีดีงามควบคู่กนัไปสู่คุณค่า 
เม่ือโรงเรียนพฒันาสู่วิถีพุทธและไดพ้ฒันาจนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชดัเจน  จะสังเกตไดถึ้งความ
เปล่ียนแปลงและประโยชน์อนัมากมายท่ีเกิดตามมาท่ีเป่ียมไปดว้ยความงดงามและคุณค่า นกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์างๆ อย่างชดัเจน พร้อมกบั
การพฒันาปัญญาและดา้นอ่ืนๆ การพฒันาท่ีจะให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขพร้อมๆ กนั ท่ีว่ายาก
จะไม่ยากสาํหรับโรงเรียนวิถีพุทธสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 
มาตรา 9 “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  และกาํหนดให้มี การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็น
สาํหรับทุกคน ซ่ึงตอ้งเร่งรัดใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษารวดเร็ว เพื่อพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นคน
ดี  คนเก่ง มีความสุข” สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว ความรู้เท่านั้นจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตของคน
ในสงัคมยคุใหม่  (เจือจนัทร์ จงสถิตอยู,่ 2544 : 6) 
 ปัจจุบนัโรงเรียนวิถีพุทธเป็นนวตักรรมการจัดการศึกษา 1 ใน 5 รูปแบบสาํคญัท่ี
กระทรวงศึกษาธิการดูแล โดยประยุกต์เอาหลกัพุทธธรรมเขา้มาใชใ้นการพฒันาและอยู่ภายใต ้     
แนวทางการดาํเนินงาน 5 ดา้น คือ ดา้นประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรียน ด้านการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร        
ดา้นการนิเทศ การปรับปรุง การดาํเนินงาน โดยเฉพาะดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน มีปัญหา 
การจดัอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียนแหล่งเรียนรู้ไม่สะอาด ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้กลุ่มสาระ คณาจารย ์ ครู  ผูบ้ริหาร ขาดความรู้  ความเขา้ใจในหลกัสูตร 
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จดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นการพฒันาไตรสิกขา ดา้นการปรับปรุง กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ขาดการพฒันาต่อเน่ือง กิจกรรมไม่ต่อเน่ืองขาดการควบคุมกาํกบั  นิเทศติดตาม ดา้นการนิเทศการ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน ขาดการติดตาม ไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเน่ือง ขาดการปฏิสมัพนัธ์ ไม่มีเมตตา
กรุณา  ครูต่อครู  นกัเรียนต่อนกัเรียน ครูต่อนกัเรียน ขาดการเอาใจใส่ดูแล ไม่สานงานต่อ ก่อใหเ้กิด
ปัญหาในการบริหารจดัการ ยงัมีปัญหาผูท่ี้รู้ชดัในหลกัพทุธธรรม ไม่ขอ้งแวะอบายมุข เป็นผูท้รงศีล
ปฏิบติัธรรมไม่ได ้ ซ่ึงเป็นปัญหาในการบริหาร ท่ีตอ้งอาศยัผูบ้ริหารในการกาํกบัดูแลใหโ้รงเรียนวถีิ
พทุธ มีประสิทธิภาพใหม้ากข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชดาํรัสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี  9  ตรัสวา่ “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเส่ือมลงนั้น  ยอ่มข้ึนอยูก่บั
การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสาํคญั ผลการฝึกอบรมในวนัน้ี จะเป็นเคร่ืองกาํหนดอนาคต
ของชาติในวนัขา้งหนา้”  

จากปัญหาและสาเหตุท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  เพื่อนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใช้
ประกอบการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาการพฒันาการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกอยา่งไรขีดจาํกดั 
 

คาํสําคญั 
โรงเรียนวิถีพทุธ 

 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  และครูเจา้ของโครงการของโรงเรียนวิถีพทุธ  

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงาน
แตกต่างกนัหรือไม่  อยา่งไร   
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกดัสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ
โรงเรียน และครูเจา้ของโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  
ปี พ.ศ. 2549  จาํนวน  488  คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการ 
โรงเรียน และครูเจา้ของโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  
ปี พ.ศ. 2549 กาํหนดขนาดโรงเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน 
(Krejcic and Morgan อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545 : 104)  ตวัอยา่งสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
random sampling) ไดจ้าํนวน  217  คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยั

ปรับปรุงจาก ณฎัฐกิตต ์   ศรีสนัต ์(2548 : 156-161) แบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง

หนา้ท่ีขนาดของโรงเรียน ของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน / รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
และครูเจา้ของโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ปี พ.ศ. 
2549  แบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ปี พ.ศ. 2549  เป็น
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  ตามวิธีของลิเคริท ์(Likert  Scale) มีจาํนวน  60  ขอ้ 
ในสภาพการประมาณค่างานดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น  ดงัน้ี  ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ  ดา้น
การปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ดาํเนินการโดย 

3.1 ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพือ่ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ ในการเกบ็ขอ้มูลจาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงโรงเรียนทุกแห่งท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2 ผูว้ิจยัออกหนงัสือถึงผูบ้ริหารโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ ทุกแห่งท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่ออธิบายเหตุผลและความน่าจะเป็นในการเก็บขอ้มูล
และวิธีการตอบแบบสอบถาม 

3.3 ผูวิ้จยัออกพ้ืนท่ีส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองทุกโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งแลว้รอเกบ็แบบสอบถาม 

3.4 ในกรณีไม่พบผูต้อบแบบสอบถามหรือกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจะใชซ้องติดแสตมป์ 
พร้อมจ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยั ขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้
กรณีท่ียงัไม่ส่งแบบสอบถามมา 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1  การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5.2  

4.2 การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใชค่้าสถิติทดสอบ
สมมุติฐาน  ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชค่้า  t – test  สาํหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  Samples) 
 

ผลการวจัิย 
1.  การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวถีิพทุธ  ดา้นการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุดคือ ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ  อยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบวา่   
 การดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุด คือ ดา้นการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียน  อยูใ่นระดบัมาก  และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ดา้น
การประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัมาก  
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การดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนขนาดใหญ่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีสภาพการดําเนินงานสูงสุด คือ  ด้านการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัมาก  

2.  การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   

2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวมและ
รายดา้น  ไม่แตกต่างกนั 

2.2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ตาํแหน่งต่างกนั  มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ผูว้จิยันาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 
1.  การศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ทั้ง  5  ดา้น  คือ  ดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ  ดา้นการปรับ
สภาพบรรยากาศของโรงเรียน ดา้นการปรับปรุงการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ดา้นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และดา้นการนิเทศ การปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีสภาพการดาํเนินงานสูงสุดคือ  ดา้นการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในโรงเรียนมีการจดัอาคาร 
สถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีดีตามวิถีพุทธ  และสภาพการ
ดาํเนินงานดา้นการปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก การจดัอาคาร สถานท่ี
สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้การเรียนการสอนดาํเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลถึงความเจริญงอกงามทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา
ของนักเรียน และการจดับรรยากาศให้กบับุคลากรและนักเรียนเป็นการเสริมทกัษะการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม เพื่อใหบุ้คลากรและนกัเรียนไดน้าํไปปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
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งานวิจยัของ ไพฑูรย ์ กาญจนะประยรู (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนของนกัเรียนโรงเรียนเกาะโพธ์ิถว้ยงามวิทยา จงัหวดัชลบุรี  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนเกาะโพธ์ิถว้ยงามวิทยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก  เรียงลาํดบัมากไปนอ้ย คือ พฤติกรรมของครูผูส้อน พฤติกรรมของนกัเรียน พฤติกรรม
ของเพื่อนร่วมชั้น และอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนเกาะโพธ์ิถว้ยงามวิทยา จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศและระดบัชั้น โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และพรพจน์ พจน์พฒันพล (2548) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง  การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนวดัเทพนิมิต  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนวดัเทพนิมิตสังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า  การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนวดัเทพนิมิต ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการบริหาร 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง  และสุรัตน์  ทองประเทศ 
(2549) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล ผูบ้ ังคับบัญชา และ
บรรยากาศในการปฏิบติังาน ส่วนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและความพร้อมทางปัจจยั อยู่
ในระดบัปานกลาง  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมแตกต่างกนั มีรายละเอียดความแตกต่างกนั  17 คู่ ดงัน้ี  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล
การจดัการศึกษากบักลุ่มอาํนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภาในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลกบักลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษากบัทุกกลุ่ม และกลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกบัทุกกลุ่ม นอกนั้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วาสนา ต๊ะกาบโค (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การประเมินการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาํพูน เขต 1 พบว่า คุณลกัษณะท่ีดีของบุคลากรในโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ การดาํเนินการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ การจดัการดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ดา้นกระบวนการประกอบดว้ย  การเรียนการสอนท่ีบูรณาการไตรสิขา ศีล 
สมาธิ ปัญญา การจดับรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ท่ีเป็นกลัยาณมิตร การจดักิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย การพฒันากาย ศีล จิต และปัญญาอย่างบูรณาการของผูเ้รียน และดา้น
ผลกระทบ  ประกอบดว้ยบา้น / ชุมชน วดั โรงเรียน (บวร) ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโรงเรียน
วิถีพทุธ มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โรงเรียนไดท้าํ 
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การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น มีเหตุผล กิจกรรม
เสริมหลกัสูตรจะตอ้งสร้างสรรคแ์ละพฒันาไม่ใช่กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรุนแรง และดา้นท่ีมีสภาพ
การดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอาจจะยงัไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการไดไ้ม่ทัว่ถึง ทาํให้การดาํเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธยงัไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุช  พดัเยน็ช่ืน 
(2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของ
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 รายดา้น โดยรวมทั้ง  4  ดา้น คือ  ดา้นการ
คน้ควา้หาขอ้มูล ดา้นการวางแผน ดา้นการส่ือสาร และดา้นการติดตามประเมินผล อยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกดา้น  การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จาํแนกตามประเภทโรงเรียน คือ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพานิช  พิสุทธิภกัด์ิ (2543) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  
ปัญหาการบริหารงานประชาสมัพนัธ์ของสาํนกังานประกนัภยัจงัหวดั ในภาคตะวนัออก ผลการวิจยั
พบว่า ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานประกนัภยัจงัหวดั ในภาคตะวนัออก 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ขา้ราชการกบัประชาชนมีทศันะต่อปัญหาการบริหารงาน
ประชาสมัพนัธ์ของสาํนกังานประกนัภยัจงัหวดัไม่แตกต่างกนั 

นอกจากนั้น สํานักพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา (2548 : 3) ไดก้ล่าวถึงโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของเด็กไปในทางท่ีดีข้ึน  เด็กมีความอ่อนนอ้มมากข้ึน  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติดลดลงมาก เดก็มีความเรียบร้อยและร่าเริง โรงเรียนสามารถ
เปล่ียนทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งของชุมชนในบางเร่ืองไดด้ว้ย เป็นการประสานระหวา่งบา้น  วดั  โรงเรียน  
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นท่ีพึ่งของสังคม สอดคลอ้งกบั สิริกร มณีรินทร์ (2547 : 3) ท่ีกล่าวว่า      
ดว้ยคุณค่าอนัอนนัตข์ององคค์วามรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาท่ีชดัเจนในการให้การศึกษา
พฒันาผูเ้รียนทุกวยั  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดท่ีจะส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํระบบ
ของพทุธธรรมมาประยกุตจ์ดักบัระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบนั  เพื่อพฒันาเยาวชน
ไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เต็มท่ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกาํหนดท่ีมีคุณสมบติัของการ
เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุขอยา่งแทจ้ริง  อนัเป็นเป้าหมายแทข้องพุทธธรรมอยูแ่ลว้  ใหมี้ความชดัเจน
ข้ึนโดยผา่นการดาํเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” อนัจะเป็นตวัอยา่งท่ีจะขยายผลสู่การพฒันาใน
โรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 
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2. การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดัสระแก้ว ในเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกัน มีสภาพการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะวา่ไม่วา่โรงเรียนจะสงักดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาไหน แต่ละ
โรงเรียนต่างก็ยดึกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานเหมือนกนั เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้โดยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

3.  การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ตาํแหน่งต่างกนั  มีสภาพการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเพราะว่าตาํแหน่งเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งต่อการดาํเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพทุธ  ในแต่ละตาํแหน่งยอ่มมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการทาํงานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  โรงเรียนควรมีการประชาสมัพนัธ์ดา้นการนิเทศ ติดตาม แผนงาน โครงการของการจดั

กิจกรรมแต่ละดา้นใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ  
2. โรงเรียนควรมีมุมหรือหอ้งใหศึ้กษาพทุธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาอยา่งเหมาะสม   
3. โรงเรียนควรจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการพทุธธรรมหรือหลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 

ปัญญา) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนั   
4. โรงเรียนควรจดักิจกรรมท่ีพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้อยา่งมีเหตุผล 

(โยนิโสมนสิการ)  
5.  โรงเรียนควรมีการนิเทศกิจกรรมดา้นการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน   
ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการวิจยัและพฒันาการจดัสภาพการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ผูป้กครอง  และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เก่ียวกบัการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
3.  ควรศึกษาปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพทุธ   
4. ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน 4 ดา้น คือ 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงาน  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ตามเพศ  
อาย ุการศึกษา  อาชีพ  เขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่ ผูป้กครองของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ เขต 1  
และเขต 2 จาํนวน  378 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื ่อการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน  สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล  ได ้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ t-test 
(Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ระดบัความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
______________________ 
1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                            
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ  
ดา้นการดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ  อายุ การศึกษา 
อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน  4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วม
นอ้ยท่ีสุด คือ  ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.1 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเขต
พื้นท่ีการศึกษา  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล 

2.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการรับผลประโยชน์   

2.3  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาย ุ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4  ดา้น   คือ  ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล ไม่พบความแตกต่าง 

2.4  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามระดบั
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.5 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาชีพ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการ
รับผลประโยชน์ ดา้นการประเมินผล  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study and to compare levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area. The study was done in four aspects: 1) participation in decision-making, 2) 
participation in operating, 3) participation in benefits received, and 4) participation in evaluation. 
This study was classified according to gender, age, educational level occupation and educational 
service area zones. The samples of the study consisted of 378 parents of Mattayom three students 
studying in the schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area, Zone 1 and Zone 2. 
A set of questionnaires asking about parents' participatory needs for guidance administration of 
schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area was developed to collect the data. 
The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent) and One-way ANOVA. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the levels of parents' participatory needs for guidance administration of 

schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area in four aspects were at a moderate 
level. The further study showed that the aspect that obtained the highest mean was participation in 
benefits received, followed by participation in decision-making. On the other hand, the aspect that 
obtained  the lowest mean was participation in operation. 

2. The levels of parents' participatory needs for guidance administration of schools 
under the Office of Sakaeo Educational Service Area based on comparisons according to gender 
age education level, occupation and educational service area zones in the four aspects were at a 
moderate level overall. The further study revealed that the aspect which obtained the highest mean 
was the participation in benefits received, followed by participation in decision-making. The 
aspect that obtained the lowest mean was participation in operation. 

2.1 The comparison according to educational service area zones showed that the 
levels of parents' participatory needs for guidance  administration of schools under the Office of 
Sakaeo Educational Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 in the 
aspects of operation, benefits reception, and evaluation. 

2.2 The comparison according to gender showed that the levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
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Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 in the aspect of 
benefits reception. 

2.3 The comparison according to ages showed that the levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area in four aspects: decision-making, operation, benefits reception and evaluation were 
overall no different in each aspect. 

2.4 The comparison according to educational levels showed that the levels of parents' 
articipatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 overall, and in every aspect. 

2.5 The comparison according to occupation showed that the levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area in four aspects: decision-making, operation, benefits reception and evaluation were 
different at a statistically  significant level of 0.05 in each aspect and overall. 

 

ความสําคญัของปัญหา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545

กาํหนดแนวการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระ กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัแกปั้ญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง (กรมวิชาการ, 2545 : 1)  

สําหรับการบริหารงานแนะแนวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จาํเป็นตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ายอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกปัญหาของผูเ้รียน
ลว้นมีสาเหตุและไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัทีทนัใด แต่เป็นการสั่งสมประสบการณ์ทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก
และการกระทาํ หากไม่ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที ปัญหาอาจลุกลามจนยากแก่การแกไ้ขใน
ท่ีสุด (กรมวิชาการ, 2545 : 21) การดาํเนินงานแนะแนวให้สนองเป้าหมายการพฒันาคุณภาพชีวิต
ดงักล่าว สถานศึกษาตอ้งให้ความสําคญักบัการแนะแนวและบริหารจดัการ ตามแผนพฒันาการ 
แนะแนว ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ท่ีเนน้การแนะแนวมิติใหม่ ซ่ึงเป็นการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่ง 
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ส่งเสริม พฒันา และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีมัน่คง โดยการมีส่วนร่วมและประสานงานจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมวิชาการ, 2545 : 2)  

จากสภาพขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัของการแนะแนว และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน จึงสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลนาํไปใชใ้นการบริหารงานแนะแนว ตลอดจนหาแนวทางแกปั้ญหา และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน จดัการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

คาํสําคญั 
การมีส่วนร่วม  การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน 

 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ผูป้กครองท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตกต่างกัน จะมีความ

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน ต่างกนั  หรือไม่  อยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน

แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ  อายุ การศึกษา 
อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ เขต 1  และเขต 2 
จาํนวน 86 โรงเรียน ในอาํเภอต่างๆ จาํนวน 9 อาํเภอ รวมจาํนวนประชากร 6,778 คน กาํหนดเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 378 คน คาํนวณโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ค่าความคาด
เคล่ือนท่ีระดบั .05  ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งอาํเภอในเขต 1 จาํนวน 3 อาํเภอและเขต 2 จาํนวน 2 อาํเภอ 
จากนั้นสุ่มตัวอย่างโรงเรียนโดยวิธีจับฉลาก และสุ่มตวัอย่างผูป้กครองแบบระบบ (systematic 
sampling) 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความ

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

2.2  ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนว การมีส่วนร่วม 
และตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาวิจยั จากเอกสารงานวิจยั รวมทั้งแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

2.3  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูป้กครอง ผูต้อบแบบสอบถาม 
2.4  สร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้

ครอบคลุมขอบข่ายกิจกรรม/การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน 
2.5  นาํร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุม เพื่อตรวจสอบเน้ือหา สํานวน

ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
2.6  นาํร่างแบบสอบถามไปตรวจวดัความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดย

คณะผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  ซ่ึงมีความรู้เร่ืองการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
2.7  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ และให้

ขอ้เสนอแนะเพ่ือใหมี้ความตรงเชิงเน้ือหา สอดคลอ้งกบัการบริหารงานแนะแนวโดยใชค่้าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruency) ยทุธ ไกยวรรณ์ (2545 : 159) ระหว่างขอ้
คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ และนาํไปทดลองใช ้(Try-Out) กบัผูป้กครองท่ีไม่ไดถู้กสุ่มเป็นตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปทาํการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α - Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach, 1971 : 171, อา้งอิงในอภิ
สรรค ์ ภาชนะวรรณ,  2544 : 119)  

2.8  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพแลว้ นาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้กครองผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบั

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ในดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจ  การมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
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4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะ

แนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
และเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใชค่้าสถิติ t-test (Independent) และเปรียบเทียบตามอายแุละอาชีพ ใชส้ถิติ 
F-test และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี
ของเชฟเฟ่ 
 

ผลการวจัิย 
1.  การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ระดบัความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ  
ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ผูป้กครองต้องการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านยินดีร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาของ
นักเรียน  อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ท่านสามารถมีบทบาทในการศึกษาความตอ้งการของ
นกัเรียน  อยู่ในระดบัมาก และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดคือ  ท่านสามารถเสนอแนะ
การจดัโครงสร้างงานแนะแนวของโรงเรียน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นการดาํเนินงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านยินดีเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานในโครงการ/งาน/
กิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ท่านสามารถเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดาํเนินงานแนะแนวของโรงเรียน และท่านพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานในการ
ช้ีแจงการดาํเนินงานแนะแนวให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมี
ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ท่านมีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์งานแนะแนวกบัหน่วยงานภายนอก   อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  
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ดา้นการรับผลประโยชน ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านมีความตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดรั้บการแนะแนว 
ส่งเสริมพฒันาความสามารถ ความถนดัตามศกัยภาพตรงความตอ้งการ  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ ท่านตอ้งการมีส่วนช่วยเหลือพฒันาเยาวชนในชุมชนไดศึ้กษา เลือกอาชีพตามสภาพความ
ตอ้งการของชุมชน อยูใ่นระดบัมาก และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บ
โอกาสในการเสนอแนวคิด นโยบาย การดาํเนินงานแนะแนวไดต้รงตามความตอ้งการ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  

ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถเขา้ร่วมกาํหนดบุคลากร ผูท้าํหน้าท่ี
ประเมินผลการดาํเนินงานแนะแนว อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ท่านยนิดีร่วมรายงานผลการ
ดาํเนินงานแนะแนว และเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมี
ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ  ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุม สรุป วิเคราะห์ผล การดาํเนินงานแนะแนวตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ  อายุ การศึกษา 
อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วม
นอ้ยท่ีสุด คือ  ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.1 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเขต
พื้นท่ีการศึกษา  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล 

2.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการรับผลประโยชน์   

2.3  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาย ุ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4  ดา้น   คือ  ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล ไม่พบความแตกต่าง 
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       2.4  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามระดบั
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.5 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาชีพ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4  ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  ดา้นการดาํเนินงาน    ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
1.  การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ระดบัความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้  จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  คือ  
ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Participation in benefits)ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นั้น นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย 
ผลประโยชน์ของโครงการน้ี รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็น
ผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสงัคมดว้ย 

เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่า  ผูป้กครอง เขต 1 ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ  ดา้นการรับผลประโยชน์  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ  
ด้านการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าผูป้กครองมีโอกาสเสนอแนวคิด 
นโยบาย การดาํเนินงานแนะแนวไดต้รงตามความตอ้งการ  ไดรั้บความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานแนะแนว ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการ
ดาํเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  การไดรั้บคาํยกยอ่ง สรรเสริญ การยอมรับนบัถือจากชุมชน
ในการเสียสละเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงานแนะแนว    
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โรงเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันางานแนะแนวโรงเรียน
ในดา้นต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

2.2  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ  พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ผูป้กครองสังกดัสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต่างก็มีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน
ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ เพือ่ใหก้ารบริหารงานแนะแนวเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึนไป 

2.3  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทั้งน้ี
เพราะว่าผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานแนะแนวท่ี
แตกต่างกนัออกไป  และผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงยอ่มมีความคาดหวงัใหบุ้ตรหลานของตน
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์สูงกว่าผูป้กครองท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า  ดงันั้นผูป้กครองจึงมีความ
ตอ้งการท่ีจะบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบุตรหลาน   

2.4  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาย ุ  
โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่พบความแตกต่าง  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนัต่างก็มี
จุดมุ่งหมายในการบริหารงานแนะแนวท่ีเหมือนกนั โดยใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จิรัฐยา  
โรจนครินทร์  (2545)  ได้ทาํการวิจัยเร่ือง  การบริหารงานแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอุบลราชธานี  
ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอเมือง ดา้นการบริหารงาน
แนะแนว ดา้นการจดับริการงานแนะแนว 5 ดา้น  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.5 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
และรายด้าน จํานวน 4  ด้าน  คือ ด้านการวางแผนตัดสินใจ  ด้านการดําเนินงาน  ด้านการรับ
ผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 
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ระดบั .05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาชีพของผูป้กครองแต่ละบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่ง
ยิ่งในการดาํรงชีพ ในแต่ละอาชีพแต่ละสาขาต่างก็ให้ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจและความสนใจ
ต่อการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนทุกขั้นตอน  ในทุกๆดา้น เพื่อให้การบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนต่างกนั 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  ควรใหผู้ป้กครองสามารถเสนอแนะการจดัโครงสร้างงานแนะแนวของโรงเรียน    
2.  ควรใหผู้ป้กครองมีบทบาทในการประชาสมัพนัธ์งานแนะแนวกบัหน่วยงานภายนอก   
3. ควรใหผู้ป้กครองไดรั้บโอกาสในการเสนอแนวคิด นโยบาย การดาํเนินงานแนะแนว

ไดต้รงตามความตอ้งการ     
4.  ควรใหผู้ป้กครองสามารถเขา้ร่วมประชุม สรุป วิเคราะห์ผล การดาํเนินงานแนะแนว

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการการบริหารงานแนะ

แนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   
2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   
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บทคดัย่อ 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ
ของบุคลากรในสถานศึกษา  สงักดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
และเปรียบเทียบความตอ้งการความตอ้งการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 งาน  ของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี   ประสบการณ์การ
ทาํงาน ลกัษณะสถานศึกษา ระดบัการศึกษาของบุคลากร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ท่ีเป็นนายทหารสัญญาบตัร
และนายทหารประทวน จาํนวน 189 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประเมินค่า มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน  ระหว่างคะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค่้าทางสถิติแบบ t -test  Independent  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  รองลงมาบุคลากรของโรงเรียนจ่าอากาศมีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นดาํเนินการทางวิชาการ
โรงเรียนและศูนยภ์าษามีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นร่วมตดัสินใจงานทางวิชาการ และดา้นร่วม
ประเมินผล มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
 
 
__________________________________________________________________________ 
1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                             
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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2.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร 
พบวา่ บุคลากรท่ีมีชั้นยศทางทหารต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกนั
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  

3.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ  ตามหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  

4.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ     ตามสถานศึกษา           
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความตอ้งการบริหารงานวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ในภาพรวม และดา้นร่วมตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั  

5. การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ  
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาต่างกันมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ                
ไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น   

6. การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ  ตามระดบัการศึกษา          
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนั 
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น   
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the participatory needs for academic 

administration of school personnel under Directorate of RTAF Education and to compare the 
participatory needs for academic administration of school personnel under Directorate of RTAF 
Education in five areas. The study was classified by work positions, work experience, school 
types, and educational levels of the personnel. The sample for this study consisted of 189 school 
personnel under Directorate of RTAF Education, consisting of commissioned officers and           
non-commissioned officers. The instrument used to collect the data was a set of rating scale 
questionnaires with a reliability level of 0.95. The data was analyzed using a statistical program to 
generate percentage, mean, and standard deviation. In addition, the research hypothesis was tested 
by t-test for independent samples. 
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The findings of the study were as follows: 

 1. The participatory needs for academic administration of school personnel under 
Directorate of RTAF Education were at a high level overall and in every aspect. The aspect 
obtaining the highest mean was benefit reception. On the other hand, the participatory needs for 
academic administration in the aspect of evaluation of personnel of the Air Technical Training 
School were at the lowest level. 
 2. The comparative study of the participatory needs for academic administration 
according to military rank showed that the participatory needs of personnel with different military 
ranks were neither different overall or for in each aspect. 
 3. The comparative study of the participatory needs for academic administration 
according to work positions showed that the participatory needs of personnel with different work 
positions were neither different overall or for each aspect. 
 4. The comparative study of the participatory needs for academic administration 
according to school type showed that overall, personnel under Directorate of RTAF Education had 
different participatory needs for academic administration at a statistically significant level of 0.05. 
However, further study revealed that their participatory needs in the aspect of decision-making 
were similar. 
 5. The comparative study of the participatory needs for academic administration 
according to work experience showed that the participatory needs of personnel with different work 
experience were neither different overall or for each aspect.  
 6. The comparative study of the participatory needs for academic administration 
according to educational levels showed that the participatory needs of personnel with different 
educational levels were neither different overall or for each aspect. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

รากฐานสําคัญของการพัฒนา  คือ  การเสริมสร้างขีดความสามารถ  ศักยภาพและ             
ความเข้มแข็งในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน อันจะเป็นพื้นฐานสังคมไทยในอนาคต              
การพฒันาคุณภาพ และศักยภาพของคน ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการพฒันา                
ทั้งน้ีเน่ืองจากคนเป็นกลไกท่ีสําคญัต่อการพฒันาในทุกๆ ด้าน การเสริมสร้างศกัยภาพของคน              
จะตอ้งประกอบดว้ยการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรง  มีความรู้   
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ความสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตวัให้ทนัตามกระแสการ
เปล่ียนแปลง ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยกระบวนการพฒันาคน จาํเป็นตอ้งใช้
ระบบ            การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นกลไกในการดาํเนินงาน (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม, 2547 : 1) 

ดงันั้นสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีสาํคญั จึงจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการงาน
ทุกอย่างไปพร้อมๆ กันอย่างมีคุณภาพ โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักและงานอ่ืนๆ เป็นงาน
สนับสนุน เพื่อประสิทธิภาพของผูเ้รียน รูปแบบการบริหารท่ีมีคุณภาพท่ีสุดในปัจจุบัน คือ            
การบริหารแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นการบริหารแบบกระจายอาํนาจตามนโยบายปฏิรูป               
การศึกษาเป็นการบริหารท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
และหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซ่ึงให้ความสาํคญัของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพราะการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีประโยชน์และเทคนิคสาํคญั คือ ช่วย
สร้างความสามคัคีและรวมพลงับุคลากรในองคก์าร ทราบถึงความตอ้งการในการพฒันางานของ
องคก์าร เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทาํงานให้สูงข้ึน ลดความเฉ่ือยชาในการปฏิบติังานช่วยลดความ
ขดัแยง้และต่อตา้นจากบุคลากรระดบัปฏิบติัการ สร้างบรรยากาศในการทาํงาน โดยเทคนิคสาํคญั 
ไดแ้ก่ การใชก้ลุ่มทาํงานเฉพาะกิจและคณะทาํงาน มีคณะกรรมการให้คาํแนะนาํ การติดต่อส่ือสาร
อยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึง การระดมความคิด การฝึกอบรมต่างๆท่ีจาํเป็น ยดึวตัถุประสงคข์องงานเป็นหลกั 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 187) 

กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ มีภารกิจ ใหก้ารฝึกศึกษา
ทหารอากาศ การอนุศาสนาจารย ์และควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดา้นการฝึกศึกษา และ
ด้านอนุศาสนาจารย  ์มีเจา้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศเป็น
ผูรั้บผดิชอบ โดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกดั จาํนวน  6  แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยภ์าษาโรงเรียนจ่า
อากาศ โรงเรียนรวมสายวิทยาการ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด โรงเรียนครูทหาร โรงเรียน
นายทหารชั้นประทวน สถานศึกษาเหล่าน้ีเป็นแห่งผลิตบุคลากรในระดบัต่างๆ ใหก้บักองทพัอากาศ
มาเป็นเวลานาน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญในแต่ละสายวิทยาการเขา้
มาอยู่ร่วมกนั เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนแก่ผูเ้ขา้รับการศึกษา บุคลากรเหล่าน้ีจะปฏิบติังานตาม
ภารกิจท่ีกองทพักาํหนด (Job description) และภารกิจท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย     
  จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  ผู ้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษา                     
ถึงบุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงในการบริหารงานวิชาการ อนัเป็นงานหลกัท่ีสําคญัของการบริหาร
จดัการสถานศึกษาของกองทพั ครูทุกคนหรือบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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วิชาการ ในสถานศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบนั  การศึกษาของกองทพั  5  งาน  คือ การพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  
กระบวนการวิจยั  กระบวนการใหบ้ริการทางวิชาการ กระบวนการวดัและประเมินผล (กรมยทุธศึกษา
ทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด, 2543 : 6 - 7) โดยใหค้รูมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ โคเฮนและ
อพัฮอฟ (John M.Cohen and Norman T.Uphoff , 1977 : 6)  ใน  4  ระดบั คือ  ระดบัท่ี 1  ร่วมตดัสินใจ  
ระดบัท่ี 2 ร่วมดาํเนินการ ระดบัท่ี  3 ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ระดบัท่ี 4 ร่วมประเมินผล ซ่ึงคาดว่าจะ
ส่งผลให้คุณภาพการบริหารงานวิชาการดีข้ึน ทาํให้ครูหรือบุคลากรเกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงานมี
ความผกูพนักบังานท่ีรับผดิชอบ มีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี  (เมธี  เบญ็จธรรม, 2550 : 3) 

ดงันั้นการศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นการศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาสังกดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการ
ฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นการศึกษาให้ประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์                 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกองทพัอากาศ ต่อไป 
 

คาํสําคญั 
  ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1.  บุคลากรในสถานศึกษาสังกดั  กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ   กองบญัชาการฝึกศึกษา
ทหารอากาศ  ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ        
แต่ละงานแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

2.  บุคลากรในสถานศึกษาสังกดั  กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษา
ทหารอากาศ ท่ีมีชั้นยศทางทหารและระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการ แต่ละงานแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา 
สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้ง 5 งาน  
คือ  การพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการวิจยั  กระบวนการให้บริการทาง
วิชาการ กระบวนการวดัและประเมินผล ตามชั้นยศนายทหารสัญญาบตัร นายทหารประทวน    
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หน้าท่ีในการทาํงานในฝ่ายผูส้อน ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ลกัษณะสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียน             
จ่าอากาศและโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสังกดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหาร
อากาศ  ระยะเวลาการในการปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีนอ้ยกว่า  5  ปี  5  ปี ข้ึนไป ระดบัการศึกษา
ของบุคลากรท่ีตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี และสูงกวา่ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกดั 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ท่ีเป็นนายทหารสัญญาบตัรและ
นายทหารประทวน ท่ีทาํหน้าท่ีสอน ฝึกวิชาทหาร ปกครอง อาํนวยการศึกษา และสนับสนุน               
การศึกษา  จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนจ่าอากาศ  ศูนยภ์าษา โรงเรียนรวมสายวิทยาการ โรงเรียน
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด โรงเรียนครูทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน รวมทั้ง  355  คน 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ท่ีเป็นนายทหารสัญญาบตัรและนายทหารประทวน  
แบ่งตามหนา้ท่ีในการทาํงาน เป็นฝ่ายผูส้อน ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษา สถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane' อา้งใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ท่ี
ความคลาดเคล่ือน .05 ได ้189 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)  แลว้สุ่ม
อยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม             
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น 2  ตอน  คือ 

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามตาม            
ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหนา้ท่ี  และประสบการณ์การทาํงาน นบัเป็นปี  เป็นแบบ
สาํรวจรายการ (Cheek – list) ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษา 
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ทหารอากาศ โดยครอบคลุม 5 งาน คือ การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริการทางวิชาการ กระบวนการวดัและประเมินผล ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงไดพ้ฒันาจากแนวคิดของ โคเฮน
และอพัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977 : 6) ไดแ้ก่ ร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล เป็นเคร่ืองมือการวดั  

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร จากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนาํมาสร้างและพฒันาเป็นแบบสอบถามสาํหรับใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี                 

 3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตเน้ือหาจะสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละดา้น  ซ่ึงขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ใน
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 3.2.1   สถานภาพ 
 3.2.2   ขอบข่ายและการบริหารงานวิชาการ  5 งาน  คือ  1)   การพฒันาหลกัสูตร 

2) กระบวนการเรียนการสอน 3) กระบวนการวิจยั  4) กระบวนการให้บริการทางวิชาการ                   
5)   กระบวนการวดัและประเมินผล   

 3.3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอ         
ความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความเหมาะสม  ความครอบคลุมของเน้ือหาและ
การใชภ้าษา   

 3.3.4  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5  ท่าน  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถาม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แบบสอบถามใหมี้ความเท่ียงตรงมากข้ึน โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ   (Item – Objective Congruence Index : IOC) ของยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์ (2543 : 123) 
แปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

+ 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัยเ์ฉพาะ 
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัยเ์ฉพาะ 
- 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัยเ์ฉพาะ 
และเลือกขอ้ท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า  0.5  ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.5  นาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ   
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 3.3.5 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try  out) กบัขา้ราชการท่ีทาํ
หน้าท่ีด้านการศึกษาและเคยเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในสถานศึกษาของกองทพัอากาศแต่ไม่ใช่ กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 3.3.6 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach, 1970 : 161 อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ,  
2543 : 137)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 

 3.3.7 นาํแบบสอบถามท่ีทดสอบใชแ้ลว้ไปปรับปรุง ไดข้อ้คาํถามดา้น แลว้นาํไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของ            
การศึกษาคน้ควา้ต่อไป  
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีดาํเนินการโดย 
 4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงหวัหนา้สถานศึกษาสงักดักรม ยทุธ
ศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ทั้ง  6  แห่ง  เพื่อขอเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มูล โดยดาํเนินการผา่น
หัวหน้าสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ                    
ทั้ ง 6 แห่ง เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม                   
จากผูต้อบแบบสอบถามคืนหลงัจากส่งแบบสอบถามแลว้  1  สปัดาห์ 

 4.3 การรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้  กระทาํโดยการเก็บดว้ยตนเอง
ตามสถานศึกษาสงักดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจัยนําขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อน้ี    

 5.1  การแสดงผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชส้ถิติหาค่าร้อยละ 
(percentage) 

                     5.2  หาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาความกระจายของขอ้มูล 

5.3  เปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากร 
ในสถานศึกษาสงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  ใชส้ถิติ F – test 
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ภายหลงัการวิเคราะห์ขอ้มูล  เม่ือพบว่ามีนัยสําคญัทางสถิติ  จึงใชก้ารเปรียบเทียบความแตกต่าง        
รายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe test) 
 
ผลการวจัิย 

1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  รองลงมาบุคลากรของโรงเรียนจ่าอากาศมีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นดาํเนินการ                  
ทางวิชาการ โรงเรียนและศูนยภ์าษามีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นร่วมตดัสินใจงานทางวิชาการ 
และ ดา้นร่วมประเมินผล มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด   
    2. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร 
พบวา่ บุคลากรท่ีมีชั้นยศทางทหารต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น   

 3. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา พบว่า
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความต้องการบริหารงานวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ในภาพรวม และดา้นร่วมตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั 
 5. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่
แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 6. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระดบัการศึกษา 
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่าง
กนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยั ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกดั
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  มีประเดน็ท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 4  ดา้น  ไดแ้ก่ ร่วมตดัสินใจ  ร่วม
ดาํเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาบุคลากรของ
โรงเรียนจ่าอากาศมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการดา้นร่วม ประเมินผลมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การบริหารงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศมีความสาํคญัทุกดา้น  ในดา้นร่วม
รับผลประโยชน์นั้นมีความสาํคญัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งน้ีจึงควรตอ้งพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ของหน่วยงาน ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย  รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก 
และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลใน
สังคมดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เมธี เบญ็จธรรม  (2550 ) ไดศึ้กษาความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรีในการบริหารงานวิชาการทั้ง  12  งาน  ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง  4  ดา้น  
ไดแ้ก่  ดา้นการร่วมตดัสินใจ  ดา้นร่วมดาํเนินการ  ดา้นร่วมรับผลประโยชน์  ดา้นร่วมประเมินผล   
พบว่า  ความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูดา้นร่วมรับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
ดา้นร่วมดาํเนินการ  ดา้นร่วมตดัสินใจและดา้นร่วมประเมินผลตามลาํดบั  ในส่วนของประสบการณ์
การทาํงานผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานไม่มาก จะมีความตอ้งการบริหารงานวิชาการน้อยกว่าผูท่ี้มี
ประสบการณ์มากในดา้น ร่วมตดัสินใจและการประเมินผล ส่วนในดา้นร่วมดาํเนินการและดา้นร่วม
รับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั  และจาํแนกตามช่วงชั้นท่ีทาํการสอนโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั
มากและไม่แตกต่างกนั  

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร 
พบวา่ บุคลากรท่ีมีชั้นยศทางทหารต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกนั
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น ทั้งน้ีเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษาในแต่ละชั้นยศต่างก็มีหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการท่ีปฏิบติัเหมือนกัน  โดยบุคลากรแต่ละคนต่างก็ได้ยึดถือ
กฎระเบียบ  แนวปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในรูปแบบเดียวกนั  ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดียิง่ข้ึน  

3. การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน 
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วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้ งในภาพรวมและรายด้าน ทั้ งน้ีเพราะว่าในแต่ละสถานศึกษา
บุคลากรแต่ละคนต่างก็มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานการบริหารงานวิชาการตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา  ดงันั้นไม่ว่าบุคลากรจะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการบริหารงานวิชาการในฝ่ายไหนก็ตาม  
บุคลากรทุกคนต่างก็ให้ความสาํคญัในการบริหารงานวิชาการท่ีเหมือนกนั  ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา  การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรแต่ละคนตามหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานจึงไม่
ต่างกนั 

4.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา 
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความตอ้งการบริหารงานวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ในภาพรวม และดา้นร่วมตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั
ทั้ งน้ีเพราะว่าไม่ว่าบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานศึกษาไหน  ต่างก็ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใหข้อ้เสนอแนะ  แนวทาง นโยบายในการบริหารงานวิชาการ
ของ   สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป  เพื่อใหก้ารบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิผล  และเพ่ือให้
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาไดบ้รรลุวตัถุประสงคที์่ตั้งไว ้โดยเนน้ที่จะพฒันางานวิชาการ
ในดา้นต่างๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

5.  การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน  พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่
แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  ทั้งน้ีเพราะว่าในการปฏิบติังานการบริหารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา  ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระยะเวลาการปฏิบติังาน เพราะไม่ว่าบุคลากรในสถานศึกษา
มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากน้อยเพียงใด ต่างก็ทาํหน้าท่ีในการบริหารงานวิชาการอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อให้การปฏิบติังานในสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่สถานศึกษา ดงันั้นการปฏิบติังานบริหารงานวิชาการของบุคลากรตามระยะเวลาจึงไม่ต่างกนั 

6. การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระดบัการศึกษา        
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนั 
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญศรี  แสงศรี  (2545)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยั         
พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน 
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ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้       
1. ควรให้บุคลากรร่วมตดัสินใจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการหาความรู้ใหม่ผ่าน

วิธีการวิจยั 
2. ควรให้บุคลากรร่วมดาํเนินการเป็นคณะกรรมการดาํเนินการวดัและประเมินผล         

การจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรเป็นคณะกรรมการดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

3. ควรให้บุคลากรร่วมรับผลประโยชน์ใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาและ
พฒันางานวิชาการ 

4. ควรใหบุ้คลากรร่วมประเมินผลงานวิจยัเพื่อการพฒันาทางวิชาการ 
ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
1.  ควรมีการศึกษาความตอ้งการของบุคลากรในการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของ

บุคลากรในสถานศึกษา สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   
2.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา 

สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   
3.  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากรใน 

สถานศึกษา สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   
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ในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี 

PROBLEMS IN EXTERNAL QUALITY ASSURANCE OF SCHOOLS UNDER                     
 THE OFFICE OF PRACHINBURI EDUCATIONAL SERVICE AREA 
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1) Prasert  Sriyoo  1) Jurai  Chockprasit  1) Orasa  Kosalanantakul  

________________________________ 
 

บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนในสังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ได้แก่ ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2549 
จาํนวน 274 โรงเรียน จาํนวน 231  คน  โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัระดบัปัญหา ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .83  สถิติ 
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์หา          
ค่าที (t-test  independent) และค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุงและพฒันา 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอน พบว่า ขนาดโรงเรียน         
ท่ีต่างกนัมีปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  ไม่แตกต่างกนั 

 
 
 

__________________________________________ 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                          
    ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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 3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า ตาํแหน่งต่างกนัระดบัปัญหาการประกนั
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ยกเวน้ ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา ไม่มีความแตกต่างกนั 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and to compare problems in external quality 
assurance of schools under the Office of Prachinburi Educational Service Area. The samples of the 
study consisted of 231 school administrators and teachers of 274 schools under the Office of 
Prachinburi Educational Service Area in the 2006 academic year, obtained from a simple random 
sampling method. The instrument used in this study was a set of questionnaires with a reliability 
level of 0.83. It was divided into two parts : 1) general data of the respondents and 2) opinions of 
the respondents towards problem levels. The statistics employed to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test independent, and F-test. 
 The results of the study were as follows : 
 1. The problems in the external quality assurance of the schools under the Office of 
Prachinburi Educational Service Area were at a moderate level overall and in each stage.                
The stage obtaining the highest mean was the auditing and assessing stage, followed by the 
executing stage, the planning stage, and the improving and developing stage, respectively.  
 2. The comparative study classified by school sizes revealed that the problems in the 
external quality assurance of the schools with different sizes were not different overall and in each 
stage. 
 3. The comparative study classified by positions of the school administrators and 
teachers showed that the school administrators and teachers holding different positions had 
different levels of problems at a statistically significant level of 0.05. The further study in each 
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stage showed that the problems in every stage were different at a statistically significant level of 
0.05, except for the improving and developing stage that showed no difference. 
 4. The comparative study classified by educational qualification revealed that the 
opinions towards the external quality assurance of the school administrators and teachers who had 
different educational qualification were not different overall and in each aspect. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลและ
สังคมมีความสาํคญัยิ่งในการพฒันาคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศพระราชบญัญติั   
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 กาํหนดไวช้ดัเจนในหมวดท่ี 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาว่า ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา         
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนั
คุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน         
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร          
การศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  มีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงาน  ตน้สังกดั  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน        
การศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  และใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑว์ิธีการประกนัคุณภาพภายนอกและทาํ
การประกนัผล การจดัการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย  
หลกัการและแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ตามท่ีกาํหนดไวห้น่ึงคร้ังในทุกหา้ปี โดยสถานศึกษา  
บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ขอ้มูล  
เพิ่มเติม และในกรณีท่ีผลการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใดไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดให้
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั  เพื่อใหส้ถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
สถาบนัทางการศึกษาทุกสังกดั ไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ. 2547 ท่ีผา่น
มาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ สาํหรับการประกนัคุณภาพในรอบแรกเป็นเพียงเพ่ือให้สถาบนัทางการศึกษาทุกสังกดัไดผ้า่น
การประเมินคุณภาพภายนอก แต่สาํหรับในการประกนัคุณภาพการศึกษาในรอบ  ท่ีสองจะเป็นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรับรองหรือไม่รับรองสถาบันทางการศึกษา ดังนั้ น การประกัน
คุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจดัการและดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการ
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ศึกษาทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่  สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดาํเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  และทาํ
ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด การประกนั
คุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการ “ป้องกนั” ไม่ใหเ้กิดการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 7) 
 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้าํหนด
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองสาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
มีทั้งหมด 14 มาตรฐาน 60 ตวับ่งช้ี  แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ  1) มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนมี 7  
มาตรฐาน  32  ตวับ่งช้ี  เนน้พฒันาการทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  โดยมุ่งให้
ผูเ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศกัยภาพและมีความสุข 2) มาตรฐานดา้นการเรียนการสอน (ครู) มี 
2 มาตรฐาน 13 ตวับ่งช้ี  เนน้ในดา้นกระบวนการบริหารวิชาการ และกระบวนการจดั   การเรียนการ
สอน  3) มาตรฐานดา้นการบริหารและจดัการ (ผูบ้ริหาร) มี 5 มาตรฐาน 15 ตวับ่งช้ี  เป็นการกาํหนด
คุณลักษณะหรือสภาพความพร้อมของผูบ้ริหาร  ครู  หลักสูตร  อาคารสถานท่ี  และชุมชน  
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 14 มาตรฐาน  60  ตวับ่งช้ี  เป็นทิศทางใหส้ถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพและมีความ
พร้อม ไดมุ่้งพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน  เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  
(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 12-17) 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลกัในการจดั  
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร เพื่อให้เด็ก        
ในวยัเรียนทุกคนไดเ้รียนอย่างมีคุณภาพและเต็มศกัยภาพของแต่ละคน โดยมีสถานศึกษาในความ
รับผดิชอบ จาํนวน 30,228 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา  จาํนวน  
11,589  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.36  ของจาํนวนโรงเรียนทั้งหมด  และหากพิจารณาโรงเรียนท่ีมี
ขนาดเลก็มาก  คือนกัเรียน 60 คนลงมา  จะมีมากถึง  1,766 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 5.84  ถึงแมว้่า
โรงเรียนขนาดเล็กจะผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกมาแลว้ แต่ไดรั้บขอ้เสนอแนะ
และขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องจากคณะผูป้ระเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) เกือบจะทุกโรงเรียนในเร่ืองของคุณภาพการจดัการศึกษา (สาํนกังานเขต       
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1, 2549) 
 สถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อควบคุม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ว่าไดจ้ดัการเรียนการสอนและระบบการบริหารงาน
ของสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด โดยบุคลากรในสถานศึกษาและ          
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบยนืยนัสภาพจริงในการดาํเนินงานของสถานศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด ช่วยเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
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การศึกษาแก่สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน รับประกันว่าสถานศึกษาจดัการศึกษาและระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพและ
เพื่อให้มีคุณภาพคงอยู่หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม จึงตอ้งมีการวางแผน ปฏิบติังาน ตรวจสอบ ประเมินผล  
ปรับปรุงและพฒันางานอย่างต่อเน่ือง หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ควรหาขอ้บกพร่องและ
วางแผน  ปรับปรุง  แกไ้ขต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เป็นวงจรคุณภาพ PDCA 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีภารกิจรับผิดชอบการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนในสงักดัทั้งหมด  231  โรงเรียน   ในจาํนวนน้ีมีโรงเรียนขนาดเลก็
ท่ีมีนกัเรียนตํ่ากวา่ 120 คนลงมา  จาํนวน  112  โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง  72 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 47 โรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนในสงักดัมีขนาดแตกต่างกนั การบริหารจดัการเรียนการสอน  
ตวัผูเ้รียนแตกต่างกนัหรือไม่ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการดาํเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพ        
ภายนอก  โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการศึกษามา
ใชพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์ต่อผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนและ
การศึกษาต่อไป 
 
คาํสําคญั 
 ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1.ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั          
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  อยูใ่นระดบัใด 
 2. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติั        
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรียนในสังกดั 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  แตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกดั สํานักงานเขตพ้ืน
การศึกษาปราจีนบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน        
ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน  ตาํแหน่ง  และวฒิุการศึกษา 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1  ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  ปีการศึกษา  2549  จาํนวน  274  โรงเรียน  รวมประชากรทั้งส้ิน   548  คน คือ โรงเรียน
ขนาดเลก็  จาํนวน 266   คน  โรงเรียนขนาดกลาง  จาํนวน 170   คน โรงเรียนขนาดใหญ่  จาํนวน112   
คน 
 1.2   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนสังกดัสาํนกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน  
231  คน   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
               เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัประยุกต์ปรับปรุงมาจาก          
แบบสอบถาม (ศรีศุภางค ์ หอมไกรลาศ อา้งถึงใน ณัฐพล  ชุมวรฐาย,ี 2545 : 35)  จากกรอบแนวคิด    
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    แบ่ง
ออกเป็น  2  ตอน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
              ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
             ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัระดบั
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก  
 3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
               การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
                 3.1 เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี  
แนวคิด หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นแนวทาง         
ในการสร้างแบบสอบถาม 
  3.2  นาํขอ้มูลจากการศึกษามากาํหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสร้างแบบสอบถาม 
  3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2 แลว้นาํไปขอความคิดเห็น และคาํแนะนาํ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความเหมาะสม ทั้งครอบคลุมเชิงเน้ือหา และการใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง 
  3.4 นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขและมาใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  คน  ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
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  3.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจแล้ว ให้คะแนนรายข้อของแบบสอบถาม           
มาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (IOC) เลือกขอ้คาํถามท่ี
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปมาใช ้
  3.6 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out)  กบัผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน แลว้นาํเคร่ืองมือท่ีทดลองใชม้าหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ   
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficience)  ของครอนบาค  (Cronbach)  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 125-126)  ไดเ้ท่ากบั .83 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อส่งแบบสอบถามใหก้บัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามให้กรอกขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไปส่งและ
ไปรับคืนดว้ยตนเอง 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และใชส้ถิติ        
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  5.1  หาค่าความถ่ี  และหาค่าร้อยละ  ในแบบสอบถามตอนท่ี  1   
  5.2 หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยมีเกณฑ ์      
การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
   5.3 ศึกษาความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเ รียนและครูวิชาการเ ก่ียวกับปัญหา                   
การประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 6. เปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยค่าเอฟ (F-test) เม่ือพบความแตกต่างจะ
ทดสอบรายคู่ ภายหลงัดว้ยวิธีของ  Scheffe'  
  7.  เปรียบเทียบตามตาํแหน่งและวฒิุการศึกษา  โดยใชค่้า t-test Independent 
 
ผลการวจัิย   
 1. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก ของโรงเรียน ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุงและพฒันา  ตามลาํดบั  ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนพิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 
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  1.1  ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ 
ขอ้ 3.1 มีการพฒันาเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้รองลงมาคือ ขอ้ 3.2 
ดาํเนินการตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และกระทาํอยา่งต่อเน่ือง
เป็นประจาํ และอนัดับสุดทา้ย คือ ขอ้ 3.9 มีการตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบติังานและ  
ความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 3.3 มีการประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุงงานอยูเ่สมอ   
  1.2 ขั้นตอนการปฏิบติังาน พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 2.6 นาํผลการ
นิเทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและพฒันาการดาํเนินงานอยู่เสมอ 
รองลงมา คือ ขอ้ 2.5 มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขั้นตอนตลอดเวลา และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 2.3 มีการพฒันาเทคนิค วิธีการต่างๆ มา
ใชใ้นการดาํเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 2.2 
เปิดโอกาสใหค้รู  ชุมชน  ตวัแทนผูป้กครองไดแ้สดงบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษามากข้ึน   
          1.3 ขั้นตอนการวางแผน  พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 1.2 กาํหนด
แนวทางการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สูงข้ึนเป็นลาํดบั รองลงมา คือ ขอ้ 1.1 จดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศและวางแนวทางปรับปรุงและพฒันาต่อไป  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 1.9 มีการพฒันา
เทคนิค วิธีการต่างๆ มาใชใ้นการดาํเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 
 
ตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 1.8 มีโครงสร้างการบริหารงาน การจดัองคก์รและบุคลากรอยา่งเป็นระบบเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมากยิง่ข้ึน    
  1.4 ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 4.1 มี
การเตรียมการรายงานผลการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ 
การประเมินภายนอก รองลงมา คือ ขอ้ 4.2 สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบและ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 4.4 นาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ้ 4.5 จดัตั้ง/ปรับปรุงโครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปี   
   เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 3 ขนาด 
โดยเรียงตามลาํดบัปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ่  
และ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือโรงเรียนขนาดกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรียน          
ท่ีต่างกนัมีปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  ไม่แตกต่างกนั 
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 3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า ตาํแหน่งต่างกนัระดบัปัญหาการประกนั
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกนัอย่างมี   
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ยกเวน้ ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา ไม่มีความแตกต่างกนั 
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอก ของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอน
การปรับปรุงและพฒันา ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาวรรณ ศรีภูธร (2544 : ก)ศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนําร่อง  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
หนองบวัลาํภู  พบว่า โดยภาพรวมมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่า  ดา้นการเตรียมการ  ดา้นการดาํเนินงาน  และดา้นการรายงาน  มีการดาํเนินงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง และปัญหาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมมีปัญหา          
การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทุกดา้น 
  1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงก ็         
หมายความว่า ปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียนขั้นน้ีมีปัญหามากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าการพฒันาเคร่ืองมือในการตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ การดาํเนินการ
ตรวจสอบ การรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานอาจจะมีวิธีการน้อย และไม่กระทาํอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจาํ           ส่วนขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันานั้นเป็นขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดกแ็สดงวา่มีปัญหา
นอ้ย ซ่ึงก็อาจจะเป็นเพราะว่า มีการเตรียมการรายงานผลการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการการประเมินภายนอก และสถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี
เป็นระบบและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาตยา พลบัเกล้ียง (2549 : บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนศึกษาพิเศษในเขต
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ภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่า ระบบการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพไม่ชดัเจน  
  1.2  ขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา แสดงว่ามีปัญหารองลงมา
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ยงัไม่มีการนาํผลการนิเทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
และการไม่พฒันาการดาํเนินงาน มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนไม่บ่อย และไม่พฒันาเทคนิค วิธีการต่างๆ มาใชใ้นการดาํเนินงาน
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรียน
ท่ีต่างกนัมีปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชชัวาล  ป้อมไชยา  (2541 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการดาํเนินงานบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัสกลนคร  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดาํเนินตาม
กระบวนการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสกลนคร ตามขนาดโรงเรียน  
โดยส่วนรวมพบวา่ โรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั   
 3.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง พบวา่ ตาํแหน่งต่างกนัระดบัปัญหาการประกนั 
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความรู้ความเขา้ใจในงาน การ
ประกันคุณภาพไม่เท่ากัน ซ่ึงอาจเป็นเพราะประสบการณ์การในการทาํงาน หรือการเข้ารับ           
การอบรมท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัษยา ภทัรนาวิก (2546) ศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายนอกของผูบ้ริหารและครู สังกดัสาํนกังาน
บริหารคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   สาํนกัผูต้รวจราชการประจาํเขตตรวจราชการท่ี 3   
พบว่า ปัญหาการดาํเนินงานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายนอกของผูบ้ริหารและครู โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานเพื่อ การประกนัคุณภาพภายนอกระหว่างผูบ้ริหาร
กบัครูผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < 0.5)  
 4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั        
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ไม่แตกต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
  1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลมีปัญหามากท่ีสุด ควร
มีพฒันาเคร่ืองมือในการตรวจสอบใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้  
  1.2  ควรมีวิธีการดาํเนินการตรวจสอบ  และการรวบรวมขอ้มูลหลากหลายวิธี 
  1.3 ควรจดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพเพื่อ
สถานศึกษาจะไดมี้ความพร้อมในการบริหารสถานศึกษาดา้นวิชาการ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรทาํวิจยัเก่ียวกบัสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายๆ ดา้น ในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เปรียบเทียบกบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 
  2.2 ควรทาํการวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และทาํการวิจยักบักลุ่มตวัอย่างจาก
สถานศึกษาขนาดเลก็  ซ่ึงขาดความพร้อมในหลายๆ ดา้น ทาํใหป้ระสบปัญหาในการบริหารสถานศึกษา
เป็นอยา่งมาก เพื่อจะไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุม  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและสารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4           
โรงเรียนบา้นนาคลองกลาง อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา  2550 จาํนวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงทาํการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 17 คน จากประชากร   
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายทบัเทวา 10 โรงเรียน จาํนวน 115 คน          
กลุ่มตวัอย่างเรียนโดยใชว้ิธีการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
  ผลการวิจยัพบไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง
อาหารและสารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.76/82.75 สูง
กวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 

ABSTRACT 
 The Objective of  the  research  was to study the efficiency of Computer Assisted  
Instruction  in  Science  Courseware  On  Food And Substances  for Prathomsuksa Four Students. 
The Sample group was 17 Prathomsuksa Four Students one classroom at Bannakhlongkhlang  
School  in  Kabinburi  District of  Pracheenburi  Province,  selected from 115 students                      
in  10  schools  of  the  Kruakhaithapthawa   school   group  studying  in  the  second  semester  of  
__________________________________________________________________________ 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                             
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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academic year  2007.  who were selected to be taught by computer assisted learning.  The  method uesd was 
Purposive  Sampling. 1) Computer Assisted Instruction in Science. 2) The Achievement  Test.   
 The result of the research indicated that efficiency of Computer Assisted Instruction  in Science 
Courseware On Food And Substances for Prathomsuksa Four Students was  81.76/82.75, which  was  higher  than  
the  criterion. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการเรียนการสอนท่ีนิยมใช้กันมากก็คือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือท่ีเรียกกนัว่า “CAI” นับเป็น        
เทคโนโลยท่ีีมีความสามารถในการเป็นส่ือการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึง (ไพโรจน์ คชชา,  2540 : 
1)  ดา้นภทัทิรา  เหลืองวิลาศ (2547 : 14) ไดก้ล่าวว่า การนาํคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็น บทเรียนเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษา ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ 
นอกจากน้ี ยงัสามารถจาํลองสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเส่ียงต่ออนัตราย หรือมีค่าใชจ่้ายสูงมานาํเสนอเป็น
บทเรียนให้กับผูเ้รียนได้มีความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบต่างๆ เช่น  เกมคาํนวณ
ตวัเลข เกมสอนคาํศพัท ์เกมจบัคู่ ก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั ส่วนบุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ (2544 : 
25) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยส่วน อาจคลา้ยกบัการเรียนการสอนจริง
ในชั้นเรียน  มีการนาํเขา้สู่บทเรียน ใหข้อ้มูลพื้นฐานก่อนการเร่ิมเร่ือง เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมและ
เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้  มีการทบทวนความรู้เดิม หรือใหค้วามรู้เพิ่มเติมก่อนท่ีจะศึกษาเน้ือหาใหม่ 
มีการประเมินในรูปของแบบฝึกหดัหรือการทดสอบ ซ่ึงเป็น องคป์ระกอบสาํคญัหลงัจากท่ีผูเ้รียนได้
ศึกษาเน้ือหาเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม ส่วน อินทิรา  บุญยาทร (2542 : 138) ไดก้ล่าวไวว้่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวตักรรมท่ีกาํลงัมีความสาํคญั   และไดรั้บการนาํไปใชใ้นการเรียนการ
สอนมากข้ึน เน่ืองจากมีคุณลักษณะพิเศษเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัว
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้รับการพฒันาให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในปัจจุบัน
โปรแกรมสอนวิชาต่างๆ ไดรั้บการพฒันาใหก้วา้งขวางและจะพฒันาต่อไปไม่หยดุ  คอมพิวเตอร์จึง
เขา้มามีบทบาททาํให้การเรียนรู้ง่ายข้ึนในอนาคต กุณฑรี เพช็รทวีพรเดช (2550 : 144) กล่าวไวว้่า  
วิธีการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บความนิยมแพร่หลายมากในวงการศึกษาในปัจจุบนั นกั
การศึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ไดใ้ห้ ความหมายไวห้ลายรูปแบบ เป็นการเรียนการสอนท่ีนาํ
คอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ บนัทึกแลว้
นาํเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับ 
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                นกัเรียนในแต่ละคน ส่วน ศกัด์ิศรี  ปาณะกลุ และคณะ  (2549 : 269)  ไดก้ล่าวไวว้า่ การใช้
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยต่ีางๆ ในการสอนจะสามารถพฒันาทกัษะการคิด และการเรียนรู้ได ้ 
ซ่ึงไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในตาํราเท่านั้น  ซ่ึงจากความคิดเห็นของนกัวิชาการหลายๆท่านนั้นสอดคลอ้งกบั
นโยบาย การจดัการศึกษาในหมวด 9 มาตราท่ี 66 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กล่าวไวว้า่  “ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกท่ีทาํได ้ เพื่อใหมี้ความรู้ และทกัษะเพยีงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต” (สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 :  37-38)    

 จากหลกัการต่างๆ  การประเมินผลระดบัชาติ  การประเมินผลของสาํนกังานรับรอง            
มาตรฐานการศึกษาดงักล่าว รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ เก่ียวกบัการเสริมแรง ทฤษฎีของ 
เพียร์เจย ์และบรูเนอร์ เก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการคน้พบ  ส่ิงเหล่าน้ี ทาํใหผู้ว้จิยัตอ้งหาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาํใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีความเบ่ือ
หน่ายในการเรียน เป็นการเสริมความรู้ใหก้บันกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนท่ีขาดเรียนสามารถเรียนทนัเพื่อน 
ครูไม่ตอ้งมาสอนซํ้าใหม่ ไม่ตอ้งรีบเร่งวา่จะไม่ทนัเวลา และเป็นการลดภาระงานของครู จึงไดน้าํเอา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร  เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
 
คาํสําคญั 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหาร
และสารอาหาร สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   โรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายทบัเทวา  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 10  โรงเรียน จาํนวน  115  คน 



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

53 

 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
โรงเรียนบา้นนาคลองกลาง  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองในภาคสนาม  
จาํนวน 17 คน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนชุมชนบา้นเขาลูกชา้ง เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชท้ดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึงและแบบกลุ่มเลก็ จาํนวน  12  คน  รวมจาํนวน  29  คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างข้ึน ประกอบดว้ย  

 2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร 

 2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
อาหารและสารอาหาร จาํนวน 30  ขอ้ 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  ในการดาํเนินการทดลองผูว้ิจยัดาํเนินการทดลอง
ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
         3.1  ดาํเนินการทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2550   เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร จาํนวน 9  ชัว่โมง  3  ชัว่โมงต่อสปัดาห์  โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ดงัน้ี 

     3.1.1 ผูว้ิจยัอธิบายลกัษณะของโปรแกรม การเรียกใชโ้ปรแกรม การออกจาก 
โปรแกรม  
     3.1.2  ใหน้กัเรียนดาํเนินการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปทีละเร่ือง   

 3.1.3 เม่ือนกัเรียนเรียนเน้ือหาเสร็จในแต่ละเร่ืองแลว้  ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด
ทบทวนท่ีอยูใ่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ในเร่ืองนั้นๆ  

 3.1.4 เม่ือเรียนจบแต่ละเร่ืองให้นักเรียนทาํแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเพ่ือเก็บ
คะแนนไวว้ิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         3.2    เม่ือนกัเรียนเรียบจบแลว้ ทาํการทดสอบวดัผลวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนและไดรั้บการตรวจความเช่ือมัน่ ความตรงเชิง
เน้ือหา อาํนาจการจาํแนก และความยากง่ายมาแลว้ เร่ือง อาหารและสารอาหาร จาํนวน 30 ขอ้  เก็บ
คะแนนเป็นขอ้มูลไวว้ิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
         4.1  สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4.1.1 ความตรงทางดา้นโครงสร้าง เน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
Index  of   Item – Objective Congruence (IOC)  
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 4.1.2  วิเคราะห์ความยาก ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จากนกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองต่างๆ  มาแลว้โดยใชเ้ทคนิคร้อยละ   50     
 4.1.3 วิเคราะห์ค่าอาํนาจการจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จากนกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองต่างๆ มาแลว้ โดยใชเ้ทคนิคร้อยละ 50    
  4.1.4 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คาํนวณจากสูตร   KR-20 (Kuder  Richardson – 20)  
 4.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    การหาประสิทธิภาพของส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็นการหาประสิทธิภาพ
และการนาํเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 

ผลการวจัิย 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารและ
สารอาหาร  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ  81.76/82.75 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เม่ือพิจารณาค่าร้อยละของแต่ละเร่ือง
ยอ่ย  พบว่า เร่ืองยอ่ยท่ี 1  เร่ือง  อาหารและคุณค่าของสารอาหาร  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 82.94  
เร่ืองยอ่ยท่ี  2  เร่ือง อาหารและพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  82.35  เร่ือง
ยอ่ยท่ี  3  เร่ือง สารปรุงรส  สารแต่งสีและสารเจือปนในอาหาร  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย  80.00 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้             
วิทยาศาสตร์  เร่ืองอาหารและสารอาหาร  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.76/82.75 ตามเกณฑ ์            
ท่ีกาํหนด  เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
จากแบบทดสอบระหวา่งเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 81.76 และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจาก        

แบบทดสอบหลงัเรียน มีค่าร้อยละ  82.75   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 80/80  สอดคลอ้ง
กบั ผลการวิจยัของ ชิงชยั  ทองไทย (2545) ไดท้าํการศึกษา พฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์         
วิทยาศาสตร์  เร่ือง ระบบย่อยอาหาร  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวิจยัพบว่า          
ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ  83.11/81.67  , 82.22/81.67  และ  82.00/81.25            
ตามลาํดบั เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธิติพนัธ์ จินต์เกิดแช่ม (2545) ได้ทาํการศึกษาและสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง สสารและความร้อน  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียน
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อนุบาลปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  สสารและความร้อน          
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ  86.48/85.40  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนหลงัจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคญั        
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  นพนนัท ์ คลอ้ยสวาท (2545)ไดท้าํการศึกษา 
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอนซ่อมเสริม เร่ือง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง พบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอนซ่อมเสริม เร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
จากคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียน มีค่าร้อยละ 83.55 /82.38 สูงกว่าเกณฑ ์     
มาตรฐานงานวิจยัท่ีกาํหนด 80 / 80 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนีรดา  พิทกัษเ์ขตขณัฑ ์
(2547)   ไดท้าํการศึกษาวิจยั  เร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์          
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง จกัรวาลและอวกาศ  ผลการวิจยั       
พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองจกัรวาลและอวกาศ  มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 82.65/82.73 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีรับ การ
สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  .01    

 ท่ีผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเช่นอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ  ดงัน้ี 
1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคร้ังน้ีไดด้าํเนินการตามวิธีการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาจะสร้าง ตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ กาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ดาํเนินการสร้างและพฒันา ทดสอบปรับปรุงกบั กลุ่มยอ่ย แลว้
จึงนาํไปทดลองจริง โดยในแต่ละขั้นตอนมีการเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด และตามลาํดบัข้ึนตอนชดัเจน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ (2544 : 43-45) ไดเ้สนอแนะว่าการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นั้นมีองคป์ระกอบสาํคญั อยู ่2 ส่วน คือ องคป์ระกอบดา้นการ
ออกแบบการสอน และองคป์ระกอบดา้นการออกแบบหนา้จอ ซ่ึงโมเดล 
สาํหรับการพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปท่ีจะกล่าวถึง ไดแ้ก่ การออกแบบ CAI  ของ Roblyer และ  Hall   
มีอยู่ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการกาํหนดเป้าหมายการสอน วิเคราะห์รูปแบบการสอน          
ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กาํหนดวิธีการประเมินผล และการออกแบบ
กลวิธีการสอน ซ่ึงกาํหนดอยา่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้วางแผนออกแบบบทเรียน ขั้นตอนท่ี 2       เป็น
การออกแบบบทเรียนโดยเขียนเป็นผงังาน สร้างกรอบแสดงเร่ืองราว (Story board) ของ             
บทเรียนว่าจะประกอบด้วยอะไรบา้ง มีขอ้ความ การเสริมแรง ผลป้อนกลบั การดาํเนินขั้นตอน       
ของเน้ือหา ขั้นสุดท้ายของขั้นตอนน้ีก็คือการทบทวนการออกแบบก่อนนําไปสร้างโปรแกรม          
บทเรียน และในขั้นน้ีควรจดัทาํเอกสารหรือคู่มือประกอบสาํหรับผูเ้รียนและผูส้อนดว้ย ขั้นตอนท่ี 3 
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เป็นการทดลองสร้างโปรแกรมบทเรียน มีการทดสอบการใชแ้ละแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการออกแบบบทเรียน 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยภาพกราฟิก  และเสียง            
เป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศให้บทเรียนส่ือความเขา้ใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได ้เป็นอย่างดี             
ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานท่ีไดเ้รียนรู้ เน่ืองจากมีการโตต้อบทนัทีจากคอมพิวเตอร์  ส่งผลโดยตรงต่อ
การเรียน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏีของ สกินเนอร์ (Skinner)  ท่ีเช่ือว่าตวัเสริมแรงเป็นตวัแปรสาํคญัใน
การเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เก่ียวขอ้งกบัความเร็ว ความอดทนในการทาํงาน 
ความสามารถบงัคบัตนเอง และช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์การเสริมแรงอาจเป็นรูปแบบของการ
ให้รางวลัท่ีเหมาะสมหรืออาจเป็นความพึงพอใจท่ีเกิดจากความสําเร็จในการเรียนหรือการทาํ 
กิจกรรม (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ และคณะ, 2544 : 35-40) สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเพียร์เจย ์ (Piaget) 
ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีว่ามนุษย ์เกิดมาพร้อมกบัโครงสร้างสติปัญญาท่ีไม่ซบัซอ้น และ
จะค่อยๆ  มีการพัฒนาข้ึนตามลําดับเ ม่ือได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  ผู ้สอนจึงควรจัด
สภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ไดรู้้จกัวิธีการ และใหเ้กิดการคน้พบดว้ยตนเอง 

3. ในขั้นตอนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงผลการประเมินมีความเห็นคลอ้งกนัว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้น 
นําไปใช้ได้ ทั้ งน้ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ  ทําให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพและความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ  รวมทั้งไดมี้การทดลองใชเ้พื่อ
ปรับกบันกัเรียนกบักลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน  คร้ังท่ี 1 ทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปาน
กลาง กลุ่มอ่อนอยา่งละ 1  คน แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ข  คร้ังท่ี 2 ทดลองกบันกัเรียน กลุ่มเลก็ คือ 
นกัเรียนกลุ่มเก่ง 3 คน  กลุ่มปานกลาง 3  คน  และ กลุ่มอ่อน 3 คน  แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด จากนั้นจึงนาํไปทาํการทดลองกบั กลุ่มตวัอยา่งจริง  จึง
เป็นส่ือท่ีเช่ือถือไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพ 
นาํไปใชใ้นการเรียนได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เฮนดริคซ์ (Hendrikx, 1995)  ไดท้าํการศึกษา
วิจยัเก่ียวกบัการใชไ้ฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่าไฮเปอร์
มีเดียช่วยในการเรียนการสอนมีความยดืหยุน่มากข้ึนเป็นบทเรียนท่ีแต่ละบุคคลจะมีลกัษณะการเรียน 
ท่ีแตกต่างกันออกไปข้ึนกับความต้องการและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน และช่วยพฒันา   
ความคิดสร้างสรรคท์ั้งการแกปั้ญหาดว้ย เหมาะท่ีจะนาํไปใชใ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 4. เน้ือหา เร่ือง อาหารและสารอาหาร เป็นเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองความจาํส่วนใหญ่ และเขา้ใจยาก 
แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนเป็นนวตักรรมท่ีผสมผสานทั้งอกัษร  เสียงดนตรี  เสียง
บรรยาย  ภาพน่ิง  และภาพเคล่ือนไหว เป็นการช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหน่้าสนใจมากยิง่ข้ึน  
และให้นกัเรียนจดจาํและเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน  นกัเรียนจะมีการใชบ้ทเรียนในการเสริมความรู้เม่ือมี
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เวลาว่าง หรือเรียนไม่เขา้ใจได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นีรดา พิทกัษเ์ขตขณัฑ ์ (2547 : 92) ท่ีว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันามีปรสิทธิภาพดา้นเน้ือหา ด้านภาพ  ภาษา และเสียง ด้าน
ตวัอกัษร รูปแบบท่ีนาํเสนอน่าสนใจและเพลิดเพลินสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนกระตือรือร้นอยากเรียน 
สนุกสนานต่ืนเตน้ สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  ฟินเคล (Finkel, 1996)  ท่ีกล่าวว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยในการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  
เน่ืองจากสามารถใหข้อ้มูลเพิ่มเติมไดท้นัทีและสามารถสร้างทางเลือก  แนวคิดไดห้ลากหลาย  ทาํให้
ตดัสินใจไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง อาหารและ           
สารอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพ             
ตามเกณฑ ์80/80 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีความเขา้ใจในบทเรียนเร่ือง
อาหารและสารอาหารมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบการนาํเสนอท่ี
ง่ายต่อการเรียนรู้  มีประสิทธิภาพดา้นเน้ือหา  ดา้นภาพ ภาษา และเสียง  ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจ
อยากเรียนรู้ตลอดเวลา  รวมทั้งไดมี้การให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ ทดลองใชแ้ละปรับปรุง แกไ้ข
บทเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงทาํใหบ้ทเรียนมีความเช่ือมัน่ สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ ไดท้ั้งใน
ระบบและนอกระบบ ตามความสนใจ ยงัเป็นการทบทวนบทเรียนเม่ือไม่เขา้ใจ สามารถเรียนซํ้ าได ้
สามารถใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีขาดแคลนครู สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย       ตนเอง ทาํให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการคน้พบดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของบรุนเนอร์ (Bruner) และ
นกัวิชาการ ภพ  เลาหไพบูลย ์(2537 : 70-74)  ท่ีกล่าวว่า  การท่ีครูสอนโดยวิธีสอนแบบคน้พบดว้ย
ตวัเองนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน เป็นการเพ่ิมพนูศกัยภาพทางปัญญาของ  นกัเรียน  ก่อใหเ้กิด
แรงจูงใจภายใน  นกัเรียนไดฝึ้กความคิด และการกระทาํ ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้วิธีการจดัระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ทาํใหค้วามรู้คงทน และถ่ายโยง  การเรียนรู้ได ้ ทาํใหน้กัเรียน
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน  นกัเรียนไดพ้ฒันาความคิดและความเช่ือมัน่ในตนเองเพ่ิมมาก
ข้ึน  และ ฝึกให้นกัเรียนไดเ้รียนโดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ ไม่ไดเ้รียนโดยการท่องจาํ แต่มี
ข้อจํากัดคือต้องใช้เวลามากในการสอนคร้ังหน่ึงๆ ทั้ งยงัได้ศึกษาหาความรู้ เ ร่ืองอาหารและ 
สารอาหาร  ท่ีอยู่ในสาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี  
ว.1.1.3  สาํรวจสืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัสารอาหาร และความจาํเป็นท่ีร่างกาย
ต้องการสารอาหารท่ีได้สัดส่วนเหมาะสมกับวัย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2546 : 9) ทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียนของสมศ. มาตรฐานท่ี  6  
ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง   และ
สนองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542  ได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ก่อนการทาํการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรจะช้ีแจง และแนะนาํการ
ใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่นักเรียน โดยครูอาจจะทาํการแนะนาํเองหรือให้นักเรียนอ่านวิธีการใช้
บทเรียนจากคู่มือการใช ้ โดยระหว่างแนะนาํครูอาจจะทาํการสาธิตวิธีการใชค้อมพิวเตอร์แก่นกัเรียน
ในกรณีท่ีนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยคล่องเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหากับการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.ในระหว่างท่ีทาํการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรจะอยู่ดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด  เพื่อคอยช้ีแจง  แนะนาํ  ใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน  และคอยสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  ซ่ึง
เป็นการติดตามผลการเรียนของนกัเรียนอีกดว้ย 
 3.ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผูส้อนท่ีมีความสนใจจะสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรจะนาํความรู้ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้  ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้   
ความรู้ดา้นเน้ือหา ในการสร้างบทเรียนควรจะสร้างให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียนและ
ให้สอดคลอ้งกับเน้ือหาในวิชานั้นๆ ทั้ งน้ีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนให้เขา้ใจและเกิด
ประโยชน์แก่นกัเรียนมากท่ีสุด 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
 1. ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาจจะใชโ้ปรแกรมประเภทอ่ืนๆ อีก  
นอกเหนือจาก  โปรแกรม  Author ware  เช่น  โปรแกรม ToolBook   โปรแกรม Flash   โปรแกรม  
e - bookเพื่อเป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 2. ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาของการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  สุขศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
ภาษาต่างประเทศ   เพื่อนาํเน้ือหาท่ีนกัเรียนเขา้ใจยาก มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึง
จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนในการเรียนรู้ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนวา่นกัเรียนมีการพฒันาความรู้หรือไม่เม่ือไดเ้รียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกเหนือจากแบบผูช่้วยสอน (Tutorials 
Instruction) เช่น แบบฝึกฝนทบทวนและฝึกปฏิบติั แบบ (Drill and Practice)  แบบแกปั้ญหา 
(Problem Solving) แบบจาํลองสถานการณ์ (Simulation) แบบสาธิตและคน้พบ(Demonstration and 
Discovery)  แบบเกมการศึกษา (Education  Game)  ซ่ึงแต่ละแบบควรจะเลือกสร้างใหเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาของบทเรียนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
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 5.  นอกน้ีแล้วควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวความคิดของ
นกัจิตวิทยาอ่ืนๆ  เช่น  ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และลง
มือปฏิบติัดว้ยตนเอง  หรือการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัเทคนิคการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ  
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การศึกษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3   โดยใช้วธีิสอนแบบอริยสัจส่ีกบัวธีิสอนแบบปกต ิ

A STUDY  OF   PROBLEM  SOLVING  ABILITY  IN  SOCIAL   STUDY  SUBSTANCE  LEARNING  
GROUP  OF  MATTAYOM  SUKSA   III STUDENTS, 

   TAUGHT BY  THE FOUR  NOBLE  TRUTH  METHOD  AND  BY  THE   TRADITIONAL  METHOD 

 
1) นิกร   วอ่งวกิยก์าร    1) อุษา    คงทอง     1)กาญจนา     สุจีนะพงษ ์

1) Nikron   Wongwikkan   1) Usa   Kongthong  1) Ganchana    Sucheenapong 
 

 
 บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   3   ท่ีสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบ
อริยสจัส่ีกบัวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอย่าง เป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   ปีการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอุดมวิทยา  
จงัหวดัปทุมธานี ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย  โดยใชว้ิธีจบัฉลาก จาํนวน 2 หอ้งเรียน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  1 
ห้องเรียนจาํนวน  33  คน  และกลุ่มควบคุม  1 ห้องเรียนจาํนวน  33  คน เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบดว้ย   
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจส่ี  จาํนวน  8   แผนการจดัการเรียนรู้  รวม   24  ชัว่โมง  
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   ค่าเฉล่ีย  ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  และ การทดสอบค่า ที ( t-test   Independent ) 

 ผลการวิจยัปรากฏวา่ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงัการทดลองของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีแบบอริยสจัส่ี สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 
 
 
 
 

 

1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาหลกัสูตรและการสอน    บณัฑิตวทิยาลยั    มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 

   The  purpose  of  this  study  was  to  compare the student,  the   problem  solving  
abilities   in  social     study   substance   learning   group   of   mattayom  suksa  3  students   taught   
by    the   four   noble   truth  method and  by the  traditional   method. 

The  samples  consisted  of mattayom  suksa  3  students  of  Udomwittaya  school.  They   
were  divided  into  experiments    group    and   the   control group.  Each   group   consisted   of   
33   students. The   instruments of   this   study  were   the   problem     solving   ability   test and    
lesson  plans.  of   the  four noble  truth  method and  the   traditional method. Statistics  used    were   
mean   and   standard   deviation      t-test   Independent    was also applied   for   testing  
hypotheses.     

The   results demonstrated that  the   students   problem  solving  abilities   taught  by   the     
four   noble   truth  method  was  higher   by    the  traditional  method  statistically significant level 
of 0.05.   
 
ความสําคญัของปัญหา 

ในการพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งพฒันาทั้งทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและสงัคม ควบคู่กนั
ไป เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต่ในการพฒันาประเทศเพ่ือให้เกิดความสาํเร็จมากนอ้ย
เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของคนในสงัคมเป็นประการสาํคญั การเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมนั้น  
คือ     การท่ีคนในสังคมรู้จกัใชปั้ญญาในการคิดพิจารณา และคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล   
ตดัสินใจกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  การพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็น
ภารกิจหลกัของการจดัศึกษา    

แต่ท่ามกลางความผกุร่อนทางวฒันธรรมและศีลธรรม ความพ่ายแพใ้นสนามแข่งขนัท่ี
ตอ้งวดักนัดว้ยคุณภาพและสมรรถภาพคนไทยและสังคมไทยเร่ิมตื่นตวัที่จะติดตามความปลี่ยน
แปลงทั้งทางบวกและทางลบของประเทศชาติอยา่งใกลชิ้ดแต่เม่ือใดท่ีคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กซ่ึง
เป็นอนาคตของชาติยงัขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส่ิงท่ีบ่งบอกว่าการเรียนสอนต้อง
ปรับเปล่ียนเพื่อฒนาการคิดแกปั้ญหาเป็นของนกัเรียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ , 2543 : 2 ) คือ  
คนทุกคนตั้งแต่เกิดจนจบมหาวิทยาลยั  เรียนแต่วิชา รู้แต่หนังสือ  ถูกลอ้มกรอบดว้ยตารางสอนและ
ห้องเรียน การพฒันาคนจึงไม่เอ้ือให้มีคุณสมบติั มองกวา้ง  คิดไกล ใฝ่สูง  มุ่งทาํงาน ชาญชีวิต  อีกทั้ง
วิธีการเรียนการสอนไม่เนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา ในดา้นการคิดวิเคราะห์การแสดง 
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ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง ทาํให้ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างสงสัย  และใฝ่หา
คาํตอบ ยงัเน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคน นอกจากนั้นยงัขาดความเช่ือมโยงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ครูยงัเป็นผูมี้อาํนาจในชั้นเรียน ครูยงัยดึมัน่วา่ตนเองเป็นผูรู้้มากท่ีสุด 
ถูกท่ีสุด และมีอาํนาจมากท่ีสุดในการเรียนรู้  โรงเรียนไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนยงัเป็นพฤติกรรมท่ีจาํเจและพฤติกรรมถ่ายทอด สัดส่วนการ
ฝึกปฏิบติั การฝึกคิด และการอบรมบ่มนิสยัยงันอ้ยกวา่การท่องบ่นเน้ือหา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 4  แนวการจดัการเรียนรู้  มาตรา  24 
กาํหนดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเนินการ
การดงัน้ี 
 (1)  จัดเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มา
ใช ้เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา 
 (3)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ฝึกปฏิบติั    ใหไ้ดคิ้ดเป็นทาํเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  
มาตรา  47 กาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั  
และมาตรา 48 กาํหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกระบวนการเรียนการ
เรียนการปกติและตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง สําหรับมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด คือ  ผูเ้รียนมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไต่ตรองและมีวิสัยทศัน์   และ มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์  คิดแกปั้ญหา  และตดัสินใจ 
 วิธีสอนแบบอริยสัจส่ี   เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผูเ้รียนพยายามคิดคน้วิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆโดยใช้ลาํดับขั้นตอนทั้ งส่ีของอริยสัจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการคิดแกปั้ญหา เป็นหัวใจสําคญัท่ีประการหน่ึงในการ
พฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และเป็นสังคมสงบสุข เพราะเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหค้นในสังคม
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ      ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542   
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และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอีกดว้ย  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในแนวการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดแกปั้ญหา โดยใช้วิธีสอนแบบ
อริยสัจส่ีเปรียบเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติ   เพื่อเปรียบเทียบว่าวิธีสอนแบบท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบ
อริยสัจส่ีกบัวิธีสอนแบบปกติจะทาํผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาต่างกนัหรือไม่อยา่งไร   
ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้กิดความคิดคน้และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไปไดด้ว้ยวิธีท่ี
ผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบแลว้ 
 
คาํสําคญั 
 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา วิธีสอบแบบอริยสจัส่ี 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 วิธีการสอบแบบอริยสัจส่ีและวิธีการสอบแบบปกติ  มีผลต่อการความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  แตกต่างกัน
อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจส่ีกบัวิธีสอนแบบ
ปกติ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง   เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยการสอนแบบ
แกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ีกบัการสอนแบบ   
 ระยะเวลาในการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้วลาในการทดลองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน  8  
แผน แผนการเรียนรู้ละ  3  ชัว่โมง  รวมเวลา  24  ชัว่โมง  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2549   ของโรงเรียนอุดมวิทยา   
จงัหวดัปทุมธานี   จาํนวน  4  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 33 คน ซ่ึงจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ
ทางการเรียนใกลเ้คียงกนั โดยดูจากผลการเรียนเฉล่ีย ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2548   
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กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอุดมวิทยาจงัหวดั
ปทุมธานี ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย  โดยใชว้ธีิจบัฉลาก จาํนวน 2 หอ้งเรียน  จาก 4  หอ้งเรียน แลว้นาํ  2  
หอ้งเรียนมาจบัฉลากเพื่อเลือกหอ้งเรียนหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง  และอีกหอ้งเรียนหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุม 

2.ตวัแปรท่ีทาํการศึกษา 
    2.1  ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ วิธีสอนซ่ึงมี 2 แบบ ดงัน้ี 
           - วิธีการสอนแบบอริยสจัส่ี 
           - วิธีการสอนแบบปกติ 
    2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
          -  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาท่ีใช้

วิธีการสอนแบบอริยสจัส่ี  2)แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 3)แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา 

4. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
       4.1 แผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ี 
              4.1.1 ศึกษาหลกัการวิธีการแกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ีจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และเน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชั้นท่ี  3   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   สาระท่ี 1   ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม  เพือ่นาํมาใชใ้นการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน   8  แผนการจดัการเรียนรู้  24 ชัว่โมง  
ซ่ึงประกอบดว้ย  สาระสาํคญั   ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   จุดประสงคก์ารเรียนรู้     เน้ือหากิจกรรมการเรียน
การสอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4  ขั้นดงัน้ี   1) กาํหนดปัญหา  (ขั้นทุกข)์  2)ตั้งสมมุติฐาน  (ขั้นสมุทยั)    3) 
ทดลองและเกบ็ขอ้มูล  (ขั้นนิโรธ)  4)วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  (ขั้นมรรค)    ส่ือการเรียนการสอน   การ
วดัและประเมินผล 
  4.1.3 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขความถูกตอ้ง  
ทั้งเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนความสอดคลอ้งระหวา่งขั้นตอนต่างๆของแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข 
  4.1.4  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนอุดมวิทยา  อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง       
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จาํนวน 33 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องในการใชภ้าษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกบั
เวลาท่ีกาํหนด แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ใหดี้ข้ึนก่อนนาํไปทดลองจริง 
  4.1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจส่ีไปสอนเพื่อ
ใชใ้นการวิจยัต่อไป 
         4.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
         4.2.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายและขอบเขตเน้ือหาของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชั้นท่ี 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   สาระท่ี 1  ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
  4.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้คิดปัญหาจาก
หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.2.3   สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาและระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
  4.2.4    กาํหนดจาํนวนแบบทดสอบให้ครอบคลุมเน้ือหาและระดับพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดั 
  4.2.5  สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดปัญหาแบบชนิด  4  ตวัเลือกตาม
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบโดยมีสถานการณ์เป็นตวักาํหนด จาํนวน  10 สถานการณ์  สถานการณ์
ละ  4   ขอ้  รวมขอ้สอบ  40 ขอ้ จาํนวน 1 ฉบบั   
  4.2.6   หาประสิทธิภาพโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของ
ขอ้สอบและความชดัเจนของภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข    

4.2.7  นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนอุดมวิทยา อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง   1  ห้อง 
จาํนวนนกัเรียน  33  คน   
  4.2.8  นาํกระดาษคาํตอบมาตรวจให้คะแนนโดยให้คะแนนขอ้ท่ีตอบถูก ขอ้ละ  1  
คะแนน  ขอ้ท่ีตอบผดิหรือไม่ไดท้าํใหค้ะแนน  ขอ้ละ  0  คะแนน 
  4.2.9  นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์คุณภาพ  ไดผ้ลดงัน้ี  หาความยาก  (p)  ของ
ขอ้สอบแต่ละขอ้ มีระดบัความยากอยู่ระหว่าง  0.33-0.77  นับว่าเป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้ หาค่าอาํนาจ
จาํแนก (r)  ของขอ้สอบแต่ละขอ้  มีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง  0.11-0.66   นบัว่าเป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก)  และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  โดยใช้สูตรของ คูเดอร์      
 ริชาร์ดสนัท่ี 20  (KR-20 )   ไดค่้าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั  0.70 
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5.  วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
 5.1 ทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหา จากนั้นบนัทึกผลการทดสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียนเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั
พบวา่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถไม่ต่างกนั  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก) 
 5.2  ทาํการทดลองโดยสอนนกัเรียนซ่ึงใชเ้น้ือหาในสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมใน
เวลาในการสอน 24  ชัว่โมง  โดยใชว้ิธีสอนการคิดแกปั้ญหาโดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ีในกลุ่ม
ทดลอง  และใชว้ิธีการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุมโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนทั้ง 2 กลุ่ม 

5.3  ทดสอบหลงัเรียนกบักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ฉบบัเดิม จากนั้นบนัทึกผลการทดสอบไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียนเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 

6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
      เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลงัทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ซ่ึงเรียนโดยวิธี
สอนแบบอริยสจัส่ี  กบันกัเรียนกลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที  
( t-test   แบบ    independent samples  )  โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 
ผลการวจัิย   

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ืองหลกัธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที  (t-test independent) พบว่า คะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลงัการทดลอง  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนแบบอริยสจัส่ีมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ืองหลกัธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
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โดยการสอนแบบอริยสัจส่ี กับการสอนแบบปกติ  เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้ งไวว้่า
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  เร่ืองหลกัธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    ท่ีไดรั้บการสอนแบบอริยสัจ
ส่ีสูงกว่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  โดยการสอนแบบปกติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
 ประณีต  ภูโอบ  (2532)  ไดท้าํการศึกษา  เร่ืองการสร้างแบบฝึกความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   ณัชชา   พฒันากุล  (2533: 85)   ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผล
ของการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอนต่อความสามารถในการติดสินใจแกปั้ญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โสภา  
สันทดัพร้อม  (2535) ไดก้ารวิจยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วย  ชีวิตในบา้น  
ดว้ยการสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการ  9  ขั้น กบัการสอบแบบปกติ  ทองสุข  คาํธนะ  (2538)  ไดท้าํการ
วิจยัเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลผูสู้งอายุของนกัศึกษาพยาบาลท่ีไดรั้บการ
สอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลผูสู้งอายขุอง
นักศึกษาพยาบาล    สุกญัญา   ยุติธรรมนนท์  (2539)  ไดศึ้กษาผลของการใช้กระวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ท่ีมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
6     รพีพร   โตไทยะ  (2540)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาตามแนว
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสังคม         บงัอร  ภทัรโกมล  (2540)  ได้ทาํการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาของปีท่ี  6  กลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยตวัเราดว้ยวิธีการสอนแบบโครงการ     มาลาตี  โหมดเขียว (2541) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบกระบวนการสร้างเสริมค่านิยมกบัการ
สอนตามคู่มือครู  สุปราณี  การพึ่งตน  (2542)  ไดท้าํการวิจยัก่ึงการทดลองเพื่อศึกษาผลการสอนโดย
สร้างโยนิโสมนสิการต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลนกัศึกษาพยาบาล และเปรียบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยการ
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการกบักลุ่มท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ    ปริยา  หิรัญรัศมี  (2544)  ได้
ดาํเนินการวิจยัโดยสร้างแผนการสอนตามแนวอริยสัจส่ีเร่ืองนํ้ าเสีย และแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียสําหรับ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาของ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในระหว่างการเรียนการสอนและศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอาํเภอธญับุรีจงัหวดัปทุมธานี รัสมีจนัทร์ ศรีรัตน์ (2544:24) 
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ไดศึ้กษาผลการสอนตามขั้นทั้งส่ีของอริยสัจท่ีมีต่อการคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
พุทธธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน ประยูร บุญใช้ (2540) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านส่ือกลางเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาในสถาบนัราชภฎั สมบติั  เผ่าพงษค์ลา้ย (2546:65-66) ไดท้าํวิจยัเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองเศรษฐกิจชุมชนพึง
ตนเอง  โดยการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน   
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอเสนอการอภิปรายผลการทดลอง  ซ่ึงจากการทดลองพบวา่ 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนวิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรมโดยวิธีสอนแบบอริยสจัส่ีสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติเน่ืองมาจาก
เหตุผลดงัน้ี 
 1.  ดา้นวิธีสอน การสอนแบบอริยสัจส่ีเป็นการสอนท่ีแปลกใหม่สําหรับนักเรียน และ
นกัเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน  จึงทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจ และเอาใจใส่ กระตือรือร้นท่ีจะเรียน   
 2.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน   การสอนแบบอริยสัจส่ีเป็นการสอนท่ีเน้นกิจกรรม
เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนช่วยใหน้กัเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการเรียนการสอน 
     1.1 ควรศึกษาผลการใชว้ธีิการสอนแบบอริยสจัส่ีกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กบัหอ้ง
อ่ืน ๆ ท่ีไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  และใชว้ิธีการสอนแบบอริยสจัสอดแทรกไปกบัวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ 
     1.2  พฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาใหค้ลอดคลอ้งกบัการดาํเนิน
ชีวิตจริงของนกัเรียน เพื่อนกัเรียนจะไดน้าํวิธีการแกปั้ญหาท่ีไดน้บัการฝึกประสบการณ์ไปใชก้บั
ชีวิตประจาํวนัได ้

2.ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
     2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการแกปั้ญหาดว้ยวธีิสอนแบบอริยสจัส่ีกบัวิธีสอนตาม
แนวพทุธศาสนาในแบบอ่ืน ๆ 
     2.2    ควรศึกษาและติดตามผลของการสอนคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง   อยา่ง
ต่อเน่ือง   เพื่อยนืยนัความสามารถในกระบวนการคิดแกปั้ญหา จากการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ
อริยสจัส่ี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมส่งเสริม           
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 379 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบหลาย
ขั้นตอน ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้ ตามขอบข่ายของเน้ือหาใน 10 ดา้น  
 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม       
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี 
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ               
ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  อยู่ในระดบัปานกลาง  และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีนํ้ าใจเป็น 
นกักีฬา อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  ดา้น
เช่ือฟ�งบิดา มารดา ผ�ูปกครอง ครูอาจารย ์ ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  ดา้นมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ดา้นรู�จกัประหยดัและเก็บออม และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นมี
กิริยาวาจาสุภาพ  ดา้นมีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร และดา้นทาํประโยชน�แก�ผ�ูอ่ืนและรักษา
สาธารณสมบติั ไม่แตกต่างกนั 
 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบวา่  ไม่แตกต่างกนั 
 
                                                             ABSTRACT 
  The objectives of this research were to study and to compare the organization of activities 
promoting the moral and ethical development of students under the jurisdiction of the Office of 
Sakaeo Educational Service Area.  The sample of the study consisted of 379 Pratom Suksa students 
in the 2008 academic year, obtained form the multi-stage random sampling method.  The variable 
of this study was the organization of activities promoting the moral and ethical development of the 
students.  The instrument used to collect the data was a set of questionnaires concerning ten aspects 
of the organization of moral and ethical development activities. 
 The findings of the study were as follows: 
 1. Overall, the organization of the activities promoting the moral and ethical development 
of Sakaeo Educational Service Area students was at a moderate level. Further study in each aspect 
revealed that the aspect of love for the country, religion, and King obtained the highest mean, 
followed by the aspect of being grateful and respectful, and the aspect of being honest and 
considerate.  On the other hand, the aspect of preserving tradition obtained the lowest mean. 
 2.  When classified according to educational service area zones, the organization of the 
activities promoting the moral and ethical development of Sakaeo Educational Service Area 
students was found to be different at a statistically significant level of 0.05.  Further study in each 
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aspect showed that the aspect of love for the country, religion, and King, the aspect of being 
obedient to parents and teachers, the aspect of being grateful and respectful, the aspect of saving, 
and the aspect of being honest and considerate were different at a statistically significant level of 
0.05.  On the other hand, the aspect of preserving tradition, the aspect of being polite, the aspect of 
being patient, the aspect of being diligent, and the aspect of benefiting others and protecting public 
property were not different.  
 3.  When classified according to genders, the organization of the activities promoting the 
moral and ethical development of Sakaeo Educational Service Area students was not different 
overall or in each aspect. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 กระแสการเปล่ียนแปลงทางสงัคมขณะน้ี ส่งผลใหค่้านิยมของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางวตัถุนิยมมากข้ึน  และส่งผลให้เกิดความเส่ือมถอยทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามมา
เป็นลาํดบั มนุษยย์ิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ไดม้ากข้ึน แก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบกนั โดยไม่
คาํนึงถึงความผิดชอบชัว่ดี มีการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมทางดา้นจิตใจ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปัญหาความประพฤติมิชอบในวงราชการ นอกจากนั้ นยงัมี
วฒันธรรมจากต่างประเทศท่ีหลัง่ไหลเขา้มามีอิทธิพลต่อสงัคมไทยมากข้ึน ทาํใหค้นไทยขาดคุณธรรม
จริยธรรมในการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้ง (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2541 : 6) 
 โรงเรียนเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีส่วนในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็น “ทรัพยากร
มนุษย”์ ท่ีมีคุณธรรมตามความตอ้งการของสังคม ฉะนั้นการสอนอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหน้กัเรียนซ่ึง
เป็นเยาวชนของชาติมีคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนตอ้งส่งเสริมใหมี้ข้ึน
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่นการจดัโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อพฒันาให้นกัเรียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเพียบพร้อม ดว้ยคุณธรรม   
จริยธรรม เป็นคนดีของสงัคมอนัจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการท่ีจะพฒันาประเทศชาติสืบไป 
 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในปัจจุบนัต่างพยายามท่ีจะฝึกฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนใหรู้้ผดิชอบชัว่ดีมากข้ึน โดยหลายฝ่ายหวงัว่าการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจะเป็น
เสมือนสายป่านท่ีคอยเหน่ียวร้ังและชุดดึงให้เด็กไดมี้สภาพจิตใจท่ีเขา้ถึงคุณงามความดีของชีวิต 
(สุมน อมรวิวฒัน์, 2546 : 47) เช่นเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้กาํหนดมาตรการใน
แผนพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ขอ้หน่ึงวา่ เร่งพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน 
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                ทุกระดบั โดยจดัให้เป็นวิชาเฉพาะท่ีตอ้งสอนโดยการปฏิบติัและสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในกระบวนการเ รียนการสอน  วิชา อ่ืนๆ  รวมทั้ งจัด กิจกรรมเสริมทุกประเภท 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 7) โดยมีสถานศึกษาทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานให้การศึกษาเพื่อพฒันา
โดยตรง  ซ่ึงการศึกษาในประเทศไทยแบ่งเป็น  4 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดบัต่างมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาและมีความแตกต่างกันออกไป โดยทัว่ไปเม่ือพิจารณาถึงระดับการศึกษาท่ี
ครอบคลุมไปทั้งประเทศมีการจดัการศึกษาในทุกทอ้งท่ี และเป็นหน้าท่ีหลกัของรัฐบาลท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการให้กบัประชาชนทุกคน ก็คือ การศึกษาระดบัประถมศึกษา ฉะนั้นจึงถือไดว้่า การศึกษา
ระดบัปฐมศึกษาเป็นการศึกษา  ขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งยิ่ง (สมเกียรติ ทา
นอก, 2539 : 3)  และเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของผูเ้ขา้รับการศึกษาในแต่ละระดบัแลว้ จะเห็นว่า
นกัเรียนประถมศึกษาเป็นผูมี้สภาพเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
 การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงัโดยผา่นกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนก็เป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงของการพฒันา เน่ืองจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งการส่ือสาร เทคโนโลยต่ีางๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิง
บวกแลว้ ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกนั เป็นตน้ว่าปัญหาเศรษฐกิจ    การระบาดของยาเสพยติ์ด ปัญหา
ครอบครัวซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข ์ ความวิตกกงัวล ความเครียด ซ่ึงเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกบันกัเรียนซ่ึงเป็น เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การ
จดัการศึกษาของไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงไดก้าํหนดความมุ่งหมาย
และหลกัการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เตม็ตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลตามจุดมุ่งหมายดงักล่าวการปฏิรูปการศึกษาจะเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยให้
ผูเ้รียนมีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ จากกิจกรรม จากประสบการณ์ 
และจากการทาํงานร่วมกนัซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูจ้ดัการดา้นการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั (2543 : 23) ท่ีไดพ้ระราชทานไวว้า่ 
 “…งานดา้นการศึกษาเป็นงานท่ีสาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความ
เส่ือมของชาตินั้นข้ึนอยูก่บัการศึกษาของชาติเป็นขอ้ใหญ่ ตามขอ้เทจ็ท่ีทราบกนัดีแลว้ ระยะน้ี 
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บา้นเมืองของเราบางส่วนเส่ือมทรามลงไปในทางความประพฤติและจิตใจซ่ึงเป็นอาการท่ีน่า
วิตก ถา้หากยงัคงเป็นอยูต่่อไปเราจะเอาตวัไม่รอด” 

 การสอนใหน้กัเรียนมีแต่ความรู้ โดยขาดคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นส่ิงอนัตรายมากเพราะ
อาจจะนาํความรู้ไปใชใ้นทางท่ีผิดได ้ เพราะจริยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ประพฤติและ เ ป็น เค ร่ืองบํา รุง ส่ง เส ริมทางด้าน จิตใจ ท่ีสําคัญมาก  ถ้า จิตใจไ ม่สมบูรณ์                 
ร่างกายกจ็ะสมบูรณ์ไดย้ากยิง่ ดงัท่ี บรรเทา กิตติศกัด์ิ (ม.ป.ป.:9) กล่าวไวว้า่  

 “…การศึกษายอ่มเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม เพราะจริยธรรมเป็นเร่ืองของการประพฤติปฏิบติั
หรือพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีมาตรการแห่งความประพฤติดีเป็นหลกั การตดัสินการกระทาํ การศึกษา
ต้องให้คนในสังคมมีจิตใจสูง มีคุณธรรมควบคู่กันไปกับการมีความรู้ในทางปรัชญา                
การศึกษา เรามุ่งให้ผูมี้การศึกษามีชีวิตท่ีดี คือ พฒันาจิตใจของคนใหมี้คุณธรรมเพื่อใหชี้วิตเกิดสุข 
เพราะลําพังจะให้คนมีความรู้อย่างเดียวโดยไม่มีคุณธรรมย่อมเกิดอันตรายต่อตนเองและ                           
โดยส่วนรวม ซ่ึงอาจนาํความรู้ไปใชใ้นทางท่ีผิดได ้ จริยธรรม คุณธรรมและการศึกษา จึงมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจะตอ้งพฒันาจิตใจของคนควบคู่กบัการพฒันาทางสติปัญญาและความรู้…” 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บใน
การพฒันาทางดา้นจิตใจเพราะถา้นกัเรียนมีความรู้ แต่ขาดคุณธรรมจริยธรรม ก็จะเป็นคนท่ีไม่มี            
คุณภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศชาติ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง              
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เพื่อจะไดน้าํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานกิจการนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย              
พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงบญัญติัให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม                    
โดยทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
 
คาํสําคญั 
  การจดักิจกรรม   คุณธรรม  จริยธรรม   
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

 ระดับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด                  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ แตกต่างกันตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเพศของนักเรียน 
หรือไม่  อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เม่ือพิจารณาจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเพศของ             
นกัเรียน 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ประจาํปีการศึกษา 2551 จาํนวน  7,265   คน   

 1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
  1)  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  ในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจาก

สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 108) โดยกาํหนดให้มีความน่าจะเป็นของความ
ผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไดเ้ท่ากบั .05 ผลการคาํนวณไดต้วัอยา่งจาํนวน  379  คน   
  2)  การสุ่มตวัอยา่ง 
   2.1) การสุ่มตวัอยา่งโรงเรียน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2.2) การสุ่มนกัเรียนเพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ใชก้ารเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบมีระบบ คือเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 และเขต 2 
ทุกๆ คนท่ี 10 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัด               
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้  แบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี    1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี    2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ              
นกัเรียนในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 10  ดา้น 

 3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 3.1  ศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็นจากตาํรา 
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ผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และผลงานการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามอ่ืน ๆ   
 3.2 สร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดประเด็นให้ครอบคลุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรม                   
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว           
10  ดา้น  

 3.3 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา  และสาํนวนภาษาท่ีใช ้ ตลอดจนความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 3.4 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ดงัแสดงในภาคผนวก 
ก ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งคาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ  โดยแปลความหมายค่าคะแนน  ดงัน้ี 
 +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงกบัตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
      0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  -1  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   

  3.5 นําแบบสอบถามท่ีผู ้เ ช่ียวชาญแก้ไขและให้คะแนนแล้ว ไปหาค่าดัชนีความ                
สอดคลอ้ง (IOC : Index of Concurrence) โดยเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า หรือเท่ากบั 0.50  
นําไปใช้  ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 นําไปปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ   
เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 3.6 นาํแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  แลว้นาํไปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ

หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค ( C r o n b a c h ’ s  α - c o e f f i e i e n t )   ไดค่้าเท่ากบั 0.77 
 3.7  นาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.1  ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์     ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ เพื่อขอความร่วมมือจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เพื่ออาํนวยความ
สะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.2  ผูว้ิจยัทาํแบบสอบถาม  พร้อมหนังสือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
และหนงัสือของผูว้ิจยัเอง ขอความร่วมมือให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนตอบแบบสอบถาม และผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม  จากสถานศึกษาแต่ละอาํเภอดว้ยตนเองจนครบถว้น   
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 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.1  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมดตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 5.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทในการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษา ตามกรอบ
แนวคิดโดยใชค่้าเฉล่ีย  (Mean : X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation : S.D.)  เป็น
รายขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวม  แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ ์การแปลความหมายของ 
Best   (ประคอง  กรรณสูต, 2538 : 77)   ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.50  -  4.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมมาก  
  ค่าเฉล่ีย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50  -  2.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00-  1.49  หมายถึง  มีการจดักิจกรรมนอ้ยท่ีสุด 

 5.3  เปรียบเทียบระดบัของการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน            
ในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 10  ดา้น การโดยการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียจากการวิเคราะห์ค่าที (t – test  แบบ  independent)  
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล     
   6.1  สถิติท่ีใชใ้นการพรรณา  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
   6.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ สถิติในการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
และสถิติท่ีใชห้าความเช่ือมัน่ ของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
  6.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  คือ  การทดสอบค่าที ( t – test แบบ  
independent)  
 
ผลการวจัิย 
 1. นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม       
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทั้ง 10 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ               
ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  อยู่ในระดบัปานกลาง  และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีนํ้ าใจเป็น 
นกักีฬา อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย�  ดา้น
เช่ือฟ�งบิดา มารดา ผ�ูปกครอง ครูอาจารย ์ ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่  ดา้นมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ดา้นรู�จกัประหยดัและเก็บออม และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้นมี
กิริยาวาจาสุภาพ  ดา้นมีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร และดา้นทาํประโยชน�แก�ผ�ูอ่ืนและรักษา
สาธารณสมบติั  ไม่แตกต่างกนั 
 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบวา่  ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 1. นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จดักิจกรรมส่งเสริม       
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางนั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ค่านิยมของคนในสังคม
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางวตัถุนิยมมากข้ึน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของไทยเรานั้นจึง
เส่ือมถอยลง การไดรั้บการสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากทาง โรงเรียนยงั
นอ้ยไป  นอกจากนั้นยงัมีวฒันธรรมจากต่างประเทศท่ีหลัง่ไหลเขา้มามีอิทธิพลต่อสังคมไทย    มาก
ข้ึน ทาํใหค้นไทยขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นครูผูส้อนควรส่งเสริมการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพภ์กัด์ิ ปลอ้งอุดม 
(2544 : 98 – 102) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํกบัวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน
โสตศึกษา พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนโสตศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย� พบว่า มี
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพระว่า ตามปกติทุกวนั 
โรงเรียนจะตอ้งเขา้แถวเคารพธงชาติ  ซ่ึงนกัเรียนไดข้บัร้องเพลงชาติทุกวนั และการจดันิทรรศการ
เก่ียวกบัวนัสําคญัต่างๆ เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ประถมศึกษาพุทธศกัราช 2544 ท่ีว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างการ  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ส่วนดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   
ดา้นเช่ือฟ�งบิดา มารดา ผ�ูปกครอง ครูอาจารย ์ ดา้นกตญัญูกตเวที เคารพผูใ้หญ่ ดา้นมีระเบียบ
และ 
 



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

81 

 
รักษาความสะอาด ดา้นมีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร  ดา้นรู�จกัประหยดัและเก็บออม ดา้นความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีนํ้ าใจเป็นนกักีฬา ดา้นทาํประโยชน�แก�ผ�ูอ่ืนและรักษาสาธารณสมบติั อยูใ่น
ระดบั         ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธวชัชยั  ชยัจิรฉายากุล (อา้งถึงใน พิศาล  แช่ม
โสภา, 2539 : 17-23)  ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นในเร่ืองการสอนจริยธรรมว่าควรแกปั้ญหา
จริยธรรมโดยมุ่งไปท่ีเด็กและผูใ้หญ่ และส่งเสริมให้นกัเรียนบนัทึกการเข�าร�วมปฏิบติักิจกรรม
ประเพณีไทยในโอกาสต่างๆ ผลดีจากการเข�าร�วมกิจกรรมและข�อเสนอแนะในการนาํไป
ปฏิบติัในโอกาสต�อไป   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวรรณี  ปราบวิชิต (2538)  ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของเดก็ระดบัอาย ุ 15 ปี ดา้นการประหยดัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดลอ้มของ           
โรงเรียนแต่ละพื้นท่ีการศึกษาไม่เหมือนกนั  
 3. การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เม่ือจาํแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั        
  จากผลการวิจยัพบว่า นักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว          
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดา้นเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด             
ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกสถาบนัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความสาํคญัเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในสภาวะท่ีเหตุการณ์บา้นเมือง
ขาดความสามคัคีของคนในชาติ ดงันั้นการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนควรส่งเสริมการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั
มารยาทท่ีดีงามของไทย เช่น การทาํความเคารพ การจดัประกวดมารยาท และการเขา้ร่วมงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น การแห่เทียนพรรษา  การทาํบุญตกับาตร ในวนัสาํคญัทางศาสนา  การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ และครูควรนาํนักเรียนไปทศันะศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีต่างๆ เช่น    
โบราณสถาน โบราณวตัถุ หรือพิพิธภณัฑต่์างๆ  
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน  
เพื่อจะไดท้ราบวา่ควรจะเนน้หรือตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัใดเป็นพิเศษ 
 2.  ควรศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุท่ีนกัเรียนขาดความสนใจในดา้นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของไทย 
 3.  ควรจดัอบรมเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัครูผูส้อนและนกัเรียนในโรงเรียนให ้
มากข้ึน 
 4.  ควรศึกษาการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ  
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คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
ตามความคดิเห็นของครูผู้สอน  สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแก้ว 

THE OPINIONS OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA TEACHERS TOWARD THE 
MORAL LEVELS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS 

 
1)สงัเวยีน  องคสุ์นทร  1)จุไร  โชคประสิทธ์ิ 1)ชลอ  วงศแ์สวง 

1)Sangwian  Ongsunthon  1)Churai  Chokpasit  1) Chalo  Wongsawang 
 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบั คุณธรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ  ครูผูส้อน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ได่แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 364 คน โดยคาํนวณจากสูตรของทา
โร่ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .84  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test  independent)  
            ผลการวิจยัพบวา่ 
    1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น  ของ
ครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  พบวา่  ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็น  รายดา้น  
พบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณธรรมในการครองคน รองลงมาคือ  คุณธรรมในการครองตน 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ  คุณธรรมในการครองงาน   
 2.การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  จาํแนกตามเพศ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                                              
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ          
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาด้านคุณธรรมในการครองคน       
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare the opinions of teachers under 

the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area toward the moral levels of 
primary school administrators.  The sample of this study consisted of 364 teachers of primary 
schools under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area in the 2008 
academic year, obtained from Taro Yamane’s table.  The instrument used in the study was a set of 
questionnaires concerning the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers toward the 
moral levels of primary school administrators.  Divided into two parts, the questionnaires attained a 
confidence level of 0.84.  The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test independent. 
 The findings of the study were as follows:  
 1.  The analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers toward the 
moral levels of primary school administrators revealed that the opinions of the teachers were at a 
moderate level overall.  Further study in each aspect showed that the aspect obtaining the highest 
mean was moral of supervision, followed by moral of behavior, and moral of work. 
 2. The comparative analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers 
toward the moral levels of primary school administrators, classified according to genders, showed 
that teachers with different genders did not have different opinions. 
 3. The comparative analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers 
toward the moral levels of primary school administrators, classified according to work experience, 
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showed that the opinions of the teachers with different work experiences were different at a 
statistically significant level of 0.05. 
 4. The comparative analysis of the opinions of Sakaeo Educational Service Area teachers 
toward the moral levels of primary school administrators, classified according to educational 
service area zones, revealed that that the teachers from different zones did not have different 
opinions.  However, further study in each area showed that the teachers from different educational 
service area zones had different opinions in the aspect of moral of supervision at a statistically 
significant level of 0.05. 

 

ความสําคญัของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540  มาตรา 77 บญัญติัว่า   “รัฐตอ้งจดัให้
มีแผนพฒันาการเมืองทางการเมือง ขา้ราชการจดัทาํมาตรฐานทางคุณธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่ง และ
พนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง              
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี” และมาตรา 81 บญัญติัว่า “รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับ             
การศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม             
สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการ          
ต่างๆ เร่งรัดพฒันา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพื่อการพฒันาประเทศ  พฒันาวิชาชีพครูและ          
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ,  2541ก : 24-25)
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการในการจดั         
การศึกษาไวใ้น มาตรา 6 ว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” และไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 23  ว่า  “การ
จดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาํคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัของการศึกษา”  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2542ก : 5,14) 
 
 
 
 
 



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

86 

จากพระบรมราโชวาทและขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่า เร่ืองคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  และ 
ตอ้งปลูกฝังใหก้บัคนในชาติ  ดงันั้นการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 
ตอ้งจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้ คู่คุณธรรมเพ่ือใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีพึงประสงค ์  คือ  ผูเ้รียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และคนมีความสุข การจดัการศึกษาท่ีจะไดผู้เ้รียนท่ีพึงประสงค ์ ผูมี้บทบาทสาํคญัคือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูและผูป้กครองการท่ีผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นผลผลิตของการจดัการศึกษาจะเป็นคนดี คนเก่ง และ
คนมีความสุขได ้ครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ  มี
ทกัษะความชาํนาญงาน  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและท่ีสาํคญัตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมในจิตใจ มีจริยธรรมท่ี
น่าเล่ือมใสศรัทธาเพราะคุณธรรมเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีจะเป็นส่วนเสริมใหผู้บ้ริหารสามารถครอง
ตน ครองคน และครองงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หรือการปฏิรูปการศึกษาจะ ประสบผลสาํเสร็จไปไดย้ากหากผูบ้ริหาร
โรงเรียนขาดคุณธรรม ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลมากต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การท่ี 
ผูเ้รียนซ่ึงเป็น ผลผลิตของการจดัการศึกษาจะมีความรู้คู่คุณธรรมได ้ ครูจาํเป็นตอ้งมีความรู้และ
คุณธรรมก่อนเพราะครูคือแบบอย่างของนักเรียนและในขณะเดียวกันผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็น 
แบบอยาางท่ีดีใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 11) 
 ผูบ้ริหารท่ีขาดคุณธรรมย่อมเป็นเหตุของความเส่ือมของหน่วยงานบุคคลในหน่วยงาน
มักจะแตกแยกขาดขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ            
หน่วยงานยอ่มลดลง  ผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมยอ่มเป็นท่ีรักของผูร่้วมงานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน  
ผูร่้วมงานให้ความร่วมมือ สามารถรวมพลงัแห่งการยอมรับ เป็นพลงัสร้างสรรค์ เพื่อพฒันา 
หน่วยงานใหก้า้วหนา้ (ทองอินทร์ วงศโ์สธร, 2538 : 5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 
ยอ่มสูง 
 จากความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีคุณธรรม ในการฝึกอบรม            
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเขา้สู่ตาํแหน่งผูบ้ริหารทุกระดบัตามหลกัสูตรของ
สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาจึงไดก้าํหนดเน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรมไวใ้นหลกัสูตรการฝึก อบรม
ดว้ย เพื่อใหผู้บ้ริหารไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัในความสาํคญัของคุณธรรม สามารถนาํไป 
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นและใช้ในการบริหารงานได ้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2530 : 16) 
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงศึกษาถึงคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็น                  
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ขอ้มูลสําคญัสําหรับผูบ้ริหารโรงเรียนผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณานาํไปใชเ้พื่อ 
วางแผนพฒันาคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโอกาสต่อไป 
 
คาํสําคญั 
  คุณธรรม  ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ความคิดเห็นของครูต่อคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว แตกต่างกันตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน และเขตพื้นท่ี              
การศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ 
ครูผูส้อน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามตามความคิดเห็น ของ
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน  และเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ปีการศึกษา 2551  จาํนวน 4,010  คน 
  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชสู้ตรของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, ยทุธ  ไกยวรรณ์, 
2545 : 108) กาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั .05 คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 363.97 คน และผูว้ิจยัเลือกใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 364 คนKrejcie และ 
Morgan  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 40) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  แบ่งเป็น  2  ตอน  คือ 
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  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
แบ[เลือกตอบ  4  ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อคุณธรรมในการ          
ครองตน  ครองคน  และครองงาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว้  3 ประการ  ซ่ึงเป็นคาํถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา หลกัเกณฑ์วิธีการต่างๆ เก่ียวกับคุณธรรมในการครองตน         
ครองคน และครองงาน  และเอกสารเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
   3.2 ศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็นจากตาํรา 
ผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และผลงานการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามอ่ืน  ๆ   
  3.3 สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นให้ครอบคลุมเก่ียวกับการปฏิบัติตาม        
คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  3 ประการ คือ  
 3.3.1  คุณธรรมในการครองตน  ไดแ้ก่  สปัปุริสธรรม 7 
 3.3.2  คุณธรรมในการครองคน  ไดแ้ก่  พรหมวิหาร 4 
 3.3.3  คุณธรรมในการครองงาน  ไดแ้ก่  ฆราวาสธรรม 4 

  3.4 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหา  และสาํนวนภาษาท่ีใช ้ ตลอดจนความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  3.5  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5 ท่านตรวจพิจารณา ความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา  (Content Validity) ดว้ยวิธีการหาค่าดชันี  ความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  โดยแปลความหมายค่าคะแนน  ดงัน้ี 
     +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงกบัตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
          0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
       -1  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  เลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 ส่วนขอ้ท่ีมีค่านอ้ยกว่า นาํมา ปรับปรุงแกไ้ข
ไดแ้บบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ไดค่้า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.70 –1.00 
        3.6  นาํแบบสอบถามไปทดลอง  (Try Out)  กบัครูผูส้อนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน เพื่อนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่   
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(Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coeffieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 
: 16 อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 96) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .84 
  3.7  ทาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4 .1 ผู ้วิจัยยื่นแบบฟอร์มขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขออนุญาติและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม        
ขอ้มูล 
 4.2  ผูว้ิจยันําส่งหนังสือพร้อมเคร่ืองมือในการวิจยัถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแก้ว  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียน และ                      
ขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อแจกแบบสอบถามให้ถึงกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ            
โรงเรียน 
 4.3  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  จากสถานศึกษาแต่ละอาํเภอดว้ย         
ตนเองจนครบถว้น   
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  5.1  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนจนครบแลว้นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทั้งหมด         
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  5.2  ลงรหสัขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ 
  5.3  หาค่าเฉล่ีย (Mean : X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.)            
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามคุณธรรมในแต่ละขอ้รายการ 
   5.4  การแปลผล ในการแบ่งเกณฑ์การปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน           
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ซ่ึงกาํหนดเกณฑป์ฏิบติัเป็น 5 ระดบั   โดย
ใชเ้กณฑค่์าเฉล่ีย ดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 100)    
        ค่าเฉล่ีย         ระดบัปฏิบติั 
     4.51 - 5.00       มากท่ีสุด 
    3.51 - 4.50       มาก 
     2.51 - 3.50       ปานกลาง 
     1.51 - 2.50       นอ้ย 
     1.00 - 1.50       นอ้ยท่ีสุด 
  5.5 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใชก้ารทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกนั (t - test   
independent)  
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 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล     
  6.1  สถิติท่ีใชใ้นการพรรณา  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
   6.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ สถิติในการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
และสถิติท่ีใชห้าความเช่ือมัน่  ของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่การหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

  6.3  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t – test แบบ  independent)  
 
ผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น  ของ
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น  รายดา้น  
พบว่า  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ คุณธรรมในการคลองคน รองลงมาคือ  คุณธรรมในการครองตน 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ  คุณธรรมในการครองงาน   
  1.1 ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมในการครองตนของผูบ้ริหาร             
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ ส่งเสริมการประหยดั ลดการฟุ่ มเฟือย รองลงมาคือ มีการพฒันาความรู้ความสามารถใน
การเป็นผูบ้ริหาร และเป็นคนมีเหตุผลในการทาํงาน  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ รู้จกัข่มใจตนเองท่ี
จะไม่ประพฤติผดิศีลธรรม ดว้ยเหตุทั้งปวงได ้  
  1.2 ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมในการครองคนของผูบ้ริหาร          
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย           
สูงท่ีสุด คือ มีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน รองลงมาคือ มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจกนัดีในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ คณะครูร่วมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ คุณภาพ   
  1.3 ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมในการครองงานของผูบ้ริหาร               
โรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ รับผิดชอบต่อคาํพูดและการกระทาํของตนเอง รองลงมาคือ ใช้หลักเหตุผลในการ
ปฏิบติังานและรับฟังความคิดเห็นของครู-อาจารย ์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  
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 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผบูริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  จาํแนกตามเพศ พบว่า ครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ          
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ครูผูส้อนท่ีอยูเ่ขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาด้านคุณธรรมในการครองคน       
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของมงคล  ภาธรธุวานนท ์(2539)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัร้อยเอด็  พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แสดงพฟติกรรมการบริหารโดยรวมและแต่ละ
ดา้นตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู อาจารย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
  1.1  คุณธรรมในการคลองคน พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรม
ของ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร
รู้จกัส่งเสริมการประหยดั ลดการฟุ่ มเฟือย และมีการพฒันาความรู้ความสามารถในการเป็นผูน้ํา             
ในเร่ืองของคุณธรรมในการครองคนนั้น ผูบ้ริหารมีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียนมีความเห็นอก
เห็นใจ เขา้ใจกันดีในการแก้ปัญหาต่างๆ และท่ีอยู่ในระดับปานกลางก็อาจจะเป็นเพราะว่า              
การเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มครู การดาํเนินงานเร่ือง การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนให้มี            
คุณภาพยงัมีการดาํเนินการน้อยไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุรัตน์  มุ่งอิงกลาง (2544)                     
ไดท้าํการศึกษา คุณธรรมตามแนวพทุธธรรมในการครองตนครองคน และครองงาน ของ                       
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ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี                
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 
ตามทศันะของครูฝ่ายกิจการนกัเรียนครูผูส้อน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณธรรมตามแนว พุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  คุณธรรมในการครองตน 
รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน   
  1.2  คุณธรรมในการครองตน พบว่า ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองคนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า          
ผูบ้ริหารมีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจกนัดีในการแกปั้ญหาต่างๆ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรีชา อยู่ภกัดี (2551) การศึกษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมจริยธรรม
ของผูบ้ริหาร สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตนตามคุณธรรม 
จริยธรรม ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนในระดบัมาก  
  1.3  คุณธรรมในการครองงาน พบว่า  ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัเป็นระดบัท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งพฒันาให้มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อคาํพูดและการกระทาํของ
ตนเอง การใชห้ลกัเหตุผลในการปฏิบติังานและรับฟังความคิดเห็นของครู-อาจารย ์และเสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  
 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  จาํแนกตามเพศ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน               
ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ละเอียด แซ่คู (2546) ได้ทาํการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ          
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกันมีทัศนะต่อคุณธรรมและจริยธรรมของ              
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณธรรมของ          
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ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และท่ีผลออกมาเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกว่าอาจจะได้รับการอบรมและพบเห็นได้มากกว่า และมีประสบการณ์การในการทาํงาน                 
ท่ีมากกวา่  
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม ความ
คิดเห็นของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเขตพื้นท่ี               
การศึกษา พบว่า ครูผูส้อนท่ีอยู่เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของ                
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยั        
 1.  ผูบ้ริหารควรเขา้ใจถึงความคิดเห็นส่วนมากของครูผูส้อน ทั้งดา้นครองตน ครองคน 
และครองงาน  ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ  
  1.1  เร่ืองความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 
  1.2  เร่ืองพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ 
  1.3  เร่ืองรู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะไม่ประพฤติผิดศีลธรรม  และนาํผลการวิจยัไปวางแผน
พฒันาตนเองและพฒันาบุคลากรต่อไป 
 2.  ผูบ้ริหารควรรู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะไม่ประพฤติผดิศีลธรรม ดว้ยเหตุทั้งปวง 

 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาวิจยัคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  
นกัเรียน ผูป้กครอง และผูน้าํชุมชน 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. ควรศึกษาเจตคติของผูป้กครองต่อพฤติกรรมดา้นคุณธรรมของครูผูส้อน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารตาํบล จังหวดัปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาการ
ดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี  
ตามวฒิุการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973  : 107 อา้งถึง ยุทธ  
ไกยวรรณ์ , 2545 : 107)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 97.50 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 
229 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
วิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard  
Deviation)  และ F - test  เม่ือพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ    เชฟเฟ่  
(Seheffe'  test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.   ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการ 
ศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัปทุมธานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี    อยูใ่น 
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ระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัสูงสุด คือ มาตรฐานดา้นบุคลากร (Χ = 3.75, S.D. = 
0.87) รองลงมา  คือ  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน (Χ = 3.68, S.D. = 0.88) ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบั
ทา้ยสุด  คือ  มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  (Χ  = 3.58 , S.D. = 0.87) 
               2.   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ตามวุฒิ
การศึกษา ตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็ก มีความ
คิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่การเปรียบเทียบตามขนาดของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบวา่  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study work performance problems of Child 
Development Centers of Pathumthani Sub-district Administration Organizations based on 
educational standards, and to compare levels of the work performance problems of Child 
Development Centers of Pathumthani Sub-district Administration Organizations based on 
educational standards. The comparative study was classified according to educational 
qualifications, positions, and sizes of the Sub-district Administration Organizations. The sample of 
the study consisted of 229 administrators and child supervisors of Child Development Centers of 
Pathumthani Sub-district Administration Organizations. Taro Yamane’s table (Taro Yamane, 1973: 
107 cited by Yuth Kaiwan, 2545 : 107) was employed to define the sample size at the confidence 
level of 97.50. The instrument of this study was a set of rating scale questionnaires. The statistics 
used for analysis were percentage, mean, standard deviation, and F-test. When the differences were 
found, a pair comparison would be done by Scheffe’s test. 
 The findings of the study were as follows: 
                 1.Overall, opinions of the administrators and the child supervisors toward the work 
performance problems of Child Development Centers of Pathumthani Sub-district Administration 
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1. Organizations based on educational standards were at a high level. Further study in 
each aspect showed that the opinions of the administrators and the child supervisors toward the 
work performance problems of Child Development Centers of Pathumthani Sub-district 
Administration Organizations based on educational standards were at a high level in every aspect. 
The aspect obtaining the highest level was personnel standard (Χ = 3.75, S.D. = 0.87), followed by 

learner standard (Χ = 3.68, S.D. = 0.88). The aspect obtaining the lowest level was Child 

Development Center standard (Χ = 3.58, S.D. = 0.87). 
2. The comparison of opinions of the administrators and the child supervisors toward 

the work performance problems based on educational standard of Child Development Centers of 
Pathumthani Sub-district Administration Organizations according to educational qualification, 
positions, and sizes of the Sub-district Administration Organizations revealed that the opinions of 
the administrators and the child supervisors were not different overall and in each aspect. However, 
the comparison according to the sizes of the Sub-district Administration Organizations showed that 
the opinions of the administrators and the child supervisors from different size Sub-district 
Administration Organizations were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in 
each aspect. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การดาํเนินการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่าย
โอนมานั้น ในขอ้เทจ็จริงพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัไม่มีประสบการณ์ในการจดัการศึกษามา
ก่อน การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงพบว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการจดัสรรงบประมาณดา้นการศึกษา ตามเกณฑท่ี์จะ
จดัการศึกษาในรูปแบบของการรับโอนสถานศึกษา เน่ืองจากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท่ียงัตอ้งพฒันา
ดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และยงัขาดประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษา  
               การจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน มีจํานวนทั้ งส้ิน 29 อบต. การ
ดาํเนินงานจดัเป็น 2 ประเภท  กล่าวคือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรับผิดชอบ
จดัตั้งข้ึนเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนตามพระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ในจาํนวนดงักล่าวน้ี  
ไดรั้บการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัการศึกษาระดบัอนุบาล 3 ขวบ ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษของกรมสามญัศึกษา 
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ศูนย์พัฒนาเด็กของกรมการศาสนา  ซ่ึ ง เ ป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง เ ดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการและศูนยพ์ฒันาเด็กของกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี ไดมี้การทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวใชอ้าคารสถานท่ีเรียน บุคลากรท่ีเป็นครูผูส้อน พี่เล้ียงเด็กหรือผูช่้วยครูตลอดจน
การจดัประสบการณ์สาํหรับหน่วยงานเดิมท่ีหน่วยงานเดิมไดจ้ดัไวแ้ลว้ ดงันั้นการดาํเนินการจดัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ดงักล่าว 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพฒันาชุมชนไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาเดก็ จึง
ไดเ้ร่ิมมีการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในหมู่บา้น ตาํบล ตามความตอ้งการและขีดความสามารถของ
ประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ.  2510   เพื่อรับเดก็เลก็ในชนบทอายรุะหว่าง 3 – 6 ปี เขา้รับการเล้ียงดูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และให้อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
คณะกรรมการสภาตาํบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนบัสนุนในดา้นวิชาการและงบประมาณ 
ในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้ง การฝึกอบรมผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการ
พฒันาเด็ก เพื่อใหบุ้คลากรเหล่าน้ีสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากภายหลงัได้
มีพระราชบญัญติัการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลไดมี้นโยบาย   ท่ีจะ
กระจายกิจกรรมการดาํเนินงาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีศกัยภาพและ
ความพร้อม ได้มีส่วนร่วมในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามกาํลงัและขีดความสามารถของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระจายอาํนาจการบริหารลงสู้ทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งถือเป็นหนา้ท่ี
หลกัท่ีจะให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16(9) ว่าดว้ย
การจัดการศึกษาและผูท่ี้มีส่วนสําคญั ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น ไดแ้ก่ คณะกรรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีบทบาทและมีความใกลชิ้ดกบั ประชาชนมากท่ีสุด รู้สภาพและปัญหาของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี จึง
ควรใหค้วามสาํคญัในการนาํแนวนโยบายของรัฐบาล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็เขา้สู่ภาคปฏิบติั ให้
บงัเกิดผลตามความมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี    ท่ีเก่ียวขอ้งในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จะตอ้ง
นาํแนวนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของศูนยพ์ฒันา   เด็กเล็กไปปฏิบติัให้ประสบความสําเร็จ    
ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการ และสามารแกไ้ขปัญหาดา้นการ
จดัการศึกษาของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   จงัหวดัปทุมธานี  โดยทาํการศึกษาทั้ง 3 ดา้น  
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1. มาตรฐานดา้นบุคลากร (มี 4 มาตรฐาน) 2. มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (มี 4 มาตรฐาน)       
3. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน (มี 4 มาตรฐาน) เพื่อใหท้ราบถึงว่าผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และผูดู้แลเด็ก
พบปัญหาในด้านใดบา้ง จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะได้นําผลท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจยัมาเป็นแนวทาง พิจารณา วางแผน ส่งเสริม หรือปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
คาํสําคญั   
              มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขอองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัตามวุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หรือไม่  อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี  ตามวุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งและขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
                1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 268 คน 

      1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973 : 107 อา้งถึง ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 107)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 97.50 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 229 คน ใชว้ิธีสุ่มแบบชั้น (Stratified  Random sampling) โดย
วิธีการจบัสลาก 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

                   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ตอน  คือ 

    ตอนท่ี 1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะของแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert  
Scales)  
         3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

        การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
       3.1 ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร   และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนย ์

พฒันาเดก็เลก็ ไดแ้ก่ คู่มือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2545) และมาตรฐาน
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ขั้นพื้นฐาน)  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(2550) 
                     3.2  สร้างแบบสอบถาม  และนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้นาํไปเสนอต่อประธาน  
ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอ้คาํถามใน
ดา้นภาษาและความถูกตอ้ง 
                      3.3  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี   
                     + 1      หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                          0      หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                      - 1     หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   3.4 นาํแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญตามขอ้ 4 มาคาํนวณค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่ง (Item – Objective Congruence Index : IOC) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และเพื่อใหป้รับปรุงแกไ้ข ไดค่้า IOC  เท่ากบั  0.98 
  3.5  ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามแบบคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ       และคณะกรรมการ      
 ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  แลว้นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลองใช ้ (Try – out) กบับุคลากร
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อนาํมาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบ
วดัทั้งฉบบั โดยคาํนวณหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1984 : 
160 อา้งถึง ยทุธ์  ไกยวรรณ์, 2545 : 174) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.99 
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3.6 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองและแกไ้ขแลว้ เสนอคณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ 
เป็นคร้ังสุดทา้ย และจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

คือ ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูดู้แลเด็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใน
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 229 คน 
                4.1  ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากบณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแต่ละอาํเภอในจงัหวดัปทุมธานี 
                4.2  ผูว้ิจยัติดตามเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ทั้งหมด 229 ฉบบั และไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 229 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด
นาํไปดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลสาํหรับการวิจยัต่อไป 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
                   5.1  การศึกษาปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย ์
พฒันาเด็กเลก็(ขั้นพื้นฐาน) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ปี 2550  โดยใชค่้าสถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
                 5.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ปี 2550  
เปรียบเทียบตามตาํแหน่งกบัวุฒิการศึกษาใช ้t- test Independent เปรียบเทียบตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล โดยใชก้ารวิเคราะห์ F - test และเม่ือพบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Seheffe'  test) 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

         1. ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการ
ดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดั 
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ปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมีความคิดเห็นระดับสูงสุด คือ  มาตรฐานด้านบุคลากร  
รองลงมา คือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัทา้ยสุด คือ มาตรฐานดา้นศูนย์
พฒันาเดก็เดก็  
              2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ผลปรากฏ
ดงัน้ี 
                    2.1 การเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีวุฒิการศึกษา
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี  ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
                   2.2 การเปรียบเทียบตามตาํแหน่ง พบว่า  ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี  ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
                   2.3 การเปรียบเทียบตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า ผูบ้ริหารและผูดู้แล
เด็กท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัปทุมธานี ใน
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีต่อ
ปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัปทุมธานี  มีประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

  1. ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ทั้งโดยรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้น 
คือ มาตรฐานดา้นบุคลากร มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและมาตรฐานดา้นผูเ้รียน อยู่ในระดบั
มาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาตรฐานดา้นบุคลากร ควรให้ความสาํคญัในการวางแผนงานบุคคล เพื่อใชใ้น
การประสานขอ้มูลและเป็นขอ้มูลในการนาํเสนอพิจารณา สรรหาบุคคล พร้อมมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  เป็นการพฒันาผูดู้แลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีสิทธิประโยชน์ สวสัดิการ  
ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐาน  (สาํนกับริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2544 : 
5 – 32)  มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ควรมีการจดัทาํหลกัสูตรและแผนการ 
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จดักิจกรรมพฒันาเด็กท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและทอ้งถ่ิน และมีการส่งเสริม 
และพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนรู้ มีส่ือธรรมชาติ ส่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และควรมีการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบา้น องคก์ารศาสนา สถาบนัทางวิชาการ องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชนใหมี้คุณภาพมากข้ึน และเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 

มาตรฐานดา้นผูเ้รียนเป็นการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้แลทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
ควรส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นไปพร้อมๆกนัโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีรวมถึงสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหวใหแ้ก่ผูเ้รียน เน่ืองจากอาย ุ0- 5 ปี เป็นช่วงเวลาท่ี
สําคญัจาํเป็นท่ีสุดในการพฒันาสมองของเด็ก(สอดคลอ้งกับภารกิจการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน  
จดัเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวยั ตามแนวจดัประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศกัยภาพและมี
ความพร้อมเขา้รับการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน (พรรณอร  ษรประดิษฐ,์ 2546 : 27 - 28 อา้งถึง กรมการ
ปกครอง, 2545 : 8 – 9)  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตาํแหน่งงาน และขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

2.1 การเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผูบ้ริหาร 
และผูดู้แลเด็ก ท่ีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง แต่วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี /สูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นในระดบัมาก ควรใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มากกวา่น้ี 
                  2.2 การเปรียบเทียบตามตาํแหน่ง บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดั
ปทุมธานี  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

      2.3 การเปรียบเทียบตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีงบประมาณในการสนบัสนุนการเรียนการ
สอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มาก และส่งเสริมผูดู้แลเดก็ใหพ้ฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพในการสอน 
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เพื่อพฒันาการศึกษาอย่างมาก แต่องค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็มีงบประมาณในการสนบัสนุนการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ไม่เพียงพอ และอาจจะไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาในระดบัน้ีเน่ืองจากไม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงษศ์กัด์ิ  ศรีวรกุล (2541) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองศกัยภาพขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการดาํเนินการจดัการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยัพบว่าทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความ
ตระหนักในภาระบทบาทต่อการดําเนินการจัดการศึกษา แต่มีข้อจํากัด มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเช่ียวชาญดา้นการศึกษาและงบประมาณนอ้ยไม่เพียงพอ ในส่วนของการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานพฒันาการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ยงัไม่ไดด้าํเนินการงานจริงจงั ในส่วนของศกัยภาพหรือ
ความพร้อมเพียงพอ เน่ืองจากขาดความรู้ในเร่ืองการบริหารการศึกษา งบประมาณ บุคลากร แต่จะ
สามารถทาํไดถ้า้ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลกลาง ในส่วนของรูปแบบแนวทางในการ
พฒันาบทบาทในการดาํเนินการศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการรับรู้ แสวงหาความรู้ ความเขา้ใจ การมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินการจดัการศึกษา การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ครู  
อาจารย ์ และโรงเรียน การนาํภูมิปัญญาชาวบา้นให้เด็กไดเ้รียนรู้ การมีส่วนร่วมในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของโรงเรียน 

จากความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัปทุมธานี ควรจะใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานดา้น
บุคลากร  มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และมาตรฐานผูเ้รียน ไปพร้อม ๆ กนัเพื่อพฒันาการศึกษา
และความพร้อมของผูดู้แลเด็กในระดบัอนุบาล 3 ขวบให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อพฒันาให้ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
              ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
              การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็ท่ีมีต่อปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัปทุมธานี เม่ือพิจารณาผลการวิจยั
เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบรายขอ้ท่ีเป็นประเดน็ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
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  1. มาตรฐานดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดทิศทางในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีสอดคลอ้งกบัยุคสมยั ชดัเจนมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และมีกิจกรรมท่ีเป็นนวตักรรม 
ริเร่ิม สร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรจดัให้มีห้องสนบัสนุนการเรียนการสอนสาํหรับ
เด็กอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กและสนับสนุนให้มีการประเมินผลการใชอ้าคาร
สถานท่ี เพื่อปรับปรุงและวางแผนการใชอ้าคารสถานท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกายและ 
สุขจิตท่ีดี โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพโดยเจา้หนา้ท่ีอนามยั เพื่อให้ครูผูส้อนไดท้ราบถึง พฒันาการ 
สุขภาพ และปัญหาอ่ืน ๆ เก่ียวกบัตวัเด็ก และเม่ือทราบถึงสุขภาพอนามยัและพฒันาการของเด็กแลว้ 
ควรจดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบักีฬาและนนัทนาการเพิ่มข้ึน 
             4. ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ท่ีพบว่ามาตรฐานท่ี 6 - มาตรฐานท่ี 8 มีการพบว่าผูบ้ริหารและ
ผูดู้แลเดก็ เห็นปัญหาต่างกนั ควรจะมีการประชุมทาํความเขา้ใจเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
2. ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผูดู้แลเดก็เก่ียวกบัการดาํเนินงานของ   ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

WORK PERFORMANCE BASED ON TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS AT PRIVATE 
SCHOOLS IN PRANAKORN SRI AYUTTHAYA PROVINCE 
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1) Suweta  Roekkasem   1) Thitiporn Pichayakul  1) Orasa  Kosalanantakul  

 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน และเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 286 คน การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีการ
จบัสลาก   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั 

สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
Independent) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ F – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 3 กลุ่ม เม่ือพบ
ความแตกต่าง เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ  มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
        1 . 1  มาตรฐานด้านการปฏิบัติ ง าน   โดยรวมอยู่ ในระดับมาก   เ ม่ื อพิ จ ารณา
มาตรฐาน  พบว่า  ครูผูส้อนมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบ 
 
1) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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อยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์และ
มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริงตามลาํดบั ยกเวน้ มาตรฐานท่ี 1  
ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                     1.2  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย 
ด้าน พบว่า    ครูผู ้สอนมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ  ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริการ และดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม 

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู    โรงเรียนเอกชน   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบวา่ 
 2.1  วฒิุการศึกษา    พบวา่    ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนั     มีการ 
ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวม และ
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนมาตรฐานดา้นการ
ปฏิบติัตนไม่แตกต่างกนั 
 2.2   ประสบการณ์การทาํงาน    พบวา่     ครูโรงเรียนเอกชน    ท่ีมีประสบการณ์การ 
ทํางานแตกต่างกัน    มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน   จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา   โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.3   เขตพื้นท่ีการศึกษา     พบวา่   ครูโรงเรียนเอกชน   ท่ีปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชา ชีพครูของครูโรง เ รียนเอกชนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา     โดยรวมและมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ส่วนมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare work performance based on 

teacher professional standards at private schools in Pranakorn Sri Ayutthaya Province. The study 
was classified according to educational qualification, work experience, and educational service  
areas. 

The sample of this study consisted of 286 private school teachers, obtained from a simple 
random sampling method by drawing. The instrument used for this study was a set of five-rating-
scale questionnaires.  
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The statistics used for analysis were mean, percentage, standard deviation, t-test for two 
independent samples and F-test for more than three samples. When the differences were found, a 
pair comparison was done by Scheffe ' s test. 
 The findings of the study were as follows: 

1. Overall, the work performance based on teacher professional standards at private 
schools in Pranakorn Sri Ayutthaya Province was at a high level. Further study in each aspect 
showed that the work performance of the teachers based on the teacher professional standards 
regarding behavior standards was at the highest level, followed by work performance standards. 

1.1 Overall, work performance standards were at a high level. Further study in each 
standard revealed that the work performance of the private school teachers in Pranakorn Sri 
Ayutthaya Province based on teacher professional standards was at a high level. The standard that 
obtained the highest mean was standard number 8 (being a good example for students), followed by 
standard number 9 (cooperating with others creatively in the school), and standard number 4 
(developing effective course outlines), respectively. However, standard number 1 (doing academic 
activities for professional development) was at a moderate level. 

1.2 Overall, behavior standards were at the  highest  level.  Further  study  in  each 
 standard showed that the work performance of the private school teachers in Pranakorn Sri 
Ayutthaya Province based on teacher professional standards regarding behavior standards was at 
the high to a highest levels. The standards  obtained the same highest mean were professional 
ethics, followed by ethics for service recipient and ethics for social performance. 

2. The results of the comparison of work performance based on teacher professional 
standards at private schools showed that: 

2.1 Work performance of the teachers who had different educational qualifications 
were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in the work performance 
standard. However, it was not different in the behavior standard. 

2.2 The work performance of the teachers who had different work experiences was 
different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect. 

2.3 The work performance of the teachers who had different educational service 
areas was different at a statistically significant level of 0.05 overall and in the behavior standard. 
Nevertheless, it was not different in the work performance standard. 
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ความสําคญัของปัญหา 
ครู ถือวา่เป็นผูมี้ความสาํคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการเรียนการสอน เพราะ ครู คือ ผูถ่้ายทอด

ความรู้ หรือเป็นผูน้าํประสบการณ์ทั้งมวลมาสู่นกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการพฒันาไปในทางท่ีพึง
ประสงค ์ ซ่ึงครูตอ้งใชว้ิธีการสอนแตกต่างกนัไป เพื่อให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
โดยครูตอ้งตระหนกัถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วยเหลือให้นกัเรียนเกิดการพฒันาในดา้น
ต่างๆ อยา่งเต็มความสามารถ และจะตอ้งประเมินผลการพฒันานกัเรียนเพื่อปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเกิดความกา้วหนา้และสามารถดาํรงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข ดงันั้น  ครูจึงควรไดรั้บ
การพฒันาคุณภาพทั้งในดา้นวิชาชีพ และวิชาการพฒันาตนเองให้เป็นคนทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์ 
ปรับเปล่ียนวิธีทาํงาน ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูจึงควรพฒันาอยา่งเร่งด่วน 

การกาํหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม นบัเป็นความกา้วหนา้ของวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงข้ึน อนัจะเป็นผลต่อผูรั้บบริการ
ทางการศึกษาท่ีจะรับการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงจะทาํให้วิชาชีพและผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศกัด์ิศรีในสังคม  (สาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 19) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของผูป้ระกอบ
วิชาชีพ ท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลดีต่อผูรั้บบริการ อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ให้สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพให้สมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและไดรั้บการ
ยอมรับยกยอ่งจากสงัคม (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 20) 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีจําเป็นสําหรับสังคม ยิ่งการเปล่ียนแปลงทางประชากรการ
เปล่ียนแปลงทางวิทยาการ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ยิ่งมากยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ความ
จาํเป็นตอ้งมีครูเพื่อทาํหนา้ท่ีรับมือกบัการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ยิง่มากเท่านั้น อยา่งไรกดี็ ผูท่ี้เขา้สู่วงการ
วิชาชีพครูก็ตอ้งมีคุณลกัษณะบางอยา่ง  และเม่ือไดรั้บการฝึกฝนจนมีความรู้ความชาํนาญในวิชาชีพ
แลว้ก็ต้องมีคุณลกัษณะเพิ่มเติมอีกหลายประการ ในกระบวนการดังกล่าวจึงมีความจาํเป็นตอ้ง
ส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพครูใหท้นักบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย (ธญัญรัตน์ ฟุ้ งศิลปะชยัพร, 2548) การพฒันาครูใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ  จึงมี
ความสําคญัอย่างยิ่ง  และกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาครูใหมี้คุณภาพสามารถเขา้สู่ครูมืออาชีพได ้นอกจากนั้นยงัมีกาํหนดจุดมุ่งหมาย ในการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ศกัยภาพสูงสุดในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน   มีวิสัยทศัน์
ท่ีกวา้งไกลในการแสวงหาเทคนิควิธีการ  ทกัษะ  กระบวนการ   
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มีคุณธรรม  จริยธรรม   พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีให้มีความกา้วหน้าทางวิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน
ทดัเทียมกบัสงัคมโลกต่อไป (พชัรินทร์  มีพฒัน์, 2545 : 4) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาครูในมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน และมาตรฐานดา้นการปฏิบติั
ตน ซ่ึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐานและการพฒันาวิชาชีพครูใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูงไดรั้บ
การยกยอ่งและมีเกียรติในสงัคม  มีมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงจะเป็นหลกัประกนัไดว้่า
ผูเ้รียนจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใหบ้ริการทางการศึกษาของครูต่อไป 
 
คาํสําคญั   
              มาตรฐานวชิาชีพครู 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกนัตามวฒิุการศึกษา   ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน     จงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1  ประชากร ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ท่ีปฏิบติัการสอน
ในปีการศึกษา  2551  จาํนวน  1,008  คน 
        1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีปฏิบติัการสอน 
ในปีการศึกษา 2551 โดยการใชสู้ตรคาํนวณของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane, 1973 : 125 อา้งถึงใน ยทุธ  
ไกยวรรณ์, 2545 : 107)  จาํนวน   286  คน  โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
ดว้ยวิธีการจบัสลาก 
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 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น  2 ตอน  คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 
เพศ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน ระดบัชั้นท่ีสอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนเอกชน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ตามกรอบของสํานักเลขาธิการคุรุสภา 2 ด้าน คือ   
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน และมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจาก  มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และ
นอ้ยท่ีสุด ของลิเคิร์ท (Likert  อา้งถึงใน  พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : 107 – 108) 
 3.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  การสร้างเคร่ืองมือ  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 3.1  ศึกษา  รวบรวมขอ้มูลรายละเอียดของเน้ือหาจากเอกสาร ตาํรา  และงานวิจยั ท่ี
เก่ียวขอ้ง  เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.2  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ กาํหนดประเด็นและขอบเขตของคาํถาม โดยคาํนึงถึง
วตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นหลกั แลว้นาํมาสร้างแบบสอบถาม 
 3.3  จดัทาํแบบสอบถามตามตวัแปรและขอบข่ายของเน้ือหา 
 3.4 นาํร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา  รูปแบบการใชภ้าษา  แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 3.5  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื่อขอคาํปรึกษาและ
คาํแนะนาํ  พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
  3.6 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ มาคาํนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง ไดค่้าเท่ากบั 0.98 
 3.7 คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ≥ 0.5 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย เรียบร้อยแลว้ 
ไปทดลองใช ้(Try out)  กบัครูโรงเรียนเอกชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน  30  คน  เพื่อ
หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช(Cronbach,1990 :202 - 
204)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
 3.8 นาํแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
 



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

113 

4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  
คือ  ครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํนวน  286  คน  โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ถึงครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมือ
และขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูล 

 4.2 ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 4.3 ผูว้ิจัยประสานติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจากครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 4.4  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าคิดคะแนน และวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 5.  วิเคราะห์ขอ้มูล 

 5.1 ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยใชค่้าค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 5.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยใช ้สถิติค่าที (t-test Independent)  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ F – test  สาํหรับ
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 3 กลุ่ม  เม่ือพบความแตกต่าง เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test) 
 
ผลการวจัิย 
 1.  ครูผูส้อนมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ครูผูส้อน มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ  มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 
  1.1  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
มาตรฐาน พบว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 8   ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 9  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่ง 
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สร้างสรรคแ์ละมาตรฐานท่ี  4  พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง ตามลาํดบั ยกเวน้ 
มาตรฐานท่ี 1  ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยู่เสมอ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 1.2  มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ครูผูส้อนมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ รองลงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  2  ด้าน คือ ด้านจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ และด้าน
จรรยาบรรณต่อสงัคม   

2.   ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลปรากฏดงัน้ี 
 2.1 วุฒิการศึกษา  พบว่า  ครูโรงเรียนเอกชนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ปฏิบติังาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนมาตรฐานดา้น
การปฏิบติัตนไม่แตกต่างกนั 

2.2  ประสบการณ์การทาํงาน   พบวา่  ครูโรงเรียนเอกชน  ท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน 
แตกต่างกัน  มีการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชา ชีพครูของครูโรง เ รียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2.3 เขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่า  ครูโรงเรียนเอกชนท่ีปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
แตกต่างกัน  มีการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชา ชีพครูของครูโรง เ รียนเอกชน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  โดยรวมและมาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ส่วนมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีประเดน็สาํคญัท่ีผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัย  พบว่า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา  หมวด 4  มาตรา  22  
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือว่า
ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด    กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม 
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ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 13)  จึงทาํใหค้รู
เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัต่อการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิรูป
การเรียนรู้ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   บทบาทของครูจะเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เป็นผูก้ระตุน้ และสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ฉะนั้น ครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นครูมืออาชีพท่ีรอบรู้
ทั้งเน้ือหาวิชาการ และวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ และสงัคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขนักบัสงัคมโลกได ้(สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 
2543 : 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์  มีพฒัน์ (2545) ไดศึ้กษา  เก่ียวกบัสภาพการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า  มีการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมาก  
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของราตรี  กฤษวงศ ์ (2550)  ไดศึ้กษา  การปฏิบติังานของครูจา้งสอน
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก 

2.  การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั    พบวา่   
มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษา และการมุ่งคุณภาพ ทาํใหค้รูส่วนมาก ตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของความเป็น
ครู  ประพฤติตนอยูใ่นภายใตก้ฎกติกาของอาชีพ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และสูงส่งดว้ยคุณธรรม 
ตามท่ีสังคมคาดหวังมากข้ึน เน่ืองจากสถาบันต่าง ๆ ท่ีผลิตครูนั้ น ได้สั่งสอนอบรมตลอดจน
เสริมสร้างนิสัยความเป็นครูอยู่ในตวัของครูทุกคน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ
นกัเรียนและสังคม  ตลอดจนการปฏิบติัตนของครูในโรงเรียนจะมีผูบ้ริหารคอยกาํกบัดูแลทั้งในดา้น
พฤติกรรมและการพฒันาวิชาชีพ (สกุลรัตน์  จนัทรศร, 2545 : 63)  ดงันั้น ครูจึงเป็นบุคคลท่ีตอ้ง
กระทาํตน ใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีถูกตอ้งดีงามต่อศิษยแ์ละสังคม  เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต  ใน
ฐานะท่ีครูเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครู  จึงตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีซ่ึงครูตอ้งใหค้วามสาํคญัและถือว่าเป็นภารกิจหน่ึงในหนา้ท่ีของความเป็นครู (วิไล  จิระ
วชัชะนานนท,์ 2547 : 104) 

3.  การเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั  
พระนครศรีอยธุยา  จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 3.1 วุฒิการศึกษา  ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมและมาตรฐานดา้นการ 
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ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัญรัตน์  
ฟุ้ งศิลปะชยัพร (2548) ไดศึ้กษาการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
พบวา่  ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนั   
 3.2 ประสบการณ์การทาํงาน ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั  พบว่า ระยะเวลาในการ
ทาํงานหรือประสบการณ์ทาํงานจดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีบุคลากรในหน่วยงานจะปฏิบติังานไดส้ําเร็จ
ลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะยิ่งปฏิบติังานมากเท่าไร ประสบการณ์ในการทาํงานก็จะยิ่งมาก
ข้ึนไปดว้ย  ทาํใหส้ามารถนาํประสบการณ์มาช่วยในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี (วนัเพญ็  วิถี
ธรรม, 2549 : 113) 
 3.3 เขตพื้นท่ีการศึกษา  ครูผูส้อนท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกัน มีการ 
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
การบริหารจดัการของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่เหมือนกนั  นโยบายการบริหารแตกต่างกนั ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของงบประมาณ  งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป ทาํใหค้รูผูส้อนไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ นวตักรรม  เทคนิคการจดัการเรียนการสอน 
รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดไ้ม่เท่ากนั เน่ืองจากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บางเขตบุคลากรมีจาํนวนไม่เพียงพอ (ราตรี กฤษวงศ,์ 2550 : 98 - 99)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เม่ือพิจารณาผลการวิจยัเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบรายขอ้ท่ีเป็นประเด็นท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 1. มาตรฐานดา้นการปฏิบติังานผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนไดเ้ขา้ร่วมการประชุม 
สมัมนาทางวิชาการ  เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยแีละสภาวะทางสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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2. มาตรฐานดา้นการปฏิบติัตน ควรมีกิจกรรมใหค้รูผูส้อนไดใ้ฝ่หาความรู้ และปรับปรุง พฒันาตนเอง     
    อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมใหค้รูผูส้อนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจระมดัระวงัรักษา  
    ผลประโยชน์ของสถานศึกษาสูงสุด 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของขา้ราชการครู  สงักดัสาํนกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

 2. ควรศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชน   ในจงัหวดั  
พระนครศรีอยธุยา   
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของ

ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้โดยเปรียบเทียบตาม
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้วเขต 1 และ เขต 2 
จาํนวน 399 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้า t – test  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 
Samples) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 
คือ  สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ   ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน  และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือเงินเดือน  

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
______________________ 
1)  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                             
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare the job satisfaction level of 

the teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area. The 
comparative study was classified according to zones of educational service area and work 
experiences. The sample of this study consisted of 399 teachers under the jurisdiction of the Office 
of Sakaeo Educational Service Area, Zone 1 and Zone 2. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test for independent samples. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the job satisfaction of the teachers under the jurisdiction of the Office of 

Sakaeo Educational Service Area was at a high level. Further study in each aspect showed that all 
aspects were at a high level, except for the aspect of salary that was at a moderate level. The aspect 
obtaining the highest satisfaction was status, followed by interpersonal relation with superiors, 
subordinates, and peers. The aspect obtaining the lowest satisfaction was salary. 

2. The comparison of job satisfaction levels of the teachers showed that their job 
satisfaction levels were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect. 

3. The comparison of job satisfaction levels of the teachers who had different work 
experiences showed that their job satisfaction levels were also different at a statistically significant 
level of 0.05 overall and in each aspect. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัการปฏิรูปการศึกษาดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีผลใหก้ารจดัการศึกษามีเอกภาพดา้นนโยบาย  มีการกระจายอาํนาจ
การบริหารไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 7  กรกฎาคม  
2546 โดยยบุเลิกหน่วยงานเดิม และจดัตั้งสาํนกังานในส่วนกลางเพียง 6 สาํนกังาน คือ สาํนกั 
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รัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสาํนกังานทั้ง 6 แห่ง ไดด้าํเนินการตามภารกิจของตนเอง โดยปรับ
บทบาทจากการจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท เป็นเพียงกาํหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษา โดยจะตอ้งกระจายอาํนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยงัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 

การจดัตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขต ใชอ้าคารสถานที่ของหน่วยงาน
ราชการท่ีมีอยู่เดิม ทั้งท่ีเป็นอาคารของสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั/อาํเภอ  สํานักงานสามญั
ศึกษาจงัหวดั สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดั หรืออาคารของโรงเรียน และรวมบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานเขา้ด้วยกนั ทาํให้แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษามีความพร้อมแตกต่างกัน  ทั้งในเร่ืองอาคาร
สถานท่ี บุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ ์และการบริหารจดัการ นอกจากน้ี กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
บางเร่ืองยงัไม่ชดัเจน การกระจายอาํนาจยงัทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี ทาํใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจไดไ้ม่สมบูรณ์ครบถว้น อยา่งไรกต็าม  เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการติดต่อส่ือสาร 
ในพื้นท่ีห่างไกลรวมทั้งมีความยากลาํบากในการเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงานระหวา่งสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทาํใหบ้างเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่สามารถใหบ้ริการแก่สถานศึกษาและ
ครูไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

คาํสําคญั 
ความพึงพอใจ  การปฏิบติังานของขา้ราชการครู  
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1.  ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้มี

ความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัมาก 
2. ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ 

เขต 1 และเขต 2  มีความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัต่างกนั 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 กบัขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  10  
ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 1 จาํนวน 2,265  คน  เป็นขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้
เขต 2  จาํนวน  1,724   คน  รวมประชากรทั้งหมด   3,989   คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
3,989  คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรทาโรยามาเน  จาํนวน    399   คน   

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว้เขต  1 จาํนวน  225  คน  และกลุ่มตวัอยา่งจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต  2  
จาํนวน  174  คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอนดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ไดแ้ก่  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน   
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครู

สายผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว ตามทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอร์ซเบอร์ท ซ่ึงมีทั้งหมด 12 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความสาํเร็จในงาน 2. การไดรั้บการยอมรับ 3.  ลกัษณะงาน  
4. ความรับผดิชอบ 5. ความกา้วหนา้ 6. เงินเดือน 7. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน  8.  สถานะทางอาชีพ  9.  นโยบายและการบริหาร  10.  สภาพการทาํงาน  11.  ความมัน่คงใน
การทาํงาน  12.  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา   เป็นแบบสอบถามชนิด  5  อนัดบั  ไดแ้ก่  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
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3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เ กี่ยวขอ้งเพื่อกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาของ

แบบสอบถาม 
3.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ของลิเคิร์ต  (อา้งในวิเชียร  เกตุสิงห์, 2530 :79-80)  
3.3  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยใชข้อ้มูลจาก  ขอ้ 3.1 และ 3.2  
3.4 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญอีก 5 ท่านเพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Valdity) และหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Coqruence) โดยใชค่้า IOC  มากกวา่ 0.5  ข้ึนไปมาใช ้

3.5 ปรับแกไ้ขแบบสอบถามแลว้นาํไปทดลองใช ้(Try out) กบัขา้ราชการครูสาย
ผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ แลว้นาํผลที่ไดม้าวิเคราะห์
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ (α) .99 
3.6  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณแลว้มาจดัพิมพเ์ป็นตน้ฉบบั 

จาํนวน 399  ฉบบั  เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.1 ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 กบั ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2  และท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  10  ปี กบั
ประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป โดยใชค่้าสถิติ t-test (Independent)  
 

ผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจ 
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สูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน  และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือเงินเดือน  
 เม่ือพิจารณาตามเขตการศึกษา พบวา่  
 ขา้ราชการครูสายผูส้อนในเขต 1  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความมัน่คง
ในการทาํงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ เงินเดือน  

ขา้ราชการครูสายผูส้อนในเขต 2  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และขอ้ที่มีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ
เงินเดือน  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
1.1  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านมีความพึงพอใจกบัผล
การปฏิบตัิงานในรอบปีที่ผ ่านมา รองลงมาคือ ท่านสามารถแกป้ัญหาในการปฏิบตัิงานจน
ประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ การ
ปฏิบติังานของท่านสร้างความพึงพอใจและไดรั้บคาํชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่   

1.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ  ท่านไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานพิเศษท่ีสาํคญัใหป้ฏิบติั รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับความรู้
ความสามารถในการทาํงานของท่าน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  เพื่อน
ร่วมงานขอคาํแนะนาํในการปฏิบติังานจากท่าน  

1.3  ดา้นลกัษณะงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ งานท่ีท่านทาํอยูท่า้ทายความสามารถ
ของท่าน รองลงมาคือ  งานท่ีท่านทาํอยู ่ทาํให้ท่านมีโอกาสไดเ้รียนรู้ทกัษะและความชาํนาญใหม่ ๆ  
และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบั
เวลาท่ีกาํหนด  

   1.4  ดา้นความรับผดิชอบ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไวใ้จ 
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ท่านให้ทาํงาน โดยไม่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานของหน่วยงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บงานใหม่ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูเ่สมอ  

1.5  ดา้นความกา้วหนา้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ท่านมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ งานในหนา้ท่ีรับผิดชอบของท่าน  เป็นส่ิงท่ีสร้าง
ผลงานให้ท่าน รองลงมาคือ งานในหน้าท่ีรับผิดชอบของท่าน นาํไปสู่การพิจารณาบาํเหน็จ ความ
รับผดิชอบประจาํปีได ้และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  ท่านมีโอกาสไดศึ้กษา
หาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ  

1.6  ดา้นเงินเดือน  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่
ในระดบัปานกลางทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้  เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะงาน
รับผิดชอบของท่าน อยู่ในระดบัมาก  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ เงินเดือนท่ีท่าน
ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะงานรับผิดชอบของท่าน รองลงมาคือ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน
เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านไดรั้บ
เงินสวสัดิการอ่ืน ในการปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ  

1.7  ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงสุด คือ ท่านมีความสนิทสนมเป็นกนัเองกบัเพื่อนร่วมงาน  รองลงมาคือ  ท่านมีความเคารพ 
และศรัทธาต่อผูบ้งัคบับญัชาของท่าน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ เม่ือ
ท่านมีปัญหาในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถใหค้าํแนะนาํและช่วยแกไ้ขปัญหาเสมอ  

1.8  ดา้นสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านจะทาํงานในหนา้ท่ีของท่าน
ใหเ้ตม็ความสามารถ เพื่อความสาํเร็จของโรงเรียน รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีต่าง ๆ
ท่ีท่านทาํอยู่ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือ ท่านไดรั้บความเช่ือถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  

1.9  ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ การมอบหมายงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ การจดัระบบงานช่วยให้เกิดความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
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1.10  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ การจดัอาคารสถานท่ี หอ้งนํ้ า ท่ีสะดวกและสะอาด และมี
เอกสาร ตาํรา เพื่อศึกษาคน้ควา้ อา้งอิงเพียงพอ อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงสุด คือ การจดัสภาพห้องทาํงานท่ีเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการปฏิบติังาน รองลงมาคือ 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีความเหมาะสมต่องานท่ีรับผิดชอบ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจใน
การทาํงานตํ่าสุด  คือมีเอกสาร ตาํรา เพื่อศึกษาคน้ควา้ อา้งอิงเพียงพอ   

1.11  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ท่านตอ้งการทาํงานในโรงเรียนเดิมจนเกษียณอาย ุอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงานปัจจุบนั 
รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการ
ทาํงานตํ่าสุด คือ ท่านตอ้งการทาํงานในโรงเรียนเดิมจนเกษียณอาย ุ 

1.12  ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีภาวะ
ผูน้าํ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชายึดระเบียบและหลกัเกณฑม์าใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน และขอ้
ที่มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือ วิธีการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาช่วยส่งเสริม
บรรยากาศท่ีดีในหน่วยงาน  

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน  โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
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เพื่อนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือเงินเดือน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าในปัจจุบนัน้ีอาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี ซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 138) กล่าวในเร่ืองการเนน้ให้เห็นว่างานมีความสาํคญั (Task  
Implement)  ไวว้า่ผูบ้ริหารควรอธิบาย  ช้ีแจงหรือทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกถึงความสาํคญัของงาน
ท่ีพนกังานรับผดิชอบ  ไม่วา่จะเป็นงานในหนา้ท่ีใด  ตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภยั  พนกังานทาํความ
สะอาด ไปจนถึงระดบัผูบ้ริหาร  ทุกหนา้ท่ีต่างมีความสาํคญัต่อภาพพจน์  และความสาํเร็จขององคก์ร
ทั้งส้ิน  หากแต่ละหนา้ท่ีบกพร่อง  ก็จะส่งผลทางลบต่อองคก์ร  เม่ือพนกังานรู้ถึงความสาํคญัของงาน
ของตนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นแรงจูงใจให้พนักงานทาํงาน
เต็มความสามารถ ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้จึงมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีทาํอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ในปัจจุบนัการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี ซ่ึงตรงกบัทฤษฎี
ความตอ้งการของแมคแซลแลนด์ (McCelland) ที่กล่าวว่า บุคคลตอ้งการการยอมรับ  ตอ้งการ
การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการมีความสัมพนัธ์และผูกพนักบัสมาชิกในกลุ่ม มีความเป็นมิตร
ไมตรี  และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  เดล  คาร์เนจ้ี  (Dail  
Carnegies)  ท่ีว่า  บุคคลมีความปรารถนาท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืน ชอบตนเอง  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคล
อ่ืน  บุคคลท่ีตอ้งการความผกูพนัสูงจะมีส่ิงจูงใจดา้นความเป็นมิตร  และชอบสถานการณ์การร่วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั และขา้ราชการครูสายผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน
ตํ่าสุด คือ เงินเดือน อาจเป็นเพราะว่าเงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูสายผูส้อน
ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ อาจไม่เป็นที่พอใจ ซ่ึงตามทฤษฎี
แรงจูงใจ  ERG ของเอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการมีชีวิตอยู ่ (Existence  Need) 
ว่าเป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการการตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต เป็นความตอ้งการไดรั้บการ
ตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ตอ้งการอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใชต่้างๆ ยารักษาโรค  ผูบ้ริหาร
ควรตอบสนองความตอ้งการดว้ยการให้ค่าตอบแทนเป็นเงินค่าจา้ง  เงินเพิ่มพิเศษ  รวมถึงความรู้สึก
มัน่คงปลอดภยั  จากการทาํงาน  ไดรั้บความยุติธรรม  มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้เป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึนในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  (Possibility  of  
Growth) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถไดร้ับความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย ในทฤษฎีการจูงใจ ERG  
กล่าวว่า  ความตอ้งการสูงสุดของบุคคล  ไดแ้ก่  ความตอ้งการไดรั้บการยกย่อง  และความตอ้งการ
ความสาํเร็จในชีวิต ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหพ้นกังานของตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ ดว้ยการพิจาณา 
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เล่ือนขั้น  เล่ือนตาํแหน่ง  หรือมอบหมายใหรั้บผดิชอบต่องานกวา้งข้ึน  โดยมีหนา้ท่ีการงาน
สูงข้ึน  อนัเป็นโอกาสท่ีพนกังานจะกา้วไปสู่ความสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษม  คาํศรี  
(2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู  สังกัด
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมาก  9  ดา้น  เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้น
ความสําเร็จในงาน  ดา้นนโยบายและการบริหาร  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื ่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นสภาพของการทาํงาน  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
การไดรั้บการยกยอ่ง  และดา้นความกา้วหนา้  สวนดา้นเงินเดือนนั้นขา้ราชการครูมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง   

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดลอ้ม สังคมและพื้นที่ตั้งของเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อน
ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในละหน้าท่ีและในแต่ละ
ดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากข้ึน ก็จะทาํให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาความคิด มีทกัษะดา้นต่างๆเพิ่มมากข้ึน และสามารถวิเคราะห์การทาํงานไดดี้กว่า
ขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่า เพราะฉะนั้นการเรียนรู้การทาํงานในองคก์ร
ตอ้งใชร้ะยะเวลา ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานท่ีต่างกนัก็จะมีความคิดเห็น
ต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษม  คาํศรี  (2547)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู  สังกดัสําน ักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู สังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ 
โรงเรียนปัจจุบนัแลว้ พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ โรงเรียนปัจจุบนั 



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

129 

น้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ 
ณ โรงเรียนปัจจุบนั 10  ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อาํนาจ ศรีศิลา (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารย์
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามตวัแปรดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดย
ส่วนรวมพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือนาํมาเปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และนาํตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนันาํมาเปรียบเทียบกนั พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 11 - 15 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกว่า ประสบการณ์ 20 ปีข้ึนไป และ
ประสบการณ์  5 – 10  ปี  ตามลาํดบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  .05   
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
จากการวิจยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ พบขอ้ที่มีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุด  คือดา้นเงินเดือน  ผูว้ิจยั
จึงขอเสนอแนะดงัน้ี 

1. ดา้นเงินเดือน สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ขา้ราชการครูสายผูส้อนไดรั้บเงินสวสัดิการ
อ่ืน ในการปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ 

2. ดา้นสภาพการทาํงาน  สถานศึกษาควรมีเอกสาร ตาํรา เพื่อให้ขา้ราชการครูสายผูส้อน
ไดศึ้กษาคน้ควา้  อา้งอิงเพียงพอ   

3. ดา้นความกา้วหน้า สถานศึกษาควรให้โอกาสขา้ราชการครูสายผูส้อนไดศ้ึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ  ดงัน้ี 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ในดา้นต่างๆ 
3. ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบผูน้าํของผูบ้ริหารตามทฤษฎีของเรดดิน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 444 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้า t – test  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง  2 กลุ่ม ท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (Independent Samples) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม

ทฤษฎีของเรดดิน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ครูผูส้อนมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารมากท่ีสุด คือ  แบบประสาน  อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ  แบบ
สัมพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก  และครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารน้อยท่ีสุดคือ 
แบบบุกงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบแบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทฤษฎีของเรดดิน 
ตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
แบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่าง แต่แบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบบบุกงาน ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 

______________________ 
1)  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                             
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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              3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare the job satisfaction level of 

the teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area. The 
comparative study was classified according to zones of educational service area and work 
experiences. The sample of this study consisted of 399 teachers under the jurisdiction of the Office 
of Sakaeo Educational Service Area, Zone 1 and Zone 2. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test for independent samples. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the job satisfaction of the teachers under the jurisdiction of the Office of 

Sakaeo Educational Service Area was at a high level. Further study in each aspect showed that all 
aspects were at a high level, except for the aspect of salary that was at a moderate level. The aspect 
obtaining the highest satisfaction was status, followed by interpersonal relation with superiors, 
subordinates, and peers. The aspect obtaining the lowest satisfaction was salary. 

2. The comparison of job satisfaction levels of the teachers showed that their job 
satisfaction levels were different at a statistically significant level of 0.05 overall and in each aspect. 

3. The comparison of job satisfaction levels of the teachers who had different work 
experiences showed that their job satisfaction levels were also different at a statistically significant 
level of 0.05 overall and in each aspect. 

 

ความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัการปฏิรูปการศึกษาดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีผลใหก้ารจดัการศึกษามีเอกภาพดา้นนโยบาย  มีการกระจายอาํนาจ
การบริหารไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและอาํนาจหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 7  กรกฎาคม  
2546 โดยยบุเลิกหน่วยงานเดิม และจดัตั้งสาํนกังานในส่วนกลางเพียง 6 สาํนกังาน คือ สาํนกั 
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รัฐมนตรี  สํานักงานปลดักระทรวง  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสาํนกังานทั้ง 6  แห่ง ไดด้าํเนินการตามภารกิจของตนเอง โดย
ปรับบทบาทจากการจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท เป็นเพียงกาํหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา  สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจดัการศึกษา  โดยจะตอ้งกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 

การจดัตั้งสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขต ใชอ้าคารสถานที่ของหน่วยงาน
ราชการท่ีมีอยูเ่ดิม  ทั้งท่ีเป็นอาคารของสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั/อาํเภอ สาํนกังานสามญั
ศึกษาจงัหวดั  สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั  หรืออาคารของโรงเรียน  และรวมบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานเขา้ด้วยกนั ทาํให้แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษามีความพร้อมแตกต่างกัน ทั้งในเร่ืองอาคาร
สถานท่ี  บุคลากร  วสัดุ อุปกรณ์  และครุภณัฑ ์ และการบริหารจดัการ  นอกจากน้ี กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งบางเร่ืองยงัไม่ชดัเจน การกระจายอาํนาจยงัทาํไดไ้ม่เตม็ท่ี ทาํให้สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจไดไ้ม่สมบูรณ์ครบถว้น  อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการ
ติดต่อส่ือสาร ในพื้นท่ีห่างไกล รวมทั้งมีความยากลาํบากในการเดินทางเพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทาํใหบ้างเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่สามารถใหบ้ริการ
แก่สถานศึกษาและครูไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

คาํสําคญั 
ความพึงพอใจ  การปฏิบติังานของขา้ราชการครู  
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1.  ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้มี

ความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัมาก 
2. ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 

เขต 1 และเขต 2  มีความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัต่างกนั 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 กบัขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  10  
ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 1 จาํนวน 2,265  คน  เป็นขา้ราชการครูในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้
เขต 2  จาํนวน  1,724   คน  รวมประชากรทั้งหมด   3,989   คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากการสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
3,989  คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรทาโรยามาเน  จาํนวน    399   คน   

การทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว้เขต  1 จาํนวน  225  คน  และกลุ่มตวัอยา่งจากสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต  2  
จาํนวน  174  คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอนดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ไดแ้ก่  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน   
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครู

สายผูส้อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว ตามทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอร์ซเบอร์ท ซ่ึงมีทั้งหมด 12 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความสาํเร็จในงาน 2. การไดรั้บการยอมรับ 3.  ลกัษณะงาน  
4. ความรับผดิชอบ 5. ความกา้วหนา้ 6. เงินเดือน 7. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน  8.  สถานะทางอาชีพ  9.  นโยบายและการบริหาร  10.  สภาพการทาํงาน  11.  ความมัน่คงใน
การทาํงาน  12.  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา   เป็นแบบสอบถามชนิด  5  อนัดบั  ไดแ้ก่  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 



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

135 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.1 ศึกษาเอกสาร  และงานวิจ ัยที่เ กี่ยวขอ้งเพื่อกาํหนดขอบเขตและเน้ือหาของ

แบบสอบถาม 
3.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ของลิเคิร์ต  (อา้งในวิเชียร  เกตุสิงห์, 2530 :79-80)  
3.3 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง โดยใชข้อ้มูลจาก  ขอ้ 3.1 และ 3.2  
3.4 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญอีก 5 ท่านเพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Valdity) และหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Coqruence) โดยใชค่้า IOC  มากกวา่ 0.5  ข้ึนไปมาใช ้

3.5 ปรับแกไ้ขแบบสอบถามแลว้นาํไปทดลองใช ้(Try out) กบัขา้ราชการครูสาย
ผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ แลว้นาํผลที่ไดม้าวิเคราะห์
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ (α) .99 
3.6 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณแลว้มาจดัพิมพเ์ป็นตน้ฉบบั 

จาํนวน 399  ฉบบั  เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลต่อไป 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.1 ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 1 กบั ขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2  และท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า  10  ปี กบั
ประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป โดยใชค่้าสถิติ t-test (Independent)  
 

ผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจ 
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สูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน  และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือเงินเดือน  
 เม่ือพิจารณาตามเขตการศึกษา พบวา่  
 ขา้ราชการครูสายผูส้อนในเขต 1  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความมัน่คง
ในการทาํงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ เงินเดือน  

ขา้ราชการครูสายผูส้อนในเขต 2  มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และขอ้ที่มีระดบัความพึงพอใจตํ่าสุด คือ
เงินเดือน  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
1.1  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านมีความพึงพอใจกบัผล
การปฏิบตัิงานในรอบปีที่ผ ่านมา รองลงมาคือ ท่านสามารถแกป้ัญหาในการปฏิบตัิงานจน
ประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ การ
ปฏิบติังานของท่านสร้างความพึงพอใจและไดรั้บคาํชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่   

1.2 ดา้นการไดรั้บการยอมรับ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ  ท่านไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานพิเศษท่ีสาํคญัใหป้ฏิบติั รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับความรู้
ความสามารถในการทาํงานของท่าน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  เพื่อน
ร่วมงานขอคาํแนะนาํในการปฏิบติังานจากท่าน  

1.3  ดา้นลกัษณะงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ งานท่ีท่านทาํอยูท่า้ทายความสามารถ
ของท่าน รองลงมาคือ  งานท่ีท่านทาํอยู ่ทาํให้ท่านมีโอกาสไดเ้รียนรู้ทกัษะและความชาํนาญใหม่ ๆ  
และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบั
เวลาท่ีกาํหนด  

1.4  ดา้นความรับผดิชอบ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไวใ้จ 
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ท่านให้ทาํงาน โดยไม่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานของหน่วยงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บงานใหม่ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูเ่สมอ  

1.5  ดา้นความกา้วหนา้ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ท่านมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ งานในหนา้ท่ีรับผิดชอบของท่าน  เป็นส่ิงท่ีสร้าง
ผลงานให้ท่าน รองลงมาคือ งานในหน้าท่ีรับผิดชอบของท่าน นาํไปสู่การพิจารณาบาํเหน็จ ความ
รับผดิชอบประจาํปีได ้และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ  ท่านมีโอกาสไดศึ้กษา
หาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ  

1.6  ดา้นเงินเดือน  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่
ในระดบัปานกลางทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้  เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะงาน
รับผิดชอบของท่าน อยู่ในระดบัมาก  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ เงินเดือนท่ีท่าน
ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะงานรับผิดชอบของท่าน รองลงมาคือ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน
เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านไดรั้บ
เงินสวสัดิการอ่ืน ในการปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ  

1.7  ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงสุด คือ ท่านมีความสนิทสนมเป็นกนัเองกบัเพื่อนร่วมงาน  รองลงมาคือ  ท่านมีความเคารพ 
และศรัทธาต่อผูบ้งัคบับญัชาของท่าน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ เม่ือ
ท่านมีปัญหาในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถใหค้าํแนะนาํและช่วยแกไ้ขปัญหาเสมอ  

1.8  ดา้นสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านจะทาํงานในหนา้ท่ีของท่าน
ใหเ้ตม็ความสามารถ เพื่อความสาํเร็จของโรงเรียน รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีต่าง ๆ
ท่ีท่านทาํอยู่ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือ ท่านไดรั้บความเช่ือถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  

1.9  ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ การมอบหมายงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ การจดัระบบงานช่วยให้เกิดความ
คล่องตวัในการปฏิบติังาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด  คือ ท่านมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
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1.10  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ การจดัอาคารสถานท่ี หอ้งนํ้ า ท่ีสะดวกและสะอาด และมี
เอกสาร ตาํรา เพื่อศึกษาคน้ควา้ อา้งอิงเพียงพอ อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจสูงสุด คือ การจดัสภาพห้องทาํงานท่ีเป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการปฏิบติังาน รองลงมาคือ 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมีความเหมาะสมต่องานท่ีรับผิดชอบ และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจใน
การทาํงานตํ่าสุด  คือมีเอกสาร ตาํรา เพื่อศึกษาคน้ควา้ อา้งอิงเพียงพอ   

1.11  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ ท่านตอ้งการทาํงานในโรงเรียนเดิมจนเกษียณอาย ุอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยในขอ้ท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงานปัจจุบนั 
รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการ
ทาํงานตํ่าสุด คือ ท่านตอ้งการทาํงานในโรงเรียนเดิมจนเกษียณอาย ุ 

1.12  ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีภาวะ
ผูน้าํ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชายึดระเบียบและหลกัเกณฑม์าใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน และขอ้
ที่มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือ วิธีการบริหารของผูบ้งัคบับญัชาช่วยส่งเสริม
บรรยากาศท่ีดีในหน่วยงาน  

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน  โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
1. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ เงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
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เพื่อนร่วมงาน และขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานตํ่าสุด คือเงินเดือน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าในปัจจุบนัน้ีอาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี ซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของ   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 138) กล่าวในเร่ืองการเนน้ให้เห็นว่างานมีความสาํคญั (Task  
Implement)  ไวว้า่ผูบ้ริหารควรอธิบาย  ช้ีแจงหรือทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกถึงความสาํคญัของงาน
ท่ีพนกังานรับผดิชอบ  ไม่วา่จะเป็นงานในหนา้ท่ีใด  ตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภยั  พนกังานทาํความ
สะอาด ไปจนถึงระดบัผูบ้ริหาร  ทุกหนา้ท่ีต่างมีความสาํคญัต่อภาพพจน์  และความสาํเร็จขององคก์ร
ทั้งส้ิน  หากแต่ละหนา้ท่ีบกพร่อง  ก็จะส่งผลทางลบต่อองคก์ร  เม่ือพนกังานรู้ถึงความสาํคญัของงาน
ของตนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นแรงจูงใจให้พนักงานทาํงาน
เต็มความสามารถ ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้จึงมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีทาํอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ในปัจจุบนัการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี ซ่ึงตรงกบัทฤษฎี
ความตอ้งการของแมคแซลแลนด์ (McCelland) ที่กล่าวว่า บุคคลตอ้งการการยอมรับ  ตอ้งการ
การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการมีความสัมพนัธ์และผูกพนักบัสมาชิกในกลุ่ม มีความเป็นมิตร
ไมตรี  และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  เดล  คาร์เนจ้ี  (Dail  
Carnegies)  ท่ีว่า  บุคคลมีความปรารถนาท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืน ชอบตนเอง  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคล
อ่ืน  บุคคลท่ีตอ้งการความผกูพนัสูงจะมีส่ิงจูงใจดา้นความเป็นมิตร  และชอบสถานการณ์การร่วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั และขา้ราชการครูสายผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน
ตํ่าสุด คือ เงินเดือน อาจเป็นเพราะว่าเงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูสายผูส้อน
ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว้ อาจไม่เป็นที่พอใจ ซ่ึงตามทฤษฎี
แรงจูงใจ  ERG ของเอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการมีชีวิตอยู ่ (Existence  Need) 
ว่าเป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการการตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต เป็นความตอ้งการไดรั้บการ
ตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ตอ้งการอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใชต่้างๆ ยารักษาโรค  ผูบ้ริหาร
ควรตอบสนองความตอ้งการดว้ยการให้ค่าตอบแทนเป็นเงินค่าจา้ง  เงินเพิ่มพิเศษ  รวมถึงความรู้สึก
มัน่คงปลอดภยั  จากการทาํงาน  ไดรั้บความยุติธรรม  มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้เป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึนในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  (Possibility  of  
Growth) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถไดร้ับความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย ในทฤษฎีการจูงใจ ERG  
กล่าวว่า  ความตอ้งการสูงสุดของบุคคล  ไดแ้ก่  ความตอ้งการไดรั้บการยกย่อง  และความตอ้งการ
ความสาํเร็จในชีวิต ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหพ้นกังานของตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ ดว้ยการพิจาณา 
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เล่ือนขั้น  เล่ือนตาํแหน่ง  หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกวา้งข้ึน  โดยมีหน้าท่ีการ
งานสูงข้ึน  อนัเป็นโอกาสท่ีพนกังานจะกา้วไปสู่ความสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษม  คาํศรี  
(2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู  สังกัด
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมาก  9  ดา้น  เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้น
ความสําเร็จในงาน  ดา้นนโยบายและการบริหาร  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื ่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นสภาพของการทาํงาน  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
การไดรั้บการยกยอ่ง  และดา้นความกา้วหนา้  สวนดา้นเงินเดือนนั้นขา้ราชการครูมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง   

2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดลอ้ม สังคมและพื้นที่ตั้งของเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อน
ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนัย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในละหน้าท่ีและในแต่ละ
ดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

3. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากข้ึน ก็จะทาํให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาความคิด มีทกัษะดา้นต่างๆเพิ่มมากข้ึน และสามารถวิเคราะห์การทาํงานไดดี้กว่า
ขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่า เพราะฉะนั้นการเรียนรู้การทาํงานในองคก์ร
ตอ้งใชร้ะยะเวลา ดงันั้นขา้ราชการครูสายผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ทาํงานท่ีต่างกนัก็จะมีความคิดเห็น
ต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษม  คาํศรี  (2547)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู  สังกดัสําน ักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครู สังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ 
โรงเรียนปัจจุบนัแลว้ พบวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ณ โรงเรียนปัจจุบนั 
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น้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ ณ 
โรงเรียนปัจจุบนั  10  ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อาํนาจ ศรีศิลา (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารย์
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามตวัแปรดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดย
ส่วนรวมพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือนาํมาเปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และนาํตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนันาํมาเปรียบเทียบกนั พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน  11 - 15 ปี มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกว่า ประสบการณ์ 20 ปีข้ึนไป และ
ประสบการณ์  5 – 10  ปี  ตามลาํดบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  .05   
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
จากการวิจยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ พบขอ้ที่มีระดบัความคิดเห็นตํ่าสุด  คือดา้นเงินเดือน  ผูว้ิจยั
จึงขอเสนอแนะดงัน้ี 
                    1. ดา้นเงินเดือน สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมใหข้า้ราชการครูสายผูส้อนไดรั้บเงินสวสัดิการอ่ืน 
ในการปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
             2. ดา้นสภาพการทาํงาน  สถานศึกษาควรมีเอกสาร ตาํรา เพื่อให้ขา้ราชการครูสายผูส้อนได้
ศึกษาคน้ควา้  อา้งอิงเพียงพอ   
             3. ดา้นความกา้วหน้า สถานศึกษาควรให้โอกาสขา้ราชการครูสายผูส้อนไดศ้ึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเร่ืองศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ  ดงัน้ี 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ในดา้นต่างๆ 
3. ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
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รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศ เพือ่การบริหารในโรงเรียน 
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวดัสระแก้ว 

THE   MODEL OF   INFORMATION MANAGEMENT SECTION  FOR SCHOOLS UNDER SAKAEO 
EDUCTION SERVICE AREA 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการนาํเสนอรูปแบบหน่ายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบสนทนากลุ่ม (focus group research)  
ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีกาํหนดนโยบายการจดัตั้งรูปแบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม
และคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content  analysis)  

ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. รูปแบบหน่ายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดั
สระแกว้ควรเป็นรูปแบบอิสระ เน่ืองจากการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้นั้นประสบปัญหาหลายดา้น เช่น งบประมาณ บุคลากร ท่ีสาํคญัคือการ
ทาํงานซํ้ าซอ้นกนั จึงควรมีการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการทาํงานประจาํ เพราะฉะนั้น
รูปแบบการจดัตั้งหน่ายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 
ควรจดัแบบอิสระ  
 2.   รูปแบบการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ เป็นรูปแบบอิสระ  
 3. การจัดรูปแบบการจัดตั้ งหน่ายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั 
 
 
1)  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา    บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

    ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to propose the model of information management 
section   for school under Sakaeo Education Service Area. Focus group method  was used  in  this  
researh  Data   were  devided  from  two groups of method  experts. The  information technology 
knowledgeable   people and Educational Administrators  in Schools under Sakaeo Education 
Service Area. The results of this study were as follows: 
  1. The  Information Management Section in Schools  should  be  independent  to avoid 
budget,  personnel and repetative  work  problems. 

2.  The  Information  Mangement  Section  of  shools  under  Sakaeo   Education  Service  
Area  was  operated  indepently. 
 3. The  Information  Management  section   for  all   Schools  under  Sakaeo  Education   
Service  Area  should  be  organized  the  same  model. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

ความเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและกบัสังคมโลก นาํมาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ใน
การพฒันาประเทศในหลายๆ ดา้นและการพฒันาประเทศจะไปในทิศทางท่ีเหมาะสมไดน้ั้นเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปว่าการศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษามีความสัมพนัธ์
โดยตรงต่อการพฒันากาํลงัคนของประเทศให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความคิดความสามารถ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535:1) เพราะระบบสารสนเทศเป็นหัวใจ ท่ีสาํคญัในทุกขั้นตอนและ
การวางแผนพฒันาการศึกษาจะประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีดีเป็นประการสาํคญั 

วิจิตร  ศรีสอา้น (2529 : 13) ไดก้ล่าวว่า “เน่ืองจากการตดัสินใจวินิจฉยัสั่งการท่ีดีข้ึนอยูก่บั
ระบบข่าวสารขอ้มูลและสารสนเทศขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในการทาํงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าระดบับริหารหรือปฏิบติังานเพราะขอ้มูลและสารสนเทศเป็นส่ิงบ่งบอกสภาพ
การทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่มีปัญหาอะไร จะแกไ้ขหรือปรับปรุง 
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อย่างไรรวมถึงจะวางแผนของอนาคตในรูปแบบใด จะทาํให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ” 

นอกจากน้ี ไซมอน (Simon, 1977 : 39) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า การตดัสินใจท่ีดีมีประสิทธิผลนั้น
จะตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งตดัสินใจเพื่อเป็น
ปัจจยัในการพิจารณาเลือกทางตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 อนัเป็นผลให้เกิด
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามมา นบัว่าเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบั
แรกของประเทศไทย ผลของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดความเคล่ือนไหวในกระแสของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงการ
ดาํเนินการเปล่ียนแปลงต่างๆ นั้น เป็นไปภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ทั้งส้ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัของการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถาบนัสงคมอ่ืนมาเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามมาตรา 58 
(2) ตลอดจนกระแสของการประกนัคุณภาพทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาดว้ย (มาตรา 9) 

กระแสการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากการดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาของชาติน้ี มุ่งหวงั
ให้การจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการแกไ้ขปัญหาวิกฤตของชาติในระยะยาว ดงันั้น รูปแบบของ
การบริหารจดัการศึกษาจึงมุ่งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินรับและมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีจริงจงัโดยมุ่ง
พฒันาทั้ งระบบ และกระบวนการจัดการศึกษา ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พทุธศกัราช 2542 หมวด 5 ดงันั้น บุคลากรทางการศึกษาจาํเป็นตอ้งมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดว้ย 

ดังจะเห็นได้จากการท่ีมีหน่วยงานจาํนวนน้อยมากท่ีมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งพอเพียง แมว้่าจะมีการกล่าวถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารมาเป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษแลว้ก็ตาม ในขณะท่ีระบบ
ในระดบัปฏิบติัการ เช่น ระบบบญัชี ระบบสินคา้คงเหลือ ระบบงานบุคคลเป็นตน้ไดรั้บการพฒันาและ
นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ระบบเหล่าน้ีมกัเป็นระบบท่ีใชข้อ้มูลภายในหน่วยงานเป็นหลกั และ
ใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินงานประจาํของกิจการทัว่ไปแต่สําหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น 
นอกจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลภายในกิจการนั้นๆ แลว้ยงัตอ้งอาศยัขอ้มูลจากภายนอกกิจการเขา้มา
ประกอบการตดัสินใจอยา่งมาก (สุชาดา กีระนนัท,์ 2541 : 3) 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกาํลงัเป็นท่ีสนใจและมีบทบาทมากข้ึนทุกทีในวงการ
บริหารและการวางแผนการศึกษาในประเทศไทย เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถทาํการ
ตดัสินใจและวางแผนไดดี้ยิ่งข้ึน เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อยา่งมากต่อระบบบริหารงานขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
ความสลับซับซ้อนโดยตัวของมันเอง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมีขอบข่ายกว้างขวาง
ครอบคลุมงานในการจดัเกบ็รวบรวมรักษา การประมวลผลขอ้มูล และการรายงานผลการประมวลผล 
ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงในวงการ MIS เรียกว่า สารสนเทศ (Information) ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารใช้
ประกอบการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขและขอ้จาํกดั
ของการตดัสินใจ ตลอดจนทนัท่วงทีตลอดเวลาหรือโอกาสท่ีตอ้งมีการตดัสินใจ โดยมีขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา (อุทยั  บุญประเสริฐ, ม.ป.ป.:1) 

โรงเรียนประถมศึกษากล่าวตามนัยของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 จดัเป็นสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน ท่ีดาํเนินการจดัการศึกษาระดบัก่อนอุดมศึกษา จาํนวน 12 
ปี โดยมีความมุ่งหวงัให้ผูเ้รียน มีความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โดยสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตอ้งกาํหนดหลกัสูตร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
การท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพจาํเป็นท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งรู้ปัญหาและความตอ้งการ ของบุคคลหรือสังคมสถานศึกษาตอ้งรู้สภาพของ
ประชาชนและชุมชน ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานศึกษา เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัตวันักเรียน ครู ภารโรง 
รายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนรายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ การเงิน เม่ือ
สถานศึกษาไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนแลว้จะตอ้งมีการรายงานผลและการตรวจสอบ คุณภาพ
โดยการประเมินจาก ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา (มาตรา 48) 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการบริหารสถานศึกษาหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการรายงานผล จะตอ้งมีการวางแผน
รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ประมวลผลและการรายงานขอ้มูลท่ี
มีการประมวลผลแลว้ในรูปแบบต่างๆ กนั สาํหรับใชใ้นการบริหารสถานศึกษา หรือเพื่อการรายงาน
ให้สาธารณะภายนอกทราบหากพบว่าการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลบกพร่อง  ณ  จุดใดหรือขั้นตอน
ใดก็ดาํเนินการ ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึนเป็นวฎัจกัร (Cycle) ของการจดัระบบสารสนเทศ องคก์าร
หรือหน่วยงานไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ลว้นมีระบบสารสนเทศไวใ้ชแ้ลว้ทั้งส้ินส่วน
ความสมบูรณ์หรือความทนัสมยัมากนอ้ยเพียงใดนั้นคงแตกต่างกนัไปแลว้แต่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล การเรียกใชแ้ละการวิเคราะห์ประเมินขอ้มูล ช่วงความ 
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แตกต่างมีตั้งแต่ระบบดั้งเดิม (Primitive System) ไปจนถึงระบบท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีซบัซอ้น (อาํรุง  จนัทวานิช และเจษฐ ์ อนฆัมงคล, 2524:5) 

ปัจจุบนัโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้
มีความพยายามดาํเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและการจดัการในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจการจดัการและการตดัสินใจสู่สถานศึกษาหรือ
หน่วยปฏิบติัมากยิ่งข้ึน ทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจในการวินิจฉัยตดัสินใจเพื่อการบริหาร
จดัการมากยิ่งข้ึน ผูด้าํเนินการวิจยัซ่ึงปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งครู สอนคอมพิวเตอร์และ ทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บผดิชอบหอ้งปฏิบติัการและสารสนเทศของโรงเรียน ซ่ึงเป็นทั้งผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศโดยตรงเป็น
ผูร้ายงานขอ้มูลสารสนเทศต่อผูบ้งัคบับญัชาระดับเหนือข้ึนไป และเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีนิเทศ ติดตาม 
กาํกบั ดูแลการดาํเนินการของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ มีความสนใจใคร่ทราบความตอ้งการ การ
ดาํเนินงานจัดหน่วยงานเพื่อดาํเนินงานด้านขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในเร่ือง 
แนวคิดการจัดระบบสารสนเทศ รูปแบบการจัดองค์การดาํเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนเป็นประการใดบา้ง รวมทั้งรายการขอ้มูลสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนมีอะไรบา้งเพื่อหาแนวทางพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศในโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเองและหน่วยงาน
ระดบัสูงข้ึนไป  

โรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 นั้นถือไดว้่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความสลบัซับซ้อนมีภารงานภารกิจใน
รายละเอียดจึงจาํเป็นตอ้งมีการรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ สาํหรับใชใ้นการบริหารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย การจะดําเนินการศึกษาความต้องการการตั้ งหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบการดาํเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ
นั้น เป็นขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก การศึกษาตอ้งใชเ้วลานานและ ผลของการศึกษาไม่สามารถเจาะลึก
ถึงรายละเอียด อนัเก่ียวกบัรายการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารโรงเรียนซ่ึงเป็น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบและรายการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารมี
จาํนวนมาก ผูด้าํเนินการวิจยั จึงเลือกท่ีจะทาํการศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาซ่ึงเป็นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ เพียงจงัหวดัเดียวถึงแมว้่าสภาพการจดัระบบสารสนเทศ ของแต่
ละจงัหวดัอาจไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัตวัแปรอ่ืนๆ นั้นแต่รายการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใชใ้นการบริหารซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการดาํเนินงาน 
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ดา้นขอ้มูลสารสนเทศโดยตรงนั้นจะมีความคลา้ยคลึงกนัทุกจงัหวดั เพราะทุกโรงเรียนมี
ภารกิจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 เช่นเดียวกนั 

ดว้ยเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูด้าํเนินการวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง รูปแบบ
การจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ 
 
คาํสําคญั     

รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศ  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้เป็นอยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อนาํเสนอรูปแบบหน่วยงานสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือใชใ้นการบริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  
 
วธีิดําเนินการวจัิย    

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือมีประสบการณ์ในการใชส้ารสนเทศหรือมีความชาํนาญดา้นระบบสารสนเทศ
เป็นศึกษานิเทศหรือผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการท่ีรับผิดชอบดา้นระบบสารสนเทศของเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัสระแกว้เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือเป็นผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดและแบ่งกลุ่มผูท้รงคูณวุฒิประจาํ
กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีกาํหนด นโยบายการจดัตั้งรูปแบบหน่วยงานสารสนเทศ 

การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุ จาก 2 กลุ่ม สดัส่วนอยา่งนอ้ยตอ้งมาจากกลุ่มละ 2 
คน จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุในการสนทนาคร้ังน้ี จาํนวน 6 คน ดงัน้ี 
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กลุ่มท่ี 1 ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) รศ.นนัทะ  บุตรนอ้ย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย 

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  2) นายอาํนาจ  มั่นทน  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  3) ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม ผูอ้าํนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
 กลุ่มท่ี 2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีกาํหนด นโยบายการจดัตั้งรูปแบบสารสนเทศ 
  1)  นายสุวิทย ์ ยนัอินทร์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบา้นหนองผกับุง้ 
  2)  นายโกมล  สมมัน่ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าขา้ม 

3)  นายสมพร  พิลาสนัต ์ รองผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ รับผดิชอบ 
ศูนยส์ารสนเทศ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 

การดาํเนินการสนทนากลุ่ม จดัข้ึนในวนัพฤหัสบดีท่ี 4   เดือนธันวาคม  พุทธศกัราช  2551 
เวลา 9.00   -  12.00 น. ณ   หอ้งประชุม   15-401 อาคาร 100  ปี   สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

วิเคราะห์ขอ้มูลจากประเดน็ท่ีสอดคลอ้ง กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ในประเดน็ ต่อไปน้ี 
    1.  ปัจจุบนัสถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้มีการเตรียม

ความพร้อมในการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้อยา่งไรบา้ง 
     2.  ลกัษณะปัจจุบนัของหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีลกัษณะอยา่งไร 
     3.  การบริหารงานด้านงานสารสนเทศ ของโรงเรียนใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ ในดา้นต่างๆมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
     4.  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีอะไรบา้ง 

   5.  ลกัษณะการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรมีแนวทางอยา่งไรบา้ง 

   6.  การจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรใชรู้ปแบบใด เพราะเหตุใด 
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   7. การจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ควรเป็นรูปแบบเดียวกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
ผลการวจัิย   

สรุปผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั มี8 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี คือประเดน็ท่ี  1.
ปัจจุบนัสถานศึกษา และ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้มีการเตรียมความพร้อมในการจดัตั้ง
หน่วยงานสารสนเทศ พื่อการบริหารรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ อยา่งไรบา้ง 

       การเตรียมความพร้อมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดัสระแก้วมีการจัดตั้ ง
นโยบายรองรับในการสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน เช่น การอบรม
บุคลากร   จัดเตรียมงบประมาณในการให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด เช่นการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ จดัเตรียมศูนยท่ี์คอยให้คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ
พฒันาระบบการส่ือสารเพ่ือรองรับการรับ-ส่ง ขอ้มูลสารสนเทศ  การเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมทางดา้นไอที จดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศระดบัโรงเรียน 

ประเด็นท่ี  2. ลกัษณะปัจจุบนัของหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีลกัษณะอยา่งไร 

ลักษณะหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้จะใชบุ้คลากรท่ีมีอยูแ่ลว้ทั้ง 6 งาน ให้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ โดย
ผูบ้ริหารจะเป็นผูส้ั่งการ เรียกเก็บและใชส้ารสนเทศ จากบุคลากรท่ีรับผิดชอบสารสนเทศในเร่ือง
นั้นๆโดยตรง ซ่ึงบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีในงานนั้นๆ มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นขอ้มูล ของงานดีอยู่แลว้
  

ประเด็นท่ี  3. การบริหารงานดา้นงานสารสนเทศ ของโรงเรียนใน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ในดา้นต่างๆมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ต่งตั้ง บุคลากรครู จะเรียกขอ้มูลสารสนเทศงานดา้นต่างๆ จาก
ผูรั้บผิดชอบงานดา้นนั้นๆโดยตรง ซ่ึงผูรั้บผดิชอบงานในแต่ละงาน จะเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศไว้
เองตามขอบข่ายขอ้มูลและภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งของงานนั้นๆ มีการใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมเร่ืองการ
บริหารสารสนเทศและการใชไ้อที พร้อมทั้งจดัหางบประมาณเพ่ือใชใ้นการบริหารงานสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
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ประเด็นท่ี  4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีอะไรบา้ง 
    ปัญหาและอุปสรรคในการจดัจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน สามารถ
แบ่งได ้3 ปัญหาหลกัๆ ดงัน้ี 
    ปัญหาดา้นบุคลากร เกิดจาการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะรับผดิชอบงานสารสนเทศ และบุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศ 

ปัญหาด้านการปฏิบัติการ เน่ืองจากนโยบายในการจัดตั้ งรูปแบบ ท่ีไม่ชัดเจน  ขาด
งบประมาณและแผนสนบัสนุน บางส่วนไม่สามารถปฏิบติัได ้เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ เป็น
ตน้ 
 ปัญหาดา้นสถานท่ี เน่ืองจากจดัตั้งหน่วยงานระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการจดัตั้ง เช่น การจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น
การจดัเก็บ ประมวลผลขอ้มูล  ปัญหาขาดแคลนงบในการสร้างห้องหรือศูนย ์เพื่อรองรับงานดา้น
สารสนเทศ 

ประเด็นท่ี 5. ลักษณะการจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรมีแนวทางอยา่งไรบา้ง 

   ลกัษณะในการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว้ นั้นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีอยู่แลว้ในโรงเรียนซ่ึงรับผิดชอบงานการบริหารทั้ง 6 ดา้น ทาํ
หน้าท่ีในการรับผิดชอบงานสารสนเทศในงานนั้ นๆ ส่วนผูบ้ริหารจะทาํหน้าท่ีสั่งการ จัดเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสารสนเทศโดยตรง และตอ้งไม่มีการใชง้บประมาณมาก 
เกินไป  

ประเด็นท่ี 6. การจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรใชรู้ปแบบใด เพราะเหตุใด 

   จากปัญหาการขาดแคลนงาบประมาณและบุคลากร อีกทั้งบุคลากรยงัขาดความรู้ความ
ชาํนาญในเร่ืองไอที จึงไม่สามารถจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพื่อประสานงานได ้รูปแบบท่ีควรใชใ้นการ
จดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน จาก 6 รูปแบบท่ีไดน้าํเสนอไวใ้นงานวิจยั คือ 
รูปแบบการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ 
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ประเด็นท่ี  7 การจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ควรเป็นรูปแบบเดียวกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

เน่ืองจากการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนนั้น จะตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา การจัดรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมือนกันยอมได้ขอ้มูลสารสนเทศแบบ
เดียวกนั ตรงกนัขา้มถา้มีการจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ก็อาจทาํไดไ้ดรั้บขอ้มูลสารสนเทศท่ี
แตกต่างกนัได ้ ดงันั้นการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ควร จดัตั้งในรูปแบบเดียวกนั 
  
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า การจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ในรูปแบบอิสระนั้น เป็นรูปแบบการ
ดาํเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ในโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎี (วิจิตร ศรีสอา้น, 2524:2) ท่ีกล่าววา่ในการตดัสินใจวินิจฉยัท่ีดีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสาร 90% 
และใช ้ส่ิงท่ีเป็นส่ิงดลใจหรือสามญัสํานึกเพียง 10% เท่านั้นโดยมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ คอยเป็นผูป้ระสานงานหรือศูนยร์วบรวมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อจดัส่ง
ขอ้มูลสารสนเทศหรือรายงานไปยงัหน่วยงานบงัคบับญัชาระดบัสูง ซ่ึงการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือ
การบริหารในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัวดัสระแกว้ ในรูปแบบการจดัตั้งศูนย์
สารสนเทศแบบอิสระ นั้น มีขอ้ดีดงัน้ี  
    1.  ประหยดัเร่ืองบุคลากรเพราะเป็นการทาํงานประจาํท่ีตอ้งทาํอยูแ่ลว้ 
    2.  ประหยดังบประมาณ เพราะไม่ตอ้งทุ่มงบประมาณในการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศ 
    3.  ผูบ้ริหารได้รับขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นเชิงเด่ียว สามารถนํามาประมวลผลเพื่อการ
ตดัสินใจไดโ้ดยตรง 
   4.   ผูจ้ดัทาํสารสนเทศ มีความรู้ความเขา้ใจในงานนั้นๆ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ ทั้งเร่ืองงบประมาณ การขาดแคลน
บุคลากร การไม่เขา้ใจในการจดัทาํสารสนเทศในงานดา้นนั้นๆ ไปจนถึงการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์  
เช่น คอมพิวเตอร์ และจากการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนนั้น จะตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลสารสนเทศอยูต่ลอดเวลา ของสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของไซมอน (Simon, 1977 : 39)ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า 
การตดัสินใจท่ีดีมีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเดน็ท่ีตอ้งตดัสินใจเพื่อเป็นปัจจยัในการพิจารณาเลือกทางตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
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การจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมือนกนัยอมไดข้อ้มูลสารสนเทศแบบเดียวกนั ตรงกนัขา้ม
ถา้มีการจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ก็อาจทาํได้ได้รับขอ้มูลสารสนเทศท่ีแตกต่างกันได ้
ดงันั้นการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ควร จดัตั้งในรูปแบบเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาหรือผู ้บังคับบัญชา  ต้องเล็งเห็นความสําคัญของ  ระบบ  MIS 
(Management Information Systems) เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดในการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (พนสั  หันนาคิน, 2524) ท่ีกล่าวว่าการบริหาร
การศึกษาในระดบัโรงเรียนนั้น มีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการดาํเนินงานกิจการของโรงเรียน
ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  โดยเป็นผูน้าํในการดาํเนินงานของคณะครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
รูปแบบการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน จะใชรู้ปแบบไหนนั้นตอ้งดูสภาพความ
พร้อมและนโยบายของสถานศึกษาเป็นหลกั อาจมีการปรับเปล่ียนตามสภาพภูมิศาสตร์หรือกาลเวลาได ้
ในการจะจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศในการบริหารโรงเรียน นั้นควรมุ่งเนน้ให้บุคลากรมีความเขา้ใจและเห็น
ประโยชน์ ในเชิงรูปธรรม ว่าเม่ือมีการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศแลว้ ช่วยผ่อนแรง ประหยดัเวลาไดอ้ย่างไร 
และส่งเสริมให้บุคลากรมีเจตคติท่ีดีในการใชไ้อทีทั้งเร่ืองการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ  การ
จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหาร นั้นจริงๆแลว้ควรให้ความสําคญักบัการบริหารสารสนเทศมากว่า
การสร้างหรือซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพราะจริงๆแลว้ การบริหารสารสนเทศนั้นสามารถเกิดไดใ้นทุกพื้นท่ี ไม่
จาํเพาะจงเจาะวา่เป็นท่ีใดท่ีหน่ึง 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศ ก่อน เช่นปัญหา

ดา้นนโยบาย ปัญหาดา้นบุคลากร เป็นตน้ 
ควรเพิ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการบริหารและผูมี้ประสบการณ์ทางด้านการจัดตั้ งศูนย์

สารสนเทศให้มีความหลากหลาย  เน่ืองจากเราจะได้ข้อมูล  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งสองดา้นมากข้ึน  ทั้งน้ีเราจะไดป้ระโยชน์ต่องานวิจยัใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 



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

154 

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, สาํนกังาน. 2535. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน 
ระดับโรงเรียนประถมศึกษา. เอกสารอดัสาํเนา. 

วิจิตร  ศรีสอา้น. 2523.  พฒันาการของการบริหารการศึกษา.  ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลกัและ 
ระบบบริหารการศึกษา  เล่ม 1  หน่วยท่ี 1-5.  กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุชาดา  กีระนนัทน์.  2541. เทคโนโลยสีารสนเทศสถิติ: ข้อมูลในระบบสารสนเทศ.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. 
กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อาํรุง  จนัทวานิช และคณะ.  2524. “สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ของประเทศไทย  และระบบสารสนเทศทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการ  
ประถมศึกษาแห่งชาติ.” เอกสารประกอบการสมัมนาระดบัชาติ เร่ืองระบบสารสนเทศ  
เพื่อการศึกษาในประเทศไทย  ตามโครงการพฒันาศึกษา.  เอกสารอดัสาํเนา. 

_____.2534. สารสนเทศเพือ่การวางแผนและการบริหารระดับจังหวดั. พิมพค์ร้ังท่ี 4 
กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 

Simon, Andrew M. 1977. Developing Managerial Information Systems. London :  
The  Macmillan Press Ltd. 

 
 

 
 

 



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

การดําเนินงานพฒันาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านผู้เรียน ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปราจีนบุรี  

A STUDY SCHOOL DEVELOPMENT BASED ON PUBLIC SCHOOL BASIC EDUCATIONAL 
STANDARD OF THE PRACHINBURI  EDUCATION SERVICE AREA OFFICE. 

 
1)  กนก    วรศกัด์ิ 1)  จุไร  โชคประสิทธ์ิ 1) อรสา  โกศลานนัทกลุ 

1) Kanok   Worasak 1)  Chulai   Chokprasith 1)  Orasa   Cosalananthakul 

 
 

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 
 
 
 
 

                                                                 
1) หลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                  
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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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 
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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 

 
 



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

163 

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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