วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
JOURNAL OF GRADUATE STUDIES VALAYA ALONGKRON RAJABHAT UNIVERSITY

ปที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2551 - มกราคม 2552

Volume 2 No. 3

ISSN 1905-9647

October 2008 – January 2009

เจ้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมูท่ ่ี 20 กิโลเมตร 48 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 13180 โทรศัพท์ 02-5291638 โทรสาร 02-5291638
http://grad.vru.ac.th

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจ ัยของนั กศึกษาและคณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อนิ ทร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

กองบรรณาธิ การ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เมรานนท์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนิรธุ ลวดทอง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ
อาจารย์ ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ ์
อาจารย์ ดร.อรวรรณ ภัสสรศิร ิ
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ เลิศพานิช
อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง
กําหนดเผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ (วารสารราย 4 เดือน ) จํานวน 200 เล่ม

พิ มพ์ที่

บริษทั แอดวานซ์ วิชนั ่ เซอร์วสิ จํากัด 77/102 ซอยพฤกชาติ 10/1 ถนนรามคําแหง
114 สะพานสูง กรุงเทพฯ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-372-0807-9 โทรสาร 02-3720807

บทบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ที่ 2
ฉบับที่ 3 จัดทําขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เขียนบทความวิจยั
บทความวิทยานิ พนธ์ และเผยแพร่ ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นประจําทุกปี
เนื้ อ หาสาระในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้ว ยบทความงานวิ จ ัย ของผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
จํานวนทั้งสิ้ น 14 เรื่ อง
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา

กองบรรณาธิการ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ประจําวารสาร
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
3. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คําดี
4. ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ
5. ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวฒั น์วงศ์วนา
6. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
7. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิ ต
8. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์
9. Professor Dr. Brian Sheehan
10. Professor Dr.Sergey Meleshko
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ทา เลาหนันท์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทยั บุญประเสริ ฐ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุ นทรายุทธ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พจน์ ไวทยางกูร
18. รองศาสตราจารย์ สมบัติ พันธวิศิษฎ์
19. Associate Professor Dr. James R. Ketudat – Cairns
20. Associate Professor Dr.Nikolay Moshkin
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชยั เหมะธุลิน
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
23. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เจนอักษร
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์
26. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เลาห์บุตรี
27. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรี ทอง
28. ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร
29. ดร.เจริ ญขวัญ ไกรยา
30. ดร.พันธ์ญา สุ นินทบูรณ์
31. ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนา

สารบัญ
หน้ า
บรรณาธิการ...................................................................................................................................................... ก
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ ........................................................................................................................................ ข
สารบัญ.............................................................................................................................................................
จ
การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ชินวัฒน์ นํ้าทรัพย์ จุไร โชคประสิ ทธิ์ อรสา โกศลานันทกุล..................................................... 1
ความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัดสระแก้ว
นพดล นามวงษา สุ วรรณา โชติสุกานต์ อรสา โกศลานันทกุล................................................... 13
ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
อนุรักษ์ มีเพียร อรสา โกศลานันทกุล สุ วรรณา โชติสุกานต์................................................... 25
ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
ประเสริ ฐ ศรี อยู่ จุไร โชคประสิ ทธิ์ อรสา โกศลานันทกุล.......................................................... 38
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์
เรื่ องอาหารและสารอาหารสําหรับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
วาสนา สุ ขมาก ชาตรี เกิดธรรม อุษา คงทอง............................................................................ 50
การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้วธิ ีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติ
นิกร ว่องวิกย์การ ดร.อุษา คงทอง ดร.กาญจนา สุ จีนะพงษ์................................................... 61
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ปฏิวตั ิ บุนประสิ ตร์ จุไร โชคประสิ ทธิ์ บุญเรื อง ศรี เหรัญ............................................................ 72
คุณธรรมของผู บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผู สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
สังเวียน องค์สุนทร จุไร โชคประสิ ทธิ์ ชลอ วงศ์แสวง............................................................. 83
ปั ญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารตําบล จังหวัดปทุมธานี
มัณฑนา หริ กจันทร์ ฐิติพร พิชญกุล อรสา โกศลานันทกุล......................................................... 95
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สุ วธี า ฤกษ์เกษม ฐิติพร พิชญกุล อรสา โกศลานันทกุล............................................................. 107

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ผสู้ อน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
วาสนา ใหม่พมุ มา ภิเษก จันทร์เอี่ยม อรสา โกศลานันทกุล....................................................... 119
การศึกษาแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทฤษฎี ของเรดดิน
ธนยง สี มาคูณ สุ วรรณา โชติสุกานต์ อรสา โกศลานันทกุล....................................................... 131
รู ปแบบหน่วยงานสารสนเทศ เพื่อการบริ หารในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
สุ รพรรณ ยงใจยุทธ ภิเษก จันทร์เอี่ยม อนงค์ อนันตริ ยเวช.......................................................... 143
การดําเนินงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
กนก วรศักดิ์ จุไร โชคประสิ ทธิ์ อรสา โกศลานันทกุล............................................................ 155

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว
A STUDY OF CONDITIONS OF OPERATION FOLLOWING THE PROJECT OF BUDDHIST WAY
SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAKAEO
EDUCATIONAL SERVICE AREA
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว และเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยจําแนกตามขนาด
ของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และ
ครู เจ้าของโครงการของโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จํานวน
217 คน ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยน
วิถีพทุ ธอย่างต่อเนื่อง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ด้านการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ งกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรและด้านการนิเทศ การปรับปรุ ง การดําเนินงาน จํานวน 60 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบค่า t โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent
Samples) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
______________________
1)

หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึกษาสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ ด้านการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิ เทศ การปรับปรุ งการดําเนิ นงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนินงานสู งสุ ดคือ ด้านการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรี ยน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนิ นงานอยู่ในระดับตํ่าที่สุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจัง หวัด สระแก้ว ในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาต่า งกัน มีส ภาพการดํา เนิ น งานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตําแหน่งต่างกัน มีสภาพการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .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.
ความสํ าคัญของปัญหา
สังคมไทยแต่โบราณนั้น วัดเป็ นศูนย์กลางการจัดการศึกษา โดยมีพระภิกษุเป็ นผูม้ ีบทบาท
ในการจัดการศึกษาแก่ประชาชนในชุ มชนนั้นๆ วัดเป็ นสถานที่สาํ คัญทางการศึกษาของบุคคล
ทุกระดับชั้น มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะ วัดเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ เพราะในสมัยนั้นรัฐยังไม่ได้
จัดการศึกษาให้แก่ราษฎร โดยตรง หลักสู ตรการศึกษาก็ยงั ไม่ปรากฏแน่นอน แหล่งที่จะให้ความรู ้
แก่บุคคลก็คือที่บา้ นและที่วดั สําหรับการศึกษาที่วดั ซึ่งมีอิทธิพลเหนือชีวิตทางสังคมของคนไทยใน
การกําหนดรู ปแบบประเพณี ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนั้นแบ่งเป็ นวิธีการศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านวัด
(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ อ้างถึงใน ณัฎฐกิตติ์ ศรี สันต์, 2548 : 1) ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา
ตามระบบโรงเรี ยน ทางราชการได้เข้ามาจัดการศึกษาเองโดยแยกโรงเรี ยนออกจากวัดและจัดเป็ น
ระบบการศึกษาแห่ งชาติข้ ึน แต่การจัดการศึกษาของรัฐตามรู ปแบบใหม่น้ ี กระทําไม่ทวั่ ถึงทําให้
บุคคลบางส่ วนไมได้รับความเสมอภาคในทางการศึกษาอันอาจเนื่ องมาจากหลายปั จจัยต่างๆ เช่น
ความยากจน ชุมชนตั้งอยูใ่ นเขตทุรกันดาร ฯลฯ ด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ งบุคคลนั้นได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการศึกษาเป็ นอันมาก จึงพยายามแสวงหาการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่ งความก้าวหน้า
นําพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจํากัด กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงได้ส่งเสริ มการจัดโรงเรี ยนวิถีพุทธขึ้น ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่สาํ คัญที่กระทรวงศึกษาธิ การ
กําลัง เร่ งดําเนิ นการ โรงเรี ยนวิถีพุทธนี้ กระทรวงศึกษาธิ การต้องการให้เป็ นจุดสําคัญของการนํา
คุณค่าของพระพุทธธรรมมาสู่สงั คมไทย
โรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นภาพสะท้อนถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักไตรสิ กขามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และแสดงถึงความพยายามนําหลักพุทธธรรมต่างๆ มาประยุกต์
ในการบริ หารและการจัดการศึกษาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ กล่าวว่า
“การปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวกันว่าสอดคล้องกับรากฐานสังคมไทย ยังไม่มีครั้งใดจะตรงเท่าครั้งนี้ ที่ว่า
ยึดหลักไตรสิ กขาเป็ นหลักของโรงเรี ยนวิถีพุทธ กล่าวได้ว่าเป็ นการเป็ นศักราชใหม่ ขอให้มีความมัน่ ใจ
ว่าเป็ นหนทางที่ถูกต้องแล้ว ช่วยดําเนิ นต่อไปให้ถึงที่สุด สุ ดกําลังของตนเอง” โดยให้มีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของโรงเรี ยนที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างดีที่สุด พร้อมกับสร้างสรรค์
สภาพการดําเนินงานที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกส่ วนมีความสุ ขและได้พฒั นาสังคมที่ดีงามควบคู่กนั ไปสู่ คุณค่า
เมื่อโรงเรี ยนพัฒนาสู่ วิถีพุทธและได้พฒั นาจนเป็ นโรงเรี ยนวิถีพุทธที่ชดั เจน จะสังเกตได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงและประโยชน์อนั มากมายที่เกิดตามมาที่เปี่ ยมไปด้วยความงดงามและคุณค่า นักเรี ยน
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ อย่างชัดเจน พร้อมกับ
การพัฒนาปั ญญาและด้านอื่นๆ การพัฒนาที่จะให้เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ขพร้อมๆ กัน ที่ว่ายาก
จะไม่ยากสําหรับโรงเรี ยนวิถีพุทธสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
มาตรา 9 “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจ ริ ยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และกําหนดให้มี การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ น
สําหรับทุกคน ซึ่งต้องเร่ งรัดให้เกิดการปฏิรูปการศึกษารวดเร็ ว เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นคน
ดี คนเก่ง มีความสุ ข” สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว ความรู ้เท่านั้นจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตของคน
ในสังคมยุคใหม่ (เจือจันทร์ จงสถิตอยู,่ 2544 : 6)
ปั จ จุ บ นั โรงเรี ย นวิถี พุท ธเป็ นนวัต กรรมการจัด การศึ ก ษา 1 ใน 5 รู ป แบบสํา คัญ ที่
กระทรวงศึกษาธิ การดูแล โดยประยุกต์เอาหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาและอยู่ภายใต้
แนวทางการดําเนิ นงาน 5 ด้าน คือ ด้านประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ด้านการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรี ย น ด้า นการปรั บปรุ ง การเรี ย นรู ้ ทุก กลุ่มสาระ ด้า นการปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต ร
ด้านการนิ เทศ การปรับปรุ ง การดําเนิ นงาน โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน มีปัญหา
การจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรี ยนแหล่งเรี ยนรู ้ไม่สะอาด ขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ คณาจารย์ ครู ผูบ้ ริ หาร ขาดความรู ้ ความเข้าใจในหลักสูตร
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จัดการเรี ยนรู ้ที่สะท้อนการพัฒนาไตรสิ กขา ด้านการปรับปรุ ง กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ขาดการพัฒนาต่อเนื่อง กิจกรรมไม่ต่อเนื่องขาดการควบคุมกํากับ นิเทศติดตาม ด้านการนิเทศการ
ปรับปรุ งการดําเนินงาน ขาดการติดตาม ไม่เป็ นระบบ ไม่ต่อเนื่อง ขาดการปฏิสมั พันธ์ ไม่มีเมตตา
กรุ ณา ครู ต่อครู นักเรี ยนต่อนักเรี ยน ครู ต่อนักเรี ยน ขาดการเอาใจใส่ ดูแล ไม่สานงานต่อ ก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริ หารจัดการ ยังมีปัญหาผูท้ ี่รู้ชดั ในหลักพุทธธรรม ไม่ขอ้ งแวะอบายมุข เป็ นผูท้ รงศีล
ปฏิบตั ิธรรมไม่ได้ ซึ่งเป็ นปัญหาในการบริ หาร ที่ตอ้ งอาศัยผูบ้ ริ หารในการกํากับดูแลให้โรงเรี ยนวิถี
พุทธ มีประสิ ทธิภาพให้มากขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ตรัสว่า “ประเทศชาติของเราจะเจริ ญหรื อเสื่ อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั
การศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็ นสําคัญ ผลการฝึ กอบรมในวันนี้ จะเป็ นเครื่ องกําหนดอนาคต
ของชาติในวันข้างหน้า”
จากปั ญหาและสาเหตุที่กล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อนําผลการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้
ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอย่างไรขีดจํากัด
คําสํ าคัญ
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และครู เจ้าของโครงการของโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน มีสภาพการดําเนินงาน
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน และครู เจ้าของโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2549 จํานวน 488 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน และครู เจ้าของโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2549 กําหนดขนาดโรงเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcic and Morgan อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 104) ตัวอย่างสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
random sampling) ได้จาํ นวน 217 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
ปรับปรุ งจาก ณัฎฐกิตต์ ศรี สนั ต์ (2548 : 156-161) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ได้แก่ ตําแหน่ง
หน้าที่ขนาดของโรงเรี ยน ของผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน / รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
และครู เจ้าของโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ.
2549 แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2549 เป็ น
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคริ ท์ (Likert Scale) มีจาํ นวน 60 ข้อ
ในสภาพการประมาณค่างานด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ด้าน
การปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิเทศ การปรับปรุ งการดําเนินงาน
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ดําเนินการโดย
3.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพือ่ ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลจาก
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงโรงเรี ยนทุกแห่งที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
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3.2 ผูว้ ิจยั ออกหนังสื อถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว ทุกแห่ งที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายเหตุผลและความน่าจะเป็ นในการเก็บข้อมูล
และวิธีการตอบแบบสอบถาม
3.3 ผูว้ ิจยั ออกพื้นที่ส่งแบบสอบถามด้วยตนเองทุกโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างแล้วรอเก็บแบบสอบถาม
3.4 ในกรณี ไม่พบผูต้ อบแบบสอบถามหรื อกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะใช้ซองติดแสตมป์
พร้อมจ่าหน้าซองถึงผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรณี ที่ยงั ไม่ส่งแบบสอบถามมา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5.2
4.2 การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ
สมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples)
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ด้านการ
ปรับสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยน ด้านการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ด้านการปรับปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิเทศ การปรับปรุ งการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนินงานสูงสุ ดคือ ด้านการปรับสภาพบรรยากาศ
ของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนินงานอยูใ่ นระดับตํ่าที่สุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรี ยนพบว่า
การดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธของโรงเรี ยนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนินงานสูงสุ ด คือ ด้านการปรับสภาพ
บรรยากาศของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนินงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ด้าน
การประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
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การดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธของโรงเรี ยนขนาดใหญ่โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ด้า นที่ มี ส ภาพการดํา เนิ น งานสู ง สุ ด คื อ ด้า นการปรั บ สภาพ
บรรยากาศของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีสภาพการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด คือ
ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาจังหวัด สระแก้ว ในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาต่า งกัน มีส ภาพการดํา เนิ น งานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ย บเทีย บสภาพการดํา เนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิถีพ ุท ธ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตําแหน่ งต่างกัน มีสภาพการดําเนิ นงานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผูว้ จิ ยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึก ษาสภาพการดํา เนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิถีพุท ธ สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ ด้านการปรับ
สภาพบรรยากาศของโรงเรี ย น ด้า นการปรับ ปรุ ง การเรี ย นรู ้ทุก กลุ่ม สาระ ด้า นการปรับ ปรุ ง
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และด้านการนิ เทศ การปรับปรุ งการดําเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มีสภาพการดําเนิ นงานสู งสุ ดคือ ด้านการปรับสภาพบรรยากาศของ
โรงเรี ย น อยู่ในระดับมาก และด้า นที่ มี ส ภาพการดํา เนิ น งานอยู่ใ นระดับ ตํ่า ที่ สุ ด คื อ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าในโรงเรี ยนมีการจัดอาคาร
สถานที่ แหล่งเรี ยนรู ้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ และสภาพการ
ดําเนิ นงานด้านการปรั บสภาพบรรยากาศของโรงเรี ยนอยู่ในระดับมาก การจัดอาคาร สถานที่
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรี ยนเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้การเรี ยนการสอนดําเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งส่ งผลถึงความเจริ ญงอกงามทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของนักเรี ยน และการจัดบรรยากาศให้กบั บุคลากรและนักเรี ยนเป็ นการเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรและนักเรี ยนได้นาํ ไปปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ ไพฑูรย์ กาญจนะประยูร (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเกาะโพธิ์ ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเกาะโพธิ์ถว้ ยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงลําดับมากไปน้อย คือ พฤติกรรมของครู ผสู ้ อน พฤติกรรมของนักเรี ยน พฤติกรรม
ของเพื่อนร่ วมชั้น และอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อมทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเกาะโพธิ์ ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศและระดับชั้น โดยรวม
และรายด้า น แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ และพรพจน์ พจน์ พ ฒ
ั นพล (2548) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนวัดเทพนิมิต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ผลการวิจ ัย พบว่า การจัด สภาพสิ่ ง แวดล้อ มของโรงเรี ย นวัด เทพนิ มิต สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนวัดเทพนิ มิต ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านการบริ หาร
อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านอาคารสถานที่ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และสุ รัตน์ ทองประเทศ
(2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นที่ มีอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย ง
ตามลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้า นสวัส ดิ ก ารและประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา และ
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและความพร้อมทางปั จจัย อยู่
ในระดับปานกลาง สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
โดยรวมแตกต่างกัน มีรายละเอียดความแตกต่างกัน 17 คู่ ดังนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษากับกลุ่มอํานวยการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภาในกลุ่มบริ หารงาน
บุคคลกับกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษากับทุกกลุ่ม และกลุ่ม
ส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชนกับทุกกลุ่ม นอกนั้นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วาสนา ต๊ะกาบโค (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การประเมินการดําเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบว่า คุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในโครงการ
โรงเรี ย นวิถีพุท ธ การดํา เนิ น การบริ ห ารจัด การอย่า งเป็ นระบบ การจัด การด้า นกายภาพและ
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม ด้านกระบวนการประกอบด้วย การเรี ยนการสอนที่บูรณาการไตรสิ ขา ศีล
สมาธิ ปั ญญา การจัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็ นกัลยาณมิตร การจัดกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต
ด้านผลผลิต ประกอบด้วย การพัฒนากาย ศีล จิต และปั ญญาอย่างบูรณาการของผูเ้ รี ยน และด้าน
ผลกระทบ ประกอบด้วยบ้าน / ชุมชน วัด โรงเรี ยน (บวร) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรี ยน
วิถีพทุ ธ มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก ด้านการปรับปรุ งกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โรงเรี ยนได้ทาํ
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การปรั บปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักศึกษาคิดเป็ น มีเหตุผล กิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตรจะต้องสร้างสรรค์และพัฒนาไม่ใช่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรุ นแรง และด้านที่มีสภาพ
การดําเนิ นงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนอาจจะยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทําให้เกิดการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ไม่ทวั่ ถึง ทําให้การดําเนิ นงานของ
โรงเรี ยนวิถีพุทธยังไม่เกิ ดประสิ ทธิ ผลเท่าที่ควร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรนุ ช พัดเย็นชื่ น
(2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจ ัยพบว่า ศึ กษาปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 รายด้าน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ค้นคว้าหาข้อมูล ด้านการวางแผน ด้านการสื่ อสาร และด้านการติดตามประเมินผล อยูใ่ นระดับปาน
กลางทุกด้าน การเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พานิ ช พิสุทธิ ภกั ดิ์ (2543) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
ปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันภัยจังหวัด ในภาคตะวันออก ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันภัยจังหวัด ในภาคตะวันออก
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้าราชการกับประชาชนมีทศั นะต่อปั ญหาการบริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์ของสํานักงานประกันภัยจังหวัดไม่แตกต่างกัน
นอกจากนั้น สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2548 : 3) ได้กล่าวถึงโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพุทธ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเด็กไปในทางที่ดีข้ ึน เด็กมีความอ่อนน้อมมากขึ้น
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปั ญหายาเสพติดลดลงมาก เด็กมีความเรี ยบร้อยและร่ าเริ ง โรงเรี ยนสามารถ
เปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของชุมชนในบางเรื่ องได้ดว้ ย เป็ นการประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน
เพื่อสร้างคนรุ่ นใหม่ให้เป็ นที่พ่ ึงของสังคม สอดคล้องกับ สิ ริกร มณี รินทร์ (2547 : 3) ที่กล่าวว่า
ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู ้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิ กขาที่ชดั เจนในการให้การศึกษา
พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่ งเสริ มให้สถานศึกษานําระบบ
ของพุทธธรรมมาประยุกต์จดั กับระบบการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาปั จจุบนั เพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์เต็มที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติกาํ หนดที่มีคุณสมบัติของการ
เป็ นคนดี เก่ง มีความสุ ขอย่างแท้จริ ง อันเป็ นเป้ าหมายแท้ของพุทธธรรมอยูแ่ ล้ว ให้มีความชัดเจน
ขึ้นโดยผ่านการดําเนิ นงานของ “โรงเรี ยนวิถีพุทธ” อันจะเป็ นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่ การพัฒนาใน
โรงเรี ยนอื่นๆ ต่อไป
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2. การเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึ ก ษาจัง หวัด สระแก้ว ในเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ างกัน มี สภาพการดํา เนิ น งานตาม
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่าไม่วา่ โรงเรี ยนจะสังกัดอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาไหน แต่ละ
โรงเรี ยนต่างก็ยดึ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานเหมือนกัน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั
ไว้ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
3. การเปรี ย บเทีย บสภาพการดํา เนิ น งานตามโครงการโรงเรี ย นวิถีพ ุท ธ สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตําแหน่งต่างกัน มีสภาพการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เพราะว่าตําแหน่ งเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนิ นงานตามโครงการ
โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ ในแต่ละตําแหน่งย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่การทํางานที่แตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. โรงเรี ยนควรมีการประชาสัมพันธ์ดา้ นการนิเทศ ติดตาม แผนงาน โครงการของการจัด
กิจกรรมแต่ละด้านให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบ
2. โรงเรี ยนควรมีมุมหรื อห้องให้ศึกษาพุทธธรรม บริ หารจิต เจริ ญภาวนาอย่างเหมาะสม
3. โรงเรี ยนควรจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการพุทธธรรมหรื อหลักไตรสิ กขา (ศีล สมาธิ
ปั ญญา) ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
4. โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้อย่างมีเหตุผล
(โยนิโสมนสิ การ)
5. โรงเรี ยนควรมีการนิเทศกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาการจัดสภาพการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
2.
ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึง พอใจของนัก เรี ย น ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
3. ควรศึกษาปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานโรงเรี ยนวิถีพุทธ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
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ความต้ องการการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สั งกัดสํ านักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัดสระแก้ว
PARENTS' PARTICIPATORY NEEDS FOR GUIDANCE ADMINISTRATION OF SCHOOLS UNDER
THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA
1)

นพดล นามวงษา 1) สุ วรรณา โชติสุกานต์ 1) อรสา โกศลานันทกุล
1)
Noppadol Namwongsa 1) Suwanna Chotisukan 1) Orasa Kosalanantakul

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จํานวน 4 ด้าน คือ 1. การมีส่วนร่ วมในการวางแผนตัดสิ นใจ 2. การมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงาน 3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ตามเพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 1
และเขต 2 จํา นวน 378 คน เครื่ อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื่อ การวิจ ยั ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามความต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น สถิติที่ใช้ใน
การวิเ คราะห์ ข อ้ มู ล ได้แ ก่ ค่า ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่า สถิ ติ t-test
(Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า
1. การศึกษาระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนว
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับความต้องการการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จํานวน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
______________________
1)

หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ อยู่ในระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ
ด้านการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตาม เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วม
น้อยที่สุด คือ ด้านการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.1 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ วมของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามเขต
พื้นที่การศึกษา พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการดําเนินงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล
2.2 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการรับผลประโยชน์
2.3 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามอายุ
โดยภาพรวมและรายด้าน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดําเนินงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล ไม่พบความแตกต่าง
2.4 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ วมของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามอาชีพ
โดยภาพรวมและรายด้าน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดําเนิ นงาน ด้านการ
รับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .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.
ความสํ าคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้ อหาสาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน คํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันแก้ปัญหา และเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง (กรมวิชาการ, 2545 : 1)
สําหรับการบริ หารงานแนะแนวเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้น จําเป็ นต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ ายอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เนื่ องจากทุกปั ญหาของผูเ้ รี ยน
ล้วนมีสาเหตุและไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทนั ใด แต่เป็ นการสัง่ สมประสบการณ์ท้ งั ในด้านความคิด ความรู ้สึก
และการกระทํา หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ปั ญหาอาจลุกลามจนยากแก่การแก้ไขใน
ที่สุด (กรมวิชาการ, 2545 : 21) การดําเนิ นงานแนะแนวให้สนองเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดังกล่าว สถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการแนะแนวและบริ หารจัดการ ตามแผนพัฒนาการ
แนะแนว ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ที่เน้นการแนะแนวมิติใหม่ ซึ่งเป็ นการแนะแนวเชิงรุ กที่มุ่ง
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ส่ งเสริ ม พัฒนา และสร้างภูมิคุม้ กันที่มนั่ คง โดยการมีส่วนร่ วมและประสานงานจาก
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการ, 2545 : 2)
จากสภาพข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นความสําคัญของการแนะแนว และการมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน จึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการการมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนําไปใช้ในการบริ หารงานแนะแนว ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา และส่ งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน จัดการแนะแนวให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เหมาะสมต่อไป
คําสํ าคัญ
การมีส่วนร่ วม การบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ผูป้ กครองที่ มี เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พและเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่ างกัน จะมี ความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน ต่างกัน หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนว
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตาม เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่างในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูป้ กครองของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 1 และเขต 2
จํานวน 86 โรงเรี ยน ในอําเภอต่างๆ จํานวน 9 อําเภอ รวมจํานวนประชากร 6,778 คน กําหนดเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง 378 คน คํานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ค่าความคาด
เคลื่อนที่ระดับ .05 ดําเนินการสุ่ มตัวอย่างอําเภอในเขต 1 จํานวน 3 อําเภอและเขต 2 จํานวน 2 อําเภอ
จากนั้น สุ่ มตัว อย่า งโรงเรี ย นโดยวิธีจ ับฉลาก และสุ่ ม ตัว อย่างผูป้ กครองแบบระบบ (systematic
sampling)
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การมีส่วนร่ วม
และตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาวิจยั จากเอกสารงานวิจยั รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่นๆ
2.3 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูป้ กครอง ผูต้ อบแบบสอบถาม
2.4 สร้ างแบบสอบถามเป็ นรายข้อ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้
ครอบคลุมขอบข่ายกิจกรรม/การบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน
2.5 นําร่ างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุม เพื่อตรวจสอบเนื้ อหา สํานวน
ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
2.6 นําร่ างแบบสอบถามไปตรวจวัดความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีความรู ้เรื่ องการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
2.7 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนอให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความตรงเชิงเนื้อหา สอดคล้องกับการบริ หารงานแนะแนวโดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruency) ยุทธ ไกยวรรณ์ (2545 : 159) ระหว่างข้อ
คําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และนําไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผูป้ กครองที่ไม่ได้ถูกสุ่ มเป็ นตัวอย่าง
จํานวน 30 คน แล้วนําผลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา ( α - Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach, 1971 : 171, อ้างอิงในอภิ
สรรค์ ภาชนะวรรณ, 2544 : 119)
2.8 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพแล้ว นําไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูป้ กครองผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้ กครองที่ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครองในการบริ ห ารงานแนะแนวโรงเรี ย น สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผนตัดสิ นใจ การมี
ส่ วนร่ วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การศึกษาระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะ
แนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
และเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ค่าสถิติ t-test (Independent) และเปรี ยบเทียบตามอายุและอาชีพ ใช้สถิติ
F-test และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี
ของเชฟเฟ่
ผลการวิจัย
1. การศึกษาระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนว
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับความต้องการการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จํานวน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ อยู่ในระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ
ด้านการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ผูป้ กครองต้อ งการมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด คื อ ท่ า นยิน ดี ร่ ว มในการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของ
นักเรี ยน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านสามารถมีบทบาทในการศึกษาความต้องการของ
นักเรี ยน อยู่ในระดับมาก และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุดคือ ท่านสามารถเสนอแนะ
การจัดโครงสร้างงานแนะแนวของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการดําเนิ นงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูป้ กครองต้องการมี ส่ว นร่ วมมากที่ สุด คื อ ท่ า นยิน ดี เ ข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานในโครงการ/งาน/
กิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ท่านสามารถเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ น
คณะกรรมการดําเนิ นงานแนะแนวของโรงเรี ยน และท่านพร้อมที่จะเข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานในการ
ชี้แจงการดําเนิ นงานแนะแนวให้ผทู ้ ่ีเกี่ยวข้องเข้าใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมี
ส่ วนร่ วมน้อยที่สุด ท่านมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์งานแนะแนวกับหน่วยงานภายนอก อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
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ด้านการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ท่านมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการแนะแนว
ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถ ความถนัดตามศักยภาพตรงความต้องการ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ ท่านต้องการมีส่วนช่ วยเหลือพัฒนาเยาวชนในชุ มชนได้ศึกษา เลือกอาชี พตามสภาพความ
ต้องการของชุมชน อยูใ่ นระดับมาก และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับ
โอกาสในการเสนอแนวคิด นโยบาย การดําเนินงานแนะแนวได้ตรงตามความต้องการ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูป้ กครองต้องการมี ส่วนร่ วมมากที่ สุด คื อ ท่านสามารถเข้าร่ วมกําหนดบุคลากร ผูท้ าํ หน้าที่
ประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว อยูใ่ นระดับปานกลาง รองลงมา คือ ท่านยินดีร่วมรายงานผลการ
ดําเนินงานแนะแนว และเผยแพร่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ อยูใ่ นระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมี
ส่ วนร่ วมน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถเข้าร่ วมประชุม สรุ ป วิเคราะห์ผล การดําเนินงานแนะแนวตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตาม เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วม
น้อยที่สุด คือ ด้านการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.1 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ วมของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามเขต
พื้นที่การศึกษา พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการดําเนินงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล
2.2 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการรับผลประโยชน์
2.3 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามอายุ
โดยภาพรวมและรายด้าน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดําเนินงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล ไม่พบความแตกต่าง
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2.4 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ วมของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามอาชีพ
โดยภาพรวมและรายด้าน จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ ด้านการดําเนินงาน ด้าน
การรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การศึกษาระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนว
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ระดับความต้องการการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว จํานวน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ อยู่ในระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ
ด้านการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
(Participation in benefits)ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์น้ นั นอกจากความสําคัญของผลประโยชน์
ในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึ งการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย
ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลที่ เกิ ดขึ้นในทางลบที่ เป็ น
ผลเสี ยของโครงการ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย
เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ผูป้ กครอง เขต 1 ต้องการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ
ด้านการวางแผนตัดสิ นใจ อยู่ในระดับปานกลาง และผูป้ กครองต้องการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ
ด้านการดําเนิ นงาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าผูป้ กครองมี โอกาสเสนอแนวคิ ด
นโยบาย การดําเนิ นงานแนะแนวได้ตรงตามความต้องการ ได้รับความรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นงานแนะแนว ทําให้เ กิ ดความภาคภู มิใจที่ ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ดําเนิ นงานแนะแนวให้มีประสิ ทธิ ภาพ การได้รับคํายกย่อง สรรเสริ ญ การยอมรับนับถือจากชุมชน
ในการเสี ยสละเข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินงานแนะแนว
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โรงเรี ยนได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนางานแนะแนวโรงเรี ยน
ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
2.2 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าผูป้ กครองสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ไม่ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิงต่างก็มีความรู ้ ความสามารถ มีแนวคิดในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เพือ่ ให้การบริ หารงานแนะแนวเกิดประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
มากยิ่งขึ้นไป
2.3 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เพราะว่าผูป้ กครองที่ มีวุฒิการศึกษาต่ างกันจึ งมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารงานแนะแนวที่
แตกต่างกันออกไป และผูป้ กครองที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งย่อมมีความคาดหวังให้บุตรหลานของตน
ได้รับความรู ้และประสบการณ์สูงกว่าผูป้ กครองที่มีการศึกษาตํ่ากว่า ดังนั้นผูป้ กครองจึงมีความ
ต้องการที่จะบริ หารงานแนะแนวของโรงเรี ยนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบุตรหลาน
2.4 การเปรี ยบเที ย บระดับ ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครองในการ
บริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามอายุ
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่าง ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าผูป้ กครองที่มีอายุต่างกันต่างก็มี
จุดมุ่งหมายในการบริ หารงานแนะแนวที่เหมือนกัน โดยให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรัฐยา
โรจนคริ น ทร์ (2545) ได้ทาํ การวิ จ ัย เรื่ อง การบริ ห ารงานแนะแนวโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานการประถมศึ ก ษา อํา เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี จัง หวัด อุ บ ลราชธานี
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการครู ที่มีอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานแนะแนว
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง ด้านการบริ หารงาน
แนะแนว ด้านการจัดบริ การงานแนะแนว 5 ด้าน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.5 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการบริ หารงาน
แนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
และรายด้า น จํา นวน 4 ด้า น คื อ ด้า นการวางแผนตัด สิ น ใจ ด้า นการดํา เนิ น งาน ด้า นการรั บ
ผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าอาชีพของผูป้ กครองแต่ละบุคคลเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่าง
ยิ่งในการดํารงชีพ ในแต่ละอาชีพแต่ละสาขาต่างก็ให้ความเอาใจใส่ ความเข้าใจและความสนใจ
ต่อ การบริ ห ารงานแนะแนวโรงเรี ย นทุก ขั้น ตอน ในทุกๆด้าน เพื่อให้การบริ หารงานแนะแนว
ดังนั้นผูป้ กครองที่มีอาชี พต่างกันย่อมมีความคิดเห็น
โรงเรี ยนดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เกี่ยวกับการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยนต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรให้ผปู ้ กครองสามารถเสนอแนะการจัดโครงสร้างงานแนะแนวของโรงเรี ยน
2. ควรให้ผปู ้ กครองมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์งานแนะแนวกับหน่วยงานภายนอก
3. ควรให้ผปู ้ กครองได้รับโอกาสในการเสนอแนวคิด นโยบาย การดําเนินงานแนะแนว
ได้ตรงตามความต้องการ
4. ควรให้ผปู ้ กครองสามารถเข้าร่ วมประชุม สรุ ป วิเคราะห์ผล การดําเนินงานแนะแนว
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการการบริ หารงานแนะ
แนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการการบริ หารงานแนะแนว
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
3. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงานแนะแนวโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
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ความต้ องการมีส่วนร่ วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สั งกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
PARTICIPATORY NEEDS FOR ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL PERSONNEL
UNDER DIRECTORATE OF RTAF EDUCATION
1)

อนุรักษ์ มีเพียร 1)อรสา โกศลานันทกุล 1)สุ วรรณา โชติสุกานต์
1)
Anurak Mee-pien 1)Orasa Kosalanantakul 1)Suwanna Chotisukan

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
และเปรี ยบเทียบความต้องการความต้องการมีส่วนร่ วม ในการบริ หารงานวิชาการทั้ง 5 งาน ของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การ
ทํางาน ลักษณะสถานศึ กษา ระดับการศึกษาของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่เป็ นนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน จํานวน 189 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่ วนประเมินค่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าทางสถิติแบบ t -test Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึ กษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยในด้านร่ วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด รองลงมาบุคลากรของโรงเรี ยนจ่าอากาศมีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านดําเนิ นการทางวิชาการ
โรงเรี ยนและศูนย์ภาษามีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านร่ วมตัดสิ นใจงานทางวิชาการ และด้านร่ วม
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด

__________________________________________________________________________
1)
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2. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร
พบว่า บุคลากรที่มีช้ นั ยศทางทหารต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
4. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความต้องการบริ หารงานวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านร่ วมตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
5. การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า บุ คลากรที่ มีระยะเวลาต่างกันมี ความต้องการมี ส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
6. การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
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.
ความสํ าคัญของปัญหา
รากฐานสํ า คัญ ของการพัฒ นา คื อ การเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถ ศัก ยภาพและ
ความเข้ม แข็ง ในระดับ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน อัน จะเป็ นพื้ น ฐานสั ง คมไทยในอนาคต
การพัฒ นาคุ ณ ภาพ และศัก ยภาพของคน ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นทรั พ ยากรที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด ต่ อ การพัฒ นา
ทั้งนี้ เนื่ องจากคนเป็ นกลไกที่ สําคัญต่ อการพัฒนาในทุ ก ๆ ด้าน การเสริ มสร้ างศักยภาพของคน
จะต้องประกอบด้วยการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สุ ขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความรู ้
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ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวให้ทนั ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยกระบวนการพัฒนาคน จําเป็ นต้องใช้
ระบบ
การศึกษาและการฝึ กอบรมเป็ นกลไกในการดําเนิ นงาน (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการทหารสูงสุ ด กระทรวงกลาโหม, 2547 : 1)
ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็ นหน่วยงานระดับปฏิบตั ิที่สาํ คัญ จึงจําเป็ นต้องบริ หารจัดการงาน
ทุ ก อย่า งไปพร้ อ มๆ กัน อย่า งมี คุ ณ ภาพ โดยมี ง านวิ ช าการเป็ นงานหลัก และงานอื่ น ๆ เป็ นงาน
สนั บ สนุ น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของผูเ้ รี ย น รู ป แบบการบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพที่ สุ ด ในปั จ จุ บ ัน คื อ
การบริ ห ารแบบประชาธิ ป ไตย เพราะเป็ นการบริ ห ารแบบกระจายอํา นาจตามนโยบายปฏิ รู ป
การศึกษาเป็ นการบริ หารที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
และหลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Based Management) ซึ่ งให้ความสําคัญของ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพราะการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีประโยชน์และเทคนิคสําคัญ คือ ช่วย
สร้างความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การ ทราบถึงความต้องการในการพัฒนางานของ
องค์การ เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่ อยชาในการปฏิบตั ิงานช่วยลดความ
ขัดแย้งและต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ สร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยเทคนิ คสําคัญ
ได้แก่ การใช้กลุ่มทํางานเฉพาะกิจและคณะทํางาน มีคณะกรรมการให้คาํ แนะนํา การติดต่อสื่ อสาร
อย่างต่อเนื่องทัว่ ถึง การระดมความคิด การฝึ กอบรมต่างๆที่จาํ เป็ น ยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็ นหลัก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 187)
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ มีภารกิจ ให้การฝึ กศึกษา
ทหารอากาศ การอนุศาสนาจารย์ และควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการฝึ กศึกษา และ
ด้านอนุ ศาสนาจารย์ มี เ จ้ากรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึ กษาทหารอากาศเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ โดยมีสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนในสังกัด จํานวน 6 แห่ ง ได้แก่ ศูนย์ภาษาโรงเรี ยนจ่า
อากาศ โรงเรี ยนรวมสายวิทยาการ โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด โรงเรี ยนครู ทหาร โรงเรี ยน
นายทหารชั้นประทวน สถานศึกษาเหล่านี้ เป็ นแห่ งผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ ให้กบั กองทัพอากาศ
มาเป็ นเวลานาน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความชํานาญในแต่ละสายวิทยาการเข้า
มาอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ความรู ้และสนับสนุ นแก่ผเู ้ ข้ารับการศึกษา บุคลากรเหล่านี้ จะปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจที่กองทัพกําหนด (Job description) และภารกิจที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามต้อ งการศึ ก ษา
ถึงบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องโดยตรงในการบริ หารงานวิชาการ อันเป็ นงานหลักที่ สําคัญของการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาของกองทัพ ครู ทุกคนหรื อบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
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วิ ช าการ ในสถานศึ ก ษา ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งตามแนวทางการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบัน การศึกษาของกองทัพ 5
งาน คือ การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริ การทางวิชาการ กระบวนการวัดและประเมินผล (กรมยุทธศึกษา
ทหาร กองบัญชาการทหารสู งสุ ด, 2543 : 6 - 7) โดยให้ครู มีส่วนร่ วมตามแนวคิดของ โคเฮนและ
อัพฮอฟ (John M.Cohen and Norman T.Uphoff , 1977 : 6) ใน 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ร่ วมตัดสิ นใจ
ระดับที่ 2 ร่ วมดําเนินการ ระดับที่ 3 ร่ วมแบ่งปั นผลประโยชน์ ระดับที่ 4 ร่ วมประเมินผล ซึ่ งคาดว่าจะ
ส่ งผลให้คุณภาพการบริ หารงานวิชาการดีข้ ึน ทําให้ครู หรื อบุคลากรเกิ ดขวัญกําลังใจในการทํางานมี
ความผูกพันกับงานที่รับผิดชอบ มีการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ (เมธี เบ็ญจธรรม, 2550 : 3)
ดังนั้นการศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ เป็ นการศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ
ฝึ กศึ ก ษาทหารอากาศ เป็ นการศึ ก ษาให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเจตนารมณ์
แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกองทัพอากาศ ต่อไป
คําสํ าคัญ
ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. บุคลากรในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษา
ทหารอากาศ ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
แต่ละงานแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
2. บุคลากรในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษา
ทหารอากาศ ที่มีช้ นั ยศทางทหารและระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
วิชาการ แต่ละงานแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้ง 5 งาน
คือ การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริ การทาง
วิ ช าการ กระบวนการวัด และประเมิ นผล ตามชั้น ยศนายทหารสั ญญาบัต ร นายทหารประทวน
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หน้าที่ ในการทํางานในฝ่ ายผูส้ อน ฝ่ ายสนับสนุ นการศึ กษา ลักษณะสถานศึ กษาที่ เ ป็ นโรงเรี ย น
จ่าอากาศและโรงเรี ยนอื่นๆ ที่อยูใ่ นสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหาร
อากาศ ระยะเวลาการในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่นอ้ ยกว่า 5 ปี 5 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา
ของบุคลากรที่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และสูงกว่า
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ที่เป็ นนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวน ที่ทาํ หน้าที่สอน ฝึ กวิชาทหาร ปกครอง อํานวยการศึ กษา และสนับสนุ น
การศึกษา จํานวน 6 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนจ่าอากาศ ศูนย์ภาษา โรงเรี ยนรวมสายวิทยาการ โรงเรี ยน
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด โรงเรี ยนครู ทหาร โรงเรี ยนนายทหารชั้นประทวน รวมทั้ง 355 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ที่เป็ นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
แบ่งตามหน้าที่ในการทํางาน เป็ นฝ่ ายผูส้ อน ฝ่ ายสนับสนุนการศึกษา สถานศึกษาแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
คือ โรงเรี ยนจ่าอากาศ และโรงเรี ยนอื่นๆ ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane' อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ที่
ความคลาดเคลื่อน .05 ได้ 189 คน โดยสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แล้วสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรผูต้ อบแบบสอบถามตาม
ตัวแปรต้นที่ตอ้ งการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์การทํางาน นับเป็ นปี เป็ นแบบ
สํารวจรายการ (Cheek – list) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษา
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ทหารอากาศ โดยครอบคลุม 5 งาน คือ การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริ การทางวิชาการ กระบวนการวัดและประเมิ นผล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งได้พฒั นาจากแนวคิดของ โคเฮน
และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977 : 6) ได้แก่ ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนิ นการ ร่ วมรับ
ผลประโยชน์ ร่ วมประเมินผล เป็ นเครื่ องมือการวัด
3. การสร้างคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนํามาสร้างและพัฒนาเป็ นแบบสอบถามสําหรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
3.2
ศึ ก ษาหลัก การสร้ า งแบบสอบถามและกํา หนดขอบเขตเนื้ อ หาจะสร้ า ง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดส่ วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละด้าน ซึ่ งขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าใน
ครั้งนี้ ได้แก่
3.2.1 สถานภาพ
3.2.2 ขอบข่ายและการบริ หารงานวิชาการ 5 งาน คือ 1) การพัฒนาหลักสู ตร
2) กระบวนการเรี ยนการสอน 3) กระบวนการวิจยั 4) กระบวนการให้บริ การทางวิชาการ
5) กระบวนการวัดและประเมินผล
3.3.3 สร้างแบบสอบถามที่กาํ หนดในข้อ 2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นขอ
ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้ อหาและ
การใช้ภาษา
3.3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงในเนื้ อ หาของแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ข ้อ เสนอแนะและปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Item – Objective Congruence Index : IOC) ของยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ (2543 : 123)
แปลความหมายของคะแนน ดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพย์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพย์เฉพาะ
- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพย์เฉพาะ
และเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรื อเทียบเท่า 0.5 ส่ วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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3.3.5 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการที่ทาํ
หน้าที่ ด้านการศึ กษาและเคยเป็ นผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานในสถานศึ กษาของกองทัพอากาศแต่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
3.3.6 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970 : 161 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ,
2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95
3.3.7 นําแบบสอบถามที่ทดสอบใช้แล้วไปปรับปรุ ง ได้ขอ้ คําถามด้าน แล้วนําไป
เก็ บ ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจริ ง เพื่ อ นํา ผลมาวิ เ คราะห์ ตามความมุ่ ง หมายและสมมติ ฐ านของ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ดาํ เนินการโดย
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงหัวหน้าสถานศึกษาสังกัดกรม ยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ทั้ง 6 แห่ ง เพื่อขอเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยดําเนิ นการผ่าน
หั ว หน้า สถานศึ ก ษาสั ง กัด กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ กองบัญ ชาการฝึ กศึ ก ษาทหารอากาศ
ทั้ง 6 แห่ ง เป็ นผูม้ อบแบบสอบถามแก่ ผู ต้ อบแบบสอบถาม และเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม
จากผูต้ อบแบบสอบถามคืนหลังจากส่ งแบบสอบถามแล้ว 1 สัปดาห์
4.3 การรวบรวมแบบสอบถามที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว กระทําโดยการเก็บด้วยตนเอง
ตามสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิ จ ัย นําข้อ มู ล จากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อนี้
5.1 การแสดงผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติหาค่าร้อยละ
(percentage)
5.2 หาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาความกระจายของข้อมูล
5.3
เปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ใช้สถิติ F – test
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ภายหลังการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เมื่อพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ จึ งใช้การเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
รายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe test)
ผลการวิจัย
1. ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยในด้านร่ วมรั บผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด
รองลงมาบุคลากรของโรงเรี ยนจ่าอากาศมีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านดําเนิ นการ
ทางวิชาการ โรงเรี ยนและศูนย์ภาษามีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านร่ วมตัดสิ นใจงานทางวิชาการ
และ ด้านร่ วมประเมินผล มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
2. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร
พบว่า บุคลากรที่มีช้ นั ยศทางทหารต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
4. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา พบว่า
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา สัง กัด กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศมี ค วามต้อ งการบริ ห ารงานวิ ช าการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านร่ วมตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
6. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่าง
กัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
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1. ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ 4 ด้าน ได้แก่ ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
ดําเนิ นการ ร่ วมรับผลประโยชน์ ร่ วมประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยในด้านร่ วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาบุคลากรของ
โรงเรี ยนจ่าอากาศมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการด้านร่ วม ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า การบริ หารงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศมีความสําคัญทุกด้าน ในด้านร่ วม
รับผลประโยชน์น้ นั มีความสําคัญทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ จึงควรต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ของหน่วยงาน ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็ นผลเสี ยของโครงการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษต่อบุคคลใน
สังคมด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธี เบ็ญจธรรม (2550 ) ได้ศึกษาความต้องการการมีส่วน
ร่ ว มบริ ห ารงานวิช าการของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ปราจีนบุรีในการบริ หารงานวิชาการทั้ง 12 งาน ประกอบด้วยการมีส่วนร่ วมที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการร่ วมตัดสิ นใจ ด้านร่ วมดําเนิ นการ ด้านร่ วมรับผลประโยชน์ ด้านร่ วมประเมินผล
พบว่า ความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ดา้ นร่ วมรับผลประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านร่ วมดําเนินการ ด้านร่ วมตัดสิ นใจและด้านร่ วมประเมินผลตามลําดับ ในส่ วนของประสบการณ์
การทํางานผูท้ ี่มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่มาก จะมีความต้องการบริ หารงานวิชาการน้อยกว่าผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์มากในด้าน ร่ วมตัดสิ นใจและการประเมินผล ส่ วนในด้านร่ วมดําเนิ นการและด้านร่ วม
รับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามช่วงชั้นที่ทาํ การสอนโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากและไม่แตกต่างกัน
2. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร
พบว่า บุคลากรที่มีช้ นั ยศทางทหารต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษาในแต่ละชั้นยศต่างก็มีหน้าที่ ความ
รั บผิดชอบในการบริ ห ารงานวิชาการที่ ปฏิ บตั ิ เหมื อนกัน โดยบุ คลากรแต่ ละคนต่ างก็ได้ยึด ถื อ
กฎระเบียบ แนวปฏิ บตั ิ การบริ หารงานวิชาการในรู ปแบบเดี ยวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษาประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
ดียงิ่ ขึ้น
3. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมี ส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
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วิ ชาการไม่ แตกต่ างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ เพราะว่ าในแต่ ละสถานศึ กษา
บุคลากรแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานวิชาการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากผูบ้ งั คับบัญชา ดังนั้นไม่ว่าบุคลากรจะมีตาํ แหน่งหน้าที่ในการบริ หารงานวิชาการในฝ่ ายไหนก็ตาม
บุคลากรทุกคนต่างก็ให้ความสําคัญในการบริ หารงานวิชาการที่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงาน
วิ ชาการในสถานศึ กษาดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ
สถานศึ กษา การมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรแต่ ละคนตามหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานจึ งไม่
ต่างกัน
4. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความต้องการบริ หารงานวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านร่ วมตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
ทั้ง นี้ เพราะว่ า ไม่ ว่ า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กัด กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานศึกษาไหน ต่างก็ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทาง นโยบายในการบริ หารงานวิชาการ
ของ สถานศึกษาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การบริ หารงานวิชาการเกิดประสิ ทธิผล และเพื่อให้
การบริ หารงานวิชาการสถานศึกษาได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยเน้นที่จะพัฒนางานวิชาการ
ในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
5.
การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ เพราะว่าในการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน เพราะไม่ว่าบุคลากรในสถานศึกษา
มี ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานมากน้อยเพียงใด ต่างก็ทาํ หน้าที่ในการบริ หารงานวิชาการอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดแก่สถานศึกษา ดังนั้นการปฏิบตั ิงานบริ หารงานวิชาการของบุคลากรตามระยะเวลาจึงไม่ต่างกัน
6. การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศรี แสงศรี (2545) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึ กษา สังกัดสํานักงานการประถมศึ กษาอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์ ผลการวิจยั
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
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ร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรให้บุคลากรร่ วมตัดสิ นใจเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริ มการหาความรู ้ใหม่ผ่าน
วิธีการวิจยั
2. ควรให้บุค ลากรร่ ว มดํา เนิ น การเป็ นคณะกรรมการดํา เนิ น การวัด และประเมิ น ผล
การจัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสู ตรเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. ควรให้บุคลากรร่ วมรับผลประโยชน์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานวิชาการ
4. ควรให้บุคลากรร่ วมประเมินผลงานวิจยั เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการของบุคลากรในการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
3. ควรมีการศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
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ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน
ในสั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปราจีนบุรี
PROBLEMS IN EXTERNAL QUALITY ASSURANCE OF SCHOOLS UNDER
THE OFFICE OF PRACHINBURI EDUCATIONAL SERVICE AREA
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ประเสริ ฐ ศรี อยู่ 1) จุไร โชคประสิ ทธิ์ 1) อรสา โกศลานันทกุล
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________________________________
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก
ของโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาปราจี นบุรี ปี การศึกษา 2549
จํานวน 274 โรงเรี ยน จํานวน 231 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู เกี่ยวกับระดับปั ญหา ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .83 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ หา
ค่าที (t-test independent) และค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุ งและพัฒนา
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายขั้นตอน พบว่า ขนาดโรงเรี ยน
ที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน

__________________________________________
1)

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามตําแหน่ ง พบว่า ตําแหน่ งต่างกันระดับปั ญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนา ไม่มีความแตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
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.
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและ
สังคมมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดของประเทศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดไว้ชดั เจนในหมวดที่ 6
มาตรฐานและการประกันคุ ณภาพการศึกษาว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอกโดยหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด และสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และให้ ถื อ ว่ า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตอ้ งดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และให้มีสาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทําหน้าที่พฒั นาเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพภายนอกและทํา
การประกันผล การจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคํานึ งถึงความมุ่งหมาย
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่กาํ หนดไว้หนึ่ งครั้งในทุกห้าปี โดยสถานศึกษา
บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งผูป้ กครองและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม และในกรณี ที่ผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาํ หนดให้
สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะการปรั บปรุ งแก้ไขต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุ งแก้ไข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัด ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ. 2547 ที่ผา่ น
มาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว สําหรับการประกันคุณภาพในรอบแรกเป็ นเพียงเพื่อให้สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัดได้ผา่ น
การประเมินคุณภาพภายนอก แต่สาํ หรับในการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ที่สองจะเป็ นการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อรั บ รองหรื อไม่ รั บรองสถาบัน ทางการศึ ก ษา ดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริ หารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องซึ่ งจะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้ผูร้ ับบริ การทางการ
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ศึกษาทั้งผูร้ ับบริ การโดยตรง ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูร้ ับบริ การทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิ ทธิภาพ และทํา
ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพหรื อคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด การประกัน
คุณภาพมีแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานของการ “ป้ องกัน” ไม่ให้เกิดการทํางานที่ไม่มีประสิ ทธิภาพและผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 7)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาํ หนด
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีท้ งั หมด 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนมี 7
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ เน้นพัฒนาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมีความสุ ข 2) มาตรฐานด้านการเรี ยนการสอน (ครู ) มี
2 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ เน้นในด้านกระบวนการบริ หารวิชาการ และกระบวนการจัด การเรี ยนการ
สอน 3) มาตรฐานด้านการบริ หารและจัดการ (ผูบ้ ริ หาร) มี 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ เป็ นการกําหนด
คุ ณ ลัก ษณะหรื อ สภาพความพร้ อ มของผูบ้ ริ ห าร ครู หลัก สู ต ร อาคารสถานที่ และชุ ม ชน
มาตรฐานการศึกษาทั้ง 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ เป็ นทิศทางให้สถานศึกษาที่มีศกั ยภาพและมีความ
พร้อม ได้มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 12-17)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การมีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึ งและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร เพื่อให้เด็ก
ในวัยเรี ยนทุกคนได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพของแต่ละคน โดยมีสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ จํานวน 30,228 โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยนตั้งแต่ 120 คน ลงมา จํานวน
11,589 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 38.36 ของจํานวนโรงเรี ยนทั้งหมด และหากพิจารณาโรงเรี ยนที่มี
ขนาดเล็กมาก คือนักเรี ยน 60 คนลงมา จะมีมากถึง 1,766 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 5.84 ถึงแม้ว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็กจะผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกมาแล้ว แต่ได้รับข้อเสนอแนะ
และข้อแก้ไขข้อบกพร่ องจากคณะผูป้ ระเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เกือบจะทุกโรงเรี ยนในเรื่ องของคุณภาพการจัดการศึกษา (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2549)
สถานศึกษาทุกแห่ งจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าได้จดั การเรี ยนการสอนและระบบการบริ หารงาน
ของสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐานมากน้อ ยเพี ย งใด โดยบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริ งในการดําเนิ นงานของสถานศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด ช่วยเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาแก่สถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสังกัด ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพให้มี
คุ ณภาพยิ่งขึ้น รั บประกันว่าสถานศึ กษาจัดการศึ กษาและระบบการบริ หารงานที่ มีคุณภาพและ
เพื่อให้มีคุณภาพคงอยู่หรื อเพิ่มขึ้นจากเดิ ม จึ งต้องมี การวางแผน ปฏิ บตั ิ งาน ตรวจสอบ ประเมินผล
ปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง หากไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ควรหาข้อบกพร่ องและ
วางแผน ปรับปรุ ง แก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็ นวงจรคุณภาพ PDCA
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรี ยนในสังกัดทั้งหมด 231 โรงเรี ยน ในจํานวนนี้มีโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ที่มีนกั เรี ยนตํ่ากว่า 120 คนลงมา จํานวน 112 โรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลาง 72 โรงเรี ยน โรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ 47 โรงเรี ยน เนื่องจากโรงเรี ยนในสังกัดมีขนาดแตกต่างกัน การบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
ตัวผูเ้ รี ยนแตกต่างกันหรื อไม่ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอก โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เพื่อที่จะได้นาํ ผลการศึกษามา
ใช้พฒั นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้เกิดประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนและ
การศึกษาต่อไป
คําสํ าคัญ
ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1.ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี อยูใ่ นระดับใด
2. ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานเขตพื้น
การศึกษาปราจีนบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรี ยน ตําแหน่ง และวุฒิการศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ปราจีนบุรี ปี การศึกษา 2549 จํานวน 274 โรงเรี ยน รวมประชากรทั้งสิ้ น 548 คน คือ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก จํานวน 266 คน โรงเรี ยนขนาดกลาง จํานวน 170 คน โรงเรี ยนขนาดใหญ่ จํานวน112
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
231 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ปรั บปรุ งมาจาก
แบบสอบถาม (ศรี ศุภางค์ หอมไกรลาศ อ้างถึงใน ณัฐพล ชุมวรฐายี, 2545 : 35) จากกรอบแนวคิด
ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู เกี่ยวกับระดับ
ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นเอง โดยศึ กษาจากทฤษฎี
แนวคิด หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระดับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 นําข้อมูลจากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะสร้างแบบสอบถาม
3.3 สร้างแบบสอบถามที่กาํ หนดในข้อ 2 แล้วนําไปขอความคิดเห็น และคําแนะนํา
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม ทั้งครอบคลุมเชิงเนื้ อหา และการใช้
ภาษาที่ถูกต้อง
3.4 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขและมาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อความสมบรู ณ์ของแบบสอบถาม
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3.5นํา แบบสอบถามที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจแล้ว ให้ ค ะแนนรายข้อ ของแบบสอบถาม
มาคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (IOC) เลือกข้อคําถามที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู วิชาการ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําเครื่ องมือที่ทดลองใช้มาหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach)
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 125-126) ได้เท่ากับ .83
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่ งแบบสอบถามให้กบั โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ไปส่ งและ
ไปรับคืนด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
5.1 หาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ในแบบสอบถามตอนที่ 1
5.2 หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
5.3 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนและครู วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
การประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. เปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจี นบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะ
ทดสอบรายคู่ ภายหลังด้วยวิธีของ Scheffe'
7. เปรี ยบเทียบตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา โดยใช้ค่า t-test Independent
ผลการวิจัย
1. ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการวางแผน และขั้นตอน
การปรับปรุ งและพัฒนา ตามลําดับ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนพิจารณาเป็ นรายข้อได้ดงั นี้
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1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ
ข้อ 3.1 มีการพัฒนาเครื่ องมือในการตรวจสอบให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถือได้ รองลงมาคือ ข้อ 3.2
ดําเนิ นการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการดําเนิ นงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และกระทําอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นประจํา และอัน ดับสุ ด ท้าย คือ ข้อ 3.9 มี การตรวจสอบและประเมิ น ผล การปฏิ บตั ิ งานและ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 3.3 มีการประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ
1.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ข้อ 2.6 นําผลการ
นิ เทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องและพัฒนาการดําเนิ นงานอยู่เสมอ
รองลงมา คือ ข้อ 2.5 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขั้นตอนตลอดเวลา และอันดับสุ ดท้าย คือ ข้อ 2.3 มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ มา
ใช้ในการดําเนิ นงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 2.2
เปิ ดโอกาสให้ครู ชุมชน ตัวแทนผูป้ กครองได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามากขึ้น
1.3 ขั้นตอนการวางแผน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1.2 กําหนด
แนวทางการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นเป็ นลําดับ รองลงมา คือ ข้อ 1.1 จัดทําข้อมูล
สารสนเทศและวางแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป และอันดับสุ ดท้าย คือ ข้อ 1.9 มีการพัฒนา
เทคนิค วิธีการต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ข้อ 1.8 มีโครงสร้างการบริ หารงาน การจัดองค์กรและบุคลากรอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานมากยิง่ ขึ้น
1.4 ขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ ข้อ 4.1 มี
การเตรี ยมการรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
การประเมินภายนอก รองลงมา คือ ข้อ 4.2 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็ นระบบและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและอันดับสุ ดท้าย คือ ข้อ 4.4 นําผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อ 4.5 จัดตั้ง/ปรับปรุ งโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปี
เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ขนาด
โดยเรี ยงตามลําดับปั ญหาที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก รองลงมาคือโรงเรี ยนขนาดใหญ่
และ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือโรงเรี ยนขนาดกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรี ยน
ที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
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3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามตําแหน่ ง พบว่า ตําแหน่ งต่างกันระดับปั ญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนา ไม่มีความแตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อภิปรายผล
1. ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอก ของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอน
การปรับปรุ งและพัฒนา ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภาวรรณ ศรี ภูธร (2544 : ก)ศึกษา
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของโรงเรี ยนนํา ร่ อง สั ง กัด กรมสามัญ ศึ ก ษา จัง หวัด
หนองบัวลําภู พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการเตรี ยมการ ด้านการดําเนิ นงาน และด้านการรายงาน มีการดําเนิ นงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง และปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมมีปัญหา
การดําเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุกด้าน
1.1 ขั้น ตอนการตรวจสอบและประเมิ น ผล ซึ่ งเป็ นขั้น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ซึ่ งก็
หมายความว่า ปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยนขั้นนี้ มีปัญหามากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าการพัฒนาเครื่ องมื อในการตรวจสอบยังไม่เป็ นที่ ยอมรั บและเชื่ อถื อได้ การดําเนิ นการ
ตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูลการดําเนิ นงานอาจจะมีวิธีการน้อย และไม่กระทําอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ประจํา
ส่ วนขั้นตอนการปรับปรุ งและพัฒนานั้นเป็ นขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดก็แสดงว่ามีปัญหา
น้อย ซึ่ งก็อาจจะเป็ นเพราะว่า มีการเตรี ยมการรายงานผลการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการการประเมินภายนอก และสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เป็ นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาตยา พลับเกลี้ยง (2549 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในโรงเรี ยนศึกษาพิเศษในเขต
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ภาคเหนื อ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่า ระบบการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพไม่ชดั เจน
1.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นขั้นที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา แสดงว่ามีปัญหารองลงมา
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ยังไม่มีการนําผลการนิเทศทั้งรายบุคคลและภาพรวมมาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
และการไม่พฒั นาการดําเนิ นงาน มีการนิ เทศ กํากับ ติดตามการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกขั้นตอนไม่บ่อย และไม่พฒั นาเทคนิค วิธีการต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายขั้นตอนพบว่า ขนาดโรงเรี ยน
ที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชัชวาล ป้ อมไชยา (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานบริ หารระบบคุณภาพของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการดําเนิ นตาม
กระบวนการบริ หารระบบคุณภาพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร ตามขนาดโรงเรี ยน
โดยส่ วนรวมพบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดับการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า ตําแหน่งต่างกันระดับปัญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารและครู มีความรู ้ความเข้าใจในงาน การ
ประกัน คุ ณ ภาพไม่ เ ท่ า กัน ซึ่ งอาจเป็ นเพราะประสบการณ์ ก ารในการทํา งาน หรื อ การเข้า รั บ
การอบรมที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักษยา ภัทรนาวิก (2546) ศึกษาปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสํานักงาน
บริ หารคณะกรรมการส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน สํานักผูต้ รวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3
พบว่า ปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอกของผูบ้ ริ หารและครู โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนิ นงานเพื่อ การประกันคุณภาพภายนอกระหว่างผูบ้ ริ หาร
กับครู ผสู ้ อน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.5)
4. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลมีปัญหามากที่สุด ควร
มีพฒั นาเครื่ องมือในการตรวจสอบให้เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
1.2 ควรมีวิธีการดําเนินการตรวจสอบ และการรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี
1.3 ควรจัดระบบโครงสร้ างองค์กรให้รองรั บการจัดระบบการประกันคุ ณภาพเพื่อ
สถานศึกษาจะได้มีความพร้อมในการบริ หารสถานศึกษาด้านวิชาการ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทําวิจยั เกี่ยวกับสภาพการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในหลายๆ ด้าน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เปรี ยบเทียบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2.2 ควรทําการวิจยั โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ และทําการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างจาก
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ งขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทําให้ประสบปั ญหาในการบริ หารสถานศึกษา
เป็ นอย่างมาก เพื่อจะได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุม
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เรื่องอาหารและสารอาหารสํ าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION SCIENCE

ON FOOD AND SUBSTANCES FOR PRATHOMSUKSA FOUR STUDENTS
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
สอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้านนาคลองกลาง อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งทําการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 17 คน จากประชากร
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่ายทับเทวา 10 โรงเรี ยน จํานวน 115 คน
กลุ่มตัวอย่างเรี ยนโดยใช้วิธีการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบได้ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
อาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.76/82.75 สู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
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)
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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.

ความสํ าคัญของปัญหา
เทคโนโลยีที่มี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ การเรี ย นการสอนที่ นิ ย มใช้กัน มากก็ คื อ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อที่เรี ยกกันว่า “CAI” นับเป็ น
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนอีกรู ปแบบหนึ่ ง (ไพโรจน์ คชชา, 2540 :
1) ด้านภัททิรา เหลืองวิลาศ (2547 : 14) ได้กล่าวว่า การนําคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็ น บทเรี ยนเพื่อใช้
ประกอบการเรี ย นการสอนในวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถศึ ก ษา ทบทวน เพิ่ ม พู น ความรู ้
นอกจากนี้ ยังสามารถจําลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เสี่ ยงต่ออันตราย หรื อมีค่าใช้จ่ายสู งมานําเสนอเป็ น
บทเรี ยนให้กับผูเ้ รี ยนได้มีความรู ้ ความสนุ กสนานเพลิดเพลิ น ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น เกมคํานวณ
ตัวเลข เกมสอนคําศัพท์ เกมจับคู่ ก็สามารถทําได้เช่นกัน ส่ วนบุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ (2544 :
25) กล่าวว่า กิจกรรมการเรี ยนจาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยส่ วน อาจคล้ายกับการเรี ยนการสอนจริ ง
ในชั้นเรี ยน มีการนําเข้าสู่บทเรี ยน ให้ขอ้ มูลพื้นฐานก่อนการเริ่ มเรื่ อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมและ
เกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ มีการทบทวนความรู ้เดิม หรื อให้ความรู ้เพิ่มเติมก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาใหม่
มีการประเมินในรู ปของแบบฝึ กหัดหรื อการทดสอบ ซึ่งเป็ น องค์ประกอบสําคัญหลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้
ศึกษาเนื้ อหาเป็ นช่วงๆ ตามความเหมาะสม ส่ วน อินทิรา บุญยาทร (2542 : 138) ได้กล่าวไว้ว่า
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นนวัตกรรมที่กาํ ลังมีความสําคัญ และได้รับการนําไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนมากขึ้ น เนื่ อ งจากมี คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษเหมาะสมเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตัว
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บ ัน ได้รั บ การพัฒ นาให้มี ข นาดเล็ก ลง แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน
โปรแกรมสอนวิชาต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้กว้างขวางและจะพัฒนาต่อไปไม่หยุด คอมพิวเตอร์ จึง
เข้ามามีบทบาททําให้การเรี ยนรู ้ง่ายขึ้นในอนาคต กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช (2550 : 144) กล่าวไว้ว่า
วิธีการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมแพร่ หลายมากในวงการศึกษาในปั จจุบนั นัก
การศึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ได้ให้ ความหมายไว้หลายรู ปแบบ เป็ นการเรี ยนการสอนที่นาํ
คอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง กิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ บันทึกแล้ว
นําเสนอในรู ปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
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นักเรี ยนในแต่ละคน ส่ วน ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคณะ (2549 : 269) ได้กล่าวไว้วา่ การใช้
อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และเทคโนโลยีต่างๆ ในการสอนจะสามารถพัฒนาทักษะการคิด และการเรี ยนรู ้ได้
ซึ่งไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในตําราเท่านั้น ซึ่งจากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายๆท่านนั้นสอดคล้องกับ
นโยบาย การจัดการศึกษาในหมวด 9 มาตราที่ 66 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กล่าวไว้วา่ “ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทาํ ได้ เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 37-38)
จากหลักการต่างๆ การประเมินผลระดับชาติ การประเมินผลของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของสกินเนอร์ เกี่ยวกับการเสริ มแรง ทฤษฎีของ
เพียร์เจย์ และบรู เนอร์ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบ สิ่ งเหล่านี้ ทําให้ผวู ้ จิ ยั ต้องหาแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ทาํ ให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีความเบื่อ
หน่ายในการเรี ยน เป็ นการเสริ มความรู ้ให้กบั นักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนที่ขาดเรี ยนสามารถเรี ยนทันเพื่อน
ครู ไม่ตอ้ งมาสอนซํ้าใหม่ ไม่ตอ้ งรี บเร่ งว่าจะไม่ทนั เวลา และเป็ นการลดภาระงานของครู จึงได้นาํ เอา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
คําสํ าคัญ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง อาหารและ
สารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหาร
และสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายทับเทวา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 10 โรงเรี ยน จํานวน 115 คน
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนบ้านนาคลองกลาง อ.กบินทร์ บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองในภาคสนาม
จํานวน 17 คน และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่มเล็ก จํานวน 12 คน รวมจํานวน 29 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้างขึ้น ประกอบด้วย
2.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง
อาหารและสารอาหาร จํานวน 30 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ในการดําเนิ นการทดลองผูว้ ิจยั ดําเนินการทดลอง
ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ดําเนิ นการทดลองสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร จํานวน 9 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้
3.1.1 ผูว้ ิจยั อธิบายลักษณะของโปรแกรม การเรี ยกใช้โปรแกรม การออกจาก
โปรแกรม
3.1.2 ให้นกั เรี ยนดําเนินการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ไปทีละเรื่ อง
3.1.3 เมื่อนักเรี ยนเรี ยนเนื้ อหาเสร็ จในแต่ละเรื่ องแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัด
ทบทวนที่อยูใ่ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ในเรื่ องนั้นๆ
3.1.4 เมื่ อ เรี ย นจบแต่ ล ะเรื่ อ งให้นัก เรี ย นทํา แบบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ย นเพื่ อ เก็ บ
คะแนนไว้วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.2 เมื่อนักเรี ยนเรี ยบจบแล้ว ทําการทดสอบวัดผลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้ างขึ้นและได้รับการตรวจความเชื่ อมัน่ ความตรงเชิ ง
เนื้ อหา อํานาจการจําแนก และความยากง่ายมาแล้ว เรื่ อง อาหารและสารอาหาร จํานวน 30 ข้อ เก็บ
คะแนนเป็ นข้อมูลไว้วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
4.1.1 ความตรงทางด้านโครงสร้าง เนื้ อหา โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
Index of Item – Objective Congruence (IOC)
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4.1.2 วิเคราะห์ความยาก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จากนักเรี ยนที่เรี ยนเรื่ องต่างๆ มาแล้วโดยใช้เทคนิคร้อยละ 50
4.1.3 วิเคราะห์ค่าอํานาจการจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จากนักเรี ยนที่เรี ยนเรื่ องต่างๆ มาแล้ว โดยใช้เทคนิคร้อยละ 50
4.1.4 ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
คํานวณจากสู ตร KR-20 (Kuder Richardson – 20)
4.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การหาประสิ ทธิภาพของสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นการหาประสิ ทธิภาพ
และการนําเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ องอาหารและ
สารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.76/82.75 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของแต่ละเรื่ อง
ย่อย พบว่า เรื่ องย่อยที่ 1 เรื่ อง อาหารและคุณค่าของสารอาหาร มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 82.94
เรื่ องย่อยที่ 2 เรื่ อง อาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 82.35 เรื่ อง
ย่อยที่ 3 เรื่ อง สารปรุ งรส สารแต่งสี และสารเจือปนในอาหาร มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 80.00
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ องอาหารและสารอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒ
ั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 81.76/82.75 ตามเกณฑ์
ที่กาํ หนด เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งผลการวิจยั ข้างต้นเป็ นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากแบบทดสอบระหว่างเรี ยนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.76 และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรี ยน มีค่าร้อยละ 82.75 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80 สอดคล้อง
กับ ผลการวิจยั ของ ชิงชัย ทองไทย (2545) ได้ทาํ การศึกษา พัฒนาชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบย่อยอาหาร สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า
ชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพ 83.11/81.67 , 82.22/81.67 และ 82.00/81.25
ตามลําดับ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับเห็นด้วยมาก
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ธิ ติพ นั ธ์ จิ น ต์เ กิ ดแช่ ม (2545) ได้ทาํ การศึ ก ษาและสร้ างบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง สสารและความร้อน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
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อนุ บาลปทุ มธานี ผลการวิจ ัย พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง สสารและความร้ อน
ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 86.48/85.40 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ย นหลังจากเรี ย นด้วยบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนสู ง กว่าก่ อนการเรี ย นอย่างมี นัย สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นพนันท์ คล้อยสวาท (2545)ได้ทาํ การศึกษา
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสอนซ่ อมเสริ ม เรื่ อง มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสอนซ่ อมเสริ ม เรื่ องมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
จากคะแนนระหว่างเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยน มีค่าร้อยละ 83.55 /82.38 สู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานงานวิจยั ที่กาํ หนด 80 / 80 ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนี รดา พิทกั ษ์เขตขัณฑ์
(2547)
ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง จักรวาลและอวกาศ ผลการวิจยั
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ องจักรวาลและอวกาศ มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 82.65/82.73 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่รับ การ
สอนโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ .01
ที่ผลการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเช่นอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการตามวิธีการสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอย่างเป็ นระบบ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหาจะสร้าง ตามมาตรฐาน การ
เรี ยนรู ้ กําหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ดําเนินการสร้างและพัฒนา ทดสอบปรับปรุ งกับ กลุ่มย่อย แล้ว
จึงนําไปทดลองจริ ง โดยในแต่ละขั้นตอนมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด และตามลําดับขึ้นตอนชัดเจน
ซึ่ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ (2544 : 43-45) ได้เสนอแนะว่าการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นั้นมีองค์ประกอบสําคัญ อยู่ 2 ส่ วน คือ องค์ประกอบด้านการ
ออกแบบการสอน และองค์ประกอบด้านการออกแบบหน้าจอ ซึ่งโมเดล
สําหรับการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่จะกล่าวถึง ได้แก่ การออกแบบ CAI ของ Roblyer และ Hall
มีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการกําหนดเป้ าหมายการสอน วิเคราะห์รูปแบบการสอน
ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กําหนดวิธีการประเมินผล และการออกแบบ
กลวิธีการสอน ซึ่ งกําหนดอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่ มต้นวางแผนออกแบบบทเรี ยน ขั้นตอนที่ 2 เป็ น
การออกแบบบทเรี ย นโดยเขี ย นเป็ นผัง งาน สร้ า งกรอบแสดงเรื่ อ งราว (Story
board) ของ
บทเรี ยนว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง มี ขอ้ ความ การเสริ มแรง ผลป้ อนกลับ การดําเนิ น ขั้นตอน
ของเนื้ อ หา ขั้น สุ ด ท้า ยของขั้น ตอนนี้ ก็ คื อ การทบทวนการออกแบบก่ อ นนํา ไปสร้ า งโปรแกรม
บทเรี ยน และในขั้นนี้ ควรจัดทําเอกสารหรื อคู่มือประกอบสําหรับผูเ้ รี ยนและผูส้ อนด้วย ขั้นตอนที่ 3
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เป็ นการทดลองสร้างโปรแกรมบทเรี ยน มีการทดสอบการใช้และแก้ไขปรับปรุ งบทเรี ยนให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบบทเรี ยน
2. บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ นประกอบด้ ว ยภาพกราฟิ ก และเสี ย ง
เป็ นส่ วนช่ วยสร้างบรรยากาศให้บทเรี ยนสื่ อความเข้าใจจากนามธรรมเป็ นรู ปธรรมได้ เป็ นอย่างดี
ผูเ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานที่ได้เรี ยนรู ้ เนื่องจากมีการโต้ตอบทันทีจากคอมพิวเตอร์ ส่ งผลโดยตรงต่อ
การเรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฏีของ สกินเนอร์ (Skinner) ที่เชื่อว่าตัวเสริ มแรงเป็ นตัวแปรสําคัญใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เกี่ ยวข้องกับความเร็ ว ความอดทนในการทํางาน
ความสามารถบังคับตนเอง และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเสริ มแรงอาจเป็ นรู ปแบบของการ
ให้ร างวัล ที่ เ หมาะสมหรื อ อาจเป็ นความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด จากความสํา เร็ จ ในการเรี ย นหรื อ การทํา
กิจกรรม (บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ, 2544 : 35-40) สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียร์ เจย์ (Piaget)
ด้านการปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่ว่ามนุษย์ เกิดมาพร้อมกับโครงสร้างสติปัญญาที่ไม่ซบั ซ้อน และ
จะค่ อ ยๆ มี ก ารพัฒ นาขึ้ นตามลํา ดั บ เมื่ อ ได้ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ผู ้ส อนจึ ง ควรจั ด
สภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนได้คิด ได้รู้จกั วิธีการ และให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง
3. ในขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี การประเมิ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน ซึ่ งผลการประเมินมีความเห็ นคล้องกันว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นาขึ้นนั้น
นํา ไปใช้ไ ด้ ทั้ง นี้ ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทํา ให้ บ ทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพและความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ รวมทั้งได้มีการทดลองใช้เพื่อ
ปรับกับนักเรี ยนกับกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง กลุ่มอ่อนอย่างละ 1 คน แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไข ครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรี ยน กลุ่มเล็ก คือ
นักเรี ยนกลุ่มเก่ง 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และ กลุ่มอ่อน 3 คน แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นจึงนําไปทําการทดลองกับ กลุ่มตัวอย่างจริ ง จึง
เป็ นสื่ อที่เชื่อถือได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพ
นําไปใช้ในการเรี ยนได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เฮนดริ คซ์ (Hendrikx, 1995) ได้ทาํ การศึกษา
วิจยั เกี่ยวกับการใช้ไฮเปอร์ มีเดีย (Hypermedia) ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่าไฮเปอร์
มีเดียช่วยในการเรี ยนการสอนมีความยืดหยุน่ มากขึ้นเป็ นบทเรี ยนที่แต่ละบุคคลจะมีลกั ษณะการเรี ยน
ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปขึ้ น กับ ความต้อ งการและความรู ้ ค วามสามารถของผูเ้ รี ย น และช่ ว ยพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ท้ งั การแก้ปัญหาด้วย เหมาะที่จะนําไปใช้ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
4. เนื้อหา เรื่ อง อาหารและสารอาหาร เป็ นเรื่ องที่เป็ นเรื่ องความจําส่ วนใหญ่ และเข้าใจยาก
แต่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นเป็ นนวัตกรรมที่ผสมผสานทั้งอักษร เสี ยงดนตรี เสี ยง
บรรยาย ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็ นการช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
และให้นกั เรี ยนจดจําและเข้าใจได้อย่างชัดเจน นักเรี ยนจะมีการใช้บทเรี ยนในการเสริ มความรู ้เมื่อมี
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เวลาว่าง หรื อเรี ยนไม่เข้าใจได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นีรดา พิทกั ษ์เขตขัณฑ์ (2547 : 92) ที่ว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ พฒ
ั นามี ปรสิ ทธิ ภาพด้านเนื้ อหา ด้านภาพ ภาษา และเสี ยง ด้าน
ตัวอักษร รู ปแบบที่นาํ เสนอน่าสนใจและเพลิดเพลินสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้นอยากเรี ยน
สนุ กสนานตื่นเต้น สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ฟิ นเคล (Finkel, 1996) ที่กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากสามารถให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ทนั ทีและสามารถสร้างทางเลือก แนวคิดได้หลากหลาย ทําให้
ตัดสิ นใจได้รวดเร็ วและถูกต้อง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง อาหารและ
สารอาหาร สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ที่ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้ นนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นมีความเข้าใจในบทเรี ยนเรื่ อง
อาหารและสารอาหารมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีรูปแบบการนําเสนอที่
ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพด้านเนื้ อหา ด้านภาพ ภาษา และเสี ยง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนเกิดความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจ
อยากเรี ยนรู ้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ ทดลองใช้และปรับปรุ ง แก้ไข
บทเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงทําให้บทเรี ยนมีความเชื่อมัน่ สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้ ได้ท้ งั ใน
ระบบและนอกระบบ ตามความสนใจ ยังเป็ นการทบทวนบทเรี ยนเมื่อไม่เข้าใจ สามารถเรี ยนซํ้าได้
สามารถให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย ตนเอง ทําให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบด้วยตนเองสอดคล้องกับทฤษฎีของบรุ นเนอร์ (Bruner) และ
นักวิชาการ ภพ เลาหไพบูลย์ (2537 : 70-74) ที่กล่าวว่า การที่ครู สอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบด้วย
ตัวเองนั้น จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน เป็ นการเพิ่มพูนศักยภาพทางปั ญญาของ นักเรี ยน ก่อให้เกิด
แรงจูงใจภายใน นักเรี ยนได้ฝึกความคิด และการกระทํา ทําให้ได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ความรู ้คงทน และถ่ายโยง การเรี ยนรู ้ได้ ทําให้นกั เรี ยน
เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้พฒั นาความคิดและความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น และ ฝึ กให้นกั เรี ยนได้เรี ยนโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้ ไม่ได้เรี ยนโดยการท่องจํา แต่มี
ข้อ จํา กัด คื อ ต้อ งใช้เ วลามากในการสอนครั้ งหนึ่ งๆ ทั้ง ยัง ได้ศึ ก ษาหาความรู ้ เรื่ อ งอาหารและ
สารอาหาร ที่อยู่ในสาระที่ 1 สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นที่
ว.1.1.3 สํารวจสื บค้นข้อมูล อภิปรายและอธิ บายเกี่ยวกับสารอาหาร และความจําเป็ นที่ร่างกาย
ต้อ งการสารอาหารที่ ไ ด้สั ด ส่ ว นเหมาะสมกับ วัย (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2546 : 9) ทําให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนของสมศ. มาตรฐานที่ 6
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง และ
สนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ก่อนการทําการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครู ควรจะชี้แจง และแนะนําการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นแก่ นักเรี ยน โดยครู อาจจะทําการแนะนําเองหรื อให้นักเรี ยนอ่านวิธีการใช้
บทเรี ยนจากคู่มือการใช้ โดยระหว่างแนะนําครู อาจจะทําการสาธิ ตวิธีการใช้คอมพิวเตอร์แก่นกั เรี ยน
ในกรณี ที่ นัก เรี ย นใช้ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ค่ อ ยคล่ อ งเพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด ปั ญ หากับ การใช้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.ในระหว่างที่ทาํ การสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ครู ควรจะอยู่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อคอยชี้แจง แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน ซึ่ ง
เป็ นการติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยนอีกด้วย
3.ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูส้ อนที่มีความสนใจจะสร้ างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ควรจะนําความรู ้ดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรี ยนรู ้
ความรู ้ดา้ นเนื้ อหา ในการสร้างบทเรี ยนควรจะสร้างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนและ
ให้ส อดคล้องกับ เนื้ อ หาในวิ ช านั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อ ให้นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ ใ นบทเรี ย นให้เ ข้า ใจและเกิ ด
ประโยชน์แก่นกั เรี ยนมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1. ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อาจจะใช้โปรแกรมประเภทอื่นๆ อีก
นอกเหนือจาก โปรแกรม Author ware เช่น โปรแกรม ToolBook โปรแกรม Flash โปรแกรม
e - bookเพื่อเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป
2. ควรศึ กษาถึ งสภาพปั ญหาของการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่นๆ เช่ น ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษา ศิ ลปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ เพื่อนําเนื้ อหาที่นกั เรี ยนเข้าใจยาก มาสร้างเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนในการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนว่านักเรี ยนมีการพัฒนาความรู ้หรื อไม่เมื่อได้เรี ยนโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. ควรมีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกเหนือจากแบบผูช้ ่วยสอน (Tutorials
Instruction) เช่น แบบฝึ กฝนทบทวนและฝึ กปฏิบตั ิ แบบ (Drill and Practice) แบบแก้ปัญหา
(Problem Solving) แบบจําลองสถานการณ์ (Simulation) แบบสาธิตและค้นพบ(Demonstration and
Discovery) แบบเกมการศึกษา (Education Game) ซึ่งแต่ละแบบควรจะเลือกสร้างให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาของบทเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
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5. นอกนี้ แล้ว ควรมี ก ารสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ตามแนวความคิ ด ของ
นักจิตวิทยาอื่นๆ เช่น ทฤษฎีการเสริ มสร้างความรู ้ (Constructivism) เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และลง
มือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง หรื อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเทคนิคการสอนในรู ปแบบอื่นๆ
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การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ วธิ ีสอนแบบอริยสั จสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติ
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)

1)

นิกร ว่องวิกย์การ
1)

1)

อุษา คงทอง

1)

กาญจนา สุ จีนะพงษ์

1)

Nikron Wongwikkan Usa Kongthong Ganchana Sucheenapong

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
อริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยา
จังหวัดปทุมธานี ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้วิธีจบั ฉลาก จํานวน 2 ห้องเรี ยน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 1
ห้องเรี ยนจํานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยนจํานวน 33 คน เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ จํานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวม 24 ชัว่ โมง
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ การทดสอบค่า ที ( t-test Independent )
ผลการวิจยั ปรากฏว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนหลังการทดลองของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วิธีแบบอริ ยสัจสี่ สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1)

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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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.
ความสํ าคัญของปัญหา
ในการพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กนั
ไป เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความสําเร็ จมากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของคนในสังคมเป็ นประการสําคัญ การเป็ นคนที่มีคุณภาพของสังคมนั้น
คือ การที่คนในสังคมรู ้จกั ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณา และคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ตัดสิ นใจกระทํากิ จกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึ งเป็ น
ภารกิจหลักของการจัดศึกษา
แต่ท่ามกลางความผุกร่ อนทางวัฒนธรรมและศีลธรรม ความพ่ายแพ้ในสนามแข่งขันที่
ต้องวัดกัน ด้วยคุณภาพและสมรรถภาพคนไทยและสังคมไทยเริ่ มตื่นตัว ที่จะติดตามความปลี่ย น
แปลงทั้งทางบวกและทางลบของประเทศชาติอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อใดที่คนส่ วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กซึ่ง
เป็ นอนาคตของชาติย งั ขาดความสามารถในการคิ ดแก้ปั ญหาสิ่ งที่ บ่ งบอกว่ าการเรี ยนสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อฒนาการคิดแก้ปัญหาเป็ นของนักเรี ยน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ , 2543 : 2 ) คือ
คนทุกคนตั้งแต่ เกิ ดจนจบมหาวิทยาลัย เรี ยนแต่วิชา รู ้ แต่หนังสื อ ถูกล้อมกรอบด้วยตารางสอนและ
ห้องเรี ยน การพัฒนาคนจึงไม่เอื้อให้มีคุณสมบัติ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ สู ง มุ่งทํางาน ชาญชี วิต อีกทั้ง
วิธีการเรี ยนการสอนไม่เน้นกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา ในด้านการคิดวิเคราะห์การแสดง
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ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนขาดคุณลักษณะช่ างสงสัย และใฝ่ หา
คําตอบ ยังเน้นการสอนหนังสื อมากกว่าการสอนคน นอกจากนั้นยังขาดความเชื่ อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ครู ยงั เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในชั้นเรี ยน ครู ยงั ยึดมัน่ ว่าตนเองเป็ นผูร้ ู ้มากที่สุด
ถูกที่สุด และมีอาํ นาจมากที่สุดในการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนการสอนยังเป็ นพฤติกรรมที่จาํ เจและพฤติกรรมถ่ายทอด สัดส่ วนการ
ฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กคิด และการอบรมบ่มนิสยั ยังน้อยกว่าการท่องบ่นเนื้อหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ มาตรา 24
กําหนดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเนิ นการ
การดังนี้
(1) จัด เนื้ อ หาและกิ จ กรรมให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนัด ของผูเ้ รี ย นโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มา
ใช้ เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิ ให้ได้คิดเป็ นทําเป็ น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2542
มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และมาตรา 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกระบวนการเรี ยนการ
เรี ยนการปกติและต้องทําอย่างต่อเนื่ อง สําหรั บมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความคิด คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไต่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสิ นใจ
วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้ โดยผูเ้ รี ยนพยายามคิ ดค้นวิธีการ
แก้ปั ญหาต่ างๆโดยใช้ล าํ ดับขั้นตอนทั้งสี่ ของอริ ยสั จเป็ นแนวทางในการแก้ปั ญหาด้วยตนเองซึ่ ง
สอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการคิดแก้ปัญหา เป็ นหัวใจสําคัญที่ประการหนึ่ งในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นสังคมสงบสุ ข เพราะเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้คนในสังคม
เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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และเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจในแนวการสอนที่เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้วิธีสอนแบบ
อริ ยสัจสี่ เปรี ยบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าวิธีสอนแบบที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
อริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติจะทําผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างกันหรื อไม่อย่างไร
ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เกิ ดความคิดค้นและสามารถแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นไปได้ดว้ ยวิธีที่
ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบแล้ว
คําสํ าคัญ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วิธีสอบแบบอริ ยสัจสี่
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
วิธีการสอบแบบอริ ยสัจสี่ และวิธีการสอบแบบปกติ มีผลต่อการความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในการเรี ย นวิชาสังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 แตกต่ างกัน
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบ
ปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการสอนแบบ
แก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั การสอนแบบ
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้เวลาในการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 8
แผน แผนการเรี ยนรู ้ละ 3 ชัว่ โมง รวมเวลา 24 ชัว่ โมง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยา
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 33 คน ซึ่ งจัดนักเรี ยนแบบคละความสามารถ
ทางการเรี ยนใกล้เคียงกัน โดยดูจากผลการเรี ยนเฉลี่ย ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในปี การศึกษา 2548
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กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยาจังหวัด
ปทุมธานี ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้วธิ ีจบั ฉลาก จํานวน 2 ห้องเรี ยน จาก 4 ห้องเรี ยน แล้วนํา 2
ห้องเรี ยนมาจับฉลากเพื่อเลือกห้องเรี ยนหนึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง และอีกห้องเรี ยนหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
2.ตัวแปรที่ทาํ การศึกษา
2.1 ตัวแปรต้นได้แก่ วิธีสอนซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้
- วิธีการสอนแบบอริ ยสัจสี่
- วิธีการสอนแบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาที่ใช้
วิธีการสอนแบบอริ ยสัจสี่ 2)แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่
4.1.1 ศึกษาหลักการวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม เพือ่ นํามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 24 ชัว่ โมง
ซึ่งประกอบด้วย สาระสําคัญ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหากิจกรรมการเรี ยน
การสอน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นดังนี้ 1) กําหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) 2)ตั้งสมมุติฐาน (ขั้นสมุทยั ) 3)
ทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) 4)วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล (ขั้นมรรค) สื่ อการเรี ยนการสอน การ
วัดและประเมินผล
4.1.3 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจแก้ไขความถูกต้อง
ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอนตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่างๆของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข
4.1.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองกับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุดมวิทยา อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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จํานวน 33 คน เพื่อหาข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับ
เวลาที่กาํ หนด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึนก่อนนําไปทดลองจริ ง
4.1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ ไปสอนเพื่อ
ใช้ในการวิจยั ต่อไป
4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
4.2.1 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้ อหาของกลุ่ม
สาระสัง คมศึ ก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม ช่ ว งชั้น ที่ 3 ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม
4.2.2 ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้คิด ปั ญ หาจาก
หนังสื อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 สร้ า งตารางวิเ คราะห์ แ บบทดสอบความสามารถในการคิ ด แก้ปัญหา ซึ่ ง
ประกอบด้วยเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
4.2.4 กําหนดจํานวนแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้ อหาและระดับพฤติ กรรมที่
ต้องการวัด
4.2.5 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดปั ญหาแบบชนิ ด 4 ตัวเลือกตาม
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบโดยมีสถานการณ์เป็ นตัวกําหนด จํานวน 10 สถานการณ์ สถานการณ์
ละ 4 ข้อ รวมข้อสอบ 40 ข้อ จํานวน 1 ฉบับ
4.2.6 หาประสิ ท ธิ ภ าพโดยให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของ
ข้อสอบและความชัดเจนของภาษาที่ใช้และปรับปรุ งแก้ไข
4.2.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยา อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้อง
จํานวนนักเรี ยน 33 คน
4.2.8 นํากระดาษคําตอบมาตรวจให้คะแนนโดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูก ข้อละ 1
คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ได้ทาํ ให้คะแนน ข้อละ 0 คะแนน
4.2.9 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์คุณภาพ ได้ผลดังนี้ หาความยาก (p) ของ
ข้อสอบแต่ละข้อ มีระดับความยากอยู่ระหว่าง 0.33-0.77 นับว่าเป็ นข้อสอบที่ใช้ได้ หาค่าอํานาจ
จําแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.11-0.66 นับว่าเป็ นข้อสอบที่ใช้ได้
(ดังรายละเอี ยดในภาคผนวก) และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ คู เดอร์
ริ ชาร์ดสันที่ 20 (KR-20 ) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.70
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5. วิธีการรวบรวมข้อมูล
5.1 ทดสอบก่อนเรี ยนกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
พบว่านักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถไม่ต่างกัน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)
5.2 ทําการทดลองโดยสอนนักเรี ยนซึ่งใช้เนื้อหาในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรมใน
เวลาในการสอน 24 ชัว่ โมง โดยใช้วิธีสอนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ ในกลุ่ม
ทดลอง และใช้วิธีการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุมโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนทั้ง 2 กลุ่ม
5.3 ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ฉบับเดิม จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หลังทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ซึ่ งเรี ยนโดยวิธี
สอนแบบอริ ยสัจสี่ กับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมซึ่งเรี ยนโดยวิธีสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที
( t-test แบบ independent samples ) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผลการวิจัย
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ องหลักธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test independent) พบว่า คะแนน
เฉลี่ ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลอง สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนแบบอริ ยสัจสี่ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ องหลักธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
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โดยการสอนแบบอริ ย สัจ สี่ กับการสอนแบบปกติ เป็ นไปตามสมมติ ฐานของการวิจ ัย ที่ ต้ งั ไว้ว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ องหลักธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ที่ได้รับการสอนแบบอริ ยสัจ
สี่ สูงกว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการสอนแบบปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประณี ต ภูโอบ (2532) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องการสร้ างแบบฝึ กความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ณัชชา พัฒนากุล (2533: 85) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ผล
ของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอนต่อความสามารถในการติดสิ นใจแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ มสร้ างเสริ มประสบการณ์ ชีวิตของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โสภา
สันทัดพร้อม (2535) ได้การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาวิชาสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หน่ วย ชี วิตในบ้าน
ด้วยการสอนโดยใช้ทกั ษะกระบวนการ 9 ขั้น กับการสอบแบบปกติ ทองสุ ข คําธนะ (2538) ได้ทาํ การ
วิจยั เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผูส้ ู งอายุของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลักและเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผูส้ ู งอายุของ
ั ญา ยุติธรรมนนท์ (2539) ได้ศึกษาผลของการใช้กระวนการคิดแก้ปัญหา
นักศึกษาพยาบาล สุ กญ
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 รพีพร โตไทยะ (2540) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหา
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบแก้ปั ญ หาตามแนว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
บังอร ภัทรโกมล (2540) ได้ทาํ การศึ กษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาของปี ที่ 6 กลุ่มสร้าง
เสริ มประสบการณ์ชีวิตหน่วยตัวเราด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ มาลาตี โหมดเขียว (2541) ได้
ศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบกระบวนการสร้างเสริ มค่านิ ยมกับการ
สอนตามคู่มือครู สุ ปราณี การพึ่งตน (2542) ได้ทาํ การวิจยั กึ่งการทดลองเพื่อศึกษาผลการสอนโดย
สร้างโยนิโสมนสิ การต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลนักศึกษาพยาบาล และเปรี ยบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการ
สร้างศรัทธาและโยนิ โสมนสิ การกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ ปริ ยา หิ รัญรัศมี (2544) ได้
ดําเนิ นการวิจยั โดยสร้างแผนการสอนตามแนวอริ ยสัจสี่ เรื่ องนํ้าเสี ย และแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยสําหรับ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรและทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอนตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในระหว่างการเรี ยนการสอนและศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอําเภอธัญบุรีจงั หวัดปทุมธานี รัสมีจนั ทร์ ศรี รัตน์ (2544:24)
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ได้ศึกษาผลการสอนตามขั้นทั้งสี่ ของอริ ยสัจที่มีต่อการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
พุทธธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทร์ วิ โรฒ ปทุ มวัน ประยู ร บุ ญใช้ (2540) ได้ศึ ก ษารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ อกลางเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาในสถาบันราชภัฎ สมบัติ เผ่าพงษ์คล้าย (2546:65-66) ได้ทาํ วิจยั เกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องเศรษฐกิจชุมชนพึง
ตนเอง โดยการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอการอภิปรายผลการทดลอง ซึ่งจากการทดลองพบว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโดยวิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติเนื่องมาจาก
เหตุผลดังนี้
1. ด้านวิธีสอน การสอนแบบอริ ย สั จ สี่ เ ป็ นการสอนที่ แ ปลกใหม่ สํา หรั บ นัก เรี ย น และ
นักเรี ยนไม่เคยเรี ยนมาก่อน จึงทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจ และเอาใจใส่ กระตือรื อร้นที่จะเรี ยน
2. ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การสอนแบบอริ ยสัจสี่ เป็ นการสอนที่ เน้นกิ จกรรม
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ จากบทเรี ยนช่วยให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการเรี ยนการสอน
1.1 ควรศึกษาผลการใช้วธิ ีการสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับห้อง
อื่น ๆ ที่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสอนแบบอริ ยสัจสอดแทรกไปกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ
1.2 พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาให้คลอดคล้องกับการดําเนิน
ชีวิตจริ งของนักเรี ยน เพื่อนักเรี ยนจะได้นาํ วิธีการแก้ปัญหาที่ได้นบั การฝึ กประสบการณ์ไปใช้กบั
ชีวิตประจําวันได้
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการแก้ปัญหาด้วยวิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนตาม
แนวพุทธศาสนาในแบบอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาและติดตามผลของการสอนคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความสามารถในกระบวนการคิดแก้ปัญหา จากการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ
อริ ยสัจสี่
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ชีวติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ทองสุ ข คําชนะ 2538. ผลการเรียนการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นหลักทีม่ ีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาการพยาบาล ผู้สูงอายุของนักเรียนพยาบาล สั งกัดกรทรวงสาธารณสุ ข
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์.
บังอร ภัทรโกมล.2540.การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถหน่ วย
ตัวเรา ด้ วยวิธีสอนแบบโครง.ปริญญาพินธ์ กศ.ม.(การประถมศึกษา).
ประณี ต ภูโอบ .2532. การสร้ างแบบฝึ กความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 1 .วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประยูร บุญใช้.การคิดและการสอนเพือ่ พัฒนาการคิด.กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ.
ปริ ญา หิ รัญรัสมี .2544. หลักการศึกษาวิชาชีพครู .กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นวิโรฒ.
มาลาตี เขียวโหมด .2541. การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้
ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีเ่ รียนวิชาสั งคมศึกษา โดยการสอนแบบ
กระบวนการสร้ างเสริมค่ านิยมกับการสอนตามคู่มือครู . วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรี นคริ นทร์วิโรฒ.
รัสมีจนั ทร์ ศรี รัตน์. 2544. ผลการสอนตามขั้นทีส่ ี่ ของอริยสั จทีม่ ีต่อการคิดแก้ปัญหาและผล
สั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พุทธธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วโิ รฒ ปทุมวัน.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช.
รพีพร ไตไทยะ .2540. ผลสั มฤทธิ์ของการเรียนและความสามารถในการแก้ ปัญหา
ของนักศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทีไ่ ด้ รับการสอนแบบแก้ปัญหาตามแนววิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีและสั งคม.วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สําเนา).
สุ กญั ญา ยุติธรรมนนท์.2539. กระบวนการคิดแก้ปัญหาในอนาคต ตามแนวคิดของทอเรนซ์
ทีม่ ีต่อความสามรถในการแก้ปัญหา.วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
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การจัดกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ ว
ORGANIZATION OF ACTIVITIES PROMOTING MORAL AND ETHICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS UNDER
THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA
1)

ปฏิวตั ิ บุนประสิ ตร์ 1)จุไร โชคประสิ ทธิ์ 1)บุญเรื อง ศรี เหรัญ
1)
Patiwat Boonprasit 1)Churai Chokpasit 1) Boonreang Sriherun

บทคัดย่ อ
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 379 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง แบบหลาย
ขั้นตอน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เครื่ องมือที่ใช้ในการทําวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว ตามขอบข่ายของเนื้อหาใน 10 ด้าน
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ น
นักกีฬา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
อยูใ่ นระดับปานกลาง

__________________________________________________________________________
1)

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ด้าน
เชื่อฟ งบิดา มารดา ผู ปกครอง ครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ ด้านมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ด้านรู จักประหยัดและเก็บออม และด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านมี
กิริยาวาจาสุ ภาพ ด้านมีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร และด้านทําประโยชน แก ผู อื่นและรักษา
สาธารณสมบัติ ไม่แตกต่างกัน
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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.
ความสํ าคัญของปัญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขณะนี้ ส่ งผลให้ค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางวัตถุนิยมมากขึ้น และส่ งผลให้เกิดความเสื่ อมถอยทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ตามมา
เป็ นลําดับ มนุ ษย์ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้มากขึ้น แก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรี ยบกัน โดยไม่
คํานึ งถึงความผิดชอบชัว่ ดี มีการเบียดเบียนซึ่ งกันและกัน เกิดปั ญหาความเสื่ อมโทรมทางด้านจิตใจ
ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ทธิ เ ด็ ก และสตรี ปั ญ หาความประพฤติ มิช อบในวงราชการ นอกจากนั้น ยัง มี
วัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลัง่ ไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้น ทําให้คนไทยขาดคุณธรรม
จริ ยธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541 : 6)
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันหนึ่ งที่มีส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็ น “ทรัพยากร
มนุษย์” ที่มีคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ฉะนั้นการสอนอบรมให้ความรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนซึ่ง
เป็ นเยาวชนของชาติมีคุณธรรมจริ ยธรรม จึงเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างยิง่ ที่โรงเรี ยนต้องส่ งเสริ มให้มีข้ ึน
ในรู ปแบบที่หลากหลาย นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน เช่นการจัดโครงการ หรื อ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นคนดีของสังคมอันจะเป็ นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติสืบไป
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ต่างพยายามที่จะฝึ กฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนให้รู้ผดิ ชอบชัว่ ดีมากขึ้น โดยหลายฝ่ ายหวังว่าการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรี ยนจะเป็ น
เสมื อนสายป่ านที่คอยเหนี่ ยวรั้ งและชุ ดดึ งให้เด็กได้มีสภาพจิ ตใจที่เข้าถึงคุ ณงามความดี ของชี วิต
(สุ มน อมรวิวฒ
ั น์, 2546 : 47) เช่ นเดี ยวกันกับกระทรวงศึกษาธิ การที่ ได้กาํ หนดมาตรการใน
แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อหนึ่งว่า เร่ งพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
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ทุกระดับ โดยจัดให้เป็ นวิชาเฉพาะที่ตอ้ งสอนโดยการปฏิบตั ิและสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน วิ ช าอื่ น ๆ รวมทั้ งจั ด กิ จ กรรมเสริ มทุ ก ประเภท
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2545 : 7) โดยมีสถานศึกษาทําหน้าที่เป็ นหน่ วยงานให้การศึกษาเพื่อพัฒนา
โดยตรง ซึ่ งการศึ ก ษาในประเทศไทยแบ่ ง เป็ น 4 ระดับ คื อ ระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดับต่างมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัด การศึ ก ษาและมี ค วามแตกต่ า งกันออกไป โดยทัว่ ไปเมื่ อพิ จ ารณาถึ งระดับ การศึ ก ษาที่
ครอบคลุมไปทั้งประเทศมี การจัดการศึกษาในทุกท้องที่ และเป็ นหน้าที่หลักของรั ฐบาลที่จะต้อง
ดําเนิ นการให้กบั ประชาชนทุกคน ก็คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา ฉะนั้นจึงถือได้ว่า การศึกษา
ระดับปฐมศึกษาเป็ นการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิง่ (สมเกียรติ ทา
นอก, 2539 : 3) และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผูเ้ ข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับแล้ว จะเห็ นว่า
นักเรี ยนประถมศึกษาเป็ นผูม้ ีสภาพเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่ ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็ นสุ ขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น
นอกจากจะดําเนิ นการด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนแล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ่ งสําคัญประการหนึ่ งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งการสื่ อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่ งผลกระทบต่อผูค้ นในเชิง
บวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็ นต้นว่าปั ญหาเศรษฐกิจ การระบาดของยาเสพย์ติด ปั ญหา
ครอบครัวซึ่ งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครี ยด ซึ่ งเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพจิตและ
สุ ขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับนักเรี ยนซึ่ งเป็ น เยาวชนเป็ นอนาคตของชาติ การ
จัดการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้กาํ หนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวการปฏิรูปการศึกษาจะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ จากกิจกรรม จากประสบการณ์
และจากการทํางานร่ วมกันซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของผูจ้ ดั การด้านการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั (2543 : 23) ที่ได้พระราชทานไว้วา่
“…งานด้านการศึกษาเป็ นงานที่สาํ คัญที่สุดอย่างหนึ่ งของชาติ เพราะความเจริ ญและความ
เสื่ อมของชาติน้ นั ขึ้นอยูก่ บั การศึกษาของชาติเป็ นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้
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บ้านเมืองของเราบางส่ วนเสื่ อมทรามลงไปในทางความประพฤติและจิตใจซึ่งเป็ นอาการที่น่า
วิตก ถ้าหากยังคงเป็ นอยูต่ ่อไปเราจะเอาตัวไม่รอด”
การสอนให้นกั เรี ยนมีแต่ความรู ้ โดยขาดคุณธรรม จริ ยธรรม จะเป็ นสิ่ งอันตรายมากเพราะ
อาจจะนําความรู ้ไปใช้ในทางที่ผิดได้ เพราะจริ ยธรรม หมายถึงคุณภาพจิตที่มีอิทธิ พลต่อความ
ประพฤติ แ ละเป็ นเครื่ องบํ า รุ งส่ งเสริ มทางด้ า นจิ ต ใจที่ สํ า คั ญ มาก ถ้ า จิ ต ใจไม่ ส มบู ร ณ์
ร่ างกายก็จะสมบูรณ์ได้ยากยิง่ ดังที่ บรรเทา กิตติศกั ดิ์ (ม.ป.ป.:9) กล่าวไว้วา่
“…การศึกษาย่อมเกี่ยวข้องกับจริ ยธรรม เพราะจริ ยธรรมเป็ นเรื่ องของการประพฤติปฏิบตั ิ
หรื อพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีมาตรการแห่ งความประพฤติดีเป็ นหลัก การตัดสิ นการกระทํา การศึกษา
ต้อ งให้ ค นในสั ง คมมี จิ ต ใจสู ง
มี คุ ณ ธรรมควบคู่ กัน ไปกับ การมี ค วามรู ้ ใ นทางปรั ช ญา
การศึกษา เรามุ่งให้ผมู ้ ีการศึกษามีชีวิตที่ดี คือ พัฒนาจิตใจของคนให้มีคุณธรรมเพื่อให้ชีวิตเกิดสุ ข
เพราะลํา พัง จะให้ ค นมี ค วามรู ้ อ ย่ า งเดี ย วโดยไม่ มี คุ ณ ธรรมย่ อ มเกิ ด อัน ตรายต่ อ ตนเองและ
โดยส่ วนรวม ซึ่ งอาจนําความรู ้ไปใช้ในทางที่ผิดได้ จริ ยธรรม คุณธรรมและการศึกษา จึงมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะต้องพัฒนาจิตใจของคนควบคู่กบั การพัฒนาทางสติปัญญาและความรู ้…”
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ที่นกั เรี ยนจะได้รับใน
การพัฒนาทางด้านจิตใจเพราะถ้านักเรี ยนมีความรู ้ แต่ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม ก็จะเป็ นคนที่ไม่มี
คุณภาพ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศชาติ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึง
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เพื่อจะได้นาํ ผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน
เพื่อให้นักเรี ยนมี ความรู ้ คู่คุณธรรม ตามความมุ่งหมายของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ซึ่ งบัญญัติให้รัฐต้องจัดการศึ กษาอบรมให้ประชาชนมีความรู ้คู่คุณธรรม
โดยทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
คําสํ าคัญ
การจัดกิจกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ระดับ การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนั ก เรี ยนในโรงเรี ยน สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว แตกต่างกันตามเขตพื้นที่ การศึ กษา และเพศของนักเรี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ในโรงเรี ยน
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว เมื่ อ พิ จ ารณาจากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และเพศของ
นักเรี ยน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ประจําปี การศึกษา 2551 จํานวน 7,265 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณจาก
สู ตรของทาโร่ ยามาเน่ (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2545 : 108) โดยกําหนดให้มีความน่ าจะเป็ นของความ
ผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ .05 ผลการคํานวณได้ตวั อย่างจํานวน 379 คน
2) การสุ่ มตัวอย่าง
2.1) การสุ่ มตัวอย่างโรงเรี ยน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) ตามเขตพื้นที่การศึกษา
2.2) การสุ่ มนักเรี ยนเพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ คือเลือกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2
ทุกๆ คนที่ 10
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สระแก้ว แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 10 ด้าน
3. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1 ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่ องมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็นจากตํารา
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ผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผลงานการวิจยั ที่ใช้แบบสอบถามอื่น ๆ
3.2 สร้ า งแบบสอบถามโดยกํา หนดประเด็น ให้ค รอบคลุ ม เกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสระแก้ว
10 ด้าน
3.3 นําแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขเนื้ อหา และสํานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
3.4 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ดังแสดงในภาคผนวก
ก ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยแปลความหมายค่าคะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงกับตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
3.5 นํา แบบสอบถามที่ ผู ้เ ชี่ ย วชาญแก้ไ ขและให้ ค ะแนนแล้ว ไปหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC : Index of Concurrence) โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า หรื อเท่ากับ 0.50
นํา ไปใช้ ส่ ว นข้อที่ มีค่า IOC น้อ ยกว่า 0.50 นํา ไปปรั บปรุ ง แก้ไ ขตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุด
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําไปวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค ( C r o n b a c h ’ s α - c o e f f i e i e n t ) ได้ค่าเท่ากับ 0.77
3.7 นําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขอหนังสื อแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความร่ วมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ผูว้ ิจยั ทําแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
และหนังสื อของผูว้ ิจยั เอง ขอความร่ วมมือให้ผบู ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนตอบแบบสอบถาม และผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากสถานศึกษาแต่ละอําเภอด้วยตนเองจนครบถ้วน
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับบทบาทในการบริ หารจัดการหลักสู ตรการศึกษา ตามกรอบ
แนวคิดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เป็ น
รายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ การแปลความหมายของ
Best (ประคอง กรรณสูต, 2538 : 77) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.49 หมายถึง มีการจัดกิจกรรมน้อยที่สุด
5.3 เปรี ยบเทียบระดับของการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 10 ด้าน การโดยการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ค่าที (t – test แบบ independent)
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 สถิติที่ใช้ในการพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่ สถิติในการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
และสถิติที่ใช้หาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ได้แก่ การหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที ( t – test แบบ
independent)
ผลการวิจัย
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมทั้ง 10 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ น
นักกีฬา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ด้าน
เชื่อฟ งบิดา มารดา ผู ปกครอง ครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ ด้านมีระเบียบและ
รักษาความสะอาด ด้านรู จักประหยัดและเก็บออม และด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านมี
กิริยาวาจาสุ ภาพ ด้านมีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร และด้านทําประโยชน แก ผู อื่นและรักษา
สาธารณสมบัติ ไม่แตกต่างกัน
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ค่านิ ยมของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางวัตถุนิยมมากขึ้น ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยเรานั้นจึง
เสื่ อมถอยลง การได้รับการสนับสนุ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมจากทาง โรงเรี ยนยัง
น้อยไป นอกจากนั้นยังมีวฒั นธรรมจากต่างประเทศที่หลัง่ ไหลเข้ามามีอิทธิ พลต่อสังคมไทย มาก
ขึ้น ทําให้คนไทยขาดคุณธรรมจริ ยธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์ภกั ดิ์ ปล้องอุดม
(2544 : 98 – 102) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ กับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยน
โสตศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนโสตศึกษาโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย พบว่า มี
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพระว่า ตามปกติทุกวัน
โรงเรี ยนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่ งนักเรี ยนได้ขบั ร้องเพลงชาติทุกวัน และการจัดนิ ทรรศการ
เกี่ ยวกับวันสําคัญต่างๆ เกี่ ยวกับพระราชกรณี ยกิ จของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2544 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างการ จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มี จริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับ ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ส่ วนด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ด้านเชื่อฟ งบิดา มารดา ผู ปกครอง ครู อาจารย์ ด้านกตัญญูกตเวที เคารพผูใ้ หญ่ ด้านมีระเบียบ
และ
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รักษาความสะอาด ด้านมีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร ด้านรู จักประหยัดและเก็บออม ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา ด้านทําประโยชน แก ผู อื่นและรักษาสาธารณสมบัติ อยูใ่ น
ระดับ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (อ้างถึงใน พิศาล แช่ ม
โสภา, 2539 : 17-23) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่ องการสอนจริ ยธรรมว่าควรแก้ปัญหา
จริ ยธรรมโดยมุ่งไปที่เด็กและผูใ้ หญ่ และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนบันทึกการเข าร วมปฏิบตั ิกิจกรรม
ประเพณี ไทยในโอกาสต่างๆ ผลดีจากการเข าร วมกิจกรรมและข อเสนอแนะในการนําไป
ปฏิบตั ิในโอกาสต อไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วรรณี ปราบวิชิต (2538) ได้ทาํ การวิจยั
เรื่ อง การศึ กษาพฤติ กรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรมเชิ ง
จริ ยธรรมของเด็กระดับอายุ 15 ปี ด้านการประหยัดอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยนแต่ละพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เมื่อจําแนกตามเพศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั
จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสระแก้ว
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านเคารพรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาทุกสถาบันและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่เหตุการณ์บา้ นเมือง
ขาดความสามัคคีของคนในชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนควรส่ งเสริ มการฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
มารยาทที่ดีงามของไทย เช่น การทําความเคารพ การจัดประกวดมารยาท และการเข้าร่ วมงาน
ประเพณี ต่างๆ เช่น การแห่ เทียนพรรษา การทําบุญตักบาตร ในวันสําคัญทางศาสนา การแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ และครู ควรนํานักเรี ยนไปทัศนะศึกษาตามแหล่งเรี ยนรู ้ และสถานที่ต่างๆ เช่ น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรื อพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

82

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
เพื่อจะได้ทราบว่าควรจะเน้นหรื อต้องคํานึงถึงปัจจัยใดเป็ นพิเศษ
2. ควรศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุที่นกั เรี ยนขาดความสนใจในด้านการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
3. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนในโรงเรี ยนให้
มากขึ้น
4. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
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คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว
THE OPINIONS OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA TEACHERS TOWARD THE
MORAL LEVELS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS
1)

สังเวียน องค์สุนทร 1)จุไร โชคประสิ ทธิ์ 1)ชลอ วงศ์แสวง
1)
Sangwian Ongsunthon 1)Churai Chokpasit 1) Chalo Wongsawang

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับ คุณธรรม
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได่แก่ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ปี การศึกษา 2551 จํานวน 364 คน โดยคํานวณจากสู ตรของทา
โร่ ยามาเน่ เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประเมินค่า มีค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test independent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น ของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมในการครองคน รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองตน
และอันดับสุ ดท้าย คือ คุณธรรมในการครองงาน
2.การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน

_________________________________________________________________________
1)

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

84

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมี
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาด้านคุ ณธรรมในการครองคน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
ความสํ าคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัติว่า “รัฐต้องจัดให้
มีแผนพัฒนาการเมืองทางการเมือง ข้าราชการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง และ
พนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งอื่ น ของรั ฐ เพื่ อ ป้ องกั น การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบและเสริ มสร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่” และมาตรา 81 บัญญัติว่า “รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและ
สนับ สนุ น ให้เ อกชนจัด การศึ ก ษาอบรมให้เ กิ ด ความรู ้ คู่ คุณ ธรรม
จัด ให้มี ก ฎหมายเกี่ ย วกับ
การศึ กษาแห่ งชาติ ปรั บปรุ งการศึ กษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม
สร้ างเสริ มความรู ้ และปลูกฝั งจิ ตสํานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สนั บ สนุ น การค้น คว้า วิ จ ั ย ในศิ ล ปวิ ท ยาการ
ต่างๆ เร่ งรัดพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541ก : 24-25)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาไว้ใน มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข” และได้กาํ หนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 23 ว่า “การ
จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
ต้อ งเน้น
ความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับของการศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542ก : 5,14)
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จากพระบรมราโชวาทและข้อความที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เรื่ องคุณธรรมเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ และ
ต้องปลูกฝังให้กบั คนในชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2542
ต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้ คู่คุณธรรมเพื่อให้ได้ผเู ้ รี ยนที่พึงประสงค์ คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี
คนเก่ง และคนมีความสุ ข การจัดการศึกษาที่จะได้ผเู ้ รี ยนที่พึงประสงค์ ผูม้ ีบทบาทสําคัญคือ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู และผูป้ กครองการที่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นผลผลิตของการจัดการศึกษาจะเป็ นคนดี คนเก่ง และ
คนมีความสุ ขได้ ครู ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดี ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ มี
ทักษะความชํานาญงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและที่สาํ คัญต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรมในจิตใจ มีจริ ยธรรมที่
น่าเลื่อมใสศรัทธาเพราะคุณธรรมเป็ นคุณสมบัติที่สาํ คัญที่จะเป็ นส่ วนเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสามารถครอง
ตน ครองคน และครองงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หรื อการปฏิรูปการศึกษาจะ ประสบผลสําเสร็ จไปได้ยากหากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนขาดคุณธรรม ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลมากต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การที่
ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ น ผลผลิตของการจัดการศึกษาจะมีความรู ้คู่คุณธรรมได้ ครู จาํ เป็ นต้องมีความรู ้และ
คุ ณธรรมก่ อนเพราะครู คือแบบอย่างของนักเรี ยนและในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ น
แบบอยาางที่ดีให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543 : 11)
ผูบ้ ริ หารที่ ขาดคุณธรรมย่อมเป็ นเหตุของความเสื่ อมของหน่ วยงานบุคคลในหน่ วยงาน
มัก จะแตกแยกขาดขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
หน่วยงานย่อมลดลง ผูบ้ ริ หารที่มีคุณธรรมย่อมเป็ นที่รักของผูร้ ่ วมงานเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ่ วมงาน
ผูร้ ่ วมงานให้ความร่ วมมื อ สามารถรวมพลังแห่ งการยอมรั บ เป็ นพลังสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้กา้ วหน้า (ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2538 : 5) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของหน่วยงาน
ย่อมสู ง
จากความสําคัญและความจําเป็ นที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องมีคุณธรรม ในการฝึ กอบรม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ก่อนเข้าสู่ ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารทุกระดับตามหลักสู ตรของ
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษาจึงได้กาํ หนดเนื้ อหาเกี่ยวกับคุณธรรมไว้ในหลักสู ตรการฝึ ก อบรม
ด้วย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้มีความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักในความสําคัญของคุณธรรม สามารถนําไป
เป็ นแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นให้ เ ป็ นแบบอย่า งแก่ ผูอ้ ื่ น และใช้ใ นการบริ ห ารงานได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2530 : 16)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงศึกษาถึงคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วซึ่งผลการศึกษาจะเป็ น
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ข้อมูลสําคัญสําหรั บผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนผูบ้ ริ หาร และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องพิจารณานําไปใช้เพื่อ
วางแผนพัฒนาคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาในโอกาสต่อไป
คําสํ าคัญ
คุณธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ความคิ ด เห็ นของครู ต่อคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว แตกต่ า งกัน ตามเพศ ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน และเขตพื้ น ที่
การศึกษาหรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาตามตามความคิดเห็น ของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามเพศ ประสบการณ์ในการทํางาน และเขต
พื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ปี การศึกษา 2551 จํานวน 4,010 คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, ยุทธ ไกยวรรณ์,
2545 : 108) กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 363.97 คน และผูว้ ิจยั เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 364 คนKrejcie และ
Morgan (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 40)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถาม
แบ[เลือกตอบ 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อนที่ มี ต่ อ คุ ณ ธรรมในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว 3 ประการ ซึ่งเป็ นคําถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale)
3. การสร้างคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3.1 ศึ ก ษาเอกสาร ตํารา หลัก เกณฑ์วิธีก ารต่ างๆ เกี่ ย วกับคุ ณธรรมในการครองตน
ครองคน และครองงาน และเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
3.2 ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้ างเครื่ องมือประเภทแบบสอบถามความคิดเห็ นจากตํารา
ผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผลงานการวิจยั ที่ใช้แบบสอบถามอื่น ๆ
3.3 สร้ า งแบบสอบถามโดยกํา หนดประเด็ น ให้ค รอบคลุ ม เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต าม
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว 3 ประการ คือ
3.3.1 คุณธรรมในการครองตน ได้แก่ สัปปุริสธรรม 7
3.3.2 คุณธรรมในการครองคน ได้แก่ พรหมวิหาร 4
3.3.3 คุณธรรมในการครองงาน ได้แก่ ฆราวาสธรรม 4
3.4 นําแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบแก้ไขเนื้ อหา และสํานวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
3.5 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านตรวจพิจารณา ความ
เที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ โดยแปลความหมายค่าคะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงกับตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
เลือกข้อคําถามที่มีค่ามากกว่า หรื อเท่ากับ 0.50 ส่ วนข้อที่มีค่าน้อยกว่า นํามา ปรับปรุ งแก้ไข
ได้แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.70 –1.00
3.6 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน เพื่อนํามาหาค่าความเชื่อมัน่
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(Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α-coeffieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1970
: 16 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 96) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .84
3.7 ทําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู ้วิ จ ั ย ยื่ น แบบฟอร์ ม ขอหนั ง สื อจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เพื่ อ ขออนุ ญ าติ แ ละขอความร่ ว มมื อ ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล
4.2 ผูว้ ิจยั นําส่ งหนังสื อพร้ อมเครื่ องมื อในการวิจยั ถึ งสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
สระแก้ว เพื่ อ อํา นวยความสะดวกในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของโรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย น และ
ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น เพื่ อ แจกแบบสอบถามให้ ถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งในแต่ ล ะ
โรงเรี ยน
4.3 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากสถานศึกษาแต่ละอําเภอด้วย
ตนเองจนครบถ้วน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 เมื่ อได้รับแบบสอบถามคืนจนครบแล้ว นําแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาทั้งหมด
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.2 ลงรหัสข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
5.3 หาค่าเฉลี่ย (Mean : X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคุณธรรมในแต่ละข้อรายการ
5.4 การแปลผล ในการแบ่ ง เกณฑ์ก ารปฏิ บ ัติ ต ามคุ ณ ธรรมของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ซึ่งกําหนดเกณฑ์ปฏิบตั ิเป็ น 5 ระดับ โดย
ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 100)
ค่าเฉลี่ย
ระดับปฏิบตั ิ
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
5.5 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t - test
independent)
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 สถิติที่ใช้ในการพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ ได้แก่ สถิติในการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
และสถิติที่ใช้หาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ได้แก่การหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t – test แบบ independent)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น ของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ คุณธรรมในการคลองคน รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองตน
และอันดับสุ ดท้าย คือ คุณธรรมในการครองงาน
1.1 ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ธรรมในการครองตนของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด คือ ส่ งเสริ มการประหยัด ลดการฟุ่ มเฟื อย รองลงมาคือ มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถใน
การเป็ นผูบ้ ริ หาร และเป็ นคนมีเหตุผลในการทํางาน ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ รู ้จกั ข่มใจตนเองที่
จะไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรม ด้วยเหตุท้ งั ปวงได้
1.2 ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ธรรมในการครองคนของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
สู งที่สุด คือ มีความเมตตาต่อครู และเด็กนักเรี ยน รองลงมาคือ มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันดีในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ คณะครู ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนให้มี คุณภาพ
1.3 ครู ผูส้ อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อคุ ณ ธรรมในการครองงานของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง ที่ สุ ด คื อ รั บ ผิด ชอบต่ อคําพูด และการกระทํา ของตนเอง รองลงมาคื อ ใช้ห ลัก เหตุ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงานและรับฟั งความคิดเห็ นของครู -อาจารย์ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ เสี ยสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
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2. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่อยูเ่ ขตพื้นที่การศึกษาต่างกันมี
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาด้านคุ ณธรรมในการครองคน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของมงคล ภาธรธุวานนท์ (2539) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แสดงพฟติกรรมการบริ หารโดยรวมและแต่ละ
ด้านตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 คุณธรรมในการคลองคน พบว่า ครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อคุณธรรม
ของ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หาร
รู ้ จกั ส่ งเสริ มการประหยัด ลดการฟุ่ มเฟื อย และมี การพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการเป็ นผูน้ ํา
ในเรื่ องของคุณธรรมในการครองคนนั้น ผูบ้ ริ หารมีความเมตตาต่อครู และเด็กนักเรี ยนมีความเห็นอก
เห็ น ใจ เข้าใจกัน ดี ในการแก้ปัญหาต่ างๆ และที่ อยู่ใ นระดับปานกลางก็อาจจะเป็ นเพราะว่า
การเข้าใจความต้อ งการของกลุ่ มครู การดําเนิ นงานเรื่ อง การพัฒนาการศึ กษาของโรงเรี ย นให้มี
คุ ณ ภาพยังมี ก ารดํา เนิ นการน้อยไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของสุ รัตน์ มุ่งอิ ง กลาง (2544)
ได้ทาํ การศึกษา คุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตนครองคน และครองงาน ของ
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ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด นครราชสี ม า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงานของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา
ตามทัศนะของครู ฝ่ายกิจการนักเรี ยนครู ผสู ้ อน และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมตามแนว พุทธธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สังกัด สํานักงานการประถมศึ ก ษาจัง หวัดนครราชสี มา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับ มาก ด้า นที่ มีค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด คื อ คุ ณ ธรรมในการครองตน
รองลงมาคือ คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน
1.2 คุณธรรมในการครองตน พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองคนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ า
ผูบ้ ริ หารมีความเมตตาต่อครู และเด็กนักเรี ยน มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันดีในการแก้ปัญหาต่างๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรี ชา อยู่ภกั ดี (2551) การศึกษาการปฏิบตั ิตนตามคุณธรรมจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชัย ภู มิ เขต 3 ผลการวิ จ ัย พบว่ า การปฏิ บ ัติ ต นตามคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในการครองตนในระดับมาก
1.3 คุณธรรมในการครองงาน พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมใน
การครองงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งยังเป็ นระดับที่
ผูบ้ ริ หารต้องพัฒนาให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ องของความรับผิดชอบต่อคําพูดและการกระทําของ
ตนเอง การใช้หลักเหตุผลในการปฏิบตั ิงานและรับฟังความคิดเห็นของครู -อาจารย์ และเสี ยสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
2. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามเพศ พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มี
เพศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรมของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไม่ แ ตกต่ า งกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จ ัยของ ละเอี ย ด แซ่ คู (2546) ได้ทาํ การศึ ก ษาคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู ผูส้ อน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสี ม า ผลการวิ จ ัย พบว่ า ครู ผูส้ อนที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ท ัศ นะต่ อ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสี มาไม่แตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางาน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของ
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ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และที่ผลออกมาเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
มากกว่ า อาจจะได้รั บ การอบรมและพบเห็ น ได้ม ากกว่ า และมี ป ระสบการณ์ ก ารในการทํา งาน
ที่มากกว่า
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ตาม ความ
คิ ด เห็ น ของครู ผูส้ อน
สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว จํา แนกตามเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา พบว่ า ครู ผูส้ อนที่ อ ยู่เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั
1. ผูบ้ ริ หารควรเข้าใจถึงความคิดเห็ นส่ วนมากของครู ผูส้ อน ทั้งด้านครองตน ครองคน
และครองงาน ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า คือ
1.1 เรื่ องความเสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
1.2 เรื่ องพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ
1.3 เรื่ องรู ้จกั ข่มใจตนเองที่จะไม่ประพฤติผิดศีลธรรม และนําผลการวิจยั ไปวางแผน
พัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลากรต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารควรรู ้จกั ข่มใจตนเองที่จะไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรม ด้วยเหตุท้ งั ปวง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั คุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และผูน้ าํ ชุมชน
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิตนตามคุณธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาเจตคติของผูป้ กครองต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมของครู ผสู ้ อน
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ปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององค์ การบริหารตําบล จังหวัดปทุมธานี
WORK PERFORMANCE PROBLEMS OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS OF PATHUMTHANI
SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS BASED ON EDUCATIONAL STANDARD
1)

มัณฑนา หริ กจันทร์ 1) ฐิติพร พิชญกุล 1) อรสา โกศลานันทกุล
1)
Mantana Hrigchan 1) Thitiporn Pichayakul 1) Orasa Kosalanantakul

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารตําบล จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรี ย บเที ยบระดับปั ญหาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี
ตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งและขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซึ่ ง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 107 อ้างถึง ยุทธ
ไกยวรรณ์ , 2545 : 107) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 97.50 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน
229 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard
Deviation) และ F - test เมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่
(Seheffe' test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี อยูใ่ น

1)

หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีความคิดเห็นระดับสู งสุ ด คือ มาตรฐานด้านบุคลากร ( Χ = 3.75, S.D. =
0.87) รองลงมา คือ มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ( Χ = 3.68, S.D. = 0.88) ส่ วนด้านที่มีความคิดเห็นระดับ
ท้ายสุ ด คือ มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ( Χ = 3.58 , S.D. = 0.87)
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตามวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่ งและขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็ก มีความ
คิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่การเปรี ยบเทียบตามขนาดของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่ปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 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.
ความสํ าคัญของปัญหา
การดําเนิ นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนมานั้น ในข้อเท็จจริ งพบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษามา
ก่อน การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งพบว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ตามเกณฑ์ที่จะ
จัดการศึกษาในรู ปแบบของการรับโอนสถานศึกษา เนื่ องจากส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในเขตที่ยงั ต้องพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และยังขาดประสบการณ์ดา้ นการจัดการศึกษา
การจัด ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ก จัง หวัด ปทุ ม ธานี ใ นปั จ จุ บ ัน มี จ ํา นวนทั้ง สิ้ น 29 อบต. การ
ดําเนิ นงานจัดเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลรั บผิดชอบ
จัดตั้งขึ้นเอง และศูนย์พฒั นาเด็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่ วยงานอื่นตามพระราชบัญญัติกาํ หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในจํานวนดังกล่าวนี้
ได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษา
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ศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก ของกรมการศาสนา ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งเดิ ม ของ
กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์พฒั นาเด็กของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ได้มีการทํา
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวใช้อาคารสถานที่เรี ยน บุคลากรที่เป็ นครู ผสู ้ อน พี่เลี้ยงเด็กหรื อผูช้ ่วยครู ตลอดจน
การจัดประสบการณ์สาํ หรับหน่วยงานเดิมที่หน่วยงานเดิมได้จดั ไว้แล้ว ดังนั้นการดําเนิ นการจัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี จึงต้องอาศัยความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก จึง
ได้เริ่ มมีการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในหมู่บา้ น ตําบล ตามความต้องการและขีดความสามารถของ
ประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพื่อรับเด็กเล็กในชนบทอายุระหว่าง 3 – 6 ปี เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก และให้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการพัฒ นาเด็ ก และ
คณะกรรมการสภาตําบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในด้านวิชาการและงบประมาณ
ในส่ วนที่ เกิ นขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้ง การฝึ กอบรมผูด้ ู แลเด็กและคณะกรรมการ
พัฒนาเด็ก เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ สามารถปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่เนื่องจากภายหลังได้
มีพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลได้มีนโยบาย ที่จะ
กระจายกิจกรรมการดําเนิ นงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีศกั ยภาพและ
ั นาเด็กเล็ก ตามกําลังและขีดความสามารถของ
ความพร้ อม ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารศูน ย์พ ฒ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา ดังนั้น เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระจายอํานาจการบริ หารลงสู ้ทอ้ งถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องถือเป็ นหน้าที่
หลักที่จะให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ซึ่ งตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 16(9) ว่าด้วย
การจัด การศึ ก ษาและผูท้ ี่ มี ส่ ว นสํา คัญ ในการบริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลได้น้ นั ได้แก่ คณะกรรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่มีบทบาทและมีความใกล้ชิดกับ ประชาชนมากที่สุด รู ้สภาพและปั ญหาของท้องถิ่นเป็ นอย่างดี จึง
ควรให้ความสําคัญในการนําแนวนโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าสู่ภาคปฏิบตั ิ ให้
บังเกิดผลตามความมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะต้อง
นําแนวนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พฒั นา เด็กเล็กไปปฏิบตั ิให้ประสบความสําเร็ จ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการ และสามารแก้ไขปั ญหาด้านการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี โดยทําการศึกษาทั้ง 3 ด้าน
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1. มาตรฐานด้านบุคลากร (มี 4 มาตรฐาน) 2. มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (มี 4 มาตรฐาน)
3. มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน (มี 4 มาตรฐาน) เพื่อให้ทราบถึงว่าผูบ้ ริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและผูด้ ูแลเด็ก
พบปั ญหาในด้านใดบ้าง จึ งทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาวิจยั ทั้งนี้ เพื่อที่ จะได้นําผลที่ ได้จากการ
ศึกษาวิจยั มาเป็ นแนวทาง พิจารณา วางแผน ส่ งเสริ ม หรื อปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
คําสํ าคัญ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขอองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่ งและขนาดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่ งและขนาดขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 268 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973 : 107 อ้างถึง ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 97.50
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 229 คน ใช้วิธีสุ่ มแบบชั้น (Stratified Random sampling) โดย
วิธีการจับสลาก
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert
Scales)
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ คู่มือศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (2545) และมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น(2550)
3.2 สร้างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วนําไปเสนอต่อประธาน
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อคําถามใน
ด้านภาษาและความถูกต้อง
3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
3.4 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญตามข้อ 4 มาคํานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง (Item – Objective Congruence Index : IOC) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) และเพื่อให้ปรับปรุ งแก้ไข ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98
3.5 ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามแบบคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วนําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไข ไปทดลองใช้ (Try – out) กับบุคลากร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนํามาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบ
วัดทั้งฉบับ โดยคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1984 :
160 อ้างถึง ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545 : 174) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.99
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3.6 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองและแก้ไขแล้ว เสนอคณะกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์
เป็ นครั้งสุ ดท้าย และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูบ้ ริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและผูด้ ูแลเด็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ใน
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 229 คน
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลแต่ละอําเภอในจังหวัดปทุมธานี
4.2 ผูว้ ิจยั ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ทั้งหมด 229 ฉบับ และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 229 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
นําไปดําเนินการจัดทําข้อมูลสําหรับการวิจยั ต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 การศึกษาปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ปี 2550 โดยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
5.2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ปี 2550
เปรี ยบเทียบตามตําแหน่งกับวุฒิการศึกษาใช้ t- test Independent เปรี ยบเทียบตามขนาดขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล โดยใช้การวิเคราะห์ F - test และเมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Seheffe' test)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและผูด้ ู แ ลเด็ ก มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
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ปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่ มีความคิดเห็ นระดับสู งสุ ด คื อ มาตรฐานด้านบุ คลากร
รองลงมา คือ มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ส่ วนด้านที่มีความคิดเห็ นระดับท้ายสุ ด คือ มาตรฐานด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเด็ก
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏ
ดังนี้
2.1 การเปรี ยบเที ยบตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีวุฒิการศึ กษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ยบเทียบตามตําแหน่ง พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีตาํ แหน่งแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรี ยบเทียบตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแล
เด็กที่ปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัง หวัด ปทุ ม ธานี ใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีต่อ
ปั ญหาการดํา เนิ นงานตามมาตรฐานการศึ ก ษาศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็กขององค์การบริ หารส่ ว นตําบล
จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นสําคัญที่ผวู ้ ิจยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน
คือ มาตรฐานด้านบุคลากร มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาตรฐานด้านบุคลากร ควรให้ความสําคัญในการวางแผนงานบุคคล เพื่อใช้ใน
การประสานข้อมูลและเป็ นข้อมูลในการนําเสนอพิจารณา สรรหาบุคคล พร้อมมีการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน เป็ นการพัฒนาผูด้ ูแลเด็กให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีสิทธิ ประโยชน์ สวัสดิ การ
ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐาน (สํานักบริ หารการศึกษาท้องถิ่น, 2544 :
5 – 32) มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรมีการจัดทําหลักสูตรและแผนการ
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จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับสภาพของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและท้องถิ่น และมีการส่ งเสริ ม
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้และอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ มีสื่อธรรมชาติ สื่ อภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และควรมี การจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ระหว่างบ้าน องค์การศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรี ยนรู ้
ในชุมชนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองและชุมชน
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนเป็ นการจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้แลทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร
ควรส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้านไปพร้อมๆกันโดยคํานึ งถึงความต้องการ ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมส่ งเสริ มให้เด็กมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีรวมถึงสุ นทรี ยภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวให้แก่ผเู ้ รี ยน เนื่ องจากอายุ 0- 5 ปี เป็ นช่วงเวลาที่
สําคัญจําเป็ นที่ สุดในการพัฒนาสมองของเด็ก(สอดคล้องกับภารกิ จการจัดการศึ กษาของท้องถิ่ น
จัดเตรี ยมความพร้อมแก่ เด็กปฐมวัย ตามแนวจัดประสบการณ์ ระดับก่ อนประถมศึกษาเพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพและมี
ความพร้อมเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (พรรณอร ษรประดิษฐ์, 2546 : 27 - 28 อ้างถึง กรมการ
ปกครอง, 2545 : 8 – 9)
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตําแหน่งงาน และขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
2.1 การเปรี ยบเทียบตามวุฒิการศึกษา ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูบ้ ริ หาร
และผูด้ ูแลเด็ก ที่วุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง แต่วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี /สู งกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นในระดับมาก ควรให้ความสําคัญในการดําเนิ นงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมากกว่านี้
2.2 การเปรี ยบเทียบตามตําแหน่ง บุคลากรที่มีตาํ แหน่ งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหา
การดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.3 การเปรี ยบเทียบตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็ นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในระดับปานกลาง เนื่ องจากมีงบประมาณในการสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมาก และส่ งเสริ มผูด้ ูแลเด็กให้พฒั นาตนเองให้มีศกั ยภาพในการสอน
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เพื่อพัฒนาการศึ กษาอย่างมาก แต่องค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขนาดเล็กมีงบประมาณในการสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ไม่เพียงพอ และอาจจะไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับนี้เนื่องจากไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ ศรี วรกุล (2541) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องศักยภาพขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในการดําเนิ นการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยั พบว่าทางด้านความรู ้ความเข้าใจ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความ
ตระหนัก ในภาระบทบาทต่ อ การดํา เนิ น การจัด การศึ ก ษา แต่ มี ข ้อ จํา กัด มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ ในส่ วนของการสนับสนุนการ
ดําเนิ นงานพัฒนาการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการงานจริ งจัง ในส่ วนของศักยภาพหรื อ
ความพร้อมเพียงพอ เนื่ องจากขาดความรู ้ในเรื่ องการบริ หารการศึกษา งบประมาณ บุคลากร แต่จะ
สามารถทําได้ถา้ ได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานรัฐบาลกลาง ในส่ วนของรู ปแบบแนวทางในการ
พัฒนาบทบาทในการดําเนิ นการศึกษาส่ วนใหญ่ตอ้ งการรับรู ้ แสวงหาความรู ้ ความเข้าใจ การมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นการจัดการศึกษา การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตําบล ครู
อาจารย์ และโรงเรี ยน การนําภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็กได้เรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในหลักสู ตรท้องถิ่น
และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
จากความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ควรจะให้ความสําคัญกับมาตรฐานด้าน
บุคลากร มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและมาตรฐานผูเ้ รี ยน ไปพร้อม ๆ กันเพื่อพัฒนาการศึกษา
และความพร้อมของผูด้ ูแลเด็กในระดับอนุ บาล 3 ขวบให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กที่มีต่อปัญหาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาผลการวิจยั
เป็ นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็ นประเด็นที่จะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
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1. มาตรฐานด้านบุคลากร ผูบ้ ริ หารควรมีการกําหนดทิศทางในการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กที่สอดคล้องกับยุคสมัย ชัดเจนมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และมีกิจกรรมที่ เป็ นนวัตกรรม
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. มาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีห้องสนับสนุ นการเรี ยนการสอนสําหรับ
เด็กอย่างเพียงพอ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กและสนับสนุ นให้มีการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่ เพื่อปรับปรุ งและวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุ ขภาพกายและ
สุ ขจิตที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพโดยเจ้าหน้าที่อนามัย เพื่อให้ครู ผสู ้ อนได้ทราบถึง พัฒนาการ
สุ ขภาพ และปั ญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และเมื่อทราบถึงสุ ขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กแล้ว
ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น
4. ด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่พบว่ามาตรฐานที่ 6 - มาตรฐานที่ 8 มีการพบว่าผูบ้ ริ หารและ
ผูด้ ูแลเด็ก เห็นปั ญหาต่างกัน ควรจะมีการประชุมทําความเข้าใจเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์กร
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลให้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. ควรศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
WORK PERFORMANCE BASED ON TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS AT PRIVATE
SCHOOLS IN PRANAKORN SRI AYUTTHAYA PROVINCE
1)

สุ วธี า ฤกษ์เกษม 1) ฐิติพร พิชญกุล 1) อรสา โกศลานันทกุล
1)
Suweta Roekkasem 1) Thitiporn Pichayakul 1) Orasa Kosalanantakul

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์การ
ทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ครู ผูส้ อนโรงเรี ย นเอกชนจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา จํานวน 286 คน การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ มตัวอย่างแบบการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับสลาก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test
Independent) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ F – test สําหรับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3 กลุ่ม เมื่อพบ
ความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
1.1 มาตรฐานด้ า นการปฏิ บ ั ติ ง าน โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
มาตรฐาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบ
1)
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อย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ งตามลําดับ ยกเว้น มาตรฐานที่ 1
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ด้า น พบว่ า ครู ผู ้ส อนมี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คื อ ด้า นจรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ รองลงมา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน 2 ด้า น คื อ ด้า นจรรยาบรรณต่ อ
ผูร้ ับบริ การ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
2. ผลการเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
2.1 วุฒิการศึกษา พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชนที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวม และ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้านการ
ปฏิบตั ิตนไม่แตกต่างกัน
2.2 ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ที่มีประสบการณ์การ
ทํา งานแตกต่ า งกัน มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ยนเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ที่ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชนจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
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-ratingscale 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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ความสํ าคัญของปัญหา
ครู ถือว่าเป็ นผูม้ ีความสําคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการเรี ยนการสอน เพราะ ครู คือ ผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้ หรื อเป็ นผูน้ าํ ประสบการณ์ท้ งั มวลมาสู่ นกั เรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาไปในทางที่พึง
ประสงค์ ซึ่ งครู ตอ้ งใช้วิธีการสอนแตกต่างกันไป เพื่อให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอน
โดยครู ตอ้ งตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและช่วยเหลือให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ และจะต้องประเมินผลการพัฒนานักเรี ยนเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเกิดความก้าวหน้าและสามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุ ข ดังนั้น ครู จึงควรได้รับ
การพัฒนาคุ ณภาพทั้งในด้านวิชาชี พ และวิชาการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์
ปรับเปลี่ยนวิธีทาํ งาน ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของครู จึงควรพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
การกําหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็ นวิชาชีพควบคุม นับเป็ นความก้าวหน้าของวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึ้น อันจะเป็ นผลต่อผูร้ ับบริ การ
ทางการศึกษาที่จะรับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย ซึ่ งจะทําให้วิชาชีพและผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในสังคม (สํานักงาน
เลขาธิ การคุรุสภา, 2549 : 19) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ ที่ จะต้องประพฤติปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดผลดี ต่อผูร้ ั บบริ การ อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการ
ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชี พให้สมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู งและได้รับการ
ยอมรับยกย่องจากสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 20)
วิ ช าชี พ ครู เ ป็ นวิ ช าชี พ ที่ จ ํา เป็ นสํา หรั บ สั ง คม ยิ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางประชากรการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ยิ่งมากยิง่ รุ นแรงเท่าไหร่ ความ
จําเป็ นต้องมีครู เพื่อทําหน้าที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ยิง่ มากเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผูท้ ี่เข้าสู่ วงการ
วิชาชี พครู ก็ตอ้ งมีคุณลักษณะบางอย่าง และเมื่อได้รับการฝึ กฝนจนมีความรู ้ความชํานาญในวิชาชี พ
แล้ว ก็ต ้องมี คุณ ลัก ษณะเพิ่ม เติ มอี ก หลายประการ ในกระบวนการดัง กล่ า วจึ งมี ค วามจํา เป็ นต้อ ง
ส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพครู ให้ทนั กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย (ธัญญรัตน์ ฟุ้ งศิลปะชัยพร, 2548) การพัฒนาครู ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง และกระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาครู ให้มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ ครู มืออาชีพได้ นอกจากนั้นยังมีกาํ หนดจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศกั ยภาพสู งสุ ดในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลในการแสวงหาเทคนิควิธีการ ทักษะ กระบวนการ
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มีคุณธรรม จริ ยธรรม พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชี พ ที่มีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับสังคมโลกต่อไป (พัชริ นทร์ มีพฒั น์, 2545 : 4)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาครู ในมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิ
ตน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู งได้รับ
การยกย่องและมีเกียรติในสังคม มีมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะเป็ นหลักประกันได้ว่า
ผูเ้ รี ยนจะได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการให้บริ การทางการศึกษาของครู ต่อไป
คําสํ าคัญ
มาตรฐานวิชาชีพครู
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ยนเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ปฏิบตั ิการสอน
ในปี การศึกษา 2551 จํานวน 1,008 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ปฏิบตั ิการสอน
ในปี การศึกษา 2551 โดยการใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane, 1973 : 125 อ้างถึงใน ยุทธ
ไกยวรรณ์, 2545 : 107) จํานวน 286 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยวิธีการจับสลาก
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ระดับชั้นที่สอน ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ และเขต
พื้นที่การศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู
โรงเรี ย นเอกชน จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ตามกรอบของสํา นัก เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา 2 ด้า น คื อ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน ลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเรี ยงลําดับจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 107 – 108)
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือ มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึ กษา รวบรวมข้อมูลรายละเอี ยดของเนื้ อหาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 กําหนดนิ ยามศัพท์เฉพาะ กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถาม โดยคํานึ งถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก แล้วนํามาสร้างแบบสอบถาม
3.3 จัดทําแบบสอบถามตามตัวแปรและขอบข่ายของเนื้อหา
3.4 นําร่ างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา รู ปแบบการใช้ภาษา แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.5 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อขอคําปรึ กษาและ
คําแนะนํา พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
3.6 นํา แบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ ย วชาญ มาคํา นวณหาค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง ได้ค่าเท่ากับ 0.98
3.7 คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ≥ 0.5 นํามาปรับปรุ งแก้ไขครั้งสุ ดท้าย เรี ยบร้อยแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) กับครู โรงเรี ยนเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จํานวน 30 คน เพื่อ
หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาช(Cronbach,1990 :202 204) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3.8 นําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 286 คน โดยดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่ วมมือ
และขออนุญาตให้ผวู ้ ิจยั เก็บข้อมูล
4.2 ผู ว้ ิ จ ัย นํา แบบสอบถามไปเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
4.3 ผูว้ ิ จ ัย ประสานติ ด ตามขอรั บ แบบสอบถามคื น จากครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
4.4 ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้มาคิดคะแนน และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ศึ ก ษาการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยใช้ค่าค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้ สถิติค่าที (t-test Independent) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และ F – test สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 3 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตามวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe ' test)
ผลการวิจัย
1. ครู ผูส้ อนมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู ผสู ้ อน มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
1.1 มาตรฐานด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาราย
มาตรฐาน พบว่า ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิ บตั ิ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่าง
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สร้างสรรค์และมาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เกิดผลจริ ง ตามลําดับ ยกเว้น
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชี พครู อยู่เสมอ อยู่ในระดับปาน
กลาง
1.2 มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านจรรยาบรรณ
ต่ อ วิ ช าชี พ รองลงมา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน 2 ด้า น คื อ ด้า นจรรยาบรรณต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก าร และด้า น
จรรยาบรรณต่อสังคม
2. ผลการเปรี ยบเทียบ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลปรากฏดังนี้
2.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา พบว่ า ครู โ รงเรี ยนเอกชนที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ก าร
ปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้าน
การปฏิบตั ิตนไม่แตกต่างกัน
2.2 ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน ที่มีประสบการณ์การทํางาน
แตกต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชนที่ปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่การศึกษา
แตกต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา โดยรวมและมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนมาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประเด็นสําคัญที่ผวู ้ ิจยั นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก จากการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย พบว่ า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4 มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
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ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 13) จึงทําให้ครู
เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป
การเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 บทบาทของครู จะเป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เป็ นผูก้ ระตุน้ และสร้างบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้และสามารถแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ฉะนั้น ครู ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็ นครู มืออาชีพที่รอบรู ้
ทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ และสังคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ (สมหวัง พิธิยานุวฒั น์,
2543 : 1) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ มีพฒั น์ (2545) ได้ศึกษา เกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิ บ ัติ ง านตามเกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมาก
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของราตรี กฤษวงศ์ (2550) ได้ศึกษา การปฏิบตั ิงานของครู จา้ งสอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบว่า
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้เกิ ดการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา และการมุ่งคุณภาพ ทําให้ครู ส่วนมาก ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็ น
ครู ประพฤติตนอยูใ่ นภายใต้กฎกติกาของอาชีพ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และสู งส่ งด้วยคุณธรรม
ตามที่ สั ง คมคาดหวัง มากขึ้ น เนื่ อ งจากสถาบัน ต่ า ง ๆ ที่ ผ ลิ ต ครู น้ ัน ได้สั่ ง สอนอบรมตลอดจน
เสริ มสร้ างนิ สัยความเป็ นครู อยู่ในตัวของครู ทุกคน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
นักเรี ยนและสังคม ตลอดจนการปฏิบตั ิตนของครู ในโรงเรี ยนจะมีผบู ้ ริ หารคอยกํากับดูแลทั้งในด้าน
พฤติกรรมและการพัฒนาวิชาชี พ (สกุลรัตน์ จันทรศร, 2545 : 63) ดังนั้น ครู จึงเป็ นบุคคลที่ตอ้ ง
กระทําตน ให้เป็ นแบบอย่างที่ถูกต้องดีงามต่อศิษย์และสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต ใน
ฐานะที่ครู เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู จึ งต้องประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พและเป็ น
แบบอย่างที่ดีซ่ ึงครู ตอ้ งให้ความสําคัญและถือว่าเป็ นภารกิจหนึ่งในหน้าที่ของความเป็ นครู (วิไล จิระ
วัชชะนานนท์, 2547 : 104)
3. การเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 วุฒิการศึกษา ครู ผสู ้ อนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและมาตรฐานด้านการ
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ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญญรัตน์
ฟุ้ งศิลปะชัยพร (2548) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู ของครู ในโรงเรี ยน
ประถมศึ กษา สังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิงานในภาพรวมแตกต่างกัน
3.2 ประสบการณ์การทํางาน ครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า ระยะเวลาในการ
ทํางานหรื อประสบการณ์ทาํ งานจัดเป็ นปั จจัยสําคัญที่บุคลากรในหน่ วยงานจะปฏิบตั ิงานได้สําเร็ จ
ลุล่วงไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ เพราะยิง่ ปฏิบตั ิงานมากเท่าไร ประสบการณ์ในการทํางานก็จะยิง่ มาก
ขึ้นไปด้วย ทําให้สามารถนําประสบการณ์มาช่วยในการทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี (วันเพ็ญ วิถี
ธรรม, 2549 : 113)
3.3 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ครู ผูส้ อนที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ า งกัน มี ก าร
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรวมและ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
การบริ หารจัดการของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน นโยบายการบริ หารแตกต่างกัน ซึ่งเป็ น
ผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันในเรื่ องของงบประมาณ งานวิชาการ การบริ หารงานบุคคล และการ
บริ หารทัว่ ไป ทําให้ครู ผสู ้ อนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ นวัตกรรม เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน
รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากเขตพื้นที่การศึกษาได้ไม่เท่ากัน เนื่ องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บางเขตบุคลากรมีจาํ นวนไม่เพียงพอ (ราตรี กฤษวงศ์, 2550 : 98 - 99)
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พครู ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เมื่อพิจารณาผลการวิจยั เป็ นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็ นประเด็นที่จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู โรงเรี ยนเอกชนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
1. มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิงานผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ครู ผสู ้ อนได้เข้าร่ วมการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อน ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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2. มาตรฐานด้านการปฏิบตั ิตน ควรมีกิจกรรมให้ครู ผสู ้ อนได้ใฝ่ หาความรู ้ และปรับปรุ ง พัฒนาตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาสูงสุ ด
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา
2. ควรศึกษาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนเอกชน ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
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การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการครูผู้สอน ในสั งกัดสํ านักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว
THE STUDY OF JOB SATISFACTION OF THE TEACHERS UNDER THE JURISDICTION OF THE
OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของ
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วโดยเปรี ยบเทียบตาม
เขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จยั ครั้ งนี้ คือ ข้าราชการครู ในสังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาสระแก้วเขต 1 และ เขต 2
จํานวน 399 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent
Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุ ด
คือ สถานะทางอาชี พ รองลงมาคื อ ความสัมพันธ์ กับผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
______________________
1)

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุบ นั การปฏิรู ป การศึก ษาด้า นการบริ ห ารและการจัด การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลให้การจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย มีการกระจายอํานาจ
การบริ หารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิ การมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม
2546 โดยยุบเลิกหน่วยงานเดิม และจัดตั้งสํานักงานในส่ วนกลางเพียง 6 สํานักงาน คือ สํานัก
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รั ฐ มนตรี สํ า นั ก งานปลัด กระทรวง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา และสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักงานทั้ง 6 แห่ง ได้ดาํ เนินการตามภารกิจของตนเอง โดยปรับ
บทบาทจากการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เป็ นเพียงกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุ นทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึ ก ษา โดยจะต้อ งกระจายอํา นาจการบริ ห าร และการจัด การศึ ก ษาไปยังสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
การจัด ตั้ง สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาทั้ง 175 เขต ใช้อ าคารสถานที่ข องหน่ ว ยงาน
ราชการที่มีอยู่เดิม ทั้งที่เป็ นอาคารของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อําเภอ สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด สํานักงานศึ กษาธิ การจังหวัด หรื ออาคารของโรงเรี ยน และรวมบุ คลากรของแต่ละ
หน่ วยงานเข้าด้วยกัน ทําให้แต่ละเขตพื้นที่ การศึ กษามี ความพร้ อมแตกต่างกัน ทั้งในเรื่ องอาคาร
สถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ และการบริ หารจัดการ นอกจากนี้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บางเรื่ องยังไม่ชดั เจน การกระจายอํานาจยังทําได้ไม่เต็มที่ ทําให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีขอ้ จํากัดในเรื่ องการติดต่อสื่ อสาร
ในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งมีความยากลําบากในการเดิ นทางเพื่อติดต่อประสานงานระหว่างสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทําให้บางเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถให้บริ การแก่สถานศึกษาและ
ครู ได้อย่างทัว่ ถึง
คําสํ าคัญ
ความพึงพอใจ การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วมี
ความพึงพอใจในการทํางานในระดับมาก
2. ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 และเขต 2 มีความพึงพอใจในการทํางานในระดับต่างกัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 กับข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10
ปี กับประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็ นข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 1 จํานวน 2,265 คน เป็ นข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 จํานวน 1,724 คน รวมประชากรทั้งหมด 3,989 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
3,989 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน จํานวน 399 คน
การทําวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 1 จํานวน 225 คน และกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
จํานวน 174 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลส่ วนตัวของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู
สายผูส้ อนในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว ตามทฤษฎี สองปั จจัยของ
เฮอร์ ซเบอร์ ท ซึ่งมีท้ งั หมด 12 ด้าน ได้แก่ 1. ความสําเร็ จในงาน 2. การได้รับการยอมรับ 3. ลักษณะงาน
4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้า 6. เงินเดือน 7. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน 8. สถานะทางอาชีพ 9. นโยบายและการบริ หาร 10. สภาพการทํางาน 11. ความมัน่ คงใน
การทํางาน 12. วิธีการปกครองบังคับบัญชา เป็ นแบบสอบถามชนิด 5 อันดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ กํา หนดขอบเขตและเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม
3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ต (อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์, 2530 :79-80)
3.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง โดยใช้ขอ้ มูลจาก ข้อ 3.1 และ 3.2
3.4 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญอีก 5 ท่านเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Valdity) และหาค่า IOC (Index of Item Objective
Coqruence) โดยใช้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปมาใช้
3.5 ปรับแก้ไขแบบสอบถามแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครู สาย
ผูส้ อนในสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาสระแก้ว แล้ว นํา ผลที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์
คุณ ภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ (α) .99
3.6 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และตรวจสอบคุณแล้วมาจัดพิมพ์เป็ นต้นฉบับ
จํานวน 399 ฉบับ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สัง กัด สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว โดยใช้ค่าสถิ ติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 กับ ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 และที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10 ปี กับ
ประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
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สูงสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน
เมื่อพิจารณาตามเขตการศึกษา พบว่า
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในเขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความมัน่ คง
ในการทํางาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุ ด คือ เงินเดือน
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในเขต 2 มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ ว มงาน และข้อ ที่มีร ะดับ ความพึง พอใจตํ่า สุ ด คือ
เงินเดือน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านความสําเร็ จในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความพึงพอใจกับผล
การปฏิบ ตั ิง านในรอบปี ที ่ผ ่า นมา รองลงมาคือ ท่า นสามารถแก้ปั ญ หาในการปฏิบ ตั ิง านจน
ประสบความสําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ การ
ปฏิบตั ิงานของท่านสร้างความพึงพอใจและได้รับคําชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นส่ วนใหญ่
1.2 ด้านการได้รับการยอมรับ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานพิเศษที่สาํ คัญให้ปฏิบตั ิ รองลงมาคือ เพื่อนร่ วมงานยอมรับความรู ้
ความสามารถในการทํางานของท่าน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ เพื่อน
ร่ วมงานขอคําแนะนําในการปฏิบตั ิงานจากท่าน
1.3 ด้านลักษณะงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานที่ท่านทําอยูท่ า้ ทายความสามารถ
ของท่าน รองลงมาคือ งานที่ท่านทําอยู่ ทําให้ท่านมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ทกั ษะและความชํานาญใหม่ ๆ
และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับ
เวลาที่กาํ หนด
1.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านไว้ใจ
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ท่ า นให้ ท าํ งาน โดยไม่ ต ้อ งควบคุ ม อย่า งใกล้ชิ ด รองลงมาคื อ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
วางแผนงานของหน่ วยงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้รับงานใหม่ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูเ่ สมอ
1.5 ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ ท่านมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน เป็ นสิ่ งที่สร้าง
ผลงานให้ท่าน รองลงมาคือ งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน นําไปสู่ การพิจารณาบําเหน็จ ความ
รับผิดชอบประจําปี ได้ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านมีโอกาสได้ศึกษา
หาความรู ้เพิม่ เติม โดยการศึกษาต่อ
1.6 ด้านเงินเดือน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงิ นเดื อนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและลักษณะงาน
รับผิดชอบของท่าน อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ เงินเดื อนที่ท่าน
ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและลักษณะงานรับผิดชอบของท่าน รองลงมาคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ได้รับ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับ
เงินสวัสดิการอื่น ในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
1.7 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึง
พอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความสนิ ทสนมเป็ นกันเองกับเพื่อนร่ วมงาน รองลงมาคือ ท่านมีความเคารพ
และศรัทธาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ เมื่อ
ท่านมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารถให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาเสมอ
1.8 ด้านสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านจะทํางานในหน้าที่ของท่าน
ให้เต็มความสามารถ เพื่อความสําเร็ จของโรงเรี ยน รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ต่าง ๆ
ที่ท่านทําอยู่ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับความเชื่ อถือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
1.9 ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่ มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ การมอบหมายงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ รองลงมาคือ การจัดระบบงานช่ วยให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
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1.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ การจัดอาคารสถานที่ ห้องนํ้า ที่สะดวกและสะอาด และมี
เอกสาร ตํารา เพื่อศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึง
พอใจสู งสุ ด คือ การจัดสภาพห้องทํางานที่เป็ นสัดส่ วนและสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจใน
การทํางานตํ่าสุ ด คือมีเอกสาร ตํารา เพื่อศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ
1.11 ด้านความมัน่ คงในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ ท่านต้องการทํางานในโรงเรี ยนเดิมจนเกษียณอายุ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่ มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คื อ ท่านรู ้ สึกมัน่ คงในหน้าที่การงานปั จจุ บนั
รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจในตําแหน่ งหน้าที่การงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านต้องการทํางานในโรงเรี ยนเดิมจนเกษียณอายุ
1.12 ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีภาวะ
ผูน้ าํ รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชายึดระเบียบและหลักเกณฑ์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน และข้อ
ที่มีร ะดับ ความพึง พอใจในการทํา งานตํ่าสุ ด คือ วิธีก ารบริ ห ารของผูบ้ งั คับบัญ ชาช่ ว ยส่ งเสริ ม
บรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคื อ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
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เพื่อนร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าในปั จจุบนั นี้ อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541 : 138) กล่าวในเรื่ องการเน้นให้เห็นว่างานมีความสําคัญ (Task
Implement) ไว้วา่ ผูบ้ ริ หารควรอธิบาย ชี้แจงหรื อทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกถึงความสําคัญของงาน
ที่พนักงานรับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็ นงานในหน้าที่ใด ตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความ
สะอาด ไปจนถึงระดับผูบ้ ริ หาร ทุกหน้าที่ต่างมีความสําคัญต่อภาพพจน์ และความสําเร็ จขององค์กร
ทั้งสิ้ น หากแต่ละหน้าที่บกพร่ อง ก็จะส่ งผลทางลบต่อองค์กร เมื่อพนักงานรู ้ถึงความสําคัญของงาน
ของตนก็จ ะรู ้สึก ภาคภูมิใ จ และรู ้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก ร เป็ นแรงจูง ใจให้พ นัก งานทํา งาน
เต็มความสามารถ ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วจึงมีความพึงพอใจในการทํางานที่ทาํ อยู่ในระดับมาก ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ในปั จจุ บนั การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็ นกริ ยาหรื อวาจา ที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกันอย่างดี ซึ่ งตรงกับทฤษฎี
ความต้องการของแมคแซลแลนด์ (McCelland) ที่กล่าวว่า บุคคลต้องการการยอมรับ ต้องการ
การเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม ต้องการมี ความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิ กในกลุ่ม มีความเป็ นมิตร
ไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เดล คาร์ เนจี้ (Dail
Carnegies) ที่ว่า บุคคลมีความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่น ชอบตนเอง และเป็ นที่ยอมรับจากบุคคล
อื่น บุคคลที่ตอ้ งการความผูกพันสู งจะมีสิ่งจูงใจด้านความเป็ นมิตร และชอบสถานการณ์การร่ วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน และข้าราชการครู สายผูส้ อนมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ตํ่าสุ ด คือ เงินเดือน อาจเป็ นเพราะว่าเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู สายผูส้ อน
ในสถานศึก ษาสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสระแก้ว อาจไม่เ ป็ นที่พ อใจ ซึ่ ง ตามทฤษฎี
แรงจูงใจ ERG ของเอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้กล่าวถึงความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Need)
ว่าเป็ นความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการการตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต เป็ นความต้องการได้รับการ
ตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ต้องการอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องใช้ต่างๆ ยารักษาโรค ผูบ้ ริ หาร
ควรตอบสนองความต้องการด้วยการให้ค่าตอบแทนเป็ นเงินค่าจ้าง เงินเพิ่มพิเศษ รวมถึงความรู ้สึก
มัน่ คงปลอดภัย จากการทํางาน ได้รับความยุติธรรม มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้เป็ น
รู ปธรรมยิ่งขึ้นในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of
Growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่ งภายในหน่ วยงานแล้ว ยังหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้า วหน้า ในทัก ษะวิชาชีพ ด้ว ย ในทฤษฎีการจูง ใจ ERG
กล่าวว่า ความต้องการสู งสุ ดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการ
ความสําเร็ จในชีวิต ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้พนักงานของตนเองให้เจริ ญก้าวหน้า ด้วยการพิจาณา
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เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง หรื อมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงาน
สู งขึ้น อันเป็ นโอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษม คําศรี
(2547) ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู สัง กัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน เรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความรั บผิดชอบ ด้าน
ความสํา เร็ จ ในงาน ด้า นนโยบายและการบริ ห าร ด้า นความสัม พัน ธ์ก บั เพื ่อ นร่ ว มงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพของการทํางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านลักษณะของงาน ด้าน
การได้รับการยกย่อง และด้านความก้าวหน้า สวนด้านเงินเดือนนั้นข้าราชการครู มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะว่า สภาพแวดล้อม สังคมและพื้นที่ต้ งั ของเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในละหน้าที่และในแต่ละ
ด้านที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษานั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น ก็จะทําให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาความคิด มีทกั ษะด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์การทํางานได้ดีกว่า
ข้าราชการครู สายผูส้ อนที่มีประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า เพราะฉะนั้นการเรี ยนรู ้การทํางานในองค์กร
ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อนที่มีประสบการณ์ทาํ งานที่ต่างกันก็จะมีความคิดเห็ น
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษม คําศรี (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบ ตั ิง านของข้า ราชการครู สัง กัด สํา นัก งานการประถมศึก ษาจัง หวัด สุ พ รรณบุรี
ผลการวิจ ยั พบว่า ผลการเปรี ย บเทีย บความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิง านของข้า ราชการครู สัง กัด
สํานักงานการประถมศึ กษาจังหวัดสุ พรรณบุรี เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงาน ณ
โรงเรี ยนปั จจุบนั แล้ว พบว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ณ โรงเรี ยนปัจจุบนั
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น้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์
ณ โรงเรี ยนปั จจุบนั 10 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อํานาจ ศรี ศิลา (2545) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาสังกัดกรมสามัญศึ กษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเที ยบ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามตัวแปรด้านประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดย
ส่ วนรวมพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนําตัวแปรที่มีความแตกต่างกันนํามาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน 11 - 15 ปี มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งกว่า ประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไป และ
ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบข้อที่มีระดับความคิดเห็ นตํ่าสุ ด คือด้านเงินเดือน ผูว้ ิจ ยั
จึงขอเสนอแนะดังนี้
1. ด้านเงินเดือน สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู สายผูส้ อนได้รับเงินสวัสดิการ
อื่น ในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
2. ด้านสภาพการทํางาน สถานศึกษาควรมีเอกสาร ตํารา เพื่อให้ขา้ ราชการครู สายผูส้ อน
ได้ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ
3. ด้า นความก้าวหน้า สถานศึก ษาควรให้โอกาสข้าราชการครู ส ายผูส้ อนได้ศึก ษาหา
ความรู ้เพิม่ เติม โดยการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้วในด้านต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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การศึกษาแบบผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามทฤษฎี ของเรดดิน
THE STUDY OF LEADERSHIP STYLES OF ELEMENTARY SCHOOL ADMINISTRATORS
ACCORDING TO REDDIN’S THEORY
1)

ธนยง สี มาคูณ 1) สุ วรรณา โชติสุกานต์ 1) อรสา โกศลานันทกุล
1)
Thanayong Srimakoon 1) Suwanna Chotisukan 1) Orasa Kosalanantakul

บทคัดย่ อ
การวิจ ยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ ห ารตามทฤษฎี ข องเรดดิ น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว จํานวน 444 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t – test สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ น
อิสระต่อกัน (Independent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ทฤษฎีของเรดดิน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารมากที่สุด คือ แบบประสาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ แบบ
สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก และครู ผูส้ อนมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารน้อยที่สุดคือ
แบบบุกงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเทียบแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทฤษฎี ของเรดดิ น
ตามประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า ครู ผูส้ อนที่มีประสบการณ์ ทาํ งานต่างกัน มีความคิดเห็ น เกี่ ย วกับ
แบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่าง แต่แบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แบบบุกงาน ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
______________________
1)

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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3. การเปรี ย บเทีย บระดับ ความพึง พอใจในการทํา งานของข้า ราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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.
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุบ นั การปฏิรู ป การศึก ษาด้า นการบริ ห ารและการจัด การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลให้การจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย มีการกระจายอํานาจ
การบริ หารไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัด
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิ การมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม
2546 โดยยุบเลิกหน่วยงานเดิม และจัดตั้งสํานักงานในส่ วนกลางเพียง 6 สํานักงาน คือ สํานัก

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

133

รัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา และสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักงานทั้ง 6 แห่ ง ได้ดาํ เนิ นการตามภารกิจของตนเอง โดย
ปรับบทบาทจากการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เป็ นเพียงกําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา โดยจะต้องกระจายอํานาจการบริ หาร และการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาทั้ง 175 เขต ใช้อาคารสถานที่ของหน่ วยงาน
ราชการที่มีอยูเ่ ดิม ทั้งที่เป็ นอาคารของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อําเภอ สํานักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด หรื ออาคารของโรงเรี ยน และรวมบุคลากรของแต่ละ
หน่ วยงานเข้าด้วยกัน ทําให้แต่ ละเขตพื้นที่ การศึกษามี ความพร้ อมแตกต่ างกัน ทั้งในเรื่ องอาคาร
สถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ และการบริ หารจัดการ นอกจากนี้ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องบางเรื่ องยังไม่ชดั เจน การกระจายอํานาจยังทําได้ไม่เต็มที่ ทําให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดในเรื่ องการ
ติดต่อสื่ อสาร ในพื้น ที่ห่างไกล รวมทั้งมีความยากลําบากในการเดิ นทางเพื่อติด ต่อประสานงาน
ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทําให้บางเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถให้บริ การ
แก่สถานศึกษาและครู ได้อย่างทัว่ ถึง
คําสํ าคัญ
ความพึงพอใจ การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วมี
ความพึงพอใจในการทํางานในระดับมาก
2. ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 และเขต 2 มีความพึงพอใจในการทํางานในระดับต่างกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 กับข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
3. เพื่อ ศึก ษาเปรี ย บเทีย บความพึง พอใจในการทํา งานของข้า ราชการครู สายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10
ปี กับประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็ นข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 1 จํานวน 2,265 คน เป็ นข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 จํานวน 1,724 คน รวมประชากรทั้งหมด 3,989 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
3,989 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน จํานวน 399 คน
การทําวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งให้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วเขต 1 จํานวน 225 คน และกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
จํานวน 174 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลส่ วนตัวของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู
สายผูส้ อนในสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว ตามทฤษฎี สองปั จจัยของ
เฮอร์ ซเบอร์ ท ซึ่งมีท้ งั หมด 12 ด้าน ได้แก่ 1. ความสําเร็ จในงาน 2. การได้รับการยอมรับ 3. ลักษณะงาน
4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้า 6. เงินเดือน 7. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน 8. สถานะทางอาชีพ 9. นโยบายและการบริ หาร 10. สภาพการทํางาน 11. ความมัน่ คงใน
การทํางาน 12. วิธีการปกครองบังคับบัญชา เป็ นแบบสอบถามชนิด 5 อันดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ กํา หนดขอบเขตและเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม
3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ต (อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์, 2530 :79-80)
3.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง โดยใช้ขอ้ มูลจาก ข้อ 3.1 และ 3.2
3.4 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญอีก 5 ท่านเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Valdity) และหาค่า IOC (Index of Item Objective
Coqruence) โดยใช้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปมาใช้
3.5 ปรับแก้ไขแบบสอบถามแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครู สาย
ผูส้ อนในสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาสระแก้ว แล้ว นํา ผลที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ (α) .99
3.6 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และตรวจสอบคุณแล้วมาจัดพิมพ์เป็ นต้นฉบับ
จํานวน 399 ฉบับ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ว โดยใช้ค่ าสถิ ติ พ้ื นฐาน ได้แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 กับ ข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 และที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10 ปี กับ
ประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
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สูงสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน
เมื่อพิจารณาตามเขตการศึกษา พบว่า
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในเขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความมัน่ คง
ในการทํางาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าสุ ด คือ เงินเดือน
ข้าราชการครู สายผูส้ อนในเขต 2 มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ ว มงาน และข้อ ที่มีร ะดับ ความพึง พอใจตํ่า สุ ด คือ
เงินเดือน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านความสําเร็ จในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความพึงพอใจกับผล
การปฏิบ ตั ิง านในรอบปี ที ่ผ ่า นมา รองลงมาคือ ท่า นสามารถแก้ปั ญ หาในการปฏิบ ตั ิง านจน
ประสบความสําเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ การ
ปฏิบตั ิงานของท่านสร้างความพึงพอใจและได้รับคําชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นส่ วนใหญ่
1.2 ด้านการได้รับการยอมรับ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานพิเศษที่สาํ คัญให้ปฏิบตั ิ รองลงมาคือ เพื่อนร่ วมงานยอมรับความรู ้
ความสามารถในการทํางานของท่าน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ เพื่อน
ร่ วมงานขอคําแนะนําในการปฏิบตั ิงานจากท่าน
1.3 ด้านลักษณะงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานที่ท่านทําอยูท่ า้ ทายความสามารถ
ของท่าน รองลงมาคือ งานที่ท่านทําอยู่ ทําให้ท่านมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ทกั ษะและความชํานาญใหม่ ๆ
และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับ
เวลาที่กาํ หนด
1.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านไว้ใจ
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ท่ า นให้ ท าํ งาน โดยไม่ ต ้อ งควบคุ ม อย่า งใกล้ชิ ด รองลงมาคื อ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
วางแผนงานของหน่ วยงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับ
มอบหมายให้รับงานใหม่ๆ นอกเหนือจากงานสอนอยูเ่ สมอ
1.5 ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ ท่านมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน เป็ นสิ่ งที่สร้าง
ผลงานให้ท่าน รองลงมาคือ งานในหน้าที่รับผิดชอบของท่าน นําไปสู่ การพิจารณาบําเหน็จ ความ
รับผิดชอบประจําปี ได้ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านมีโอกาสได้ศึกษา
หาความรู ้เพิม่ เติม โดยการศึกษาต่อ
1.6 ด้านเงินเดือน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงิ นเดื อนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและลักษณะงาน
รับผิดชอบของท่าน อยู่ในระดับมาก โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ เงินเดื อนที่ท่าน
ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณและลักษณะงานรับผิดชอบของท่าน รองลงมาคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ได้รับ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับ
เงินสวัสดิการอื่น ในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
1.7 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึง
พอใจสู งสุ ด คือ ท่านมีความสนิ ทสนมเป็ นกันเองกับเพื่อนร่ วมงาน รองลงมาคือ ท่านมีความเคารพ
และศรัทธาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ เมื่อ
ท่านมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารถให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาเสมอ
1.8 ด้านสถานะทางอาชีพ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ท่านจะทํางานในหน้าที่ของท่าน
ให้เต็มความสามารถ เพื่อความสําเร็ จของโรงเรี ยน รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ต่าง ๆ
ที่ท่านทําอยู่ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านได้รับความเชื่ อถือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
1.9 ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่ มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ การมอบหมายงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ รองลงมาคือ การจัดระบบงานช่ วยให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
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1.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ การจัดอาคารสถานที่ ห้องนํ้า ที่สะดวกและสะอาด และมี
เอกสาร ตํารา เพื่อศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึง
พอใจสู งสุ ด คือ การจัดสภาพห้องทํางานที่เป็ นสัดส่ วนและสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจใน
การทํางานตํ่าสุ ด คือมีเอกสาร ตํารา เพื่อศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ
1.11 ด้านความมัน่ คงในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ ท่านต้องการทํางานในโรงเรี ยนเดิมจนเกษียณอายุ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยในข้อที่ มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คื อ ท่านรู ้ สึกมัน่ คงในหน้าที่การงานปั จจุ บนั
รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจในตําแหน่ งหน้าที่การงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานตํ่าสุ ด คือ ท่านต้องการทํางานในโรงเรี ยนเดิมจนเกษียณอายุ
1.12 ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีภาวะ
ผูน้ าํ รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชายึดระเบียบและหลักเกณฑ์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน และข้อ
ที่มีร ะดับ ความพึง พอใจในการทํา งานตํ่าสุ ด คือ วิธีก ารบริ ห ารของผูบ้ งั คับบัญ ชาช่ ว ยส่ งเสริ ม
บรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อ เงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในข้อที่มีระดับความพึงพอใจสู งสุ ด
คือ สถานะทางอาชีพ รองลงมาคื อ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
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เพื่อนร่ วมงาน และข้อที่มีระดับความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุ ด คือเงินเดือน ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าในปั จจุบนั นี้ อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541 : 138) กล่าวในเรื่ องการเน้นให้เห็นว่างานมีความสําคัญ (Task
Implement) ไว้วา่ ผูบ้ ริ หารควรอธิบาย ชี้แจงหรื อทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกถึงความสําคัญของงาน
ที่พนักงานรับผิดชอบ ไม่วา่ จะเป็ นงานในหน้าที่ใด ตั้งแต่ยามรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความ
สะอาด ไปจนถึงระดับผูบ้ ริ หาร ทุกหน้าที่ต่างมีความสําคัญต่อภาพพจน์ และความสําเร็ จขององค์กร
ทั้งสิ้ น หากแต่ละหน้าที่บกพร่ อง ก็จะส่ งผลทางลบต่อองค์กร เมื่อพนักงานรู ้ถึงความสําคัญของงาน
ของตนก็จ ะรู ้สึก ภาคภูมิใ จ และรู ้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก ร เป็ นแรงจูง ใจให้พ นัก งานทํา งาน
เต็มความสามารถ ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้วจึงมีความพึงพอใจในการทํางานที่ทาํ อยู่ในระดับมาก ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ในปั จจุ บนั การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็ นกริ ยาหรื อวาจา ที่ แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกันอย่างดี ซึ่ งตรงกับทฤษฎี
ความต้องการของแมคแซลแลนด์ (McCelland) ที่กล่าวว่า บุคคลต้องการการยอมรับ ต้องการ
การเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม ต้องการมี ความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิ กในกลุ่ม มีความเป็ นมิตร
ไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เดล คาร์ เนจี้ (Dail
Carnegies) ที่ว่า บุคคลมีความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่น ชอบตนเอง และเป็ นที่ยอมรับจากบุคคล
อื่น บุคคลที่ตอ้ งการความผูกพันสู งจะมีสิ่งจูงใจด้านความเป็ นมิตร และชอบสถานการณ์การร่ วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน และข้าราชการครู สายผูส้ อนมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ตํ่าสุ ด คือ เงินเดือน อาจเป็ นเพราะว่าเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู สายผูส้ อน
ในสถานศึก ษาสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสระแก้ว อาจไม่เ ป็ นที่พ อใจ ซึ่ ง ตามทฤษฎี
แรงจูงใจ ERG ของเอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้กล่าวถึงความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Need)
ว่าเป็ นความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการการตอบสนองเพื่อให้มีชีวิต เป็ นความต้องการได้รับการ
ตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ต้องการอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องใช้ต่างๆ ยารักษาโรค ผูบ้ ริ หาร
ควรตอบสนองความต้องการด้วยการให้ค่าตอบแทนเป็ นเงินค่าจ้าง เงินเพิ่มพิเศษ รวมถึงความรู ้สึก
มัน่ คงปลอดภัย จากการทํางาน ได้รับความยุติธรรม มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้เป็ น
รู ปธรรมยิ่งขึ้นในการพิจารณาขั้นเงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of
Growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่ งภายในหน่ วยงานแล้ว ยังหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้า วหน้า ในทัก ษะวิชาชีพ ด้ว ย ในทฤษฎีการจูง ใจ ERG
กล่าวว่า ความต้องการสู งสุ ดของบุคคล ได้แก่ ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการ
ความสําเร็ จในชีวิต ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้พนักงานของตนเองให้เจริ ญก้าวหน้า ด้วยการพิจาณา
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เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ ง หรื อมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การ
งานสู งขึ้น อันเป็ นโอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่ ความสําเร็ จ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษม คําศรี
(2547) ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการครู สัง กัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 9 ด้าน เรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านความรั บผิดชอบ ด้าน
ความสํา เร็ จ ในงาน ด้า นนโยบายและการบริ ห าร ด้า นความสัม พัน ธ์ก บั เพื ่อ นร่ ว มงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพของการทํางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านลักษณะของงาน ด้าน
การได้รับการยกย่อง และด้านความก้าวหน้า สวนด้านเงินเดือนนั้นข้าราชการครู มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
2. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะว่า สภาพแวดล้อม สังคมและพื้นที่ต้ งั ของเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกันย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในละหน้าที่และในแต่ละ
ด้านที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษานั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. การเปรี ย บเทีย บระดับความพึง พอใจในการทํางานของข้าราชการครู ส ายผูส้ อนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการทํางานของข้าราชการครู สายผูส้ อน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าข้าราชการครู สายผูส้ อนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น ก็จะทําให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาความคิด มีทกั ษะด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์การทํางานได้ดีกว่า
ข้าราชการครู สายผูส้ อนที่มีประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า เพราะฉะนั้นการเรี ยนรู ้การทํางานในองค์กร
ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นข้าราชการครู สายผูส้ อนที่มีประสบการณ์ทาํ งานที่ต่างกันก็จะมีความคิดเห็ น
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษม คําศรี (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบ ตั ิง านของข้า ราชการครู สัง กัด สํา นัก งานการประถมศึก ษาจัง หวัด สุ พ รรณบุรี
ผลการวิจ ยั พบว่า ผลการเปรี ย บเทีย บความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิง านของข้า ราชการครู สัง กัด
สํานักงานการประถมศึ กษาจังหวัดสุ พรรณบุ รี เมื่ อจําแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน ณ
โรงเรี ยนปัจจุบนั แล้ว พบว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ณ โรงเรี ยนปั จจุบนั
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น้อยกว่า 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ณ
โรงเรี ยนปั จจุบนั 10 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อํานาจ ศรี ศิลา (2545) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามตัวแปรด้านประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดย
ส่ วนรวมพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนําตัวแปรที่มีความแตกต่างกันนํามาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน 11 - 15 ปี มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสู งกว่า ประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไป และ
ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว พบข้อที่มีระดับความคิดเห็ นตํ่าสุ ด คือด้านเงินเดือน ผูว้ ิจ ยั
จึงขอเสนอแนะดังนี้
1. ด้านเงินเดือน สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู สายผูส้ อนได้รับเงินสวัสดิการอื่น
ในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ
2. ด้านสภาพการทํางาน สถานศึกษาควรมีเอกสาร ตํารา เพื่อให้ขา้ ราชการครู สายผูส้ อนได้
ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเพียงพอ
3. ด้า นความก้า วหน้า สถานศึก ษาควรให้โ อกาสข้า ราชการครู ส ายผูส้ อนได้ศึก ษาหา
ความรู ้เพิม่ เติม โดยการศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
จากการวิจยั เรื่ องศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้วในด้านต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สายผูส้ อน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
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รู ปแบบหน่ วยงานสารสนเทศ เพือ่ การบริหารในโรงเรียน
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดสระแก้ว
THE MODEL OF INFORMATION MANAGEMENT SECTION FOR SCHOOLS UNDER SAKAEO
EDUCTION SERVICE AREA
1)

สุ รพรรณ ยงใจยุทธ 1) ภิเษก จันทร์เอี่ยม 1) อนงค์ อนันตริ ยเวช
1)
Suraphun Yongjaiyut 1) Pisake Juneam 1) Anong Anantriyawech

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการนําเสนอรู ปแบบหน่ ายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการวิจยั แบบสนทนากลุ่ม (focus group research)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่กาํ หนดนโยบายการจัดตั้งรู ปแบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม
และค้นคว้าเอกสารเพิม่ เติมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ป แบบหน่ า ยงานสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารโรงเรี ย น ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจัง หวัด
สระแก้วควรเป็ นรู ปแบบอิสระ เนื่ องจากการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หาร โรงเรี ยนในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วนั้นประสบปัญหาหลายด้าน เช่น งบประมาณ บุคลากร ที่สาํ คัญคือการ
ทํางานซํ้าซ้อนกัน จึงควรมีการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศที่มีอยู่ในการทํางานประจํา เพราะฉะนั้น
รู ปแบบการจัดตั้งหน่ายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ควรจัดแบบอิสระ
2. รู ปแบบการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน ในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว เป็ นรู ปแบบอิสระ
3. การจัด รู ป แบบการจัด ตั้ง หน่ า ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย น ในเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน

1)
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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.
ความสํ าคัญของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกับสังคมโลก นํามาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านและการพัฒนาประเทศจะไปในทิศทางที่เหมาะสมได้น้ นั เป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปว่าการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษามีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศให้เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความคิดความสามารถ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2535:1) เพราะระบบสารสนเทศเป็ นหัวใจ ที่สาํ คัญในทุกขั้นตอนและ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาจะประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ดีเป็ นประการสําคัญ
วิจิตร ศรี สอ้าน (2529 : 13) ได้กล่าวว่า “เนื่ องจากการตัดสิ นใจวินิจฉัยสั่งการที่ดีข้ ึนอยูก่ บั
ระบบข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ในการทํางาน
ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าระดับบริ หารหรื อปฏิบตั ิงานเพราะข้อมูลและสารสนเทศเป็ นสิ่ งบ่งบอกสภาพ
การทํางานได้เป็ นอย่างดี บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่มีปัญหาอะไร จะแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
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อย่างไรรวมถึงจะวางแผนของอนาคตในรู ปแบบใด จะทําให้การทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์และมี
ประสิ ทธิภาพ”
นอกจากนี้ ไซมอน (Simon, 1977 : 39) ได้ช้ ีให้เห็นว่า การตัดสิ นใจที่ดีมีประสิ ทธิ ผลนั้น
จะต้องมีขอ้ มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งตัดสิ นใจเพื่อเป็ น
ปั จจัยในการพิจารณาเลือกทางตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็ นผลให้เกิ ด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามมา นับว่าเป็ นกฎหมายทางการศึกษาฉบับ
แรกของประเทศไทย ผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทําให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงและเกิ ดความเคลื่อนไหวในกระแสของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่ งการ
ดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น เป็ นไปภายใต้บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ทั้งสิ้ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักของการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาบันสงคมอื่นมาเป็ นผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 58
(2) ตลอดจนกระแสของการประกันคุณภาพทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาด้วย (มาตรา 9)
กระแสการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากการดําเนิ นการปฏิรูปการศึกษาของชาติน้ ี มุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือของการแก้ไขปั ญหาวิกฤตของชาติในระยะยาว ดังนั้น รู ปแบบของ
การบริ หารจัดการศึกษาจึงมุ่งกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่นรับและมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่จริ งจังโดยมุ่ง
พัฒ นาทั้ง ระบบ และกระบวนการจัด การศึ ก ษา ตามนัย แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวด 5 ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาจําเป็ นต้องมีหน้าที่จดั การศึกษาให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วย
ดังจะเห็ นได้จากการที่ มีหน่ วยงานจํานวนน้อยมากที่ มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ใช้ได้อย่างพอเพียง แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารมาเป็ นเวลานานกว่าสองทศวรรษแล้วก็ตาม ในขณะที่ระบบ
ในระดับปฏิบตั ิการ เช่ น ระบบบัญชี ระบบสิ นค้าคงเหลือ ระบบงานบุคคลเป็ นต้นได้รับการพัฒนาและ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ระบบเหล่านี้มกั เป็ นระบบที่ใช้ขอ้ มูลภายในหน่วยงานเป็ นหลัก และ
ใช้ในขั้นตอนการดําเนิ นงานประจําของกิ จการทัว่ ไปแต่สําหรับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู งนั้น
นอกจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากข้อมูลภายในกิจการนั้นๆ แล้วยังต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกกิจการเข้ามา
ประกอบการตัดสิ นใจอย่างมาก (สุ ชาดา กีระนันท์, 2541 : 3)
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารกําลังเป็ นที่ สนใจและมี บทบาทมากขึ้นทุกทีในวงการ
บริ หารและการวางแผนการศึ กษาในประเทศไทย เพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถทําการ
ตัดสิ นใจและวางแผนได้ดียิ่งขึ้น เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบบริ หารงานขนาดใหญ่ ซึ่ งมี
ความสลับ ซับ ซ้ อ นโดยตัว ของมัน เอง ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารมี ข อบข่ า ยกว้า งขวาง
ครอบคลุมงานในการจัดเก็บรวบรวมรักษา การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลการประมวลผล
ข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งในวงการ MIS เรี ยกว่า สารสนเทศ (Information) ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ หารใช้
ประกอบการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อจํากัด
ของการตัดสิ นใจ ตลอดจนทันท่วงทีตลอดเวลาหรื อโอกาสที่ตอ้ งมีการตัดสิ นใจ โดยมีขอ้ มูลและ
สารสนเทศที่ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา (อุทยั บุญประเสริ ฐ, ม.ป.ป.:1)
โรงเรี ยนประถมศึกษากล่าวตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 จัดเป็ นสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่ดาํ เนิ นการจัดการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา จํานวน 12
ปี โดยมีความมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยน มีความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องกําหนดหลักสู ตร ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับสภาพปั ญหาในชุ มชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การที่สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานจะดําเนิ นการจัดการศึ กษาได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นที่
สถานศึ กษาจะต้องรู ้ ปัญหาและความต้องการ ของบุ คคลหรื อสังคมสถานศึ กษาต้องรู ้ สภาพของ
ประชาชนและชุ มชน ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานศึกษา เช่ น รายละเอียดเกี่ ยวกับตัวนักเรี ยน ครู ภารโรง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเรี ยนการสอนรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ อาคารสถานที่ ครุ ภ ัณ ฑ์ การเงิ น เมื่ อ
สถานศึกษาได้ดาํ เนินการจัดการเรี ยนการสอนแล้วจะต้องมีการรายงานผลและการตรวจสอบ คุณภาพ
โดยการประเมินจาก ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา (มาตรา 48)
ข้อมูลที่ใช้ในการบริ หารสถานศึกษาหรื อข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผล จะต้องมีการวางแผน
รวบรวมข้อมูลดําเนินการรวบรวมข้อมูลการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลและการรายงานข้อมูลที่
มีการประมวลผลแล้วในรู ปแบบต่างๆ กัน สําหรับใช้ในการบริ หารสถานศึกษา หรื อเพื่อการรายงาน
ให้สาธารณะภายนอกทราบหากพบว่าการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลบกพร่ อง ณ จุดใดหรื อขั้นตอน
ใดก็ดาํ เนิ นการ ปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้นเป็ นวัฎจักร (Cycle) ของการจัดระบบสารสนเทศ องค์การ
หรื อหน่ วยงานไม่ว่าขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ก็ตาม ล้วนมีระบบสารสนเทศไว้ใช้แล้วทั้งสิ้ นส่ วน
ความสมบูรณ์หรื อความทันสมัยมากน้อยเพียงใดนั้นคงแตกต่างกันไปแล้วแต่เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การเรี ยกใช้และการวิเคราะห์ประเมินข้อมูล ช่วงความ
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แตกต่างมีต้ งั แต่ระบบดั้งเดิม (Primitive System) ไปจนถึงระบบที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ซบั ซ้อน (อํารุ ง จันทวานิช และเจษฐ์ อนัฆมงคล, 2524:5)
ปั จจุบนั โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติได้
มีความพยายามดําเนิ นงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงด้านการบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจการจัดการและการตัดสิ นใจสู่ สถานศึกษาหรื อ
หน่ วยปฏิบตั ิมากยิ่งขึ้น ทําให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีอาํ นาจในการวินิจฉัยตัดสิ นใจเพื่อการบริ หาร
จัดการมากยิ่งขึ้น ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั ซึ่ งปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งครู สอนคอมพิวเตอร์ และ ทําหน้าที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบห้องปฏิบตั ิการและสารสนเทศของโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นทั้งผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยตรงเป็ น
ผูร้ ายงานข้อมูลสารสนเทศต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับเหนื อขึ้นไป และเป็ นผูท้ ี่ มีหน้าที่ นิเทศ ติ ดตาม
กํากับ ดูแลการดําเนิ นการของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ มี ความสนใจใคร่ ทราบความต้องการ การ
ดํา เนิ นงานจัด หน่ ว ยงานเพื่อดําเนิ นงานด้า นข้อมูลสารสนเทศ เพื่ อการบริ หารการศึ ก ษาในเรื่ อง
แนวคิ ด การจัด ระบบสารสนเทศ รู ป แบบการจัด องค์ก ารดํา เนิ น งานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
โรงเรี ยนเป็ นประการใดบ้าง รวมทั้งรายการข้อมูลสารสนเทศที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการบริ หารจัดการ
ของโรงเรี ยนมีอะไรบ้างเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรี ยนซึ่งเป็ นสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของโรงเรี ย นเองและหน่ ว ยงาน
ระดับสูงขึ้นไป
โรงเรี ย นซึ่ ง เป็ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานตามความหมายของพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 นั้นถือได้ว่าเป็ นหน่ วยงานที่มีความสลับซับซ้อนมีภารงานภารกิจใน
รายละเอียดจึงจําเป็ นต้องมีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลต่างๆ สําหรับใช้ในการบริ หารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลการจัด การศึ ก ษาด้ว ย การจะดํา เนิ น การศึ ก ษาความต้อ งการการตั้ง หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบการดําเนิ นงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
นั้น เป็ นขอบเขตที่กว้างขวางมาก การศึกษาต้องใช้เวลานานและ ผลของการศึกษาไม่สามารถเจาะลึก
ถึงรายละเอียด อันเกี่ยวกับรายการข้อมูลและสารสนเทศที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนซึ่ งเป็ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นที่รับผิดชอบและรายการข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการบริ หารมี
จํานวนมาก ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั จึงเลือกที่จะทําการศึกษาเฉพาะกรณี สถานศึกษาซึ่ งเป็ นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว เพียงจังหวัดเดียวถึงแม้ว่าสภาพการจัดระบบสารสนเทศ ของแต่
ละจังหวัดอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรอื่นๆ นั้นแต่รายการข้อมูลและสารสนเทศที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้ในการบริ หารซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจของการดําเนินงาน
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ด้านข้อมูลสารสนเทศโดยตรงนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันทุกจังหวัด เพราะทุกโรงเรี ยนมี
ภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั จึงทําการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบ
การจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว
คําสํ าคัญ
รู ปแบบหน่วยงานสารสนเทศ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
รู ปแบบหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้วเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนําเสนอรู ปแบบหน่ วยงานสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อมีประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศหรื อมีความชํานาญด้านระบบสารสนเทศ
เป็ นศึกษานิ เทศหรื อผูอ้ าํ นวยการหรื อรองผูอ้ าํ นวยการที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของเขตพื้นที่
จังหวัดสระแก้วเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อเป็ นผูอ้ าํ นวยการหรื อรองผูอ้ าํ นวยการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดและแบ่งกลุ่มผูท้ รงคูณวุฒิประจํา
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่กาํ หนด นโยบายการจัดตั้งรู ปแบบหน่วยงานสารสนเทศ
การวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิ จาก 2 กลุ่ม สัดส่ วนอย่างน้อยต้องมาจากกลุ่มละ 2
คน จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิในการสนทนาครั้งนี้ จํานวน 6 คน ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) รศ.นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) นายอํา นาจ มัน่ ทน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิ วเตอร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) ผศ.ดร.ชาตรี เกิ ดธรรม ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่กาํ หนด นโยบายการจัดตั้งรู ปแบบสารสนเทศ
1) นายสุ วิทย์ ยันอินทร์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านบ้านหนองผักบุง้
2) นายโกมล สมมัน่
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านท่าข้าม
3) นายสมพร พิลาสันต์ รองผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว รับผิดชอบ
ศูนย์สารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
การดําเนิ นการสนทนากลุ่ม จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดื อนธันวาคม พุทธศักราช 2551
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 15-401 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากประเด็นที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในประเด็น ต่อไปนี้
1. ปั จจุบนั สถานศึ กษา และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วมีการเตรี ยม
ความพร้ อมในการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วอย่างไรบ้าง
2. ลักษณะปั จจุบนั ของหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีลกั ษณะอย่างไร
3. การบริ หารงานด้านงานสารสนเทศ ของโรงเรี ยนใน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว ในด้านต่างๆมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
4. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีอะไรบ้าง
5. ลักษณะการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง
6. การจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรใช้รูปแบบใด เพราะเหตุใด
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7. การจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วควรเป็ นรู ปแบบเดียวกันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั มี8 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือประเด็นที่ 1.
ปั จจุบนั สถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วมีการเตรี ยมความพร้อมในการจัดตั้ง
หน่วยงานสารสนเทศ พื่อการบริ หารรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว อย่างไรบ้าง
การเตรี ยมความพร้ อมของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาจังหวัดสระแก้วมี ก ารจัดตั้ง
นโยบายรองรับในการสนับสนุ นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน เช่น การอบรม
บุ ค ลากร จัด เตรี ยมงบประมาณในการให้ ก ารสนั บ สนุ น โรงเรี ยนในสั ง กัด เช่ น การจัด สรร
คอมพิวเตอร์ จัดเตรี ยมศูนย์ที่คอยให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบการสื่ อสารเพื่อรองรั บการรั บ-ส่ ง ข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมความพร้ อมของ
สถานศึกษาจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านไอที จัดเตรี ยมข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรี ยน
ประเด็นที่ 2. ลักษณะปั จจุบนั ของหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีลกั ษณะอย่างไร
ลัก ษณะหน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วจะใช้บุคลากรที่มีอยูแ่ ล้วทั้ง 6 งาน ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสารสนเทศ โดย
ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูส้ ั่งการ เรี ยกเก็บและใช้สารสนเทศ จากบุคลากรที่รับผิดชอบสารสนเทศในเรื่ อง
นั้นๆโดยตรง ซึ่ งบุคลากรที่ทาํ หน้าที่ในงานนั้นๆ มีความรู ้ ความเข้าใจด้านข้อมูล ของงานดี อยู่แล้ว
ประเด็นที่ 3. การบริ หารงานด้านงานสารสนเทศ ของโรงเรี ยนใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในด้านต่างๆมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้แต่งตั้ง บุคลากรครู จะเรี ยกข้อมูลสารสนเทศงานด้านต่างๆ จาก
ผูร้ ับผิดชอบงานด้านนั้นๆโดยตรง ซึ่งผูร้ ับผิดชอบงานในแต่ละงาน จะเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลสารสนเทศไว้
เองตามขอบข่ายข้อมูลและภารกิจที่เกี่ยวข้องของงานนั้นๆ มีการให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่ องการ
บริ หารสารสนเทศและการใช้ไอที พร้อมทั้งจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารงานสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
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ประเด็ น ที่ 4. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีอะไรบ้าง
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดจัดตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน สามารถ
แบ่งได้ 3 ปั ญหาหลักๆ ดังนี้
ปั ญหาด้านบุคลากร เกิดจาการขาดแคลนบุคลากรที่จะรับผิดชอบงานสารสนเทศ และบุคลากร
ขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ
ปั ญ หาด้า นการปฏิ บ ัติ ก าร เนื่ อ งจากนโยบายในการจัด ตั้ง รู ป แบบ ที่ ไ ม่ ชัด เจน ขาด
งบประมาณและแผนสนับสนุ น บางส่ วนไม่สามารถปฏิบตั ิได้ เนื่ องจากขาดแคลนงบประมาณ เป็ น
ต้น
ปั ญหาด้านสถานที่ เนื่ องจากจัดตั้งหน่ วยงานระบบสารสนเทศในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว จําเป็ นต้องใช้งบประมาณในการจัดตั้ง เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ปั ญหาขาดแคลนงบในการสร้างห้องหรื อศูนย์ เพื่อรองรับงานด้าน
สารสนเทศ
ประเด็ น ที่ 5. ลัก ษณะการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง
ลักษณะในการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศ เพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว นั้นต้องใช้บุคลากรที่มีอยู่แล้วในโรงเรี ยนซึ่ งรับผิดชอบงานการบริ หารทั้ง 6 ด้าน ทํา
หน้าที่ ในการรั บผิดชอบงานสารสนเทศในงานนั้นๆ ส่ วนผูบ้ ริ หารจะทําหน้าที่ สั่ งการ จัดเก็ บและ
ประมวลผลข้อมูลจากหน่ วยงานที่รับผิดชอบสารสนเทศโดยตรง และต้องไม่มีการใช้งบประมาณมาก
เกินไป
ประเด็นที่ 6. การจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรใช้รูปแบบใด เพราะเหตุใด
จากปั ญหาการขาดแคลนงาบประมาณและบุคลากร อี กทั้งบุคลากรยังขาดความรู ้ ความ
ชํานาญในเรื่ องไอที จึงไม่สามารถจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อประสานงานได้ รู ปแบบที่ควรใช้ในการ
จัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน จาก 6 รู ปแบบที่ได้นาํ เสนอไว้ในงานวิจยั คือ
รู ปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนแบบอิสระ
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ประเด็นที่ 7 การจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วควรเป็ นรู ปแบบเดียวกันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
เนื่ องจากการบริ หารงานสารสนเทศในโรงเรี ยนนั้น จะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา การจัด รู ป แบบสารสนเทศที่ เ หมื อ นกัน ยอมได้ขอ้ มูล สารสนเทศแบบ
เดียวกัน ตรงกันข้ามถ้ามีการจัดรู ปแบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน ก็อาจทําได้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่
แตกต่างกันได้ ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วควร จัดตั้งในรู ปแบบเดียวกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดสระแก้วในรู ปแบบอิสระนั้น เป็ นรู ปแบบการ
ดําเนินการที่มีอยูแ่ ล้วในโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎี (วิจิตร ศรี สอ้าน, 2524:2) ที่กล่าวว่าในการตัดสิ นใจวินิจฉัยที่ดีข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูลข่าวสาร 90%
และใช้ สิ่ งที่เป็ นสิ่ งดลใจหรื อสามัญสํานึ กเพียง 10% เท่านั้นโดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว คอยเป็ นผูป้ ระสานงานหรื อศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน เพื่อจัดส่ ง
ข้อมูลสารสนเทศหรื อรายงานไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาระดับสู ง ซึ่ งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การบริ หารในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังวัดสระแก้ว ในรู ปแบบการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศแบบอิสระ นั้น มีขอ้ ดีดงั นี้
1. ประหยัดเรื่ องบุคลากรเพราะเป็ นการทํางานประจําที่ตอ้ งทําอยูแ่ ล้ว
2. ประหยัดงบประมาณ เพราะไม่ตอ้ งทุ่มงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
3. ผูบ้ ริ ห ารได้รั บข้อมู ล สารสนเทศที่ เ ป็ นเชิ ง เดี่ ย ว สามารถนํามาประมวลผลเพื่อ การ
ตัดสิ นใจได้โดยตรง
4. ผูจ้ ดั ทําสารสนเทศ มีความรู ้ความเข้าใจในงานนั้นๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแก้ไขปั ญหาด้านต่างๆ ทั้งเรื่ องงบประมาณ การขาดแคลน
บุคลากร การไม่เข้าใจในการจัดทําสารสนเทศในงานด้านนั้นๆ ไปจนถึงการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
เช่น คอมพิวเตอร์ และจากการบริ หารงานสารสนเทศในโรงเรี ยนนั้น จะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศอยูต่ ลอดเวลา ของสอดคล้องกับทฤษฎีของไซมอน (Simon, 1977 : 39)ได้ช้ ีให้เห็นว่า
การตัดสิ นใจที่ดีมีประสิ ทธิ ผลนั้นจะต้องมีขอ้ มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ประเด็นที่ตอ้ งตัดสิ นใจเพื่อเป็ นปั จจัยในการพิจารณาเลือกทางตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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การจัดรู ปแบบสารสนเทศที่เหมือนกันยอมได้ขอ้ มูลสารสนเทศแบบเดียวกัน ตรงกันข้าม
ถ้ามี การจัดรู ปแบบสารสนเทศที่ แตกต่างกัน ก็อาจทําได้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ แตกต่างกันได้
ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้วควร จัดตั้งในรู ปแบบเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาหรื อผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ต้อ งเล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ของ ระบบ MIS
(Management Information Systems) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ (พนัส หันนาคิน, 2524) ที่กล่าวว่าการบริ หาร
การศึกษาในระดับโรงเรี ยนนั้น มีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจในการดําเนิ นงานกิจการของโรงเรี ยน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินงานของคณะครู และบุคลากรอื่นๆ
รู ปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน จะใช้รูปแบบไหนนั้นต้องดูสภาพความ
พร้อมและนโยบายของสถานศึกษาเป็ นหลัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิศาสตร์ หรื อกาลเวลาได้
ในการจะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศในการบริ หารโรงเรี ยน นั้นควรมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ ในเชิ งรู ปธรรม ว่าเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศแล้ว ช่วยผ่อนแรง ประหยัดเวลาได้อย่างไร
และส่ งเสริ มให้บุคลากรมีเจตคติที่ดีในการใช้ไอทีท้ งั เรื่ องการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ การ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หาร นั้นจริ งๆแล้วควรให้ความสําคัญกับการบริ หารสารสนเทศมากว่า
การสร้างหรื อซื้ อวัสดุอุปกรณ์ เพราะจริ งๆแล้ว การบริ หารสารสนเทศนั้นสามารถเกิดได้ในทุกพื้นที่ ไม่
จําเพาะจงเจาะว่าเป็ นที่ใดที่หนึ่ง
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ ก่อน เช่นปั ญหา
ด้านนโยบาย ปัญหาด้านบุคลากร เป็ นต้น
ควรเพิ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นการบริ ห ารและผูม้ ี ป ระสบการณ์ ท างด้า นการจัด ตั้ง ศู น ย์
สารสนเทศให้ มี ค วามหลากหลาย เนื่ อ งจากเราจะได้ข ้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งสองด้านมากขึ้น ทั้งนี้เราจะได้ประโยชน์ต่องานวิจยั ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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การดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ด้ านผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปราจีนบุรี
A STUDY SCHOOL DEVELOPMENT BASED ON PUBLIC SCHOOL BASIC EDUCATIONAL
STANDARD OF THE PRACHINBURI EDUCATION SERVICE AREA OFFICE.
1)

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

บทคัดย่ อ
ในการศึกษาครั้ งนี้ มี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจี น บุ รี และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการดํา เนิ น งานพัฒ นาโรงเรี ย น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ผสู ้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
364 คน จํานวน 160 โรงเรี ยน โดยจําแนกโรงเรี ยนเป็ น 3 ขนาด เครื่ องมือที่ได้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม ชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปทางสถิติ โดยหาค่าสถิติพ้นื ฐาน ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ได้ทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี ของ เชฟเฟ่ ( Scheffe ' test)
ผลการศึกษา พบว่า
1. วิเคราะห์ การดําเนิ นงานพัฒนาโรงเรี ยน ตามมาตรฐานการศึ กษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้านผูเ้ รี ยน ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานของเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า

1)

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