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บทบรรณาธิการ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
(พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556) น�ำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
การพัฒนาสังคมโดยเนื้อหาของฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง ได้แก่ บทความเรื่อง พลังงานทดแทน
ส�ำหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต (Alternative energy for industrial work in future) และบทความวิจัย
อีกจ�ำนวน 8 เรื่อง อาทิ เช่น การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน, ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก, ยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่ม
น�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง, การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮอ่ งสอน เขต1 และบทความวิจยั เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูโดยหลักธรรมพุทธศาสนาส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น ซึ่งบทความวิจัยเหล่านี้เป็น
องค์ความรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั ได้นำ� เสนอข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทีส่ นใจและศึกษาค้นคว้า
ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยดังกล่าวอีกทั้งเป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบทความต่างๆ เหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน
ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน
บทความ และสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมด้วยดีตลอดมา
รองศาสตราจารย์ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
บรรณาธิการ
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บทความวิชาการ
พลังงานทดแทนสำ�หรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต

(ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์)
บทความวิจัย

การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
(ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา)
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ)์
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ สำ�หรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Yang Lizhou, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, ดร.สุนทร บำ�เรอราช)
รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
(พิทยุตม์ กงกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ)์
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ� ตำ�บลชากพง อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง
(วิมล จันทร์ประภาพ, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม์)
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
(อรุณศรี อ้ายมาศน้อย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์)
ความคิดเห็นของครูในอำ�เภอแม่ลาน้อย สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน
เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ประจำ�สายงานของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สุธินันท์ วิมาลัย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์, ดร.เจตนา เมืองมูล)
ศึกษาการดำ�เนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(วัชระ มั่นถาวรวงศ์, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง)
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยหลักธรรมพุทธศาสนาสำ�หรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(อำ�นวย บุญศรี, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล)
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พลังงานทดแทนสำาหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต
(Alternative Energy for Industrial Work in Future)
ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์*
ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการน�าเข้าน�้ามันสูง
ถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น�้ามันทั้งหมดภายใน
ประเทศและยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไม่
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน�้ามันในประเทศได้ทันต่อ
ความต้องการใช้งาน การพัฒนาพลังงานทดแทนจึงเป็น
ส่วนส�าคัญที่จะช่วยบรรเทาและลดการน�าเข้าน�้ามันเชื้อ
เพลิงและพลังงานชนิดอืน่ และยังช่วยกระจายความเสีย่ ง
ในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่ง
เดิมต้องพึง่ พาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ถือเป็นหนึง่ ในเชือ้
เพลิงเป้าหมายทีค่ าดว่าสามารถน�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ทดแทนก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน�้า พลังงานมวลชีวภาพ และหาก
พลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกและเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ก็อาจพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการ
ผลิตไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทยในอนาคต

ปัจจุบนั รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน
จั ด ท� า แผนการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งาน
ทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ
Alternative Energy Development Plan : AEDP
(2012 – 2021) เพือ่ ก�าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศโดยกระทรวงพลังงานได้
พยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตของประเทศ
โดยในปี 2564 คาดว่ า จะมี ค วามต้ อ งการ 99,838
ktoe. จากปัจจุบัน 71,728 ktoe. โดยแผนพัฒนาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 และ
แผนการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
2555 – 2564 ได้ก�าหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 7,413 ktoe. ในปี 2555 เพิ่มเป็น
25,000 ktoe. ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25 % ของการ
ใช้พลังงานรวมทั้งหมด

การพัฒนาไปสู่ สังคมคาร์ บอนตํ่า
งบประมาณสนับสนุน

สนับสนุนการลงทุนโดย

Alternative Energy Development Plan
(AEDP: 2012 – 2021)

ด้ านการวิจัยและพัฒนา

ภาคเอกชนและชุ มชน

เป้ าหมาย การใช้ พลังงานทดแทน 25 %
ของการใช้ พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2564

พลังงานรู ปแบบใหม่
คลื่น
2 MW

ความร้อน
ใต้พิภพ
1Mw

3 MW

แสง
อาทิตย์
ิ ์
2000
MW

ลม
เล็ก
1200
MW

3200 MW

โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า
จิ๋ว

324 MW

1608 MW

ระบบ
สูบ

1284

พลังงานชีวภาพ
ชีวมวล

ก๊าซ
ชีวภาพ

ขยะ

3630
MW

600 MW

160M
W

4390 MW

เชื้อเพลิงชีวภาพ
เอทานอล
9 ลล/วัน

ไบโอ
ดีเซล

เชื้อเพลิงใหม่
ทดแทนดีเซล

5.97ลล/วัน

ทดแทนนํ้ามัน 44 %

*อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามแผนพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2555-2564

25

ลล/วัน
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ตามแผนพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2555-2564 มีแผนที่จะให้
มีการใช้พลังงานทดแทน มีการศึกษาและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนาและสาธิต
ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็น
พลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
แหล่งพลังงานที่มีในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต
และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ และมี
ความเหมาะสมทั้งทางเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม
ส�ำหรับผู้ใช้ในเมืองและชนบท ซึ่งในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การใช้ ง านมี
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย การศึกษาและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนงานพลั ง งานทดแทน
ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ
โครงการศึกษาวิจยั ด้านพลังงาน และมีความเชือ่ มโยงกับ
แผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดทัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
ประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ส�ำหรับหมู่บ้าน
ชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยการศึกษาและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเป็นการด�ำเนินงานในเชิงกว้าง เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทัง้ ในด้านวิชาการ
เชิงทฤษฎีและอุปกรณ์เครื่องมือทดลองและการทดสอบ
รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน
และรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ เมื่อ
โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้น�ำผลไปด�ำเนินการส่งเสริม
เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ท�ำไมต้องใช้พลังงานทดแทน ความเป็นจริงก็คอื
ในระยะสั้นการผลิตไฟฟ้าในระดับใหญ่จะต้องพึ่งพาเชื้อ
เพลิงฟอสซิลอยู่ แต่ในระยะยาวอาจจะต้องพึง่ พาพลังงาน
นิวเคลียร์ ลีเรย์มอน (Lee Raymand) ซีอีโอของบริษัท
เอ็กซอนโมบิล (Exxon) กล่าวไว้กับผู้สื่อข่าวของนิตย
สารนิวส์วีคแสดงให้เห็นว่าจ�ำเป็นต้องใช้พลังงานจากแห
ล่งอื่นๆ เพื่อเป็นการทดแทนจากพลังงานจากน�้ำมันดิบ
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แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นพลังงานที่น่ากลัวของ
ประชาชนอยูม่ าก ดังนัน้ พลังงานทดแทนจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการน�ำมาใช้เพื่อเป็นพลังงานใน
การขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีเหตุผลสนับสนุน
ความจ�ำเป็นที่ต้องใช้พลังงานทดแทน คือ
1. กฎหมายด้ า นพลั ง งาน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของรัฐบาลจะเป็นตัวบังคับ
ในภาคอุตสาหกรรมหันมาหาพลังงานทดแทนมากขึ้น
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศก�ำหนด
ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2552)
1.1 เร่งใช้เชื้อเพลิงอื่นแทนน�้ำมัน และใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดหาแหล่งพลังงาน
1.3 การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ทรัพยากรพลังงาน
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ อาคาร
ควบคุม และโรงงานควบคุมที่ต้องมีมาตรการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมาย เช่น พระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
อาคารควบคุม พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ท�ำให้การใช้พลังงานทดแทน
เป็นทางเลือกหนึ่งในการก�ำหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์
พลังงานของอุตสาหกรรม
2. สถานการณ์ด้านพลังงาน ในปัจจุบันจาก
สถานการณ์สงครามความขัดแย้งทีม่ คี วามรุนแรงกระจาย
ไปทั่วภูมิภาคในโลก โดยเฉพาะพื้นที่ตะวันออกกลาง
ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำมันดิบแหล่งใหญ่ของโลก ประกอบกับ
สภาวการณ์แข่งขันทางอุตสาหกรรมและการเก็งก�ำไร
ของนักลงทุน รวมกับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ท�ำให้ความต้องการพลังงานน�้ำมันมีสูงมาก
และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ดังนั้นในอนาคตหากไม่หา
แหล่งพลังงานอื่นๆ ทดแทน แม้มีเงินมากมายเท่าใดก็
ไม่อาจหาน�้ำมันมาใช้ได้อีกต่อไป การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นทางรอด
ของภาคอุตสาหกรรมในการลดต้นทุนการผลิต
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3. ส�ำนึกแห่งความรับผิดชอบ ประเทศไทยเป็น
ประเทศผู้บริโภคน�้ำมันไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน การ
ใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง และส่วนรวม หากคนไทยทุกคนมีความส�ำนึกรับ
ผิดชอบต่อปัญหาและวิกฤตพลังงานของชาติ อนาคต
ของประเทศไทยต้องไปรอดอย่างแน่นอน นอกจาก
นั้นผลกระทบของการใช้พลังงานด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ธรรมชาติและความอยู่รอดของมนุษยชาติอย่างคาดไม่
ถึง เช่น ภาวะเรือนกระจก สถานการณ์โลกร้อน การ
เกิดพายุที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และจ�ำนวนความถี่สูงขึ้น
ความแปรปรวนของธรรมชาติและทรัพยากร ล้วนมีผล
พวงเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น
ในประเทศไทยมีผู้ผลิตไฟฟ้าจากเอกชนแหล่ง
แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีทงั้ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independence
Power Producer : IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small
Power Producer : SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(Very Small Power Producer : VSPP) ซึ่งในปัจจุบัน
ต่างมุ่งเน้นที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแทบทั้ง
สิ้นรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและชุมชนต่าง ๆ ก็เริ่ม
ตระหนักถึงภาวการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิง จึงเริ่มผลิต
ไฟฟ้าใช้ขึ้นเองจากพลังงานทดแทน
พลั ง งานทดแทน (Alternative energy)
หมายถึง พลังงานที่น�ำมาใช้แทนน�้ำมันเชื้อเพลิง และ
แก๊ซธรรมชาติ สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มาออกเป็น 2
ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป
เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง (Nonrenewable energy)
ได้แก่ ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน�้ำมันและ
ทรายน�้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภท
หนึง่ เป็นแหล่งพลังงานทีใ่ ช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้
อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น�้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น
พลังงานทดแทนหมุนเวียน เป็นพลังงานที่สะอาดไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานทีม่ อี ยูใ่ น
ท้องถิน่ การพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษาค้นคว้า

ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่
เพื่อให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจ�ำแนกประเภทของพลังงาน
ทดแทนที่นิยมใช้แพร่หลายในการผลิตไฟฟ้า
ในปี 2555 ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทน
เพียง 18.20 % ของพลังงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าเพียง 1.8% โดยที่พลังงานแสงอาทิตย์ และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มขึ้น 23% แต่พลังงานจาก ฟืน
ถ่าน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร โดยน�ำมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิม มีอัตราลดลง 10% (อาจเป็นเพราะ
มวลชีวภาพดังกล่าวถูกแปรรูปไปเป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพไป
แล้ว) ดังต่อไปนี้
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด และมีลักษณะกระจาย
ไปยังผู้ใช้โดยตรง และเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจาก
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติประชาชนใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ตามธรรมชาติในชีวิตประจ�ำวัน
หลายปีทผี่ า่ นมา เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
ได้รับการพัฒนาจนถึงระดับการน�ำไปใช้งานจริง อย่างไร
ก็ ต ามการน� ำ อุ ป กรณ์ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าใช้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องรู้ถึงศักยภาพพลังงานแสง
อาทิตย์ของบริเวณที่จะใช้งานด้วย ศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ของพื้นที่แห่งหนึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นที่นั้น ถ้าบริเวณ
ใดที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์มาก ก็จะมีศักยภาพในการน�ำ
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ต้องใช้อุปกรณ์รวมแสง เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้ผลิต
ไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์สว่ นใหญ่ผลิต
จากสารกึ่งตัวน�ำประเภทซิลิคอน และมีประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน

ประสิ ทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้สูงถึงร้อยละ 22 จาก
การที่ประเทศไทยตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง
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งคม
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ยพลัง22
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ปั จจุบนั แนวเหนื
ประเทศไทยมี
ตไฟฟ้ าจากเซลล์
ประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน เซลล์แสงอาทิตย์จ�ำนวนมาก มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ ได้แก่
แสงอาทิตย์จาํ นวนมาก มีต้ งั แต่ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าจนถึงขนาดเล็กตามบริ ษทั และอาคาร
ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct radiation) โรงไฟฟ้าจนถึงขนาดเล็กตามบริษัทและอาคารบ้านเรือน
บ้านเรื
อนต่50างส่ๆวนทีเ่ หลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย ต่าง ๆ
ประมาณร้
อยละ

ภาพที
่ 1 ่ 1เซลล์
งาน(ชาย
(ชาย ชีชีววเกีเกียยรติรติและชนานั
และชนานั
บัวยเขี
ว,
ภาพที
เซลล์แแสงอาทิ
สงอาทิตตย์ย์ทที่ตี่ติดิดตัตั้ ง้งบนอาคารสํ
บนอาคารส�ำานันักกงาน
ญญ
บัวเขี
ว, ย2543)
2543) ตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง
ต้นทุนในการผลิ
เซลล์แสงอาทิตย์

อาทิตย์แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
ส่วนที่หนึ่ง Solar Field ท�ำหน้าที่รับพลังงาน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเป็นส่วนที่
ลงทุนสูงทีส่ ดุ ประมาณร้อยละ 70 ส่วนทีส่ องคือ Storage
Tank ท�ำหน้าทีเ่ ก็บพลังงานความร้อนเพือ่ น�ำมาใช้ในช่วง
เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ส่วนนี้มีอัตราการลงทุนร้อยละ 5
และส่วนสุดท้ายคือ Power Cycle ท�ำหน้าที่ผลิตกระแส
ไฟฟ้า ส่วนนี้มีอัตราการลงทุนร้อยละ 25 ถึงแม้ต้นทุน
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ถกู แต่จดั
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับการเปลี่ยนพลังงาน
แสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน�ำสารกึ่งตัวน�ำ เช่น
ซิลิตอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกน�ำ
มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่น
บางบริสุทธิ์ และในขณะที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์
รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ ที่เรียกว่า
Photon จะถ่ายเทพลังงานให้กับ Electron ในสารกึ่ง
ตัวน�ำ จนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจาก
แรงดึงดูดของ Atom และสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างอิสระ
ดังนั้นเมื่อ Electron มีการเคลื่อนที่ครบวงจรก็จะท�ำให้
เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น
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ในระยะแรกเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ส ่ ว นใหญ่ จ ะใช้
ส�าหรับโครงการด้านอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่
ส่งจากพืน้ โลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
เป็นแหล่งก�าเนิดพลังไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มีการน�าเอาแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มาใช้บนพืน้ โลก เช่น ในปัจจุบนั เซลล์แสง
อาทิตย์ในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาด�า แต่ปัจจุบันได้
มีการพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์มสี ตี า่ งๆ กันไปเพือ่ ความ
สวยงาม เช่น แดง น�้าเงิน เขียว ทอง เป็นต้น

ท�าให้บริสุทธิ์จนกระทั่งท�าให้เป็นผลึก จากนั้นน�ามาผ่าน
กระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น
โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัสจะเป็นสารกึ่งตัวน�าชนิด
เอ็น (เพราะน�าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และ
เมื่อเติมสารเจือโบรอนจะเป็นสารกึ่งตัวน�าชนิดพี (เพราะ
น�าไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อน�าสารกึ่ง
ตัวน�าชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลคิ อน อาจมีรปู ร่าง
เป็นแผ่นวงกลมหรือสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ความหนา 200-400
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์
ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึม
างทีานหลั
่นิยมมากที
ได้แก่ รอยต่
ส่ วนขั้วโครงสร้
ไฟฟ้ าด้
งเป็ น่สขัุด้วโลหะเต็
มพือ้นพีผิเอ็วน ที่มีการน�าไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะ
ของสารกึ่งตัวน�า สารกึ่งตัวน�าที่ราคาถูกที่สุดและมีมาก
คล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พื้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วนขั้ว
ที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกน�ามาสร้างเซลล์แสง
ไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว
หลักตการทํ
างานทั
ไปของเซลล์
แสงอาทิ
ตย์
อาทิ
ย์ โดยน�
าซิลิคว่ อนมาถลุ
ง และผ่
านขั้นตอนการ
หลักการทำางานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์

เมือ่ มีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะ ชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ท�าให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
เกิดการสร้างพาหะน�าไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ แบบกระแสตรงที่ข้ัวไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจร
อิเล็กตรอน และโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะท�าหน้าที่ ไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
มีแสงอาทิเพืตอ่ ย์แยกพาหะน�
ตกกระทบเซลล์
แสงอาทิ
ตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนําไฟฟ้ าประจุลบ
สร้างสนามไฟฟ้เมืา่อภายในเซลล์
าไฟฟ้าชนิ
ด
ตัวอย่าง
แก่ อิและพาหะน�
เล็กตรอนาไฟฟ้
และโฮล
โครงสร้
้ น ได้
อิและบวกขึ
เล็กตรอนไปที
่ขั้วลบ
าชนิดโฮลไปที
่ างรอยต่อพีเอ็นจะทําหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้ า
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด ซิ ลิ ค อนที่ มี ข นาด
ขัภายในเซลล์
้วบวก (ปกติที่ฐเพืาน่อแยกพาหะนํ
จะใช้สารกึ่งตัวาน�ไฟฟ้
าชนิดาชนิ
พี ขัด้วอิไฟฟ้
เล็กาตรอนไปที
าไฟฟ้ าชนิ
ดโฮลไปที
เส้นผ่าศูน่ขย์้ วั กลบ
ลาง 4และพาหะนํ
นิ้ว จะให้กระแสไฟฟ้
าประมาณ
2-3 ่
ด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวน�า
แอมแปร์
โวลต์
ขั้วบวก (ปกติที่ฐาน จะใช้สารกึ่งตัวนําชนิดพี ขั้วไฟฟ้
าด้าและให้
นหลังแรงดั
จึงเป็นไฟฟ้
นขั้วาวงจรเปิ
บวก ส่ดประมาณ
วนด้านรั0.6
บแสงใช้

สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้ าจึงเป็ นขั้วลบ) ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าแบบกระแสตรงที่ข้ วั ไฟฟ้ าทั้ง
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1.2 เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบผลึ ก รวม
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มาก
(Polycrystalline
างเป็นแผ่crystalline)
นสี่เหลี่ยม
นัก ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้กา� ลังไฟฟ้ามากเพียงพอส�าหรับใช้งาน เซลล์
แสงอาทิตย์ แSilicon)
บบผลึกเดีมีย่ รูปวร่(Single
จึงมีการน�าเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็น จัตุรัสด้านละ 5 นิ้วขึ้นไป มีการพัฒนาการผลิตจนมี
1.2 เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Polycrystalline Silicon) มีรูปร่ า
เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) ลักษณะ ประสิทธิภาพสูงกว่า 14 % มีราคาถูกกว่าแบบผลึกเดีย่ ว
่ เหลี่ว่ย่าต้มจัอตงการกระแส
ุรัสด้านละ 5 อายุ
นิ้วขึก้ นารใช้
ไปงานนานกว่
มีการพัฒานาการผลิ
ประสิ
ทธิ่สภุดาพสู
20 ปี เป็นตทีจนมี
่นิยมใช้
มากที
ใน งกว่า 1
การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นสีอยู
ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า
กว่าแบบผลึกเดี่ยว อายุกขณะนี
ารใช้้ งานนานกว่า 20 ปี เป็ นที่นิยมใช้มากที่สุดในขณะนี้
- การต่ อ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบขนาน
จะท�าให้ได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
- การต่ อ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบอนุ ก รม
จะท�าให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น

เซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เป็น 2
ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท�าจากซิลิคอน แบ่งตาม
ลักษณะของรูปผลึกได้เป็น 3 รูปแบบคือ แบบผลึกเดี่ยว
งอาทิตย์(Single
สามารถแบ่
งได้ เป็ แบบผลึ
น 2 ประเภทใหญ่
ๆ คือ
crystalline)
กรวม (Polycrystalline)
เซลแสงอาทิ
ตย์กแบบผลึ
กรวม (Polycrystalline
เซลแสงอาทิ
ตย์ แบบผลึ
รวม (Polycrystalline
Silicon)
และแบบไม่
ม
ี
ร
ู
ป
ผลึ
ก
(Amorphous)
ซึ
่
ง
บางครั
้
ง
อาจ
แสงอาทิตย์ ทที่ าํ จากซิลคิ อน แบ่งตามลักษณะของรู ปผลึSilicon)
กได้เป็ น 3 รู ปแบบคือ
เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin1.3Film
เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่มีรูปผลึก (Amorphous Silicon) มีข้ นั ตอ
แ สงอาทิ ต ย์ แ บบไม่ มี รู ป ผลึ ก
gle crystalline)
แบบผลึ
ก
รวม
(Polycrystalline)
และแบบไม่
มีรูป1.3
ผลึกเซลล์
Solar cell)
กว่าและถูกกว่าแบบอื่น (Amorphous
ๆ ใช้ในที่มีแสงน้
อ
ยได้
ยมใช้ในเครืตง่่ อายกว่
งคิดาเลข
Silicon) มีดขี ั้นนิตอนการผลิ
และ มีลกั ษณ
เซลล์แแสงอาทิ
สงอาทิตตย์ย์แแบบผลึ
(Single
างครั้งอาจเรี ยกว่า1.1
เซลล์
บบฟิกเดีล์เบา
มย่ วบาง
(Thin
Solarน่ cell)
ถูFilm
กกว่าแบบอื
ๆ ใช้ในทีม่ แี สงน้อยได้ดี นิยมใช้ในเครือ่ ง
ความบาง
crystalline) ท�าจากแท่งซิลิคอนบริสุทธิ์ 99.99ผลิ%ตให้
มี เป็ นพื้นที่เล็กหรื อใหญ่หลายตารางเมตรได้ใช้ธาตุซิลิคอนทําใ
คิดเลข
ล์ ัก99.99
ษณะสี
่วงน�มี%้าตาล
วามบาง
เบา ผลิตาให้10 ปี
ย์แบบผลึรูปกร่เดี
่ยวนวงกลมเส้
(Singleนcrystalline)
ลิคมีอนบริ
เพี5ยทํ
งนิา0.5
ประสิ
ทสธิุ ทภมีธิาพสู
งกว่าม%14
อายุมีกคารใช้
งานนานกว่
างเป็
ผ่าศูนย์กลาง
ว้ จากแท่
ขึน้ ไมครอน
ไป มีขงนั้ ซิตอน
เป็นพืน้ ทีเ่ ล็กหรือใหญ่หลายตารางเมตรได้ใช้ธาตุซลิ คิ อน
ซ้อนท�
มีราคาสูง
ส้นผ่าศูนในการผลิ
ย์กลาง ต5ยุนิ่งยากซั
มีขาให้
ตยุง่ ยากซั
บซ้อนทําให้มีราคาสู ง
้ นั ตอนในการผลิ
้วขึ้นบไป
ท�าให้เป็นฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน มีประสิทธิภาพ
สูงกว่า 14 % อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี

เซลล์ แสงอาทิ
ตย์ แบบผลึกเดีย่ ว (Single crystalline)
เซลแสงอาทิตย์แบบไม่มีรูปผลึก (Amorphous
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบผลึ ก เดี่ ย ว (Singleเซลแสงอาทิตย์ แบบไม่ มีรูปผลึก (Amorphous Silicon)
Silicon) นแผ่น
ซลล์แสงอาทิ
ตย์แบบผลึกรวม (Polycrystalline
Silicon)
crystalline)
2. เซลล์
แสงอาทิมีตรย์ู ปทร่ที่ าาํ งเป็
จากสารประกอบ เช่น สารประกอบแกลเลี่ยมอาเซไน
ละ 5 นิ้วขึ้นไป มีการพัฒนาการผลิแคดเมี
ตจนมี
ประสิ ทธิภาพสู
งกว่าอิน14เดี%
มีราคาถูก เป็ นต้น ซึ่งมีท้งั แบบผลึกเดี่ยว แ
ยมเทลเลอไรด์
คอปเปอร์
ยมไดอาเซไนด์
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2. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท�าจากสารประกอบ เช่น
สารประกอบแกลเลี่ยมอาเซไนด์ แคดเมียมเทลเลอไรด์
คอปเปอร์อนิ เดียมไดอาเซไนด์ เป็นต้น ซึง่ มีทงั้ แบบผลึก
เดี่ยว และผลึกรวม ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพสูง ข้อเสีย
ของเซลล์ชนิดนี้คือ มีราคาแพง บางชนิดท�าจากสารที่
เป็นพิษต่อสภาวะแวดล้อม และยังมีปัญหาเรื่องอายุการ
ใช้งานอีกด้วย
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นา เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ให้สูงขึ้น เช่น การ
เคลือบวัสดุลดการสะท้อนแสงที่ผิวหน้า การท�าพื้นผิว
ของเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ขรุขระเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีร่ บั แสง และ
การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบซ้อนกัน (Tandem Solar
Cell) ซึ่งมีผลให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพขึ้นกว่า
เดิมอีกร้อยละ 2-5

2. Charge controller เป็นอุปกรณ์ควบคุม
การประจุไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไปเก็บไว้ใน
แบตเตอรี่ในช่วงกลางวัน แล้วน�าไฟฟ้าไปใช้งานในช่วง
กลางคืน อาจมีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นหยุดการ
ประจุไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่เต็ม หรือระบบจะตัดการจ่าย
ไฟเมือ่ แรงดันไฟฟ้าต�า่ กว่าทีต่ งั้ ไว้ ระบบเปิดปิดอัตโนมัติ
(เมื่อมีแสงอาทิตย์จะตัดสวิตซ์) ระบบป้องกันความเสีย
หายเมื่อวงจรควบคุมมีอุณหภูมิสูง หรือมีหลอดไฟแสดง
สถานภาพการท�างานของระบบ
3. Inverter แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นก
ระแสสลั บ ตามขนาดที่ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งการมี ทั้ ง
แบบ Standalone แบบ Grid connected แบบ Grid
connected with battery backup ต้องเลือกใช้ให้
เหมาะกับงาน โดยค�านึงถึงขนาดและประสิทธิภาพด้วย
4. Battery เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้ากระแส
ตรงไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการ เช่น ในช่วงกลางคืน

การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
ต้องเลือกใช้
หมาะกับตงาน
โดยคํานึางถึงขนาดและประสิ ทธิภาพด้วย
ส่วนประกอบที
่ส�าคัใญห้เในการผลิ
กระแสไฟฟ้
การผลิ
ตกระแสไฟฟ้
ด้วยเซลล์
สงอาทิเช่ตนย์
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้
วย เป็ นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้
4. Battery
ากระแสตรงไว้
ใช้ใานเวลาที
่ตอ้ แงการ
1. Solar
module
ในช่cell
วงกลางคื
น เป็นการน�าเซลล์มาต่อ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ
1. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ขนานกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้ามาก หรืออนุกรมเพื่อให้ได้
การผลิ
ต
กระแสไฟฟ
้
าด้
ว
ยเซลล์
แ
สงอาทิ
ตย์ แบ่ งออกเป็ น 3 ระบบ คือ
แรงดันไฟฟ้าสูงขึน้ มักจะถูกออกแบบให้อยูใ่ นกรอบอลูมิ แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบ
1. การผลิตกระแสไฟฟ
สงอาทิ
สระ (PV Stand
system)
ผลิตแไฟฟ้
าที่ตได้ย์รแับบบอิ
การออกแบบส�
าหรับalone
ใช้งานในพื
้นที่
เนียมสี่เหลี่ยม ที่เรียกว่า Photovoltaic
Module เพื้ าด้
่อให้วยเซลล์
่ไม่งมานในพื
ีระบบสายส่
ไฟฟ้า ่ไอุม่ปมกรณ์
ระบบที่สง�าไฟฟ้
คัญ า
ง่ายต่อการติดตัเป็ง้ ใช้นงระบบผลิ
าน การติตดไฟฟ้
ตัง้ แผงเซลล์
ดตัง้ ใน ชนบทที
าที่ได้รคับวรติ
การออกแบบสํ
าหรับใช้
ีระบบสายส่
้นที่ชงนบทที
วยแผงเซลล์
แสงอาทิ
อุปกรณ์คแวบคุ
มการ่
ที่โล่ง ไม่อยู่ใกล้อุทปี่เกิกรณ์
ดฝุ่นระบบที
ควรตั้ง่สเอีาํ คัยงประมาณ
10ว–ยแผงเซลล์
15 ประกอบด้
ญประกอบด้
แสงอาทิ
ตย์ อุปกรณ์
ควบคุตมย์การประจุ
บตเตอรี
ประจุแบตเตอรีน่ ไฟฟ้
แบตเตอรี
่ และอุบปแบบอิ
กรณ์เปลี
องศาจากแนวราบ
โดยหั่ นและอุ
หน้าไปทางทิ
ศเหนื
อหรือใต้ ากระแสตรงเป็
แบตเตอรี
ปกรณ์เปลี
่ยนระบบไฟฟ้
ากระแสสลั
สระ่ยนระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ
เข้าหาดวงอาทิตย์ เพื่อให้ได้รับแสงตลอดทั้งวัน

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ
2. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์ แสงอาทิตย์ แบบต่ อกับระบบจําหน่ าย (PV Grid
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connected system) เป็ นระบบผลิตไฟฟ้ าที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้ าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยน
2. การผลิ
ตกระแสไฟฟ้
าด้วยเซลล์
แสงอาทิ
ตย์ ไฟฟ้
อง หรืองพืไฟฟ้
น้ ทีท่ าโดยตรงใช้
มี่ รี ะบบจ�าหน่ผาลิยไฟฟ้
าถึง
ระบบไฟฟ้
ากระแสตรงเป็
นไฟฟ้
ากระแสสลั
บเข้าาในเขตเมื
สู่ ระบบสายส่
ตไฟฟ้าเข้าในเขต
แบบต่ อ กั บ ระบบจ� า หน่ า ย (PV Grid connected อุปกรณ์ระบบทีส่ า� คัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เมือง หรื อพื้นที่ที่มีระบบจําหน่ายไฟฟ้ าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สาํ คัญประกอบด้วยแผงเซลล์
system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส�าหรับ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแส
แสงอาทิ
ย์ ย่ อุนระบบไฟฟ้
ปกรณ์เปลี่ยากระแสตรงเป็
นระบบไฟฟ้นากระแสตรงเป็
ากระแสสลั
บชนิา ดต่อกับระบบจําหน่าย
ผลิตไฟฟ้าผ่านอุ
ปกรณ์ตเปลี
สลับชนิดต่อนกัไฟฟ้
บระบบจ�
าหน่ายไฟฟ้
ไฟฟ้
ไฟฟ้ากระแสสลั
บเข้าาสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงใช้ผลิต
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การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่ อกับระบบจําหน่ าย
3. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบผสมผสาน (PV Hybrid system)
เป็ นระบบผลิตไฟฟ้ าที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานร่ วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ าอื่น ๆ เช่น ระบบเซลล์
3. การผลิตกระแสไฟฟ้
าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์
กับพลังงาน
แสงอาทิ
ตย์กบั พลังงานลม
และเครื่ องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กบั พลัแงสงอาทิ
งานลมตย์และไฟฟ้
า
แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิต ลม และไฟฟ้าพลังน�้า เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้น
งนํ้า เป็ นต้านหรัโดยรู
ปแบบระบบจะขึ
ตถุประสงค์
โครงการเป็
นกรณี
ไฟฟ้าที่ถพลั
ูกออกแบบส�
บท�างานร่
วมกับอุปกรณ์้ นผอยูลิตก่ บั การออกแบบตามวั
อยู่กับการออกแบบตามวั
ตถุประสงค์
โครงการเป็
นกรณี
ไฟฟ้าอื่นเฉพาะ
ๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม เฉพาะ

ข้อดีของเซลล์แสงอาทิ
ตย์ ตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์ แสงอาทิ
3. สามารถน�
าไปใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
การผลิ
ตย์แบบผสมผสาน
1. เป็นพลังงานจากธรรมชาติ
สะอาดและบริ
ข้ อดีของเซลล์ แสงอาทิ
ตย์ สทุ ธิ์ ทุกพื้นที่บนโลก
ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะท�าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
4. ไม่มกี ารเผาไหม้ ไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะท�าลาย
1.
เป็
น
พลั
ง
งานจากธรรมชาติ
ส
ะอาดและบริ
ส
ุ ทธิ์ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทําให้ส่ิ งแวดล้อม
2. เป็นพลังงานที่สามารถน�าไปใช้งานอย่างคุ้ม สิ่งแวดล้อม
ษ
ค่าและไม่เป็มีวนันพิหมดไปจากโลก
5. ไม่เกิดมลภาวะด้านเสียง

2. เป็ นพลังงานที่สามารถนําไปใช้งานอย่างคุม้ ค่าและไม่มีวนั หมดไปจากโลก
3. สามารถนําไปใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ทุกพื้นที่บนโลก
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อุปกรณ์สำ�คัญของระบบการผลิตกระแส
มาก
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
7. มีน�้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง จึงน�ำ
กระแสไฟฟ้ า ไปใช้ ไ ด้ เ ฉพาะกั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า กระแส
และรวดเร็ว
8. ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่าง ๆ ใน ตรงเท่านั้น หากต้องการน�ำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
บรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนน็อกไซด์ ซัลเฟอร์ได ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไป จะ
ออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ฯลฯ ซึง่ เป็นผลจากการเผาไหม้ ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ อีก โดยรวมเข้าเป็นระบบที่
ากระแสตรงเท่
านั้นนหากต้
าไปใช้ส่กงบั อุปผลิ
กรณ์
ไฟฟ้ าที่ใช้ไาฟฟ้
ากระแสสลั
บหรื อตเก็ย์ บอุปกรณ์ส�ำคัญๆ
ของเชือ้ เพลิไฟฟ้
งจ�ำพวกน�
ำ้ มัน ถ่านหิ
และก๊อางการนํ
ซธรรมชาติ
ตกระแสไฟฟ้
จากเซลล์
แสงอาทิ
ต่อกไปริ ยิ จะต้
งใช้ร่วมกัท�บำอุให้
ปกรณ์มีอดื่นังๆนีอี้ ก โดยรวมเข้าเป็ นระบบที่ผลิต
ผลกระทบต่สะสมพลั
อสิง่ แวดล้งงานไว้
อมเกิดใช้ปฏิ
าเรืออนกระจก
าจากเซลล์แสงอาทิ
โลกร้อนขึ้นกระแสไฟฟ้
เกิดฝนกรดและอากาศเป็
นพิตษย์ อุเป็ปนกรณ์
ต้นสาํ คัญๆ มีดงั นี้
6. อายุการใช้งานยืนนาน การบ�ำรุงรักษาน้อย

ตย์ (Solar
Module) ทําหน้าที2.
่เปลี่ยเครื
นพลั่ องงานแสงอาทิ
ตย์ให้เป็ น (Charge
1. แผงเซลล์1.แแผงเซลล์
สงอาทิ ตแสงอาทิ
ย์ (Solar
Module
งควบคุ ม การประจุ
งงานไฟฟ้
า ซึ่งเป็ นไฟฟ้
นวัตต์ (Watt)ท�มีำหน้
การนํ
แสงอาทิตาย์ที่ผลิตได้จาก
ท�ำหน้าทีเ่ ปลีพลัย่ นพลั
งงานแสงอาทิ
ตย์ให้ากระแสตรงและมี
เป็นพลังงานไฟฟ้หาน่วยเป็
Controller)
าทีา่ปแผงเซลล์
ระจุกระแสไฟฟ้
ซึ่งเป็นไฟฟ้หลายๆ
ากระแสตรงและมี
นวัตต์อเป็(Watt)
มี Array)
แผงเซลล์
แสงอาทิ
ย์เข้าสู่แาใช้
บตเตอรี
่ และควบคุ
มการ
เซลล์มาต่อกัหนน่เป็วยเป็
นแถวหรื
นชุด (Solar
เพื่อให้
ได้พลังตงานไฟฟ้
งานตามที
่
การน�ำแผงเซลล์
แสงอาทิ
ตย์หอลายๆ
เซลล์กมรมจะเพิ
าต่อกัม่ นแรงดั
เป็น นไฟฟ้
ประจุา กและการต่
ระแสไฟฟ้อกัาให้
มปี ริมาณเหมาะสมกั
แบตเตอรี่ เพือ่
ต้องการ
โดยการต่
กันแบบอนุ
นแบบขนาน
จะเพิ่มพลังบงาน
แถวหรือเป็นไฟฟ้
ชุดา(Solar
Array)
เพือ่ ให้
ด้พลังแงานไฟฟ้
ยืดผอายุ
งานของแบตเตอรี
่ รวมถึ
หากสถานที
่ต้ งั ทางภู
มิศไาสตร์
ตกต่างกันาก็จะมี
ลให้กปารใช้
ริ มาณของค่
าเฉลี่ยพลังงานสู
งสุ ดงในการจ่ายกระแส
ใช้งานตามทีหนึ
่ต้อ่ งวังการ
กันแบบอนุ
ไฟฟ้ตพลั
าออกจากแบตเตอรี
้วยมิสดัูงขึง้นัน้นการการท�ำงานของ
นไม่เท่โดยการต่
ากันด้วย อรวมถึ
งอุณหภูกมรมจะเพิ
ิกม็ ีผลต่อ่มการผลิ
งงานไฟฟ้ า หากอุณ่ดหภู
แรงดันไฟฟ้ผลิ
า และการต่
อกันาจะลดลง
แบบขนาน จะเพิ่มพลังงาน เครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้า
ตพลังงานไฟฟ้
ไฟฟ้า หากสถานที่ต2.ั้งทางภู
ิศาสตร์มการประจุ
แตกต่างกั(Charge
นก็จะมีController)
สู่แบตเตอรี
่จนเต็
จะหยุดหรืาทีอลดการประจุ
กระแส
เครื่อมงควบคุ
ทําหน้
าทีม่ปแล้
ระจุวกระแสไฟฟ้
่ผลิตได้
ผลให้ปริมาณของค่
าเฉลี
่ยพลังตงานสู
ดในหนึ่ ่งและควบคุ
วันไม่ มไฟฟ้
า (และมั
กจะมีคาให้
ุณสมบั
นการตัดการจ่ายกระแส
จากแผงเซลล์
แสงอาทิ
ย์เข้าสูง่สุแบตเตอรี
การประจุ
กระแสไฟฟ้
มีปริตมิใาณเหมาะสม
เท่ากันด้วยกับรวมถึ
งอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลด
แบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้ าออกจากแบตเตอรี่
ไฟฟ้า หากอุณหภูมสิ งู ขึน้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง ลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุม
ด้วย ดังนั้น การทํางานของเครื่ องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่ แบตเตอรี่ จนเต็ม
การประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟ้า
แล้ว จะหยุดหรื อลดการประจุกระแสไฟฟ้ า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น
ให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ า กรณี แรงดันของแบตเตอรี่ ลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่ อง
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3. แบตเตอรี่ (Battery) ท�ำหน้าที่เป็นตัวเก็บ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้
เวลาที่ต้องการ เช่น เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน
หรือน�ำไปประยุกต์ใช้งานอืน่ ๆ แบตเตอรีม่ หี ลายชนิดและ
หลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
4. เครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter)
ท�ำหน้าทีแ่ ปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ทีผ่ ลิต
ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแส
สลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแส
สลับ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใช้ได้กบั
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทุกชนิด และ Modified Sine
Wave Inverter ใช้ได้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทีไ่ ม่มี
ส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ทเี่ ป็น
Electronic ballast
บ้านพักอาศัย

ระบบสูบน้ำ�
ระบบแสงสว่าง
ระบบประจุแบตเตอรี่
ทำ�การเกษตร
เลี้ยงสัตว์
อนามัย
คมนาคม
สื่อสาร
บันเทิงและพักผ่อนหย่อน
ใจ
พื้นที่ห่างไกล
อวกาศ

หน้าที่ 15

5. ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)
ท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันความเสียหายทีเ่ กิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมือ่
ฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวน�ำท�ำให้ความต่างศักย์สูง ใน
ระบบทั่วไปมักไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะใช้ส�ำหรับระบบขนาด
ใหญ่และมีความส�ำคัญเท่านัน้ รวมถึงต้องมีระบบสายดิน
ที่มีประสิทธิภาพด้วย
ต่างๆ

การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในด้าน

การน� ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง เป็ น พลั ง งาน
จากธรรมชาติมาทดแทนพลังงานรูปแบบอื่นๆ ได้รับ
ความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น สามารถน�ำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างมากมายในการด�ำรงชีวิต รวมถึงไม่
เป็นการท�ำลายสิ่งแวดล้อม เช่น

ระบบแสงสว่างภายในบ้าน ระบบแสงสว่างนอกบ้าน (ไฟสนาม ไฟโรงจอดรถ และโคมไฟรั้วบ้าน
ฯลฯ) อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ระบบเปิด-ปิดประตูบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบระบาย
อากาศ เครื่องสูบน้ำ� เครื่องกรองน้ำ� และไฟสำ�รองยามฉุกเฉิน ฯลฯ
อุปโภค, สาธารณูปโภค, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, เพาะปลูก, ทำ�สวน-ไร่, เหมืองแร่ และชลประทาน ฯลฯ
โคมไฟป้ายรถเมล์, ตู้โทรศัพท์, ป้ายประกาศ, สถานที่จอดรถ, แสงสว่างภายนอกอาคาร และไฟถนน
สาธารณะ ฯลฯ
ไฟสำ�รองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, ศูนย์ประจุแบตเตอรี่ประจำ�หมู่บ้านในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้, แหล่งจ่ายไฟ
สำ�หรับใช้ในครัวเรือนและระบบแสงสว่างในพื้นที่ห่างไกล ฯลฯ
ระบบสูบน้ำ�, พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องนวดข้าว ฯลฯ
ระบบสูบน้ำ�, ระบบเติมออกซิเจนในบ่อน้ำ� (บ่อกุ้งและบ่อปลา) และแสงไฟดักจับแมลง ฯลฯ
ตู้เย็น/กล่องทำ�ความเย็นเพื่อเก็บยาและวัคซีน, อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ สำ�หรับหน่วยอนามัย,
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และสถานีอนามัย ฯลฯ
สัญญาณเตือนทางอากาศ, ไฟนำ�ร่องทางขึ้น-ลงเครื่องบิน, ไฟประภาคาร, ไฟนำ�ร่องเดินเรือ, ไฟ
สัญญาณข้ามถนน, สัญญาณจราจร, โคมไฟถนน และโทรศัพท์ฉุกเฉิน ฯลฯ
สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ, อุปกรณ์โทรคมนาคม, อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (เช่น วิทยุสนาม
ของหน่วยงานบริการและทหาร) และสถานีตรวจสอบอากาศ ฯลฯ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำ�หรับบ้านพักตากอากาศในพื้นที่ห่างไกล, ระบบประจุแบตเตอรี่แบบพกพาติดตัวไป
ได้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความบันเทิง ฯลฯ
ภูเขา, เกาะ, ป่าลึก และพื้นที่สายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ฯลฯ
ดาวเทียม
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กลางวันน�้ำทะเลมีความสามารถในการรับความร้อนได้
การนำ�แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
ในปัจจุบันได้มีการน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ มากกว่าพื้นดิน ท�ำให้อากาศเหนือน�้ำทะเลมีอุณหภูมิ
ต�่ำกว่าบนบก ซึ่งจะขยายตัวเนื่องจากความร้อน ท�ำให้
เพื่อลดต้
นทุนคการผลิ
การให้
วามร้อนตหลายแนวทางด้วยกัน
1. การท�4.ำน�การใช้
ำ้ ให้อนุ่ เซลล์
ด้วยพลั
งงานแสงอาทิ
ตย์ โดยา เกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่ง ส่วนตอนกลางคืนน�้ำทะเล
แสงอาทิ
ตย์ผลิตกระแสไฟฟ้
สูบน�้ำขึ้นไปผ่านเครื
งท�ำน�้ำอุ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะคายความร้อนออกมาก ท�ำให้อากาศเหนือน�้ำทะเลมี
พลัง่องานลม
อน�้ำทะเลจะขยายตัว
แล้วน�ำน�้ำมาเก็บลมเกิ
ในถัดงจากการที
กักอุณหภู่พ้ืนมทีิ ่ตหากต้
องการน�มี้ำคอุวามสามารถการดู
่น อุณหภูมิสูงดกว่
่าง ๆ บนโลก
กลืานบนบก
ความร้ออากาศเหนื
นจาก
ท�ำให้เกิดนลมที
พ่ ดั าออกจากบกลงทะเล
ปรากฏการณ์
อุณหภูแสงอาทิ
มิไม่เกินตย์70
สามารถน�
้ำมาใช้
ได้ไม่องศา
เท่ากันก็บริ
เวณที่มีอำุณน�หภู
มิสูงไกว่ด้าเลยทําให้ออก
มีความหนาแน่
น้อยกว่
และลอยขึ้น
แต่ถ้าหากต้
องการน�้ำร้อน น�ำน�ำ้ อุ่นนี้ไปเข้าเครื่องท�ำน�ำ้ นี้ยังเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เป็นภูเขา เราเรียกว่า ลมภูเขา และ
ไปข้างบนจากนั้นอากาศในบริ เวณที่เย็นกว่าซึ่งหนาแน่นกว่า หนักกว่าจะเข้ามาแทนที่ และเกิดเป็ น
ลมหุบเขาในยุโรปโรงสีข้าวพลังงานลมได้รับการพัฒนา
ร้อนอีกทีหนึ่ง
ลม เช่น ลมบก-ลมทะเล เกิดจากในตอนกลางวันนํ้าทะเลมีความสามารถในการรับความร้อนได้
2. ใช้แสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากในแสง สมรรถนะอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะระหว่างช่วงศตวรรษที่
มากกว่าพื้นดิน ทําให้อากาศเหนือนํ้าทะเลมีอุณหภูมิต่าํ กว่าบนบก ซึ่งจะขยายตัวเนื่องจากความ
อาทิตย์มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่หลากหลายความถี่ ซึ่ง 12 และศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ.1800 ในประเทศฝรัง่ เศส
ร้อน ทําให้เกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่ง ส่ วนตอนกลางคืนนํ้าทะเลจะคายความร้อนออกมาก ทําให้
ความถี่ UV เป็นความถี่ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี มี โรงสี ข ้ า วพลั ง งานลมแบบยุ โรปใช้ ง านอยู ่ ป ระมาณ
อากาศเหนือนํ้าทะเลมีอุณหภูมิสูงกว่าบนบก อากาศเหนือนํ้าทะเลจะขยายตัวออก ทําให้เกิดลมที่
3. การท�ำเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการ 20,000 เครื่อง ในประเทศเนเธอร์แลนด์พลังงานที่ใช้ใน
พัดออกจากบกลงทะเล ปรากฏการณ์น้ ียงั เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เป็ นภูเขา เราเรี ยกว่า ลมภูเขา และลม
ลดความชื้นของสินค้า เพียงแต่ออกแบบเตาอบพลังงาน อุตสาหกรรม ในช่วงเวลานัน้ มาจากพลังงานลมถึงร้อยละ
โรปโรงสี ขา้ วพลังงานลมได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระหว่าง
แสงอาทิหุบตเขาในยุ
ย์ให้เหมาะสมกั
บสินค้าชนิดนัน้ ๆ ท�ำให้ไม่ตอ้ ง 90 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โรงสีข้าวพลังงานลมมี
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ความสูงถึง 30 เมตร ตัวอย่างโรงสีลมข้าวพลังงานแบบ
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เนเธอร์แลนด์ และในประเทศเยอรมันยังมีโรงสี ขา้ วชนิดนีอุ้ ตติดสาหกรรมของประเทศเนเธอร์
ตั้งอยูก่ ว่า 18,000 เครื่ อง
แลนด์ และในประเทศ
และเกิดเป็นลม เช่น ลมบก-ลมทะเล เกิดจากในตอน
เยอรมันยังมีโรงสีขา้ วชนิดนีต้ ดิ ตัง้ อยูก่ ว่า 18,000 เครือ่ ง

โรงสีข้าวพลังงานลมแบบยุโรป
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ประเทศที่ มี กั ง หั น ลมมากที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น คื อ
ประเทศเยอรมันโดยข้อมูลเมือ่ ปี ค.ศ.2001 เยอรมนีผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมถึง 8,754 เมกะวัตต์ รอง
ลงมาคือ สหรัฐอเมริกาผลิตได้ 4,200 เมกะวัตต์ สเปน
ผลิตได้ 3,300 เมกะวัตต์ และเดนมาร์กผลิตได้ 2,400
เมกะวัตต์ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ายุโรปเป็นกลุ่มประเทศ
ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในการใช้พลังงานจากลมมาผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
ได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 14,000 เมกะวัตต์ และมีการตั้ง
เป้าว่าภายในปี พ.ศ.2010 จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลมให้ได้ 60,000 เมกะวัตต์ และเมื่อมองย้อน
หลังไปเมื่อปี ค.ศ. 1988 เยอรมนีผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
กังหันลมได้เพียง 137 เมกะวัตต์
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานลมและจ่ายเข้าระบบสายส่งในปริมาณที่น้อย
มากหากเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ โดยมีการติดตั้ง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 150 กิโลวัตต์ ซึ่งผลิตโดย
บริษัทนอร์ดแทงก์ ประเทศเดนมาร์ก ในพื้นที่สถานีผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อ
สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมร่วมกับแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ขนาด 10 กิโลวัตต์

ประเภทของกังหันลม
1. กั ง หั น ลมที่ มี แ กนเพลาอยู ่ ใ นแนวนอน
(Horizontal Axis type wind turbine,HAWT) เป็น
กังหันลมที่มีแกนหมุนวางตัวอยู่ในทิศขนานกับทิศทาง
ของลม โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม กังหันลม
ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการน�ำมา
ใช้งานมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนพลังงานสูงแต่ต้องติดตั้งบนเสาที่มีความสูงมาก
และมีชุดควบคุมให้กังหันลมหันหน้าเข้ารับแรงลมได้ทุก
ทิศทางในแนวนอนตลอดเวลา
2. กังหันลมทีม่ แี กนเพลาอยูใ่ นแนวตัง้ (Vertical
Axis Wind Turbine) กังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉาก
กับทิศทางของลม เป็นกังหันลมที่สามารถรับลมได้ทุก
ทิศทางและติดตั้งอยู่ในระดับต�่ำ กังหันลมแบบนี้ที่รู้จัก
กันดีคอื กังหันลมแบบแดร์เรียส (Darrieus) ซึง่ ออกแบบ
โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1920 ข้อดีของกังหัน
ลมแกนตั้ง คือ สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง มีชุดปรับ
ความเร็ว (Gear box) และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า สามารถ
ติดตั้งอยู่ที่ระดับพื้นล่างได้ นอกจากนี้ตัวเสาของกังหัน
ลมยังไม่สูงมากนัก แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพต�่ำเมื่อ
เทียบกับกังหันลมที่มีแกนเพลาแบบแกนนอน ดังนั้นใน
งหันงลมที
ม่ ีเพลาอยู
ปัจจุบันจึงมีกกัารใช้
านอยู
่น้อย ่แนวแกนนอน

กังหักังนหัลมที
นวแกนนอน
นลมที่มม่ ีเพลาอยู
ีเพลาอยู่แ่แนวแกนนอน

นลมที่มม่ ีแีแกนเพลาอยู
กนเพลาอยู่ในแนวตั
้ง ้ง
กังหักังนหัลมที
่ในแนวตั

หลักการทํางานของกังหันลม
หลักการทัว่ ไปในการนําพลังงานลมมาใช้คือ เมื่อมีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของกังหัน
ลม กังหันลมจะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยูใ่ นรู ปของพลังงานจลน์ไปเป็ นพลังงานกลโดยการ
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หลักการทำ�งานของกังหันลม
หลักการทัว่ ไปในการน�ำพลังงานลมมาใช้คอื เมือ่
มีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของกังหันลม กังหันลมจะ
ท�ำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน์
ไปเป็นพลังงานกลโดยการหมุนของใบพัด แรงจากการ
หมุนของใบพัดนี้จะถูกส่งผ่านแกนหมุนท�ำให้เฟืองเกียร์
ที่ติดอยู่กับแกนหมุนเกิดการหมุนตามไปด้วย พลังงาน
กลที่ได้จากการหมุนของเฟืองเกียร์นี่เองที่ถูกประยุกต์
ใช้ประโยชน์ตามความต้องการเช่น ในกรณีที่ต้องการ
ใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจะต่อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เข้าไป ซึ่งเมื่อเฟืองเกียร์ของกังหันลมเกิดการหมุนจะไป
ขับเคลื่อนให้แกนหมุนของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าหมุนตาม
ด้วย ด้วยหลักการนี้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าก็สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมาได้ ส่วนในกรณีของการใช้กังหันลม
ในการสูบน�ำ้ หรือสีขา้ วสามารถน�ำเอาพลังงานกลจากการ
หมุนของเฟืองเกียร์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง
ส่วนประกอบของกังหันลม
กังหันลมโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบ
หลัก ๆ คือ ใบพัด ระบบถ่ายทอดก�ำลังจากใบพัด ชุด
ควบคุมการบังคับทิศทางของใบพัดและเสาหรือหอคอย
อย่างไรก็ตามในส่วนรายละเอียดของส่วนประกอบของ
กังหันลมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของกังหัน
ลมนัน้ เช่น ถ้าเป็นกังหันลมทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การผลิต
ไฟฟ้าก็จะมีสว่ นประกอบรายละเอียด และเทคโนโลยีทซี่ บั
ซ้อนกว่ากังหันลมที่ใช้ส�ำหรับการสูบน�้ำ
กังหันลมสำ�หรับผลิตไฟฟ้า
ส่วนประกอบส�ำคัญๆ ของระบบกังหันลมทั่วๆ
ไปอาจแบ่งได้ดังนี้
1. ใบพัด เป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้
เป็นพลังงานกล ซึง่ ยึดติดกับชุดแกนหมุน และส่งแรงจาก
แกนหมุนไปยังเพลาแกนหมุน

2. เพลาแกนหมุน ซึง่ รับแรงจากแกนหมุนใบพัด
และส่งผ่านระบบก�ำลัง เพื่อหมุนและปั่นเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า
3. ห้องส่งก�ำลัง ซึ่งเป็นระบบปรับเปลี่ยนและ
ควบคุมความเร็วในการหมุน ระหว่างเพลาแกนหมุนกับ
เพลาของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
4. ห้องเครื่อง ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความส�ำคัญ
ต่อกังหันลม ใช้บรรจุระบบต่างๆ ของกังหันลม เช่น
ระบบเกียร์ เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เบรก และระบบควบคุม
5. เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ท�ำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
กลเป็นพลังงานไฟฟ้า
6. ระบบควบคุมไฟฟ้า ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นตัวควบคุมการท�ำงาน และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบ
7. ระบบเบรก เป็นระบบกลไก เพื่อใช้ควบคุม
การหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหัน
เมื่อได้รับความเร็วลมเกินความสามารถของกังหันที่จะ
รับได้ และในระหว่างการซ่อมบ�ำรุงรักษา
8. แกนคอหมุนรับทิศทางลม เป็นตัวควบคุม
การหมุนของห้องเครื่อง เพื่อให้ใบพัดรับทิศทางลม โดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ชือ่ มต่อให้มคี วามสัมพันธ์กบั หาง
เสือรับทิศทางลมที่อยู่ด้านบนของเครื่อง
9. เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ซึ่ง
เชื่ อ มต่ อ สายสั ญ ญาณเข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
เป็นตัวชี้ขนาดของความเร็วและทิศทางของลม เพื่อที่
คอมพิวเตอร์จะได้ควบคุมกลไกอื่นๆ ได้ถูกต้อง
10. เสา ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การก่อสร้างอย่าง
ถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม และเป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็น
ตัวเครื่องที่อยู่ข้างบน

ถูกต้อง

10. เสา ซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นที่ที่ทาํ การก่อสร้างอย่างถูกวิธีตามหลักวิศวกรรม และเป็ นตัวแบก
รับส่ วนที่เป็ นตัวเครื่ องที่อยูข่ า้ งบน
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ส่วนประกอบของกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส่ วนประกอบของกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

หลักการท�ำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านัน้ เมือ่ ลมสงบ แหล่งพลังงานชนิดอื่นจะท�ำหน้าที่จ่ายพลังงาน
มีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ทเี่ กิดจากลมจะท�ำให้ ทดแทน (ระบบนี้กังหันลมจ่ายพลังงานเป็นตัวหลักและ
างานของกั
งหัเป็นนลมผลิ
ตไฟฟ้ านั้น เมืแหล่
่อมีงลพลั
มพังดงานส่
ผ่านใบกั
หันนแหล่
พลังงส�งานจลน์
ใบพัดของกัหลั
งหักนการทํ
เกิดการหมุ
นและได้
พลังงานกลออก
วนอื่นงเป็
ำรอง) ที่
พลังงานกลจากแกนหมุ
นของกั
่ยน เป็ นพลังงานกลออกมา
ค. การใช้ร่วพลั
มกับงงานกลจาก
แหล่งพลังงานอื่น อาจเป็น
เกิมา
ดจากลมจะทํ
าให้ใบพัดของกั
งหันงเกิหันดลมจะถู
การหมุกนเปลี
และได้
รูปไปเป็นนของกั
พลังงานไฟฟ้
าโดยเครื
ดไฟฟ้นพลั
าที่เงชืงานไฟฟ้
่อม เครืาโดยเครื
่องจักรดี่ อเซลหรื
งงานน�
น ่ ฯลฯ ระบบนี้
แกนหมุ
งหันลมจะถู
กเปลี่อ่ยงก�
นรูำปเนิไปเป็
งกําเนิอดพลัไฟฟ้
าที่เ้ำชืจากเขื
่อมต่อ่ออยู
ต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่าน ปกติมีแหล่งพลังงานชนิดอื่นจ่ายพลังงานอยู่ก่อนแล้ว
กับแกนหมุนของกังหันลมจ่ายกระแสไฟฟ้ าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้ า และจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าสู่
ระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อ กังหันลมจะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียง
ระบบต่
อไปมาณไฟฟ้
โดยปริ มาทีาณไฟฟ้
ตได้่กับจะขึ
บั ความเร็
ความยาวของใบพั
และงงานจากแหล่ง
้ นอยูวก่ ของ
ไป โดยปริ
่ผลิตได้าที
จะขึ่ผ้นลิอยู
ความเร็
พอวของลม
ซึ่งในขณะเดี
ยวกันก็ลดการจ่ดายพลั
สถานที
่ติดตั้งกังหันลมด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม
ลม ความยาวของใบพั
พลังงานอื่น เช่น ลดการใช้น�้ำมันดีเซลของเครื่องยนต์
เนืเนื่อ่องจากความไม่
ลม ่แดีปรผั
เซลนตามธรรมชาติ และความต้องการ
งจากความไม่สสม�มํ่ำ่าเสมอของความเร็
เสมอของความเร็ วลมที
ปรผัน่สตามธรรมชาติ
งานทีว่ จะต้องมีตวั กักเก็บพลังงานและใช้แหล่ง
พลัทีง่แงานที
มํ่าเสมอเพื่อให้และความต้
เหมาะสมกัอบงการพลั
การใช้งงานแล้
กังหันลมเพื่อสูบน้ำ�
สม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะต้องมีตวั
พลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็ นแหล่งสํารอง หรื อใช้ร่วมกับแหล่งพลังกังานอื
่น บ น�้ ำ เป็ น กั ง หั น ลมที่ มี แ กนเพลา
ง หั น ลมสู
กักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็น
อยู่ในแกนนอน มีส่วนประกอบและความซับซ้อนของ
ก. หรื
ตัวอกัใช้กเก็ร่วบมกั
พลับงแหล่
งานมี
อยูงห่งานอื
ลายชนิ
แหล่งส�ำรอง
งพลั
่น ด ส่ วนมากขึ้นอยูก่ บั งานจะใช้ เช่น ถ้าเป็ นกังหันเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็
วกักเก็บด เทคโนโลยีไม่มากนักกังหันลมแบบนีไ้ ด้รบั การพัฒนาขึน้
ก. ตักวมักักกนิเก็ยมใช้
บ พลัแงบตเตอรี
งานมี อ่ เป็ยูน่ หตัลายชนิ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ท�ำการเกษตรหรือปศุสัตว์ ซึ่ง
ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานจะใช้ เช่น ถ้าเป็นกังหันเพื่อผลิต
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลในเขตชนบทและไม่มี
ไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บ
ไฟฟ้าใช้ส�ำหรับการสูบน�้ำ ตัวอย่างกังหันลมเพื่อการสูบ
ข. การใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เป็นตัวหมุน
น�้ำและส่วนประกอบที่ส�ำคัญของกังหันลมสูบน�้ำ ซึ่งกรม
ระบบนี้ปกติกังหันลมจะท�ำหน้าที่จ่ายพลังงานให้ตลอด
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานได้ดำ� เนินการ
เวลาที่มีความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต�่ำหรือ
สร้างและทดลองใช้งานมีดังนี้
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1. ใบพัด ท�ำหน้าที่รับแรงจากพลังงานลมแล้ว ส�ำคัญอย่างมากในการพิจารณาติดตั้งกังหันลมเพื่อให้
เปลี่ยนเป็นพลังงานกลและส่งต่อไปยังเพลาประธานหรือ สามารถรับลมได้ดี กังหันลมแบบนี้มีความสูงประมาณ
เพลาหลัก
12-15 เมตร และมีแกนกลางเป็นตัวบังคับก้านชักให้
2. ตัวเรือน ประกอบไปด้วยเพลาประธานหรือ ชักขึ้นลงในแนวดิ่ง
5. ก้านชักท�ำด้วยเหล็กกลมตัน ส�ำหรับรับแรง
เพลาหลัก ชุดตัวเรือนเพลาประธานซึ่งเป็นตัวหมุนถ่าย
แรงกลเข้าตัวห้องเครื่องภายในห้องเครื่องจะเป็นชุดถ่าย ชักขึ้นลงในแนวดิ่งจากเฟืองขับที่อยู่ในตัวเรือน เพื่อท�ำ
แรงและเกียร์ที่เป็นแบบข้อเหวี่ยงหรือแบบเฟืองขับ เพื่อ หน้าที่ปั้มอัดกระบอกสูบน�้ำ
เปลี่ยนแรงจากแนวราบเป็นแนวดิ่งเพื่อดึงก้านชักขึ้นลง
6. ปั้มน�้ำ ลูกสูบของกังหันลมสูบน�้ำให้วัสดุส่วน
3. ชุดแพนหาง ประกอบไปด้วยใบแพนหางท�ำ ใหญ่เป็นทองเหลืองหรืออาจเป็นสแตนเลส ซึ่งมีความ
จากเหล็กแผ่น ที่ท�ำหน้าที่บังคับตัวเรือนและใบพัดเพื่อ คงทนต่อกรดและด่างสามารถรับแรงดูดและแรงส่งได้สูง
มีหลายขนาดแต่ที่ใช้ทั่วไปมีขนาด 4.5-6 นิ้ว
ให้หันรับแรงลมในแนวราบได้ทุกทิศทาง
อนํา้ กประกอบเป็
ส่ วนใหญ่มนกั โครงถั
ใช้ท่อกพีวีซี หรื อท่7.อเหล็
นาดประมาณ
ท่อน�ก้ำ ทีส่่มวีขนใหญ่
มักใช้ท่อพี2วีซนิี ้วหรือท่อเหล็ก
4. โครงเสา ท�ำ7.ด้วท่ยเหล็
(truss structure) ความสูงของกังหันลมสูบน�้ำมีความ ที่มีขนาดประมาณ 2 นิ้ว

ส่วนประกอบของกังหันลมที่ใช้ในการสูบน้ำ�
ผลกระทบของการใช้กังหันส่ ลม
ด้านทัศบนะวิ
วนประกอบของกังหันลมทีใ่ 2.ช้ ในการสู
นํา้ สัย ส�ำหรับผลกระทบทางด้าน
1. ด้านพื้นที่ กังหันลมจะต้องติดตั้งอยู่ห่างกัน สายตา หรือการมองเห็นของระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ห้าถึงสิบเท่าของความสูงกังหัน เพือ่ ทีก่ ระแสลมจะได้ลด นั้น ยังไม่ได้มีการประเมินผลออกมาอย่างชัดเจน กังหัน
ผลกระทบของการใช้
กงั หัวนอื่นลมมา
ความปั่นป่วนหลั
งจากที่ผ่านกังหันลมตั
ลมขนาดใหญ่จะมีความสูงมากกว่า 50 เมตรขึน้ ไป ท�ำให้

1. ด้ านพืน้ ที่ กังหันลมจะต้องติดตั้งอยูห่ ่างกันห้าถึงสิ บเท่าของความสูงกังหัน เพื่อที่
กระแสลมจะได้ลดความปั่ นป่ วนหลังจากที่ผา่ นกังหันลมตัวอื่นมา
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สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล กังหันลมที่ติดตั้งอยู่
ตามทุ่งหญ้า สร้างความสวยงาม สร้างจินตนาการ และ
ความคิดต่างๆ ให้กับผู้พบเห็น
3. ด้านเสียง ของกังหันลมเกิดจากการหมุนของ
ปลายใบพัดตัดกับอากาศ จากการที่ใบพัดหมุนผ่านเสา
กังหัน จากความปั่นป่วนของลมบริเวณใบกังหันลม และ
จากตัวเครื่องจักรกลภายในตัวกังหันลมโดยเฉพาะส่วน
ของเกียร์ เสียงดังของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นตัวแปรที่
ส�ำคัญประการหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกังหันลม
4. ความยั่งยืน ปัจจุบันกระแสในเรื่องความ
ยั่งยืน (sustainable) และเทคโนโลยีที่ปลอดมลพิษ
(zero-emission technology) ก�ำลังเป็นทีส่ นใจของนัก
วิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือแม้แต่นักการเมือง การท�ำงาน
ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สามารถ
ใช้เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเพื่อการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์

บทสรุป
พลังงานทดแทน (Alternative energy) เป็น
พลังงานทีน่ ำ� มาใช้แทนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและก๊าซธรรมชาติ
แบ่งตามแหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท คือ พลังงาน
สิ้นเปลือง (Nonrenewable energy) และพลังงาน
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หมุนเวียน (Renewable energy) ซึง่ พลังงานหมุนเวียน
นี้เป็นพลังงานสะอาด พลังงานที่เป็นที่ต้องการส�ำหรับ
สังคม พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถหา
แหล่งพลังงานได้ง่าย จึงเป็นการที่เหมาะสมที่จะน�ำมา
ทดแทนพลังงานจากปิโตรเลีย่ ม พลังงานถ่านหิน พลังงาน
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อน�ำมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์
มหาศาลต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งพลังงาน
เหล่านี้นับวันยิ่งมีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ต้อง
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งเงินจ�ำนวนนี้สามารถน�ำไป
พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก ปัญหาที่ส�ำคัญ
คือ พลังงานจากสิ่งเหล่านี้ในโลกมีจ�ำนวนจ�ำกัดและจะ
ต้องหมดไปในวันใดวันหนึ่ง ขณะที่การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ ฯลฯ
ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจได้
เท่าที่ควร ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างประหยัดและการ
รู้จักอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ประชาชน
ทุกคนในประเทศต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และจะต้อง
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างสอดคล้องและประสานไปใน
ทิศทางเดียวกัน เหตุนี้จึงสามารถลดการใช้พลังงานของ
ประเทศได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดต่าง ๆ
ขนาดแผงโซล่า
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ
เซลล์
10 วัตต์
DC 600 โวลต์
20 วัตต์
DC 1,000 โวลต์
30 วัตต์
DC 1,000 โวลต์
40 วัตต์
DC 1,000 โวลต์
65 วัตต์
DC 600 โวลต์
80 วัตต์

DC 1,000 โวลต์

ขนาด (กว้างxยาวxสูง)

น้ำ�หนัก

290x405x25mm.
427x430x30mm.
450x535x28mm.
629x535x28mm.
1,176x531x35mm.

1.4 kgs.
1.4 kgs.
1.4 kgs.
1.4 kgs.
6.0 kgs.

1,197x535x48mm.

ราคา

1,300 บาท
2,300 บาท
3,600 บาท
4,400 บาท
6,200 บาท
แบบ Poly 6,800 บาท แบบ Mono
7.0 kgs.
7,200 บาท
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แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดต่าง ๆ

ขนาดแผงโซล่า
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบ
เซลล์

ขนาด (กว้างxยาวxสูง)

น้ำ�หนัก

ราคา

14.0
kgs.

แบบ Poly 7,700 บาท แบบ Mono
8,300 บาท

11.0
kgs.
12.0
kgs.

แบบ Poly 8,800 บาท แบบ Mono
9,300 บาท
แบบ Poly 10,300 บาท แบบ Mono
11,300 บาท

90 วัตต์

DC 600 โวลต์

1,197x535x48mm.

120 วัตต์

DC 600 โวลต์

1,481x666x48mm.

130 วัตต์

DC 1,000 โวลต์

1,481x666x48mm.

ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง, ค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่น
ข้อมูลจาก : เนโธโร่-เอ็นเนอจี้ (ศูนย์จ�ำหน่ายกังหันผลิตไฟฟ้า)
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การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
Vocational Education Development of Administrator Assistant
of Private Vocational Schools
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 2)
เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา 3) เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนก่อนและหลังการฝึกอบรม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก จ�ำนวน 37 แห่ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และหลักสูตรการอบรม การทดลองจริง แบบแผนสองกลุม่
เหมือน ทดสอบก่อน-หลัง (The Pretest-Posttest Equivalent-Groups Design) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ด้านการบริหาร
อาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตร 5 ด้านคือ 1) ด้านหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2) การประเมินคุณภาพการศึกษา 3) วิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาการศึกษา 4) คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับผู้บริหาร
5) หลักการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผู้ช่วยผู้บริหารด้านส่งเสริมการศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกับผู้ช่วยผู้บริหาร
ด้านส่งเสริมการศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ: การบริหารอาชีวศึกษา, ผู้ช่วยผู้บริหาร

Abstract
The purposes of the research were to; 1) To develop the vocational education ability of
administrator assistants of private vocational schools 2) Curriculum development of vocational
*อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้าที่ 24

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555

education of administrator assistant and 3) To compare the ability of the administer assistants
before and after training.
The sample consisted of 37 private vocational schools in the eastern region of Thailand.
The tools for data collection were questionnaire, interview, pretest and posttest. The research
design is the protest-posttest equivalent –group design. The data analysis were percentage, mean,
standard deviation and t-test.
It was found that,
1. The need for development of vocational development of administrator assistants as a
whole was at high level.
2. The curriculum consisted of 5 components including; 1) Educational information
technology, 2) Educational quality assessment, 3) Vision and educational development plan, 4)
Ethics for administrator, and 5) Principle of educational personnel development
3. The development of vocational education of administrator assistant of private schools
in 4 areas namely. 1) Academic affairs, 2) Educational promotion, 3) Students affairs, and 4)
General administration between the control and experimental group were found to be statistically
significant different at .05 level. When considered in each aspect it was found that the development
in education promotion and the development of student affairs of administrator assistant in
experimental group differed significantly from the control group at .05 level.
Keywords : Vocational Education , Administrator Assistant

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาใน
กระแสโลกาภิวตั น์ ซึง่ แนวโน้มของบริบทการเปลีย่ นแปลง
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การรวมตั ว ของกลุ ่ ม เศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน เป็น
ตลาดการค้าและเศรษฐกิจเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาส
ให้กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียน และนอกกลุ่ม
อาเซียน ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาทรัพยากร โดยเฉพาะคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพรองรับกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก�ำลังจะเปลี่ยนแปลงไปของ
อาเซียน ในปัจจุบนั อาชีวศึกษามีความส�ำคัญต่อสังคมโลก
อย่างมากเพราะการอาชีวศึกษามีอตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่น คือ

เป็นกระบวนการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ในส่วนของการบริหารอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ
สถานศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
รัฐบาลได้สง่ เสริมให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาอย่างเต็มที่ โดยมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลช่วย
เหลือให้สถานศึกษาเอกชนสามารถบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถผลิตแรงงานให้สอดรับกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ แนวคิดและหลักการ
บริหารอาชีวศึกษาสถานศึกษาเอกชน จะต้องมีความ
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คล่องตัวในการบริหารจัดการสามารถตัดสินใจได้อย่าง เอกชนกับการบริหารอาชีวศึกษาของผู้บริหารเป็นส่วน
รวดเร็ว โดยผู้บริหารต้องมีความรู้พื้นฐาน ทักษะ และ ส�ำคัญในการพัฒนาการวางแผน การจัดการศึกษาให้
ประสบการณ์การบริหารเชิงธุรกิจและการศึกษามาอย่าง ตรงวัตถุประสงค์ของนโยบายของรัฐ ซึ่งส่งผลไปยังการ
ดี เพือ่ สร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและ บริหารภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการอ�ำนวยการ
สังคมทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ นแปลงไปของอาเซียน ไม่ยดึ ติดอยู่ สถานศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาผลิ ต
กับกฎระเบียบมากนัก การท�ำงานต้องมุ่งมั่นเพื่อความ แรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน
อยู่รอดของกิจการ จึงต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการและสามารถประกอบอาชีพให้เป็นไปตาม
ซึ่งแนวคิดการบริหารอาชีวศึกษาสถานศึกษาเอกชนดัง การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยี
4
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถ
กล่าวนั้น มีนักการศึกษาได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้
รุง่ แก้วแดง (2543, หน้า 4-8) จุดเด่นของสถาน รับรู้และพัฒนาแนวทางในการบริหารให้สอดรับกับภาค
่อแรงงานและการ
และผลิตแรงงานสนองต่
อความต้
องการของตลาดแรงงาน
อันจะส่ก่ งผลที
ำ� ลังเติ่ดบีตโตอย่
างรวดเร็วและผลิตแรงงาน
ศึกษาเอกชน
ซึ่งมีอ�ำนาจในการสั
่งการ การตั
ดสินใจของ อุตสาหกรรมที
สถานศึ
ษาเอกชนอยู
รู้ บั ใบอนุ
พัฒกนาด้
านอาชีวศึท่ กผี่ ษาต่
อไปญาต ผูจ้ ดั การ ครูใหญ่ สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะส่งผลทีด่ ี
ซึ่งเป็นทีมบริหารมีอ�ำนาจในการตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อแรงงานและการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาต่อไป
ถ้าสถานศึกษาเอกชนมีความรูม้ คี วามเข้าใจว่าจะท�ำอะไร
วัตถุประสงค์
การวิจยั อท�ำได้ทนั ที และมีอำ� นาจใน วัตถุประสงค์การวิจัย
จะไปทางไหน
ก็สามารถลงมื
1. เพื่อเงิศึนกษาการบริ หารอาชีวศึกษาของผูช้ ่วยผูบ้ ริ1.หารสถานศึ
กษาเอกชน
การตัดสินใจในการใช้
เพือ่ ศึกษาการบริ
หารอาชีวศึกษาของผูช้ ว่ ยผู้
ในมุมมองของการพั
ฒ
นาด้
า
นการศึ
ก
ษาส่
ว
น
2. เพื่อสร้างหลักสู ตรพัฒนาการบริ หารอาชี
กษา กษาเอกชน
บริวหศึารสถานศึ
ส�ำคัญทีต่ อ้ งมาพิ3.จารณาในการวางแผนเพื
บกับฒการ
2. เพื
ฒ นาการบริ
่วยผูกบ้ สูริตหรพั
เพื่อศึกษาผลเปรี ยบเทีอ่ ยรองรั
บการพั
นาการบริ หารอาชี
วศึ่ อกสร้
ษาผูาช้งหลั
ารสถานศึ
กษา ห าร
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน คือการบริหารสถานศึกษาอย่างไร อาชีวศึกษา
เอกชนก่อนและหลังการฝึ กอบรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตแรงงานให้สอดรับกับ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาการ
นโยบายดังกล่าว การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา บริหารอาชีวศึกษาผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชนก่อน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
และหลังการฝึกอบรม

กรอบแนวคิดการพั
ในการวิ
จัย หารอาชีวศึกษาของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน กรอบแนวคิดใน
ฒนาการบริ

หารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การวิการพั
จยั ดัฒงนาการบริ
นี้

ตัวป้ อน (Input)
หลักสูตรการพัฒนาการ
บริ หารอาชีวศึกษา

กระบวนการ (Process)
การอบรมการบริ หาร
อาชีวศึกษา

ผลผลิต (Output)
การพัฒนาผูช้ ่วย
ผูบ้ ริ หาร

ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของการวิจยั
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ต�ำแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วย
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ ผู้ช่วย
ผู ้ บ ริ ห ารด้ า นวิ ช าการ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ บ ริ ห ารด้ า นส่ ง เสริ ม
การศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจกรรมนักเรียน ผู้ช่วย
ผู้บริหารด้านบริหารทั่วไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาการบริหาร
อาชีวศึกษาของผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านกิจกรรมนักเรียน
ด้านบริหารทั่วไป

กลุ่มตัวอย่าง
การก�ำหนด ขนาดตัวอย่าง (Sample Size)
ตามตารางก�ำหนดขนาดตัวอย่างของเครจซีแ่ ละมอร์แกน
(Krejck & Morgan) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample
Random Sampling) จ�ำนวน 40 โรงเรียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 37 โรงเรียน

ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยสถานศึกษาละ 4 คน
คือ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษา
ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านกิจการนักเรียน
ด้านบริหารทั่วไปในภาคตะวันออก ทั้งหมด 37 โรง
แห่งละ 4 คน จ�ำนวน 148 คน

เครื่องมือ
การด�ำเนินงานในขั้นตอนดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ�ำนวน 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความต้ อ งการ
ในการพั ฒ นาของผู ้ ช ่ ว ยผู ้ บ ริ ห ารสถานการศึ ก ษา

อาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 4
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านส่งเสริมการศึกษา
3) ด้านกิจการนักเรียน 4) ด้านบริหารทัว่ ไป ลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก�ำหนด
ค่าระดับคะแนนของช่วงน�้ำหนักเป็น 5 ระดับ
น�ำแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) กับผู้ช่วยผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 32 คน แล้วน�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามกรรมวิธีการของ
ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น .968

การสร้างหลักสูตร
การด� ำ เนิ น งานในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การสร้ า ง
หลักสูตรฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร
ขั้นที่ 2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หลักสูตร
ขั้นที่ 3 ประชุมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เนื้อหา
หลักสูตร
ขั้นที่ 4 ประชุมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การอบรม
ขั้นที่ 5 แบบประเมินผลระหว่างการทดลอง
หลักสูตรอบรม
เครื่ อ งมื อ ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ประเมิ น คุ ณ ภาพ
ระหว่างการอบรมกับกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้
แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 100 ข้อ ทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนการอบรมและทดสอบ
ผู้เข้าอบรมหลังการอบรม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ ม โดยใช้ แ บบทดสอบชุ ด เดี ย วกั น และแบบ
ทดสอบชุดนีน้ ำ� ไปทดสอบกับผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 12 คน
ได้ค่าดังนี้ ค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 ค่าฐานนิยมเท่ากับ 55
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .89
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การอบรม

12 คน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองครัง้ นี้ เป็นผูช้ ว่ ย ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารทั่วไป
กลุ่มควบคุม (D,E,F) เป็นผู้ช่วยผู้บริหารสถาน
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดังนี้
กลุ่มทดลอง (A,B,C) เป็นผู้ช่วยผู้บริหารสถาน ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 3 แห่ง แห่งละ 4 คน จ�ำนวน
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 3 แห่ง แห่งละ 4 คน จ�ำนวน 12 คน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมการศึกษา
ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
สถานศึกษา

จำ�นวนคน

รวม
สถานศึกษา

4
4
4
12
จำ�นวนคน

รวม

4
4
4
12

กลุ่มทดลอง
A
B
C

กลุ่มควบคุม
D
E
F

วิธีการอบรม

4. การประเมินผล
4.1 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
อบรมก่ อ นการอบรมและหลั ง การอบรมเป็ น การ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ โดยใช้ t-test
4.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
หลั ง สิ้ น สุ ด การอบรมเป็ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจ
การประเมิ น เป็ น แบบมาตราส่ ว นค่ า 5 ระดั บ โดย
ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .780

1. โปรแกรมการฝึกอบรม
ผู้วิจัยและวิทยากรได้ร่วมกันก�ำหนดเวลาให้
สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละภาระงาน ทั้ง 5 ภาระงาน และ
ได้พจิ ารณากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ ทดลองความรูก้ อ่ น
การอบรมและหลังการอบรม
2. วันเวลาที่ใช้ในการอบรม
ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ก� ำ ห น ด วั น เว ล า ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสมในการฝึกอบรมในภาคเรียนที่ 1/2555
3. วิทยากร
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การจั ด หาวิ ท ยากรโดยใช้ ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
Knezevich (1989, pp. 5-18)ได้กล่าวว่า
หลักการพื้นฐานที่ว่า วิทยากรจะต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในแต่ละเรือ่ ง เนือ่ งจากในแต่ละภาระงานจะ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่
ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา อาจารย์ ใ หญ่ ห รื อ ครู ใ หญ่
เป็นเรื่องเฉพาะทาง
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บทบาทส�ำคัญของผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษานี้ ได้กำ� หนด
ไว้ถึง 17 บทบาท ดังนี้ 1) เป็นผู้ก�ำหนดทิศทาง 2) เป็น
ผูน้ ำ� และตัวกระตุน้ 3) เป็นนักวางแผน 4) เป็นผูต้ ดั สินใจ
5) เป็นนักจัดองค์การ 6) เป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง
7) เป็นผู้ประสานงาน 8) เป็นผู้สื่อสาร 9) เป็นผู้ที่แก้
ความขัดแย้ง 10) เป็นผู้แก้ปัญหา 11) เป็นผู้จัดระบบ
งาน 12) เป็นผู้บริหารการเรียนการสอน 13) เป็นผู้
บริหารบุคคล 14) เป็นผู้บริหารทรัพยากร 15) เป็นผู้
ประเมินผล 16) เป็นประธานในพิธี 17) เป็นผูส้ ร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชน
ทักษะของผู้บริหาร
Floyd C. Mann. (1965, p. 68) ทักษะของ
ผู้บริหารเป็นแนวทางความคิด ที่กล่าวว่าบริหารที่มี
ประสิทธิภาพควรมีทักษะ 3 ด้าน ที่ผสมกลมกลืนไปใน
อัตราส่วนที่แตกต่างกัน ทักษะทั้ง 3 ได้แก่
1. ทักษะทางการจัดการ (Managerial Skill)
2. ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill)
3. ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill)
การอาชีวศึกษา
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542, หน้า 51)
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
จะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ คือ 1) ผู้เรียน หมาย
ถึง นักเรียน/ นักศึกษาในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
2) คือ ผู้สอน หมายถึง ครูอาจารย์ ที่ท�ำการสอนและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน
การสอน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และชี้แนะ
แนวทางในการแสวงหาความรู้ การปฏิบัติการทดลอง
การอบรมสู ่ ค วามช� ำ นาญในสาขาวิ ช านั้ น ๆ และ
3) บทเรียน การสอนจะสอนอะไร
สอนอย่างไร การเรียนการสอนเป็นความส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้การศึกษาด�ำเนินไปสู่จุดหมาย

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปเป็น
ประเด็นส�ำคัญดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
การบริหารอาชีวศึกษาที่มีต่อผู้ช่วยผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภารกิจงาน
ของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษา
ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการบริหารอาชีวศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้ง 4 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน จ�ำนวน 32 คนวิเคราะห์ภารกิจ
ของผู้ช่วยผู้บริหารด้านการบริหารอาชีวศึกษาแยกตาม
ภารกิจได้ดังนี้
ด้านวิชาการ หลักการควบคุมดูแลการเรียน
การสอน กระบวนการวางแผนงานหลักสูตรและการสอน
หลักวิธีการพัฒนาหลักสูตร
ด้านส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาศึกษางานวิจยั
และพัฒนาองค์กร การพัฒนาและหลักการการร่วมมือ
กับสถานประกอบการ หลักการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึก ษาหลัก การประเมินคุณภาพภายนอกสถาน
ศึกษา
ด้ า นกิ จ การนั ก เรี ย น หลั ก การและแนวทาง
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม หลั ก การและวิ ธี ก าร
การป้องกันสารเสพติด
ด้านบริหารทั่วไป หลักและวิธีการควบคุมดูแล
งานการเงิน หลักและวิธีการควบคุมดูแลงานการบัญชี
หลัก และวิธีก ารบริหารงานบุคลากรการจัดการระบบ
สารสนเทศ
ส่ ว นที่ 2 การส�ำรวจความต้ อ งการ
พั ฒ นาการบริ ห ารอาชี ว ศึ ก ษาของผู ้ ช ่ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเอกชน คือ 1) ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารด้านวิชาการ
2) ผู้ช่วยผู้บริหารด้านส่งเสริมการศึกษา 3) ผู้ช่วย
ผู้บริหารด้านกิจการนักเรียน 4) ผู้ช่วยผู้บริหารด้าน
บริหารทัว่ ไป จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตผิ ลการวิจยั
สรุปเป็นประเด็นที่ส�ำคัญดังนี้

การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาการบริ หารอาชีวศึกษาของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เอกชน เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการบริ หารอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อกษาและการพั
พบว่า เทคโนโลยี
ารสนเทศเพื
บมากที่สุด ด้านส่ งเสริ มการศึกหน้
ษาาที่ 29
วารสารการศึ
ฒนาสัสงคม
ปีที่ 8 ฉบั่อบการศึ
ที่ 2 กปีษาอยู
การศึกใ่ นระดั
ษา 2555
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บทบาทผูบ้ ริ หารในการประเมิน
ส่วนที่ 3 การสร้างหลักสูตรการอบรมการ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ
่
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาอยู
ใ
นระดั
บ
มากที
่
ส
ุ
ด
ด้
า
นวิ
ช
าการโดยภาพรวมอยู
มาก้บริเมืห่อารสถานศึ
พิจารณาเป็
น
ษาผู้ชบ่วยผู
กษาเอกชน
แบบสอบถามจ�ำนวน 148 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม บริหารอาชีวศึกใ่ นระดั
า วิสยั ทัง ศระยะเวลาในการด�
น์และแผนพัฒนาการศึ
ษาโดยอยู
ส่วรายข้
นใหญ่อเพบว่
ป็นเพศหญิ
ำรงต�ำกแหน่
ง ใ่ นระดับมากที่สุด ด้านกิจการนักเรี ยนโดย
ด้านอาชีวศึกษา
มากที
่สุด มากกว่
า 8 บปีมาก
ระดัเมืบการศึ
กษาจบปริ
ญญาตรี
ภาพรวมอยู
ใ่ นระดั
่อพิจารณาเป็
นรายข้
อพบว่าหลักปฏิบตั ิตน ในกรอบคุณธรรม อยูใ่ น
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาสร้ า ง
มากที
ระดั่สบุดมากที่สุด ด้านบริ หารทัว่ ไปโดยภาพรวมอยูใ่ นระดั
บ
มาก
พิจารณาเป็
หลักสูตรเพืเมื่อ่ออบรมให้
ผู้ชน่วรายข้
ยผู้บอริหพบว่
ารมีาความรู้ในการ
เคราะห์
ความต้องการพั
ฒนาการบริ
การพัการวิ
ฒนาครู
บุคลากรทางการศึ
กษาอยู
ใ่ นระดัหบารมากทีบริ่สหุดารงานด้านอาชีวศึกษา ผู้วิจัยน�ำไปทดลองกับกลุ่ม
อาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เมื่อ
ตัวอย่
าง ผู้ช่ววยผู
ริหารอาชี
3 การสร้หารอาชี
างหลักวสูศึตกรการอบรมการบริ
หารอาชี
ศึก้บษาผู
้ ช่วยผู้บวศึริกหษาเอกชนในภาคตะวั
ารสถานศึกษา น
พิจารณารายด้ส่านวนที
ด้า่ นการบริ
ษาโดยภาพ
ออก 2 กลุ่ม ๆ ละ จ�ำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
เอกชน
รวมอยู
่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
24 คน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื
ด้ านอาชีวศึ่ อกการศึ
ษา ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ มาก
สรุปหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตร 5
ที่สุด ด้านส่งเสริ
ม
การศึ
ก
ษาโดยภาพรวมอยู
่
ใ
นระดั
บ
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ ข้อมูลที่กล่าวมาสร้าด้งหลั
อบรมให้
ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หสารสนเทศเพื
ารมี
านคืกอสู ต1)รเพืด้อ่ านหลั
กการเทคโนโลยี
่อการ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บทบาทผู้บริหาร
ศึกษา 2) บการประเมิ
นคุาณง ภาพการศึ
ความรู ้ในการบริ หารงานด้านอาชีวศึกษา ผูว้ ิจยั นําไปทดลองกั
กลุ่มตัวอย่
ผูช้ ่วยผูบ้ กริ หษาาร3) วิสยั ทัศน์และ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
แผนการพั
นาการศึ
4) คุณ24ธรรมจริ
อาชีชวาการโดยภาพรวมอยู
ศึกษาเอกชนในภาคตะวั
ละ จํานวน
12 คนฒรวมทั
คน ยธรรมส�ำหรับ
้ งสิก้ นษาจํานวน
ด้านวิ
่ในระดันบออก
มาก2เมืกลุ่อ่มพิจๆารณา
ผู้บริหาร 5) หลักการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
สรุาปวิหลั
้ อหาหลั
เป็นรายข้อพบว่
สัยกทัสูศตน์รประกอบด้
และแผนพัฒวยเนื
นาการศึ
กษากสู ตร 5 ด้านคือ 1) ด้านหลักการเทคโนโลยี
ในการด�ำเนินการทดลองใช้หลักสูตรอบรมครัง้ นี้
โดยอยู
่ในระดับมากที
่สุดกษา
ด้านกิ
จการนักเรียนนโดยภาพ
สารสนเทศเพื
่อการศึ
2) การประเมิ
คุณภาพการศึใช้กรษา
3)
ปู แบบวิวิสจยั ยั ทัเรีศยน์กว่แาละแผนการพั
การทดลองจริฒงนา
แบบแผนสองกลุม่
รวมอยู
่
ใ
นระดั
บ
มาก
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาเป็
น
รายข้
อ
พบว่
า
หลั
ก
การศึกษา 4) คุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หาร 5) หลั
ฒนาครู บอน-หลั
ุคลากรทางการศึ
กษา - Posttest
เหมืกการพั
อน ทดสอบก่
ง (The Pretest
ปฏิบัติตน ในกรอบคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
Equivalent
- Groups
ได้ผลการวิงจัยเสนอ
ในการดําเนินการทดลองใช้หลักสู ตรอบรมครั
จยั เรีDesign)
ยกว่า การทดลองจริ
้ งนี้ใช้รูปแบบวิ
บริหารทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้
่มเหมื
อน ทดสอบก่
อน-หลัง (The
เป็นแบบแผนสองกลุ
รายข้อพบว่า การพั
ฒนาครู
บุคลากรทางการศึ
กษา Pretest - Posttest Equivalent - Groups Design)
ผลการวิ
จยั ่สเสนอ
อยูได้
่ในระดั
บมากที
ุด เป็ นแผนผัง (Diagram) ดังนี้
R
R

O1
O3

X
C

O2
O4

ภาพที่ 2 แบบแผนสองกลุ่มเหมือน ทดสอบก่อน-หลัง
่มเหมือน ทดสอบก่
ภาพที
2 แบบแผนสองกลุ
อน-หลั
ง
(The ่ Pretest
- Posttest Equivalent
- Groups
Design)

(The Pretest - Posttest Equivalent - Groups Design)

R แทนตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม, O1 แทนการ ของกลุ่มควบคุม, O2 แทนการทดสอบหลังใช้หลักสูตร
ทดสอบก่อนใช้หลักสูตรของกลุ่มทดลอง, O3 แทนการ ของกลุ่มทดลอง, O4 แทนการทดสอบหลังใช้หลักสูตร
ทดสอบก่อนใช้หลักสูตรของกลุ่มควบคุม, X แทนการ ของกลุ่มควบคุม
อบรมตามหลักสูตรของกลุม่ ทดลอง, C แทนการควบคุม
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกลุ่มทดลอง
กลุ่ม

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

C
x
SD

ก่อนอบรม (o1)
45
51
44
56
70
53
48
54
44
64
61
51
53.83
7.802

n = 3 (X) โรงเรียนกลุ่มทดลอง
หลังอบรม (o2)
52
65
65
69
83
75
57
63
64
65
65
60
65.25
7.990

ค่าความแตกต่าง
7
14
16
13
13
22
9
9
20
1
4
9
11.42

ก่อนอบรม (o3)
25
58
51
57
53
57
49
56
57
34
44
51
49.33
10.316

n = 3 ( c ) โรงเรียนกลุ่มควบคุม
หลังอบรม (o4)
27
58
48
47
47
48
49
61
56
44
49
58
49.33
8.907

ค่าความแตกต่าง
2
0
-3
-10
-6
-9
-0
5
-1
10
5
7
0

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนน การทดสอบของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D

E

F
x
SD

12

51
49.33
10.316

Χ

SD

58
49.33
8.907

7
0
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มิเปรียบ
บเทีคะแนนเฉลี
ยบ คะแนนเฉลี
่ยการพัฒฒนาการบริ
นาการบริ หหารอาชี
วศึวกศึษาของผู
ช้ ่วยผู้ชบริ่วหยผู
าร้บริหารสถานศึกษาเอกชน
แผนภูมแผนภู
ิเปรียบเที
่ยการพั
ารอาชี
กษาของผู
กษาเอกชน
ของกลุ่มสถานศึ
ทดลองกั
บกลุ่มของกลุ
ควบคุ่มมทดลองกับกลุ่มควบคุม
ก่อนอบรม
หลังอบรม

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ภาพที
่ 3 แผนภู
มิเปรี ยมบเที
คะแนนเฉลี
่ยการพัฒนาการบริ
หารอาชี
วศึกษาผู
ช้ ่วยผูบ้ วริศึหการของ
ภาพที
่ 3 แผนภู
ิเปรียบยบเที
ยบ คะแนนเฉลี
่ยการพัฒ
นาการบริ
หารอาชี
ษาผู้ช่วยผู้บริหารของ
การทดสอบก่อน-หลัการทดสอบก่
ง กลุ่มทดลองกัอบน-หลั
กลุ่มควบคุ
ง กลุม่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

ผลสัมฤทธิ
่มทดลองหลั
่าเฉลี
ขึ้นมากกว่
าร้อยละ 60
ผลสั์ทมางการอบรมของกลุ
ฤทธิ์ทางการอบรมของกลุ
่ มทดลองหลังงการอบรมมี
การอบรมมีค่าคเฉลี
่ยสู่ยงขึสู้ นงมากกว่
าร้อยละ
60ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของกลุ่มควบคุมหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 60
ตารางที่ 4 การวิ
วามแปรปรวนและการทดสอบค่
า (t-test)
ผลสัเคราะห์
มฤทธิ์ทคางการอบรมของกลุ
่ มควบคุมหลังการอบรมมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าคะแนนของผู
กว่าร้อยละ 60 ้ช่วยผู้บริหาร สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ด้านส่งเสริมการศึกษา
การทดสอบ

n = 3 (x-o2 )
x

SD

n =3 (c-o4 )

Levene’s test For Equality Variances t-test

x

F

SD

Sig

t

คะแนนหลั
งการอบรม
68.333
5.773 50.000 า7.211
.182 ช้ ่ว.692
ตารางที
่ 4 การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและการทดสอบค่
(t-test) คะแนนของผู
ยผูบ้ ริ หาร3.437
(Posttest)

* P < .05
จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อท�าการทดสอบความ
แปรปรวนของคะแนน ด้านส่งเสริมการศึกษา ได้ค่าสถิติ
Levene’s test for Equality of Variances เท่ากับ
.0182 และ Sig เท่ากับ .692 แสดงว่าความแปรปรวน
ตารางที่ 5 แสดง Scheffe’s test ด้านส่งเสริมการศึกษา
กลุ่ม
ทดลอง
(X)
ควบคุม
(C)

สถานศึกษา
62.75
69.50
63.50
45.50
51.25
51.75

* P < .05

1
2
3
4
5
6

df

Sig(2-tailed)

4

.026

ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาค่าสถิติ
ทดสอบค่า t ได้ค่า t เท่ากับ 3.437 df เท่ากับ 4 และ
Sig(2-tailed) เท่ากับ .026 แสดงว่าคะแนนหลังการ
อบรมระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สถานศึกษากลุ่มทดลอง (X)
123
_
_
_

สถานศึกษากลุ่มควบคุม (C)
456
**
_
_
_

หน้าที่ 32

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุ่มควบคุมโรงเรียนที่ 4 และ 5 คะแนนหลังการอบรม
อาชีวศึกษาเอกชน ด้านส่งเสริมการศึกษา กลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
โรงเรียนที่ 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบค่า (t-test) คะแนนของผู้ช่วยผู้บริหาร สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ด้านกิจการนักเรียน
n = 3 (x-o2 )
x
SD
62.333 4.618

การทดสอบ
คะแนนหลังการ
อบรม (Posttest)

n =3 (c-o4 )
x
SD
48.666 .577

* P < .05
จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อท�ำการทดสอบความ
แปรปรวนของคะแนนด้านกิจการนักเรียน ได้ค่าสถิติ
Levene’s test for Equality of Variances เท่ากับ
12.062 และ Sig เท่ากับ .026 แสดงว่าความแปรปรวน
ของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาค่าสถิติ

Levene’s test For Equality Variances t-test
F
Sig
t
df
Sig(2-tailed)
12.062 .026 5.085 2.062
.034

ทดสอบค่า t ได้ค่า t เท่ากับ 5.085 df เท่ากับ 2.062
และ Sig(2-tailed) เท่ากับ .034 แสดงว่าคะแนนก่อน
การอบรมระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 7 แสดง Scheffe’s test ด้านกิจการนักเรียน
กลุ่ม
ทดลอง
(X)
ควบคุม
(C)

x
62.75
69.50
63.50
45.50
51.25
51.75

สถานศึกษา
1
2
3
4
5
6

สถานศึกษากลุ่มทดลอง (X)
1
_

* P < .05
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ช่วยผู้บริหารสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ด้านกิจการนักเรียนกลุม่ ทดลอง
โรงเรียนที่ 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มควบคุมโรงเรียนที่ 4 และ 5 คะแนนหลังการอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05

2
_

สถานศึกษากลุ่มควบคุม (C)
3

_

4

5

*

*

_

_

6

_

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย การอาชีวศึกษาของไทยตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสนใจในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโดยเฉพาะผู้ช่วยผู้บริหาร
ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาในด้ า นวิ ช าการการควบคุ ม ดู แ ลการ
เรียนการสอนกระบวนการวางแผนหลักสูตรหลักการ
สอนและการพัฒนาหลักสูตร ด้านส่งเสริมการศึกษา
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การพั ฒ นาศึ ก ษางานวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก รและการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการรวมถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านกิจการนักเรียน หลักการและแนวทาง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมหลักวิธีการป้องกันสาร
เสพติด ด้านการบริหารทั่วไปหลักและวิธีการควบคุม
ดู แ ลงานการเงิ น และควบคุ ม งานด้ า นการบั ญ ชี การ
วิจัยพบว่าศักยภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนด้าน
อาชีวศึกษาควรมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีคุภาพมีลักษณะการปฏิบัติงาน
ที่ดีและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หลักการดูแล
การเรียนการสอนอย่างไรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลั ก สู ต ร การแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งไรให้ มี
ประสิทธิภาพและน�ำข้อมูลต่างๆมาเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์สามารถจัดการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารด้านอาชีวศึกษาต้อง
เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญในการพัฒนาวางแผน
ตามที่กล่าวมางานด้านวิชาการเป็นงานที่มีความส�ำคัญ
ในการจัดการศึกษา ด้านส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนาองค์กรคือการท�ำอย่างไรให้องค์กร
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารควรจะต้องเป็นผู้รู้
และศึกษาว่าองค์กรจะอยู่ได้ก็จะต้องมีการพัฒนาโดย
การวิจัยและน�ำผลการวิจัยมาพัฒนาองค์กรต่อไป ด้าน
กิจการนักเรียน หลักการแนะแนวส่งเสริมคุณธรรมคือ
สิ่งส�ำคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
ที่ยอมรับของผู้อื่นอย่างสงบสุขและมีจริยธรรมในการ
ด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง การส่งเสริมคุณธรรมในระบบการ
ศึ ก ษาของการอาชี ว ศึ ก ษาของไทยในปั จ จุ บั น จะพบ
ว่า เกิดความวุ่นวายในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะ
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษามีการใช้ความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องเกิดการท�ำร้ายกันโดยไม่มีเหตุและผลกับสิ่งที่
เกิดขึ้นผลสุดท้ายของการศึกษาคือการออกกลางคัน
ของผู้เรียน ท�ำให้นักเรียนเหล่านี้กลับไปสร้างปัญหาให้
กับสังคมอย่างมากมายรวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆ
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ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลระทบต่อการพัฒนาประเทศด้าน
อาชีวศึกษา เมือ่ พิจารณาถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือว่ามีผลต่อการพัฒนาแรงง่าน
ด้านอาชีวศึกษาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้เลย ซึง่ ผูบ้ ริหารควร
ต้องมีหลักและวิธีการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาบุคลากร
ให้เกิดคุณธรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมทัง้ ระบบรวมถึงครู บุคลากร
และผูเ้ รียน เพือ่ เป็นผูม้ จี ริยธรรมและคุณธรรมอันดีตอ่ ไป
ด้านการบริหารทั่วไป หลักและวิธีการควบคุมดูแลการ
เงินการบัญชี สถานศึกษาจะอยู่ได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่ น� ำ มาบริ ห ารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ฉะนั้นการเงินการบัญชีจะมีความคล่องตัว ท�ำอย่างไรที่
จะมีรายได้มากรายจ่ายน้อย ท�ำอย่างไรให้เกิดคุณภาพ
อย่างสูงสุด ท�ำอย่างไรให้การเงินการบัญชีสามารถได้
และมีความโปร่งใสมากที่ที่สุด การพัฒนาระบบการเงิน
การบัญชีต้องอยู่ทีผู้บริหารที่ต้องก�ำกับดูแลวางแผน
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีการวาวงแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของสถานศึกษา วางแผนกลยุทธ์
ในการใช้งบประมาณต่างๆย่างคุม้ ค่า รวมทัง้ การควบคุม
ดูแลบัญชีให้เป็นไปตามไปอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจ
สอบได้
จากผลการวิจยั การเปรียบเทียบการใช้หลักสูตร
อบรมการบริหารอาชีวศึกษาระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่
ควบคุม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ผู้ช่วยผู้บริหารด้านส่งเสริม
การศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียน
ด้านส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
การบริ ห ารรวมถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงานที่ ต ้ อ ง
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ให้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ อย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง อาจจะประกอบด้ ว ย
การพั ฒ นาการควบคุ ม ดู แ ลงานศู น ย์ ข ้ อ มู ล ทางการ
ศึกษาเพื่ออาชีพ การพัฒนาการหาข้อมูลทางการศึกษา
ตลาดแรงงาน การพัฒนาการงานวางแผนการศึกษา
การพัฒนาการวางแผนงบประมาณ การพัฒนาศึกษางาน
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วิจัยและพัฒนาองค์กร การพัฒนาและหลักการส่งเสริม
กิจการสหกรณ์ การพัฒนาและหลักการการร่วมมือกับ
สถานประกอบ การหลักการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา หลักการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาและ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้ า นกิ จ การนั ก เรี ย น หากพิ จ ารณาจาก
จุดมุ่งหมายและวิธีด�ำเนินการ งานกิจการนักเรียน คือ
กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาได้จัดไว้เพื่อ
พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มทั้ ง
วิชาการ วิชาชีพ มีความสามารถทางสติปัญญา ทักษะ
ทางสังคม อารมณ์มั่นคง สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ งานกิจการนักเรียนเป็นงานที่ช่วยเสริมเติมเต็ม
ให้นักเรียน มีความสมบูรณ์นอกเหนือจากที่ได้รับตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนที่สถานศึกษาจัดขึ้น
พวงรั ต น์ เกสรแพทย์ (2543, หน้ า 26)
งานกิจการนักเรียนวิวัฒนาการมาจากการปกครองและ
การให้สวัสดิการแก่นักเรียนในสถานศึกษา คือ ได้มี
การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไป
ตามระเบียบประเพณีอันดีงานและจัดให้มีการแนะแนว
โดยถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของงานบริการนักเรียน ต่อ
มาได้เพิ่มงานในหน้าที่ด้านกิจกรรมร่วมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมพิเศษ และได้ขยายบริการในด้านต่าง ๆ ให้กว้าง
ขวางครอบคลุมภารกิจมากขึ้น กิจการนักศึกษาเป็นงาน
ให้การศึกษาอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีรูปแบบของการพัฒนา
ศึกษาที่เป็นระบบ มีจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระและวิธีการ
คล้ายกับการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ มากขึ้น แต่เน้นใน
การปฏิบัติจริงและประสบการณ์ชีวิตจริง
แต่ ด ้ ว ยสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง สภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มท� ำ ให้ สั ง คมชุ ม ชน
และสภาพแวดล้อมที่มีความแตกกัน ปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ละสถานศึกษาก็มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะด้าน
อาชีวศึกษาทีม่ ผี เู้ รียนอยูใ่ นวัยรุน่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อสภาพ
แวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่า
จะเป็นนักเรียนชายหรือหญิงมีผลกระทบต่อระบบการ
ศึกษาซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียน

ขาดคุณภาพและกระทบต่อมาตรฐานการศึกษา ผลการ
วิจยั ทีเ่ กิดความแตกต่างเป็นเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่ง
มีการบริหารงานทีแ่ ตกต่างกันตามสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
กับนักเรียนและกับสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่
อยู่ในแหล่งที่มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอาจจะพบ
กับปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งมี
ความแตกต่างกันไปจึงท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
วางแผนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ในยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะการ
อาชีวศึกษาสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการจัด
การเรียนการสอนที่มีความหลากหลายในสาขา
วิชาชีพที่ผลิตแรงงานตามสภาพแวดล้อมความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น ผู้บริหารยุคใหม่ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีความรู้โดยน�ำหลักบริหารด้วยทฤษฎีระบบ เริ่มต้น
จากการพิจารณาปัจจัยน�ำเข้า มีหลักการในการคัดเลือก
ทรัพยากรที่จะน�ำมาใช้อย่างชาญฉลาด ผู้บริหารสถาน
ศึกษาต้องมีความสามารถในการจัดการใช้ทรัพยากร
ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เพราะถ้ า เริ่ ม ต้ น คั ด สรรสิ่ ง ที่ ดี
เหมาะสมได้แล้ว ย่อมมองเห็นความส�ำเร็จของงานแล้ว
กระบวนการบริหาร ผู้บริหารมืออาชีพต้องวางแผนเก่ง
การวางแผนเป็นการน�ำแผนที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติจริง
และปรับเป้าหมายเพื่อให้วงจรการท�ำงานในขั้นต่อไปดี
ขึ้นตลอดเวลา
ฉะนั้ น ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี
กลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ น�ำ
ไปสู่ความส�ำเร็จของการปฏิบัติงาน โดยวัดที่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แต่ผู้บริหารยุค
ใหม่มใิ ช่เพียงท�ำงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เท่านัน้ แต่ตอ้ ง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย คือ ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่สุด
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ปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1*
Problems and Guided Development of Promotion Ethics and Morals
of Students in Schools Under the Office of Chonburi Primary
Educational Service Area 1
พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีกุล**

บทคัดย่อ

ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์***

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา จ�ำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้วธิ สี นทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 12 รูป / คน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมจ�ำแนกตามขนาดและสถานที่ตั้งของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
3. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังนี้
3.1 ด้านการก�ำหนดนโยบาย ได้แก่ ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมก�ำหนดเป็นหลักสูตร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
3.3 ด้านการสอนและการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ผู้บริหารควรเน้นให้ครูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกครั้งที่เข้าสอน
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3.5 ด้านการวัดการประเมินผลทางจริยธรรม ได้แก่ ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม
งานติดตาม ประเมินผล ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่มีคุณงามความดี

ABSTRACT
The purposes of this research aimed to study the problems and guided development of
ethics and morals promotion of students in schools under Chonburi Primary Educational Service
Area Office 1. The sample consisted of 78 school administrations. The research instrument was a
rating-scale questionnaire and focus group discussion technique. Data analysis was performed by
using mean score, standard deviation, frequency, percentage, One-Way ANOVA analysis
The results of this research were as follows;
1. The problems of ethics and morals promotion of students in schools under the Chonburi
Primary Educational Service Area Office 1 were at the moderate level.
2. The problems of ethics and morals promotion of students in schools under the Chonburi
Primary Educational Service Area Office 1, compared by school size and location of schools, were
found no significant difference.
3. The main guidelines for development of promotion ethics and morals of students in
schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 1. were:
3.1 Policy setting; The school principal should analyze problems and needs on ethics
development and develop it in to curriculum, vision, mission and policies.
3.2 Environment; The school principal should improve school environment, cleaning up
both inside and outside the building as well as landscape appropriate with ethics nurturing.
3.3 Teaching and Supervision; School principal, teachers and school personal should
behave as an ethical model and the principal encourage the teachers to teach ethics in every class.
3.4 Student activities; the school principal should support students to join the religions
ceremony with community and invite parents, community, local organization (both private and
public) to join the activities.
3.5 Evaluation, the school principal should appointed committee for responsible for the
ethical project and follow up, promote and publicize and widespread the goodness of the students.
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่ โ ลกเปลี่ ย นแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ ว และไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เนื่ อ งจากการพั ฒ นาใน
หลาย ๆ ด้าน ทัง้ ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
เศรษฐกิจ หรือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ กิ ด ความเจริ ญ ทางด้ า นวั ต ถุ โดยเฉพาะ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น ท�ำให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย พร้อมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวั น ตกที่ ห ลั่ ง ไหลเข้ า มา มี ก ารเลี ย นแบบค่ า นิ ย ม
ตะวันตก เกิดค่านิยมแนวใหม่ เป็นแบบบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยม มีการบริโภคเกินความพอดี ฟุ่มเฟือย นิยมใน
ทางด้านวัตถุอย่างรุนแรง (พระมหาประวิทย์ สุระวรรณะ,
2552, หน้า 1) เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจ�ำเพาะ
ผู้ใหญ่เท่านั้น ยังรุกลามถึงเด็กและเยาวชนอันจะเป็น
ผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป
หลายฝ่ายหลายหน่วยงานต่างเร่งแก้ไข เพื่อให้
สังคมเกิดความสงบสุข เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนา
คนให้ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีจิตสาธารณะ รักความสามัคคี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ไม่เห็นแก่ตัว มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม และมีระบบ
คุ้มครองทางสังคมที่ดี โดยต่างก็หวังว่า การศึกษาจะ
เป็นกระบวนการช่วยสร้างให้คนบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, ค�ำน�ำ)
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ชลบุ รี เขต 1 มี ก ารจัด การศึกษาระดับก่อ นประถม
ศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
ในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ตามความมุ่งหมายของกระทรวง
ศึกษาธิการเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาจริยธรรม ความรู้
ความสามารถ ความสนใจ ทัง้ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ตามพระราช
บัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า
15) ซึ่งมีเขตพื้นที่การปกครอง ครอบคลุม จ�ำนวน 3
อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองชลบุรี อ�ำเภอบ้านบึง อ�ำเภอ
หนองใหญ่ ซึ่งแต่ละอ�ำเภอล้วนมีความแตกต่างกันทาง
ด้านภูมิศาสตร์ ชุมชน สภาพแวดล้อม แต่ละโรงเรียนก็มี
ความแตกต่างกันด้านขนาด ความพร้อมในหลายๆ ด้าน
ซึ่งอาจประสบปัญหาแตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนก
ตามขนาดของโรงเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตาม
สถานที่ตั้งของโรงเรียน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน
แตกต่างกัน
2. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามสถานที่ตั้งของ แวดล้อม ด้านการสอนและการนิเทศ ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน ด้านการวัดการประเมินผลทางจริยธรรม
โรงเรียน แตกต่างกัน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
1. ท�ำให้ทราบปัญหาและแนวทางพัฒนาการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถม ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 82 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratfied Random Sampling) และได้ก�ำหนดขนาด
ชลบุรี เขต 1
2. เป็นข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริหารโรงเรียน น�ำไปใช้ใน ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน
แก้ปัญหาการด�ำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ (Krecie & Morgan, 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ให้มีความต่อเนื่องและ จ�ำนวน 78 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก สถานทีต่ งั้ ของโรเรียน คือ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านบึง
คำ�ถามในการวิจัย
1. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อ�ำเภอหนองใหญ่ ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ปัญหาในการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับใด
2. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เขต 1 ใน 5 ด้าน และแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
แตกต่างกันหรือไม่
3. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1จ�ำแนกตามสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน แตกต่างกันหรือไม่
4. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีแนวทางอย่างไร

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป ประกอบ
ด้วยค�ำถามเกีย่ วกับสถานสภาพของผูต้ อบ ตอนที่ 2 เป็น
แบสอบถามเกีย่ วกับปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน
การหาคุณภาพเครื่องมือ น�ำแบบสอบถามที่
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มี ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเทีย่ งตรงตาม
ขอบเขตตามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใน 5 ด้าน ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดสอบกับผู้บริหาร
ได้ แ ก่ ด้ า นการก� ำ หนดนโยบาย ด้ า นการจั ด สภาพ โรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30
คน แล้วน�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
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รายข้อ เลือกในข้อที่มีค่าอ�ำนาจไม่น้อยกว่า .2 โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนน
รายข้ อ กั บ คะแนนรวม (Item-total Correlation)
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ได้ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง .53 - .96 และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิเ์ อลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990,
pp. 202-204) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ค่า
ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .99 ซึง่ แสดงว่าแบบสอบถาม
ฉบับนี้มีความคงเส้นคงวาในการวัดสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและขอ
ความอนุเคราะห์ จากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 จ�ำนวน 78 คน ทางไปรษณีย์ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนทั้งหมด จ�ำนวน 78 ฉบับ คิดเป็นร้อย 100
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 1)
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) 2) เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตาม
ขนาดโรงเรียน และสถานที่ตั้งของโรงเรียน

สรุปผลการวิจัย
1. ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดการประเมินผล

ทางจริยธรรม ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการก�ำหนด
นโยบาย และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละด้าน
ปรากฏผล ดังนี้
1.1 ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการก�ำหนด
นโยบาย โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เรี ย งล� ำ ดั บ ปั ญ หาจากคะแนนเฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย 3
อันดับแรก ดังนี้ การวางแผนให้ครูกวดขันด้านการ
ประพฤติของนักเรียน การวางแผนให้ครูรบั ผิดชอบ ดูแล
ติดตามความประพฤติของนักเรียนเป็นการเฉพาะ การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการวางแผนการสอนสอดแทรก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
1.2 ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการจัดสภาพ
แวดล้อม โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เรี ย งล� ำ ดั บ ปั ญ หาจากคะแนนเฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย 3
อันดับแรก ดังนี้ ห้องจริยธรรมไม่มีพระพุทธรูป ภาพ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีหนังสือที่น่าอ่านที่เกี่ยว
กับคติธรรมสอนใจ สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไม่
เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนขาดสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
1.3 ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการ
สอนและการนิเทศ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อเรียงล�ำดับปัญหาจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ การเน้นให้ครูผู้สอนเอาใจใส่
ดูแล ก�ำกับติดตามนักเรียน ทั้งการแต่งกาย ค�ำพูด และ
ความประพฤติทกุ ครัง้ ทีส่ อน การสนับสนุนครูผสู้ อนโดย
กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม
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ของตนเอง ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สอดแทรกจริยธรรมในโอกาสที่เหมาะสม
1.4 ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียน โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อเรียงล�ำดับปัญหาจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ดังนี้ โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างเพียงพอ
โอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของครู พ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพราะถูก
บังคับ
1.5 ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการวัดการ
ประเมินผลทางจริยธรรม โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเรียงล�ำดับปัญหาจากคะแนนเฉลี่ยมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ การประเมินความก้าวหน้าใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ ครูไม่เห็นความส�ำคัญของการประเมินผลการส่งเสริม
จริยธรรมของนักเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการ
วัดการประเมินผลทางจริยธรรมนักเรียน
2. เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
1 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรียน
โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอ
แนวทางพัฒนา ดังนี้
3.1 ด้านการก�ำหนดนโยบาย ควรมีการ
วิเคราะห์ปญ
ั หาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม
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จริยธรรมก�ำหนดเป็นหลักสูตร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ควรมีการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
3.3 ด้านการสอนและการนิเทศ ผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ควรประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี ผู้บริหารควรเน้นให้ครูสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมทุกครั้งที่เข้าสอน
3.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ควรส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3.5 ด้านการวัดการประเมินผลทางจริยธรรม
ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม งานติดตาม
ประเมินผล ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่นกั เรียน
ที่มีคุณ

อภิปรายผล
1. ปั ญ หาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงจากคะแนนเฉลี่ย
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวัดการ
ประเมินผลทางจริยธรรม ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ด้านการก�ำหนดนโยบาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ด�ำเนิน
งานการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความส�ำนึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ทุกเรียนรู้ สร้างสรรค์
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม เพือ่ ให้ครู ผูบ้ ริหาร นักเรียน
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บุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดีของสังคมและสอดคล้อง
กั บ เป้ า หมาย มาตรการ และตั ว ชี้ วั ด สามารถเป็ น
แหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น้อมน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
ประเมินจากองค์กรต่าง ๆ (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2552) แต่จากการด�ำเนิน
งานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่ผ่านมา ทุก
โรงเรียนยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร จึงท�ำให้ปัญหา
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับเจริญ มาเรือง
(2543) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานประถามศึกษาอ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย
รวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้
1.1 ด้ า นการก� ำ หนดนโยบาย จากการ
ศึ ก ษาพบว่ า โดยรวมมี ป ั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาต้องมีการ
จัดระบบการใช้ทรัพยากรมีการควบคุมและการก�ำกับ
มีขั้นตอนมาก การด�ำเนินการต่าง ๆ การท�ำงานต้อง
แข่งกับเวลา สถานศึกษาจะเอางานที่ได้รับนโยบายจาก
ผู้บริหารระดับสูงมากกว่าจะท�ำงานที่สถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการก�ำหนดนโยบายขึ้นเอง จึงมี
การปฏิบัติงานด้านนโยบายได้ไม่เต็มที่ ในการก�ำหนด
นโยบายต้องมีขั้นตอน มีการควบคุม ก�ำกับ ผู้บริหาร
อาจปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ย ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้การก�ำหนดนโยบาย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของโรงเรี ย นประถม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับ เบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่ม (2543) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานการประถมศึ ก ษาก� ำ แพงเพชร ตาม
ทัศนะของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน ในด้านการก�ำหนดและ

วางแผนเชิงนโยบาย พบว่า มีปัญหาการส่งเสริมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม จากการ
ศึกษาพบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีเป้าหมาย
ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น
ส�ำคัญ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
มีความรู้ พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยค�ำ
นึกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่จาก
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ทุกโรงเรียนมีปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดสภาพแวดล้อมหลายประการ ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน จึงอาจท�ำให้
มีปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการจัดสภาพ
แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชอบ เอี่ยมประสงค์ (2544) ได้ท�ำการวิจัย
เรือ่ งสภาพและปัญหาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 ด้านการนิเทศและการสอน จากการ
ศึกษาพบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
โครงสร้างขององค์กร การปฏิรูปการศึกษา การจัดท�ำ
หลักสูตรของสถานศึกษา และการเตรียมแผนการเรียน
การสอน เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนด้านต่าง ๆ ซึง่ ครูและผูบ้ ริหาร
ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันอาจให้
ความส�ำคัญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลง
หรือมีการส่งเสริมไม่สม�ำ่ เสมอและไม่ตอ่ เนือ่ ง จึงท�ำให้การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการนิเทศและการสอน มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชอบ เอีย่ มประสงค์ (2544) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง สภาพและ
ปัญหาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการสอน
และการนิเทศมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
1.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน จากการ
ศึกษาพบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้คุณธรรมน้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรมชั้นน�ำ สู่ระบบคู่
ประเมินแบบมีส่วนร่วม (Pair-par) โดยกระบวนการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ (Particitory Training
Assesment) โดยให้โรงเรียนประสบการณ์ทปี่ ระสบความ
ส�ำเร็จดี (Best Practice) จ�ำนวน 164 กิจกรรม มีทั้ง
กิจกรรมในและนอกห้องเรียน (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2552) แต่อย่างไรก็ตาม
การด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวพึ่งเริ่มจัดท�ำขึ้น จึงอาจ
ท�ำให้ผู้บริหารและครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ขาดความชัดเจนในเรือ่ งนโยบาย เทคนิควิธกี าร แนวทาง
ในการด�ำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไป
ตามบริบทของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมยังท�ำได้ไม่
ทั่วถึงจ�ำนวนนักเรียนและขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมี
ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุทัศน์ อินทร์ชัย (2548) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ปัญหาและ
แนวทางเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียนตามความคิด
เห็นของครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า มีปัญหาการเสริมสร้าง
จริยธรรมแก่นักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง
1.5 ด้านการวัดการประเมินผลทางจริยธรรม
จากการศึ ก ษาพบว่ า โดยรวมมี ป ั ญ หาอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวัดการประเมินผล
ทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องยาก และต้องใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย และบุคคลหลายฝ่าย ทั้งนี้โรงเรียน
ยังขาดบุคคลผู้รับผิดชอบในการวัดการประเมินผล ครู
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บุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการในการวัดการประเมินผล โดยเฉพาะการจัดท�ำ
เครื่องมือซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นนามธรรม ดังที่ชูจิตร์
แช่มล�ำเจียก (2537, หน้า 45) กล่าวว่า จริยธรรมค่อน
ข้างจะเป็นนามธรรมมาก จ�ำเป็นจะต้องจัดให้แตกต่างไป
จากการประเมินผลด้านความคิดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็น
รูปธรรมเรื่องอื่น
การประเมิ น ผลทางจริ ย ธรรมสามารถท� ำ ได้
หลายรูปแบบตามล�ำดับพัฒนาการทางวุฒิภาวะ ระดับ
การศึกษาหรือระดับจริยธรรมเอง ดังนั้น จึงท�ำให้ปัญหา
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม
นักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ถนอม
กุลจณีย์ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ด้านการ
ประเมินผลทางจริยธรรม มีปัญหาการด�ำเนินงานอยู่ใน
ดับปานกลาง
2. เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย ดังนั้น ไม่ว่า
ผู้บริหาร ครู จะพยายามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียน แต่ยงั ท�ำให้ประสบปัญหาดังกล่าว จึงท�ำให้ปญ
ั หา
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ�ำแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องงานวิจัยของ พระครูโอภาสวีรคุณ (2546) ได้
ศึกษาเรือ่ ง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
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อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พบว่า บุคลากร
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เห็นว่า
ปัญหาการด�ำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน
3. เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนก
ตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลง
ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี ทุกคนในสังคมต่างมีความต้องการสิ่งที่บ�ำรุง
บ�ำเรอจนท�ำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทุกโรงเรียนไม่ว่าจะตั้งอยู่ใน
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบ้านบึง อ�ำเภอหนองใหญ่ ต่างก็ได้รบั
ผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว เช่น 1) ปัญหาสือ่ มวลชน 2)
ปัญหาด้านกลุ่มเพื่อน 3) ปัญหาด้านครอบครัว เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในอ�ำเภอ
เมือง อ�ำเภอบ้านบึง อ�ำเภอหนองใหญ่ ก็ประสบปัญหา
ดังกล่าวเช่นกัน จึงท�ำให้ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำแนกตาม
สถานทีต่ งั้ ของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์
ขุนนาแก้ว (2548) ซึ่งได้ท�ำการศึกษาพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่า ด้านจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียน ที่มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ตาม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ได้มีการอภิปรายผล ดังนี้
4.1 ด้ า นการก� ำ หนดนโยบาย แนวทาง
พัฒนา คือ ควรมีการส�ำรวจปัญหาและความจ�ำเป็นในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก�ำหนดเป็นหลักสูตร มีการปรับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ก�ำหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติการ
ก�ำหนดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ และมีการก�ำกับติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผล รายงานความประพฤติ ข อง
นักเรียนต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะว่า สภาพปัจจุบันที่สังคมไทยก�ำลังเผชิญ
กับวิกฤตทางจริยธรรม เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ค่า
นิยมของสังคมตะวันตก จนเกิดปัญหาความเสื่อมทาง
จริยธรรม ส่งผลถึงเด็กนักเรียนซึง่ จะเป็นอนาคตของชาติ
ต่อไป สอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต,
2542, หน้า 118) ที่กล่าวถึง การส่งเสริมจริยธรรม เพื่อ
รับมือกับปัญหาของยุคโลกาภิวัฒน์ สรุปได้ว่า ในสภาพ
สังคมที่เสื่อมโทรมทางจิตใจจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการ
ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจเป็นพิเศษ รวมถึงการ
พัฒนาจริยธรรมชนิดที่จะต้องเตรียมรับมือไว้พร้อมกับ
การพัฒนายุคใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงกับความเจริญทางวัตถุ
ต่าง ๆ ที่ก�ำลังจะตามมาในอนาคต
4.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม แนวทาง
พัฒนา คือ ควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน มีสถานที่ร่มรื่น ปลูกต้นไม้
ใหญ่ให้มีความร่มรื่น จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สภาพแวดล้อมที่ดี มีผลต่อการกล่อมเกลาจิตใจ ท�ำให้
มี ทั ศ นคติ ต ่ อ การเรี ย น และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียนสูงขึ้นและก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ดี
ในจิตใจอันจะส่งผลต่อความพฤติ ทางกาย วาจา ใจ
ที่ดีงาม ดังที่ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530, หน้า 116)
ที่กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ทงั้ การส่งเสริมและบังคับ
ให้คนท�ำความดีละเว้นความชั่ว
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4.3 ด้านการสอนและการนิเทศ แนวทาง
พัฒนา คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารควรเน้น
ให้ครูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกครั้งที่เข้า
สอน ทั้งนี้อาจเพราะว่า พฤติกรรมของผู้ใหญ่อาจมีผล
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน ถ้าผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรในโรงเรียนเป็นแบบอย่างทีด่ ี นักเรียนก็มสี ว่ น
ทีจ่ ะดีตามไปด้วย สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2535,หน้า 95) ได้ก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้
ข้าราชการครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่าให้ผู้บริหาร
ท�ำตัวเป็นแบบอย่างทั้งในการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
และแสดงออกให้เห็นว่า เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
4.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน แนวทาง
พัฒนา คือ ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนากับชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าต้องการให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
เรียนรูแ้ ละปฏิบตั กิ จิ กรรมเกีย่ วกับวันส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เป็นการปลูกฝัง ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย สอดคล้องกับทฤษฎีวิธีกระจ่างนิยม
ซึ่งทฤษฎีนี้น�ำเสนอโดย แรทส์, แฮทมิน และซิมอน
(Raths, Hatmin, & Simon, 1866, p.28 อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี, 2546, หน้า 10) ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้
ว่า การกระท�ำค่านิยมให้กระจ่างนั้น คือ กระบวนการ
ที่บุคคลสามารถเลือกค่านิยมอาศัยความรู้สึกและการ
วิเคราะห์พฤติกรรม ว่าจะเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างไร
เมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกและช่วยในการก�ำหนดว่าการ
เลือกพฤติกรรมเช่นนั้นมีเหตุผลหรือไม่ หรือเป็นผลของ
การวางเงื่อนไขในครั้งก่อน ๆ เพราะค่านิยมเป็นตัวชี้น�ำ
พฤติกรรม บุคคลจะสามารถเลือกสิ่งที่มีความหมายและ
มีคุณค่าส�ำหรับตน
4.5 ด้านการวัดการประเมินผลทางจริยธรรม
แนวทางพัฒนา คือ ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการ
กิจกรรม งาน ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผน
พัฒนา ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย นักเรียน ที่มี
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คุณงามความดี ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า การมีผรู้ บั ผิดชอบ
ติดตาม ประเมินผล ยกย่อง ชมเชย ตลอดจนมอบเกียรติ
บัตร รางวัลแก่นกั เรียนทีม่ คี วามประพฤติดปี ระพฤติชอบ
อาจท�ำให้เพือ่ นต้องการลอกเลียนแบบเพราะคิดว่าเป็นสิง่
ทีส่ งั คมยอมรับ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม
ของแบนดูรา (Bandura, 1977, pp. 22-27 อ้างถึงใน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2548, หน้า 9) นักจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้น
ความส�ำคัญของบริบทสังคมและพฤติกรรมที่เด็กสังเกต
และเลียนแบบ ทฤษฎีนี้เชื่อว่า พัฒนาการทางจริยธรรม
เป็นพัฒนาการของจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
เป็นผลจากความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกฎ
เกณฑ์ทางศีลธรรมของสังคม โดยมีแรงขับพื้นฐานมา
จากความต้องการทางชีวภาพ การสนองตอบต่อรางวัล
และหลีกเลี่ยงการลงโทษจากสังคม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการก�ำหนดนโยบาย ควรมีการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ก�ำหนดเป็นหลักสูตร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก�ำหนด
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ควรมีการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้สะอาดทั้ง ภายนอกและภายในโรงเรียน
จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
3. ด้านการสอนและการนิเทศ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ควรประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี ผู้บริหารควรเน้นให้ครูสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในทุกครั้งที่เข้าสอน
4. ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ควรส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กับชุมชน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
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5. ด้านการวัดการประเมินผลทางจริยธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม งานติดตาม
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การส่ ง เสริ ม
ประเมินผล ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่นกั เรียน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ที่มีคุณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2. ควรศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
น�ำไปแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมและศึกษา
เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยพัฒนารูปแบบการสอนจากข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบการสอน หลักสูตรภาษาไทย แนวการสอนแบบ ACTIVE
Reading ทฤษฎีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ประชากรได้แก่นกั ศึกษา
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
ชนชาติยูนนาน จ�ำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนตามรูปแบบการสอนที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ และ 3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ
การสอน ระยะที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการสอน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม และศึกษาเจตคติที่มีต่อรูปแบบการสอน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้รูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานตามแนว
การสอนแบบ ACTIVE Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบได้แก่ หลักการ
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมีดัชนีการประเมินคุณภาพรูปแบบ
การสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก (x= 3.79 SD = 0.36)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนตามการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาเจตคติของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x = 4.11 SD = 0.46)

Abstract
The purposes of this research were: to develop an instructional model for Thai language
reading comprehension for students at Yunnan University of Nationalities; to compare the
achievements between an experimental group who studied with the model and a control group;
to study attitude of the students in the experimental group concerning the instructional model.
The instructional model for Thai language reading comprehension was constructed by the analysis
of the related documents and research findings that consisted of the theory of development
instructional model, Thai language curriculum, ACTIVE Reading theory, theory of teaching Thai
language as a second language, and cooperative learning principles. The subjects of this research
were 62 students at the faculty of Southeast Asian and South Asian Languages and Culture,
Yunnan University of Nationalities in the first semester of the academic year 2011. The research
instruments consisted of 1) lesson plans through the developed model 2) Thai language reading
comprehension measurement form 3) The attitude inventory toward the instructional model. The
research procedure was divided into 2 phases which were 1) the development of instructional
model 2) the implementation of the instructional model.
The findings of this research were as follows:
1. The instructional model for Thai language reading comprehension for students of Yunnan
University of Nationalities based on ACTIVE Reading theory and cooperative learning principles
was developed, it consisted of five major components: principles, objectives, contents, instructional
processes, and evaluation with the degree of highly appropriate with the mean and standard
deviation of 3.79 and 0.36 respectively.
2. The average scores of Thai language reading comprehension after learning through the
developed model was higher than control group at .01 level of significance.
3. The attitude toward the instructional model of students was at the highly agree level at
the mean and standard deviation of 4.11 and 0.46 respectively.
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการสอน/การอ่านภาษาไทยเพือ่ ความเข้าใจ/แนวการสอนแบบ ACTIVE Reading/หลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในสังคมปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้ผู้คน
ทัว่ โลกสามารถติดต่อสือ่ สารและสร้างสัมพันธภาพกันได้
อย่างรวดเร็วโดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการ
เชื่อมโยง ซึ่งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นัน้ สามารถช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดี
ยิ่งขึ้น ดังกรณีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศไทย กล่าวคือประเทศจีนกับประเทศไทยมีความ
สัมพันธ์อันยาวนานตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตเมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศได้พัฒนาไปด้วยดีและอย่างมั่นคง
โดยตลอด (สือ กว่างเซิง, 2553) และเป็นความสัมพันธ์
ที่สมบูรณ์แบบ มีทั้งในเรื่องราชวงศ์กับผู้น�ำจีน ทางด้าน
วัฒนธรรม การศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว การค้า
ครอบคลุมในทุกด้าน (กษิต ภิรมย์, 2553) ในการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยนัน้
ภาษาไทยซึง่ เป็นภาษาราชการทีใ่ ช้ในการติดต่อสือ่ สารใน
สังคมประเทศไทยได้แสดงบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มโยง
ทั้งสองประเทศ เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการติดต่อสื่อสาร
การปรึกษาหารือ การเจรจาและการท�ำความเข้าใจส�ำหรับ
ประเทศทั้งสอง ดังนั้น ประเทศจีนจึงให้ความส�ำคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมากซึ่ง
ต้องการให้บุคลากรในประเทศมีทักษะการใช้ภาษาไทย
ได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาทั้ง ๔ ด้าน คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ซึง่ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนัน้ มักจะให้
ความส�ำคัญกับทักษะการอ่านเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การอ่านเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะด้านอื่น ขณะเดียวกัน การอ่านคือพลังของ
การเรียนรู้ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
ไม่รู้จบ และน�ำผู้เรียนไปสู่โลกใหม่ที่จะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่
ปรากฏอยู่รอบตัวในสังคมใหม่ที่เขาเรียนภาษาเขียนของ
เจ้าของภาษา และน�ำไปสู่การเข้าใจความคิด วัฒนธรรม

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของเจ้าของภาษา (สมพงศ์
วิทยศักดิ์พันธุ์, 2548, หน้า 233)
จากการส� ำ รวจเอกสารการประเมิ น ผล
การศึกษาแต่ละปีของภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยอยู่
ในระดับต�ำ่ และผูส้ อนยังใช้วธิ กี ารสอนอ่านแบบการแปล
(Grammar-Translation Method) ซึ่งเป็นการสอน
แบบเน้นผูส้ อนเป็นศูนย์กลางโดยไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผูเ้ รียนและไม่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านของ
ผูเ้ รียนได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนา
รูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจส�ำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติยนู นานเพือ่ น�ำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน
จากการศึกษาพบว่า แนวการสอนแบบ ACTIVE
Reading เป็นแนวการสอนอ่านที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน
การศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนภาษาต่างประเทศ และประสบการณ์ตรงของ
ตนเองในการสอนการอ่านโดย แอนเดอร์เซน (Neil J.
Anderson) ซึง่ เป็นนักการศึกษาทีม่ ชี อื่ เสียงทางด้านการ
สอนภาษาต่างประเทศ นอกจากนีแ้ ล้ว แนวการสอนแบบ
ACTIVE Reading ซึ่งประกอบด้วย 8 กลยุทธ์น้ัน
(กลยุทธ์ที่ 1 การกระตุ้นความรู้เดิม กลยุทธ์ที่ 2 การ
สร้างเสริมความรู้ทางด้านค�ำศัพท์ กลยุทธ์ที่ 3 การสอน
เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนา
ความเร็วในการอ่าน กลยุทธ์ที่ 5 การตรวจสอบการใช้
กลวิธีการอ่าน กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างแรงจูงใจ กลยุทธ์ที่
8 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและเลือกวัสดุ
การอ่านที่เหมาะสม) ยังมีความสอดคล้องกับทฤษฏี
การสอนอ่านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหลาย
ประการ กล่ า วคื อ ในการสอนอ่ า นภาษาไทยต้ อ ง
คัดเลือกบทอ่านบทเรียนทีน่ า่ สนใจ ก่อนเริม่ การอ่านควร
มีการพูดคุย แนะน�ำ ซักถามเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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ในด้านค�ำศัพท์นั้น ควรให้ความหมายแบบพจนานุกรม
ไทย (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2548, หน้า 257-260)
ขณะเดียวกัน นักการศึกษาทางด้านการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศยังให้ความเห็นว่า การจัดการ
เรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างชาติ
ควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็น
กันเอง สนุกสนาน ไม่เครียด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจน� ำ หลั ก การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบด้วย และหลักการ
เรียนรู้แบบร่วมมือก็ยังสอดคล้องกับแนวการสอนแบบ
ACTIVE Reading ด้วย กล่าวคือการให้สมาชิกในกลุ่ม
แลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับหัวข้อก่อนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินการ
อ่านนั้น จะท�ำให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมได้มากกว่า
(Anderson, 1999, p.14) ในกระบวนการเรียนรู้และ
การตรวจสอบการใช้กลวิธีการอ่านนั้น ผู้เรียนบางคน
อาจเลือกใช้กลวิธีการอ่านที่ไม่เหมาะสม แต่เมื่อน�ำมา
อธิบายให้เพื่อนฟังก็พบว่ามีข้อผิดพลาด โดยไม่ต้องมี
ผู้สอนแนะน�ำ (Anderson, 1999, p.53) ขณะเดียวกัน
การให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิดของตนในด้านการ
ใช้กลวิธีการอ่านต่าง ๆ เป็นเทคนิควิธีที่ดีในการตรวจ
สอบความรู้ความเข้าใจและเพิ่มเติมความเข้าใจด้วย ซึ่ง
สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านที่ได้เรียนรู้ (Chamot & O’
Malley, 1994, p.11 อ้างถึงในAnderson, 1999, p.53)
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถน�ำมา
บูรณาการกับแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading ใน
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพือ่ ความเข้าใจ
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3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อรูปแบบการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาภาษาไทย คณะ
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน จ�ำนวน 62 คน
2. ระยะเวลาการทดลอง
ในการทดลองครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อกลุ่ม ครั้งละ 2 ชั่วโมง
โดยสอนกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม
รวมทั้งหมด 40 ชั่วโมง โดยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัว คือ
		 3.1.1 รู ป แบบการสอนอ่ า นภาษา
ไทยเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE
Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
		 3.1.2 การสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความ
เข้าใจแบบปกติ
3.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัว คือ
		 3.2.1 ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
		 3.2.2 เจตคติที่มีต่อรูปแบบการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

การดำ�เนินการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการสอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพือ่ การสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจส�ำหรับนักศึกษา
ความเข้าใจ ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติยนู นาน มหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ยู น นานตามแนวการสอน
2. เพื่ อ เปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน แบบACTIVE Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

บทบาทผูเ้ รี ยน

-ร่ วมกันเรี ยนรู ้และ
แสดงความคิดเห็น
-เรี ยนรู ้และทําความ
เข้าใจความรู ้ใหม่
-ปฏิบตั ิร่วมกิจกรรม

แนวการสอนอ่านแบบ
ACTIVE Reading

กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
การกระตุน้ ให้ระลึกถึงความรู ้เดิม
การนําเสนอความรู ้ใหม่
การศึกษาทําความเข้าใจกับความรู ้ใหม่และ
เชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เก่า
การแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจในกลุ่ม

หลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

บทบาทผูส้ อน

-จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนให้คละ
ความสามารถ
-นําเสนอความรู ้ใหม่
-แนะนําการทํากิจกรรม
-ประเมินและให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ
-สร้างแรงจูงใจและ
เสริ มแรง

การประเมินและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
การสรุ ปและประยุกต์ใช้

ผลที่ได้จากการเรี ยนตามรู ปแบบ
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เจตคติที่ดีต่อรู ปแบบ

2. ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ แผนการสอนโดยผูท้ รงคุณวุฒอิ ยูใ่ นระดับเหมาะสมดีมาก
2. ระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ในการตรวจสอบประสิ
ทธิภาพรู
ประสิทธิภาพรูปแบบการสอน
(x = 3.90
SD ป=แบบการสอน
0.18)
การทดลองใช้
รู ป แบบการสอน
ใช้ ก ารวิ จใช้
ั ย การวิจยั กึ่ง3.2
แผนการสอนตามการสอนแบบปกติ
การทดลองใช้
รูปแบบการสอน
ทดลอง
(Quasi experimental) แบบที่ จ�ำนวน
กึมี่ ง ทดลอง
(Quasi experimental)
่ มี กกลุารทดสอบก่
่ ม 10 แผนอนและหลั
ซึ่งมีผลการประเมิ
นคุณ(The
ภาพแผนการสอนโดย
่มควบคุมที่ไม่ได้สแบบที
กลุ่มทดลองและกลุ
ุ่ มและมี
งการทดลอง
Pretestทดลองและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้สุ่มและมีการทดสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก (x = 3.53
Posttest Nonequivalent-Groups Design)
ก่ อ นและหลั ง การทดลอง (The Pretest-Posttest SD = 0.73)
3. เครื่ องมืDesign)
อและเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล3.3 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษา
Nonequivalent-Groups
แผนการสอนตามรู
จํานวน
10 แผน
ผลการประเมิ
3. เครื่ อ งมื3.1
อ และเทคนิ
ค วิ ธี ก ารเก็ปบแบบการสอน
รวบรวม ไทยเพื
อ่ ความเข้
าใจ ทีซึม่ ่ งคี มีวามยากง่
ายอยูร่ นะหว่าง .37-.80
ข้คุอมูณลภาพแผนการสอนโดยผูท้ รงคุณวุฒิอยูใ่ นระดับเหมาะสมดี
ค่าอ�ำนาจจ�
ะหว่างSD
.36-.90
มากำแนกอยู
( X = ร่ 3.90
= 0.18)และค่าความเชือ่ มัน่
3 . 1 แ ผ น3.2ก าแผนการสอนตามการสอนแบบปกติ
ร ส อ น ต า ม รู ป แ บ บ ก า ร ทั้งฉบับอยู
ี่ .9510 แผน ซึ่งมีผลการประเมิน
จํา่ทนวน
สอน จ�ำนวน 10 แผน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
X

คุณภาพแผนการสอนโดยผูท้ รงคุณวุฒิอยูใ่ นระดับเหมาะสมดีมาก ( = 3.53 SD = 0.73)
3.3 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ที่มีความยาก
ง่ายอยูร่ ะหว่าง .37-.80 ค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .36-.90 และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับอยูท่ ี่ .95

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555
3.4 แบบวั ด เจตคติ ที่ มี ต ่ อ รู ป แบบการ
สอน ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .20-.83 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ .95
4. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง
โดยทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย
1. ได้รูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความ
เข้ าใจ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading และ
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีองค์ประกอบ 5 องค์
ประกอบได้แก่ หลักการ จุดมุง่ หมาย เนือ้ หา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่
ในระดับเหมาะสมดีมาก (x = 3.79 SD = 0.36) องค์
ประกอบของรูปแบบการสอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 หลักการของรูปแบบ
		 1) รูปแบบการสอนนี้ เป็นการสอนที่ให้
ความส�ำคัญกับการกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม
และน�ำมาใช้ในการท�ำความเข้าใจบทอ่าน ขณะเดียวกัน
ผูเ้ รียนต้องเป็นผูอ้ า่ นทีม่ คี วามตืน่ ตัวในการอ่านอยูเ่ สมอ
		 2) รูปแบบการสอนนี้ เป็นการสอนที่
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่านและความรู้ทาง
ด้านค�ำศัพท์ โดยผ่านบทเรียนที่มีความหลากหลายและ
น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน
และความรู้ทางด้านค�ำศัพท์ และสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในการอ่านเพื่อความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาความเร็วในการอ่านพร้อมกัน
		 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม
และมีโอกาสในการแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น แสดง
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กระบวนการคิดในการท�ำความเข้าใจบทอ่าน การใช้กลวิธี
การอ่านและความรู้ทางด้านค�ำศัพท์ เพื่อให้ผู้เรียนขยาย
องค์ความรู้เดิมให้กว้างขึ้น เข้าใจความรู้ที่ได้ศึกษาอย่าง
แท้จริง ขณะเดียวกัน กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว
ยังเป็นวิธที ดี่ ใี นการตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจและการ
เสริมแรงอีกด้วย
1.2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
จุดมุง่ หมายหลักของรูปแบบ คือ เพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการอ่ า นภาษาไทยเพื่ อ ความเข้ า ใจ
ซึ่งประกอบด้วยความเข้าใจในการอ่าน 5 ระดับ คือ
จับใจความ ตีความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมิน
ค่า ขณะเดียวกันรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นยังสามารถ
ช่วยพัฒนาความรูท้ างด้านค�ำศัพท์ พัฒนาความสามารถ
ในการใช้กลวิธีการอ่านของผู้เรียน พัฒนาความเร็วใน
การอ่านของผู้เรียน และพัฒนาทักษะการท�ำงานร่วมกัน
ของผู้เรียนด้วย
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
รูปแบบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
		 ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม
		 การกระตุน้ ให้ระลึกถึงความรูเ้ ดิม หมาย
ถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดระบบความรู้เดิมหรือ
ระลึกถึงความรูเ้ ดิมทีเ่ กีย่ วกับหัวข้อของบทอ่านทีผ่ อู้ า่ นมี
อยู่ ซึง่ ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูน่ นั้ จะเป็นความรูเ้ กีย่ วกับหัวข้อ
เกี่ยวกับประเภทของบทอ่าน เกี่ยวกับค�ำศัพท์ เกี่ยวกับ
กลวิธีการอ่าน เป็นต้น หรือความรู้ที่เป็นประสบการณ์
ก็ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่านท�ำความเข้าใจบท
อ่าน กิจกรรมที่จัดนั้น สามารถท�ำได้หลายแบบ เช่น ท�ำ
แบบทดสอบ อภิปรายในกลุ่ม และแข่งกันตอบค�ำถาม
เป็นทีมงาน เป็นต้น
		 ขั้นที่ 2 น�ำเสนอความรู้ใหม่
		 การน� ำ เสนอความรู ้ ใ หม่ หมายถึ ง
ผู้สอนน�ำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับค�ำศัพท์ เกี่ยวกับกลวิธี
การอ่าน และเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน เป็นต้น การน�ำ
เสนอความรู้นั้นสามารถท�ำได้หลายแบบ เช่น น�ำเสนอ
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เป็นใบความรูแ้ ล้วให้ผเู้ รียนศึกษาด้วยตนเองหรือร่วมกัน
ศึกษาเป็นกลุม่ น�ำเสนอแค่หวั ข้อและแหล่งการเรียนรูแ้ ล้ว
ให้ผู้เรียนไปศึกษาท�ำความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกัน
ศึกษาท�ำความเข้าใจ น�ำเสนอความรู้ใหม่โดยวิธีบรรยาย
และสาธิต เป็นต้น
		 ขั้นที่ 3 ศึกษาท�ำความเข้าใจความรู้ใหม่
และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เก่า
		 การศึ ก ษาท� ำ ความเข้ า ใจความรู ้ ใ หม่
หมายถึง ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ได้จากขั้นที่ 2 มาใช้ในการ
ท�ำความเข้าใจบทอ่านด้วยตนเอง ในการท�ำความเข้าใจ
บทอ่านนั้น ต้องใช้ความรู้เดิมเป็นพื้นฐานและเชื่อม
โยงกับความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดขี นึ้ ในกระบวนการขัน้ นี้ ผูอ้ า่ นต้องใช้ความ
รู้ทางด้านค�ำศัพท์ ความรู้ทางด้านกลวิธีการอ่านและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีอยู่ในการท�ำความเข้าใจ
ด้วยตนเอง
		 ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
กับกลุ่ม
		 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับ
กลุ่ม เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการเรียนรู้ กล่าวคือ
ผู้อ่านจะได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
บทอ่านกับกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความ
เข้าใจ นอกจากนี้แล้ว การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนั้น ยัง
เป็นวิธีตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้าน
ค�ำศัพท์และกลวิธกี ารอ่าน คือ หากผูเ้ รียนสามารถอธิบาย
ให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจ แสดงว่าผู้เรียนเข้าใจจริง ๆ และ
สามารถท�ำให้สมาชิกแต่ละคนเพิ่มความรู้ความเข้าใจได้
มากกว่าเดิม ขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจกับกลุ่มยังสามารถช่วยสมาชิกในกลุ่มทุก ๆ คน
ได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กันกิจกรรมหลักในขั้นนี้คือการ
อภิปรายในกลุ่ม
		 ขั้นที่ 5 การประเมินและให้ข้อมูลป้อน
กลับ

		 การประเมินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้มองเห็นความก้าวหน้าและ
ปัญหาที่ยังมีอยู่ การประเมินนั้นท�ำได้ด้วยหลายวิธีเช่น
การท�ำแบบทดสอบ การน�ำเสนอในชั้นเรียน เป็นต้น
หลังจากได้ผลการประเมินแล้ว ควรให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองได้พัฒนาอะไรบ้าง ซึ่ง
การมองเห็นความก้าวหน้านัน้ เป็นแรงเสริมทีส่ ำ� คัญอย่าง
หนึ่งส�ำหรับผู้เรียนแต่ละคน ขณะเดียวกันการให้ข้อมูล
ป้อนกลับยังท�ำให้ผู้เรียนทราบถึงปัญหาที่ตนเองยังมีอยู่
ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในการเรียนต่อไป ขั้นนี้อาจ
เป็นการให้คะแนน จัดล�ำดับให้คำ� ชมเชยให้รางวัล เป็นต้น
		 ขั้นที่ 6 การสรุปและประยุกต์ใช้
		 การสรุปเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส�ำคัญ
ในขั้นนี้ ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันอภิปรายและสรุป
ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นการทบทวน
และท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และน�ำความรู้
ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการอ่านต่อไป กิจกรรมหลักคือ
ร่วมกันอภิปราย ท�ำแบบบันทึก เลือกอ่านหนังสือนอก
เวลาเรียนตามความสนใจและรายงานผลเป็นรายเดือน
1.4 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตาม
รูปแบบครอบคลุมทัง้ การวัดก่อนการเรียน การติดตามผล
ระหว่างเรียน และการวัดผลหลังการเรียน กล่าวคือ ก่อน
การเรียนมีการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทย
เพือ่ ความเข้าใจ เพือ่ ให้ได้รรู้ ะดับความสามารถในการอ่าน
ของผู้เรียน และภายหลังการเรียนจัดให้มีการสอบอีกครั้ง
หนึง่ โดยใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกับทีใ่ ช้ในครัง้ แรก น�ำคะแนน
จากผลการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ หากผู้เรียน
มีคะแนนหลังการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนแสดงว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาการของความสามารถในการอ่านภาษา
ไทยเพื่อความเข้าใจ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นกับนักศึกษาที่เรียนตามการสอนแบบปกติ พบว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่ม
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ทดลองที่เรียนตามรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนตามการสอน รายละเอียดดังตาราง
ตาราง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่มควบคุม

คะแนนเต็ม
(คะแนน)
25

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำ�นวนนักเรียน (คน)
(S.D.)
(n)
(x)
14.1613
2.73370
31

t
5.388**

กลุ่มทดลอง

25

17.6129

2.72858

31

** p < .01
3. ผลการศึกษาเจตคติของผูเ้ รียนกลุม่ ทดลองที่ เพื่อความเข้าใจแบบต่าง ๆ และแนวคิดการสอนภาษา
มีต่อรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า โดยภาพ ไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่จะน�ำมาแก้ไขปัญหาที่
รวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วย (x = 4.11 SD=0.46) เกิดขึ้น หลังจากนั้นแล้วได้ศึกษาแนวคิดของการพัฒนา
รูปแบบการสอนจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน
เช่น เซย์เลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปประเด็นในการ จอยส์ และเวล (Joyce and Weil, 2004) และทิศนา
แขมมณี (2553) ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยยังได้ศึกษางาน
อภิปรายได้ ดังนี้
1. รูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความ วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจ ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติ ยูนนาน หลักการ กระบวนการ และข้อควรระมัดระวังในการ
ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading และหลัก พัฒนารูปแบบการสอน จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาราย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ละเอียดของแนวคิดที่คัดเลือกไว้เพื่อน�ำมาเป็นแนวคิด
ได้ แ ก่ หลั ก การ จุ ด มุ ่ ง หมาย เนื้ อ หา กระบวนการ พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน คือ แนวการสอน
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งมีผลการ อ่านแบบ ACTIVE Reading แนวการสอนภาษาไทยใน
ประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ใน ฐานะภาษาต่างประเทศ และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ระดับเหมาะสมดีมาก (x = 3.79 SD = 0.36) อาจเป็น หลังจากได้ทฤษฎีพื้นฐานที่จะน�ำมาพัฒนารูปแบบการ
เพราะว่า รูปแบบการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีแนวคิดและ สอนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
ทฤษฎีพนื้ ฐานทีม่ คี วามชัดเจนและเหมาะสม และได้ผา่ น การสอน แล้วเขียนรายละเอียดขององค์ประกอบแต่ละ
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การวิจัย ส่วนให้ชัดเจนเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนฉบับร่าง
ครั้งนี้ได้ด�ำเนินการโดยเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ พร้อมทั้งจัดท�ำเอกสารประกอบรูปแบบการสอนแล้วน�ำ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร สภาพและปัญหาของ เสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการได้ตรวจสอบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาไทย ศึกษา คุณภาพ พร้อมกับน�ำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ
ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อ มาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน�ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
ความเข้าใจของนักศึกษา ศึกษาแนวคิดการสอนอ่าน 5 คนตรวจสอบคุณภาพ หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
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รูปแบบการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอน
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก
และให้ข้อเสนอแนะไว้ในบางประเด็น ผู้วิจัยจึงได้น�ำข้อ
เสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒมิ าพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอนให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วน�ำไปทดลองใช้เพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมด้านการก�ำหนดเวลาในแต่ละขัน้ ตอนตาม
รูปแบบการสอน แล้วน�ำผลการทดลองมาปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการสอนอีกครั้ง จากนั้นจึงน�ำรูปแบบการสอนไป
ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ สอดคล้องกับกระบวนการ
วิจัยตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา และสอดคล้องกับ
กระบวนการวิจัยของคณาพร คมสัน (2540) จินดา
ยัญทิพย์ (2547) ศุภวรรณ์ เล็กวิไล (2539) และสุเทียบ
ละลองทอง (2545)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของ
นักศึกษากลุม่ ทดลองทีเ่ รียนตามรูปแบบการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนตาม
การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อาจเป็นเพราะว่า
2.1 ความสามารถในการอ่านเป็นเรือ่ งทักษะ
ซึ่ ง สามารถฝึ ก ฝนได้ และเมื่อ ได้รับการฝึกฝนอย่าง
ถูกวิธแี ล้วก็ยอ่ มท�ำได้ดขี นึ้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ทน์ (2542) ให้ความเห็นว่า การสร้าง
ความสามารถในการอ่าน เป็นการพัฒนาและปรับปรุง
ทักษะการอ่าน ตลอดจนการพัฒนานิสัยที่ดีในการอ่าน
เพื่อให้ผู้อ่านมีวิธีอ่านหรือมีเทคนิคการอ่านที่ดี สามารถ
อ่านเข้าใจเรื่องได้ถูกต้องและรวดเร็ว การสร้างความ
สามารถในการอ่านนั้นมีความจ�ำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องได้
รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Harris (1966) ได้ให้ความเห็นว่า การอ่านเป็นทักษะ
อย่างหนึ่ง ต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ ซึ่ง
มีผลต่อประสิทธิภาพของการอ่าน

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
กิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเรียนรู้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะช่วยท�ำให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียน
เหมาะกับการเรียนวิชาการอ่าน คือ การอ่านเป็นเรื่อง
ทักษะ ต้องผ่านการฝึกฝน ขณะเดียวกัน การท�ำความ
เข้ า ใจในเนื้ อ หาที่ อ ่ า นนั้ น เป็ น กระบวนการที่ ผู ้ อ ่ า น
ต้องมีความตื่นตัวในการอ่านเสมอ และมีการใช้ความรู้
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นการสร้างความหมายตามเนือ้ หาทีป่ รากฏ
(Anderson, 1999) และช่วยขยายขอบเขตความรู้ของ
ผูเ้ รียนให้กว้างขวางขึน้ และท�ำให้การเรียนรูเ้ ป็นกระบวน
การที่สนุก มีชีวิตชีวามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
บรรยากาศของห้องเรียนภาษาไทยทีด่ ี คือ เน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง มีกจิ กรรมทีท่ กุ คนเข้าร่วมได้ มีความอบอุน่ ไม่
เครียด ฯลฯ (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2548)
2.3 รูปแบบการสอนได้พัฒนาจากพื้นฐาน
แนวการสอนแบบ ACTIVE Reading ซึ่งเป็นแนว
การสอนอ่านเพือ่ ความเข้าใจโดยเฉพาะ และ8กลยุทธ์ตาม
แนวการสอนแบบ ACTIVE Reading ต่างก็มีนักการ
ศึกษาและนักวิจัยได้ศึกษาไว้แล้วว่า สามารถช่วยผู้อ่าน
เข้าใจบทอ่านได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน รูปแบบการสอนได้
พัฒนาจากหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นการให้ผู้เรียน
ที่คละความสามารถมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ซึง่ จะช่วยขยายขอบเขต
ความรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางขึ้น และมีความสนุก ไม่
เครียด ท�ำให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี (ทิศนา แขมมณี,
2553) นอกจากนีแ้ ล้ว การเรียนรูแ้ บบร่วมมือได้รบั ความ
นิยมอย่างแพร่หลายมาก และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ส่งผลดีต่อผู้เรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภวรรณ์
เล็กวิไล (2539) และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2547) ซึ่งต่างก็
พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้
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2.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความชัดเจน เหมาะสม และมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน
3. ผลการศึ ก ษาเจตคติ ข องผู ้ เ รี ย นกลุ ่ ม
ทดลองที่มีต่อรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบ
ว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x = 4.11
SD = 0.46) อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอน
ที่ผ่านมาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้วิธีการสอนแบบการแปล (GrammarTranslation Method) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ส อนภาษาต่ า ง
ประเทศโดยแปลภาษาเป้าหมายเป็นภาษาแม่และอธิบาย
เนื้อความและค�ำศัพท์ การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ผู้
เรียนเป็นเฉพาะฝ่ายรับอย่างเดียว ไม่ค่อยมีกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมมากนัก ไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การกระตุน้ ให้ผเู้ รียนศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ ท�ำให้
นักศึกษาขาดความตื่นตัวในกระบวนการเรียนการสอน
ดังนั้น เมื่อได้เรียนการอ่านโดยรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจึงท�ำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อรูปแบบในด้าน
ต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผเู้ รียน กล่าวคือ
ผูเ้ รียนเห็นว่าหากมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมจะท�ำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมี
ความสนุก และเป็นประโยชน์ตอ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบค (Beck, 1995) คือ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือเพราะเป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่ น่า
ตื่นเต้น และยังมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีการแบ่ง
ปันความรู้ความคิดส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
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(2548) คือ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�ำหรับ
ชาวต่างชาตินนั้ ต้องยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง บรรยากาศ
ของห้องเรียนภาษาไทยทีด่ ตี อ้ งมีความอบอุน่ สนุกสนาน
ไม่เครียด มีกิจกรรมที่ทุกคนเข้าร่วมได้
ข้อเสนอแนะในการนำ�รูปแบบการสอนไปใช้
1. รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ เป็น
รูปแบบการสอนที่เหมาะส�ำหรับนักศึกษาเอกภาษาไทย
ชัน้ ปีที่ 2 หรือสูงกว่าขึน้ ไป ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเนือ้ หา กิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบเหมาะส�ำหรับนักศึกษาที่มี
พื้นฐานภาษาไทยในระดับหนึ่ง
2. ผู้สอนที่จะน�ำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ ควร
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอนให้เข้าใจ
ก่อนน�ำไปใช้ แต่ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา การ
ก�ำหนดเวลาในการท�ำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากพื้นฐานของผู้เรียน ข้อก�ำหนดตาม
หลักสูตร
3. ก่อนการด�ำเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนนี้ ผู้สอนควรส�ำรวจและตรวจสอบพื้นฐานทาง
ด้านทักษะการใช้ภาษาไทย ความสามารถในการการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ และความรู้ด้านกลวิธีการอ่าน
ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนเลือกบทอ่านและเตรียมสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอนได้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด และทักษะการเขียนตาม
รูปแบบการสอน
2. ศึกษาผลการใช้รปู แบบการสอนในการจัดการ
เรี ย นการสอนวิ ช าการอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยส� ำ หรั บ
นักศึกษาจีน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research
:PAR) ด้วยวงจรปฏิบัติการของเคมมิสและแม็คแทกการ์ท (Keemmis&McTaggart,1998) สนามที่ผู้วิจัยศึกษา
ได้แก่ การศึกษาน�ำร่องที่โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริงที่โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการใช้
แบบสอบถาม โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ คณะครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่
ประชาชน และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาเพือ่ สังเคราะห์
รูปแบบเชิงองค์ประกอบ และตรวจสอบความตรงของรูปแบบโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วย
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 486 คน
ผลการวิจับพบว่า 1. รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มี 4 องค์ประกอบ
คือ 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและ 4)การมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 2. ประสิทธิผลของรูป
แบบการใช้ชมุ ชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยูใ่ นระดับดี คือ(1) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
ที่มีการแข่งขันในอัตราสูงได้ (2) การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(3) การปรับเปลีย่ นและการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ สภาพแวดล้อมโรงเรียน
สวยงาม (4) การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีระบบ การท�ำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และความเป็นประชาธิปไตย
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน/การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก/ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม/

*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to create the community based model for small size
school administration and to evaluate the effectiveness of the community based model for small
size school administration. The research methodology was the participation action research (PAR)
based on the action research theory of Kemmis & McTaggart (1998). The author investigated
Bantungbon School, Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2 as a pilot school and
Wattantikaram School, Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 as a study school.
Data were collected by in-depth interview, group discussion, document analysis, participative
observation, and questionnaire. Data was analyzed by a content analysis technique. The samples
were 486 representatives from educational institution administrators, teachers and chairpersons
of the Basic Education Institution Committees.
The findings revealed that:
1. The community based model for small size school administration was composed of
4 factors: (1) the participation with the local administration organization ,(2) the participation
with the committee for the basic education, (3) the participation with the parents , and (4) the
participation for creating relationship with communities.
2. The effectiveness of the model for small size school administration was at the good
level which were: (1) students are able to enter high competitive schools (2) development of
student’s positive attitude consistent to student’s desirable characteristics (3) school renovation
and development; community collaboration in school environment improvements activities and
(4) internal problem solving; staff teamwork, participation and democracy.
Keywords : Community based model, effectiveness community based model, Small Size School ,
Participatory Action Research

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ระบบศึกษาไทยก�ำลังประสบปัญหาท้าทายส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การมีโรงเรียน ขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรในวัยเรียน
มีจ�ำนวนลดลง และความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการ
ส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก
มีจ�ำนวนมากถึง 14,397 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.82
ของโรงเรียนทั้งหมด การมีโรงเรียน ขนาดเล็กจ�ำนวน
มากดังกล่าว ท�ำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ กล่าวคือ เกิดการ

ใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจ�ำกัดด้านการใช้ครูหรือ
ไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้น และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาจึงลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
2550 ส่วนที่ 8 ซึ่งกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพในการ
จัดการศึกษา มาตรา 49 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะ
ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยาก
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ล�ำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย, 2550, หน้า 19-20) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาให้ยดึ หลัก ดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวติ ส�ำหรับ
ประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3)
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 8(2) ว่าการจัดการศึกษา
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมาตรา 9(6)
ก�ำหนดให้การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์ ก รชุ มชน องค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสัง คมอื่น อีกทั้ง การจัด การ
ศึกษา มาตรา 24(6) ให้โรงเรียนและชุมชนจัดการเรียน
รู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การและสถาบันสังคมอืน่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ
เพือ่ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ พัฒนาระหว่างชุมชน มาตรา 40 ให้มีคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ
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ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถาน
ศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ และมาตรา 57 ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาโดยน�ำประสบการณ์ ความรอบรู้
ความช� ำ นาญและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของบุ ค คลมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐานมี จ� ำ นวน 31,248 โรงเรี ย นในจ� ำ นวนนี้ เ ป็ น
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต�่ำกว่า 120 คนลงมา
จ�ำนวน 14,397 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.82 ของ
จ�ำนวนโรงเรียนทั้งหมด การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสภาวการณ์ ข าดแคลนทรั พ ยากร การบริ ห ารแทบ
ทุกด้านส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน อันเป็นผลผลิตทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ กล่าวคือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นสู ง กว่ า นั ก เรี ย นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก นอกจากผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วยังมีองค์ประกอบอีกหลายด้าน
ที่แสดงให้เห็นถึงระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (Hoy&
Miskel, 1982) จากรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตร
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ทิศทางการจัดการ
ศึกษาของประเทศ ได้กำ� หนดแนวทางการจัดการศึกษา
ไว้ชัดเจน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกคนพึงปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยมุ่งถึงประสิทธิผลโรงเรียนที่เกี่ยว
กับตัวผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
เป็นคนเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วนประสิทธิผล
ของโรงเรียนอันเกิดจากประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เป็นการ
บริหารโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ได้แก่
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ กระบวนการ
บริหารมีส่วนส�ำคัญยิ่งในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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การจัดการศึกษาในโรงเรียนให้พัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้าน
ประสิทธิผลโรงเรียนจึงเกิดขึ้นได้จากการบริหารจัดการ
ศึกษา ซึ่งผลจากการบริหารจัดการที่น�ำชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ท�ำให้โรงเรียนได้รับความส�ำเร็จ
ส�ำหรับบริบททีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา คือ การใช้ชมุ ชน
เป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมด้วยวงจรปฏิบตั กิ ารของ เคมมิส
และแม็คแทกการ์ท(Kemmis&McTaggart,1998) ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน(Planning) การน�ำ
แผนไปปฏิบัติ (Action)การสังเกตติดตามประเมินผล
(Observation) และสะท้นเพื่อวางแผนในรอบต่อไป
ผู้วิจัยน�ำกระบวนการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการใช้ชมุ ชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ใช้ ว งจรปฏิ บั ติ ก ารของเคมมิ ส และ
แม็กเทกการ์ด (Kemmis & McTaggart, 1988 ) มา
ใช้ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในส่วนของการ
ปฏิบตั กิ ารนัน้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การน� ำ แผนไปปฏิ บั ติ (Action)
3) การสั ง เกตติ ด ตามประเมิ น ผล (Observation)
4) การสะท้ อ นกลั บ (Reflection) ซึ่ ง การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มดั ง กล่ า ว เป็ น กระบวน
การที่เป็นพลวัติ (Dynamic Process) ของเกลียว
ปฏิสัมพันธ์ ที่มีกระบวนการย้อนกลับ และน�ำไปสู่การ
พั ฒ นาขั้ น ต่ อ ไปจากผลสะท้ อ นของสิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หา

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ ำ� หนด
โดยแต่ละรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัยประเมินความคิดเห็นจากทีมวิจัย (Researcher
Team) จากการจั ด กลุ ่ ม สนทนา (Focus Group
Discussion)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การตามล� ำ ดั บ
ขั้นตอนที่ใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research – PAR ) ดังนี้
1. ระยะเตรียมการวิจัย
1.1 การศึกษาน�ำร่อง ผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียน
บ้านทุ่งบอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลปัถวี อ�ำเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี เพื่อท�ำความเข้าใจกับกระบวนการ วิธีการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยตามที่ศึกษามี
ลักษณะคล้ายกับพื้นที่เก็บข้อมูลจริง คือ เป็นโรงเรียนที่
เปิดสอนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เปิดสอนช่วงชัน้ ที่
1-2 และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน
1.2 การเลือกพื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง การเลือกพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้เลือกโรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 สังกัด
ส�ำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานราธิวาส
เขต 3 ตั้งอยู่ในต�ำบลตันหยงลิมอ อ�ำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาและเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน
1.3 การเตรียมทีมวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้จดั เตรียมทีม
วิจัย ประกอบด้วย นักวิจัยภายนอกและนักวิจัยภายใน
ซึ่งทีมวิจัยมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
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ข้อมูล วางแผนการด�ำเนินงานโดยนักวิจยั ภายนอก ได้แก่
ตัวผู้วิจัย นักวิจัยภายใน เป็นบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิจัยโดยเลือกแบบเจาะจง รวมจ�ำนวน 10 คน
1.4 การเลือกกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง จาก
กลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลหลักที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ
ส่งผลให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถ
ตอบค�ำถามการวิจัยได้อย่างเหมาะสม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักที่ได้มา จ�ำนวน 20 คนประกอบด้วย คณะครู 4
คน 2คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน กลุ่ม
ประชาชน 4 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน
1.5 การเตรียมเครือ่ งมือและอุปกรณ์การวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผูว้ จิ ยั เตรียมบุคคล เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
ช่วยในการเก็บข้อมูลได้แก่ ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั เครือ่ งบันทึกเทป
เครื่องถ่ายภาพนิ่ง และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการวิจัย
2. การศึกษาปัญหาและความต้องการ
2.1 การศึกษาเอกสาร (Document Study)
ผูว้ จิ ยั จ�ำแนกเอกสารทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น
3 กลุ่ม คือ 1) เอกสารเกี่ยวกับสภาพภายนอกโรงเรียน
2) เอกสารที่แสดงถึงสภาพภายในของโรงเรียน เช่น
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 3) เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง ครู เช่น บันทึกการประชุม
ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ วิ จั ย
(Situational Analysis)
ผู้วิจัยร่วมกับทีมวิจัยภายในและผู้ให้ข้อมูล
หลัก ท�ำการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนบ้านทุ่งบอน ซึ่ง
เป็นพืน้ ทีก่ ารวิจยั เพือ่ การได้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน (Based Line
Data) ก่อนทีจ่ ะท�ำการวิจยั ข้อมูลทีต่ อ้ งการประกอบด้วย
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน จุดอ่อนและจุดแข็ง มุมมอง
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ของคนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ
นักเรียน รวมทัง้ ปัญหาต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปรับปรุง
3. ระยะเวลาจัดท�ำแผน (Planning Phase)
หลังจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Based
Line Data) ของโรงเรียนแล้วรวมทั้งศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัยท�ำการ
สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจนได้ข้อสรุป
จากนั้นทีมวิจัยที่ประกอบด้วย ตัวผู้วิจัย คณะครู คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มประชาชน กลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) โดยการประชุมระดมพลังสมอง (Brain
Storming)
4 . ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร น� ำ แ ผ น ไ ป ป ฏิ บั ติ
(Implementation Phase)
หลั ง จากที ม วิ จั ย จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
(Action Plan)เสร็จเรียบร้อยทุกโครงการแล้ว ขั้นตอน
ต่ อ ไปเป็ น การน� ำ แผนไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ โดยมี ผู ้ รั บ ผิ ด
ชอบในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการมอบหมายปฏิบัติตาม
แผนที่ก�ำหนดไว้ ส่วนผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนงาน ด้วยวิธีการสังเกต
การสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของทีมวิจัย
ภายในรวมทัง้ การทีผ่ วู้ จิ ยั เข้าไปมีสว่ นร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรม
ในบางช่วงของแผนที่วางไว้ พร้อมการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่จะน�ำไปสู่การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ รอบต่อ
ไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์
5. ระยะการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation Phase) การ
ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทีมวิจัยภายในวิธีการติดตามผลประเมิน
ผลดังนี้
5 . 1 ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
(Monitoring Phase) เพื่อดูผลการด�ำเนินงานตลอด
จนความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการมี 2 ลักษณะ
คือ
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			 1) ติดตามผลการด�ำเนินงานของ
นักวิจยั ภายในทุกรอบเพือ่ ตรวจสอบว่า มีกจิ กรรมใดบ้าง
ที่ด�ำเนินการแล้ว กิจกรรมใดบ้างที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการ มี
ปัญหาอุปสรรคใดบ้าง
			 2) ร่วมกันวางแผนในการด�ำเนิน
การในรอบต่อไป โดยทีมวิจัยน�ำผลการด�ำเนินงานใน
แต่ละรอบมาสู่กระบวนการตามวงจรพัฒนา
5.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Evaluation phase) เป็นการประเมินผลของโครงการ
และกิจกรรมในภาพรวมเมื่อการวิจัยครบ 3 รอบแล้ว
โดยการประเมินผลการเปลีย่ นแปลงตามประเด็นต่างๆที่
ก�ำหนดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในตัวชี้
วัด และข้อมูลพื้นฐาน
6. การตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อ
ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน�ำมาสร้างข้อสรุปและ
เป็นการสร้างรูปแบบจ�ำลองในการพัฒนารูปแบบการใช้
ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
7. การตรวจสอบความตรงของรูปแบบโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารเพือ่ ก�ำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการ ทฤษฎี แนวคิดวิธีการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือ การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาภายในโรงเรียน โดยการสังเคราะห์ผลการ
ศึกษาจากขั้นตอนที่ 1
ขั้ น ตอนที่ 3 น� ำ แบบสอบถามที่ ย กร่ า ง
เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างได้ค่า IOC ระหว่าง
0.90-0.96 ดังนี้ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ได้ค่าความสอดคล้อง
แต่ละข้อความอยู่ระหว่าง 0.90 ด้านความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ได้ค่าความ
สอดคล้องแต่ละข้อความอยู่ระหว่าง 0.96 ด้านความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ได้ค่า
ความสอดคล้องแต่ละข้อความอยู่ระหว่าง 0.93 และ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ได้
ค่ า ความสอดคล้ อ งแต่ ล ะข้ อ ความอยู ่ ร ะหว่ า ง 0.92
ขั้นตอนที่ 4 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่จะศึกษา แล้วน�ำผลมา
วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไข
ก่อนจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปเก็บ
ข้อมูลในสนามจริง
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลในสนามจริง
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมจ�ำนวน 486 คน

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่ารูปแบบการใช้ชุมชน
เป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 4 องค์ประกอบ
คื อ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ส่วนท้องถิน่ รูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองนักเรียน
และ รูปแบบการมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
โดยแต่ละองค์ประกอบมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย1)การพิจารณา อนุมัติ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2)สนับสนุนการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และ3)บริหารงานบุคคลตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
2. การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้ ว ย 1)สมาชิ ก องค์ ก รบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล/
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เทศบาลมีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2)สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียน
การสอน อาคาร บริเวณสภาพแวดล้อม และการพัฒนา
ครู 3)องค์กรบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลมีส่วนสนับสนุน
การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
3. การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น
ประกอบด้วย1)สนับ สนุนการเรียนการสอนและคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน2)ให้ความร่วมมือทัง้ ก�ำลังแรงงาน
ทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน3)เป็นประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน และ4)เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
4. การมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน2)ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ 3)ท�ำโครงการร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน และ4)โรงเรียนร่วมกิจกรรมชุมชนตาม
เทศกาลและโอกาสต่างๆ

อภิปรายผล
ผลดังนี้

จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยน�ำมาอภิปราย

1.การมี ส ่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น องค์
ประกอบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ประกอบด้ ว ย การพิ จ ารณา อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ของโรงเรียน สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน และบริหารงานบุคคลตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของประเมิน ทองพร่อง(2553)ได้
ศึกษาเรือ่ ง การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราพร ธรรมเจริญ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียน
ล�ำดับจากมากไปหาน้อยคือ การมีสว่ นร่วมด้านการรับผล
ประโยชน์ การมีสว่ นร่วมด้านการตัดสินใจ การมีสว่ นร่วม
ด้านการด�ำเนินงาน และการมีส่วนร่วมด้านการประเมิน
ผล ตามล�ำดับ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อาร์กาโร
(Arcaro, 1995, p. 7) ทีก่ ล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงสถาน
ศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพจ�ำเป็นต้องเริ่มต้น
จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและสมาชิกชุมชน โดยส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต้องเริ่มต้นก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ให้ชัดเจนและสนับสนุนให้สถานศึกษาก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจให้ชัดเจนด้วย โดยวิสัยทัศน์ พันธกิจนั้นต้อง
เน้นไปทีค่ วามต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจ�ำเป็นต้องใช้การ
บริหารจัดการคุณภาพทั้งระบบ (TQM : Total Quality
Management) เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่ง
คุณภาพทั้งระบบ
2. การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พบว่า สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา พร้อมที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย
สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลมีบทบาทใน
การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน อาคาร บริเวณ
สภาพแวดล้อม และการพัฒนาครู ตลอดจนองค์กร
บริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลมีส่วนสนับสนุนการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรี ย นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของมุ ทิ ต า
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แพทย์ประทุม (2549,หน้า127-128) ที่ศึกษารูปแบบ
การมมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าลักษณะการมีส่วนร่วม
มี 6 ประการคือ1) การมีส่วนร่วมในการระดมความ
คิด มีแนวปฏิบัติคือ การร่วมคิดค้น การวิเคราะห์ปัญหา
และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้น�ำชุมชน2) การมีส่วน
ร่วมในการวางแผน มีแนวปฏิบัติคือ การก�ำหนดความ
ส�ำคัญ การก�ำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ และสร้าง
ผู้น�ำรุ่นใหม่ 3) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติ
คือ การปฏิบัติกิจกรรม การส่งเสริมการช่วยเหลือให้การ
ปฏิบัติกิจกรรมส�ำเร็จตามแผน 4) การมีส่วนร่วมในการ
ลงทุน มีแนวปฏิบัติคือ งบประมาณ ทุนทางปัญญา และ
ทุนจากแรงงาน 5) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมิน
ผลและตรวจสอบมีแนวปฏิบัติคือ การตรวจสอบผลการ
ด�ำเนินงาน สอบถามความคิดเห็นและ 6) การร่วมรับผล
ประโยชน์ มีแนวปฏิบัติคือ ผลประโยชน์ทางตรง และผล
ประโยชน์ทางอ้อมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณณ
วัตร ปะโคทัง (2549,หน้า 113) ซึ่งได้ศึกษารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนดีเด่น พบว่า การร่วมติดตามประเมินผล
(Monitoring Participation) คือการร่วมติดตามผลงาน
ทีท่ ำ� และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการท�ำงาน ร่วมคิด
ปรับปรุงให้งานดีขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อ�ำรุง จันทวานิช และคณะ, 2550) ได้วิจัย โรงเรียน
สมบูรณ์แบบ พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
ดี มีส่วนร่วม บรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมเอื้ออ�ำนวยต่อ
การจัดการศึกษาอย่างดีมีคุณภาพ ซึ่งมีปัจจัยหลักความ
ส�ำเร็จ 3 ปัจจัย คือ ที่ตั้งเหมาะสม ชุมชนร่วมมือและมี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหลากหลายและสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ปรียานุช ศุขบุญมาก (2552) ได้ศึกษาสภาพ
และแนวทางการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ เขตอ�ำเภอสัตหีบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมาก

ไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคล และยัง
สอดคล้องกับสรุปผลของ เซอร์จโิ อวานนี (Sergiovanni,
1991, pp. 88-89) พบว่า โรงเรียน ที่มีคุณภาพนั้นควร
มีลักษณะ ดังนี้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษา
3. การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น
พบว่า สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน โดย
ใช้ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย สนับสนุนการเรียนการสอน
และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้ความร่วมมือ
ทั้งก�ำลังแรงงาน ทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน เป็น
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิณณวัตร ปะโคทัง
(2549, หน้า 113) ซึง่ ได้ศกึ ษารูปแบบการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเด่น
พบว่า การรับผลประโยชน์ร่วมกัน(Mutual Benefits
Participation) เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท�ำ
ซึ่งน�ำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแบบสมานฉันท์ และมีความ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนอกจากนี้ สุวิมล ว่องวานิชและ
คณะ (2552, หน้า 2-33) ได้ศกึ ษาว่า การมีสว่ นร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนท�ำให้เกิดผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนและท�ำให้เกิดผลทางบวกต่อ
โรงเรียนและครอบครัว เช่น โรงเรียนที่ให้ครอบครัวและ
ชุมชนมีสว่ นร่วมมีบรรยากาศในโรงเรียนทีด่ กี ว่าและมีการ
เปิดกว้างทางวัฒนธรรมมากกว่าโรงเรียนที่มีครอบครัว
และชุมชนไม่มสี ว่ นร่วมและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชนิดา วิสะมิตนันท์ (2549) วิจัยและพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้
รูปแบบ DOS-SBM พบว่า ด้านการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้
ผูป้ กครองและชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็กทัง้ 3 กลุม่ ได้
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ยืนยันผลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยกับผล
การประเมินในทุกมาตรฐานจากการนิเทศการศึกษาโดย
ใช้รูปแบบ DOS-SBM นี้ โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 3 กลุ่ม
ได้สร้างรูปแบบนวัตกรรมทีห่ ลากหลาย ได้แก่ นวัตกรรม
ด้านการบริหารนวัตกรรมด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมน�ำความรู้ และนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียนตามสภาพจริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Puyear (2008) ได้วิจัยเรื่อง Montana’s Great
Success: Small and Rural School ศึกษาคุณค่า
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในชนบทในรัฐมอนทาน่า
สหรัฐอเมริกา พบว่า 1) โรงเรียนขนาดเล็กดีกว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในเกือบทุกด้าน โดยภาพรวมมีความเท่า
เทียมกันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 2) นักเรียนมีโอกาสออก
กลางคันน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 3) มีทศั นคติในเชิง
บวกเรื่องการด�ำรงอยู่และมีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยกว่า
4) ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
5) ผลต่อเนื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรนักเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 6) อัตราการมา
เรียนสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ 7) ความปลอดภัยเรื่อง
การดืม่ สุรา ยาเสพติดมีนอ้ ยมาก 8) มีผลสัมฤทธิจ์ ากการ
ทดสอบได้คะแนนสูงทุกวิชา นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โกลด์ (Gold,2000,p.295) ที่ศึกษา
การเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการให้ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ผู้ปกครองและนักการศึกษาซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลเฟีย
ผลการศึกษา พบว่า การจัดการของชุมชนเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ปกครอง ครอบครัวกับโรงเรียน เพื่อเป้าหมาย
ในการเสริมสร้างการอ่านออก เขียนได้ และการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับชุมชน ท�ำให้ผู้ปกครองได้รับความรู้
เกี่ยวกับชุมชน ดังนั้นการสร้างหุ้นส่วนและความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองกับนักการศึกษา ท�ำให้เกิดทรัพยากร
ที่มีคุณค่าทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียน
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4. การมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ
ศึกษา พบว่าการสร้างความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนสานความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ ท�ำโครงการร่วมระหว่าโรงเรียน
กับชุมชน และโรงเรียนร่วมกิจกรรมชุมชนตามเทศกาล
และโอกาสต่างๆซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี
พูลพัฒน์ (2553) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับสรุปผลของ เซอร์จโิ อวานนี(Sergiovanni,
1991,pp.88-89) พบว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพนั้นควรมี
ลักษณะ ดังนี้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองนักเรียนและชุมชนมีสว่ น
ร่วมหรือมีบทบาทในการจัดการศึกษาและยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Hylden (2004) ได้ท�ำการศึกษากรณี
ศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศและมลรัฐนอร์ทดาโกต้า
สหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นฐานคติว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
ประสบผลส�ำเร็จได้ยากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดของ
โรงเรียนเป็นองค์ประกอบชี้วัดความส�ำเร็จทางวิชาการ
โดย สรุปได้วา่ โรงเรียนขนาดเล็กมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) ความ
สัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
2) ส่งเสริมความรู้ของนักเรียนได้มากกว่า 3) มีความ
ปลอดภัยมากกว่า 4) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
มากกว่า 5) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 6) การจัดการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 7) การจัดหลักสูตร
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เป็นแบบบูรณาการ 8) การจัดการเรียนการสอนได้ตาม เป็นกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และมีการด�ำเนินการอย่าง
ความสนใจของนักเรียน 9) จัดสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า ต่อเนื่อง ยั่งยืน
2.2 ควรส่ ง เสริ ม ให้ แ ต่ ล ะส� ำ นั ก งานเขต
เพื่อการเรียนการสอน 10) มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 11)
พื้นที่การศึกษามีกลุ่มประสานงานและเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำ
มีความสัมพันธ์กับชุมชนสูง
ปรึกษาแก่ชุมชนและโรงเรียนในการขยายบทบาทการ
ข้อเสนอแนะ
จัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมทีม่ มี าตรฐาน รวมทัง้ ส่งเสริม
สนับสนุน บุคคล เทคโนโลยีให้กับชุมชนหรือเครือข่ายที่
1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
1.1 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วม มีความพร้อม
2.3 ควรระดมทรัพยากรจากชุมชนปัจจุบัน
ในการจัดการศึกษาอย่างมาก แต่ยังขาดในส่วนของ
ภาคเอกชน รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรวาง เป็นด้านแรงงาน ในอนาคตควรหารูปแบบใหม่ๆ เช่น การ
ระบบกลไก หามาตรการในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ใช้ระบบคูปอง เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก�ำหนดสิทธิประโยชน์
3.1 ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ให้อย่างชัดเจน เช่น การลดภาษี การเชิดชูเกียรติ
1.2 ระเบียบกฎหมายที่ก�ำหนดสัดส่วนของ ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นปัญหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าสัดส่วนของ วิจยั ทีว่ า่ ท�ำอย่างไรชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
คณะกรรมการทีม่ าจากชุมชนโดยตรง และภาคเอกชนยัง การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
ไม่ครอบคลุม ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ควรเสนอให้มี ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
3.2 ควรศึกษากระบวนการเรียนรูใ้ นเรือ่ งการ
การทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.3 ควรมีกองทุนการศึกษาการมีส่วนร่วม มีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงสร้าง ให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนัก และทักษะในการสาน
ของคณะกรรมการกองทุนควรประกอบด้วยตัวแทนทุก สัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือมือที่เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3 ควรศึ ก ษาถึ ง ความยั่ ง ยื น ของการมี
2. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
2.1 โรงเรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ควรมีการระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชน มีการจัดท�ำ โรงเรียนขนาดเล็ก ว่าท�ำอย่างไรการมีส่วนร่วมเป็นกระ
บวนการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
โรงเรียนอื่นต่อไป
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ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ในพื้นที่ชุ่มน้ำ� ตำ�บลชากพง อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง*
The Participation Strategy of Community and School in
Developing Learning Resources and Applying of Community in The
Wetlands of Tambon Chakpong Ampkor Klaeng Rayong Province

วิมล จันทร์ประภาพ **
ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม***

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ แนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษา ผลของการปฏิบัติตามแนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมจากผลการปฏิบัติของชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย แกนน�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน จ�ำนวน 30 คนโดยเลือกแบบ
เจาะจง การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ศึกษาความต้องการ แนวทางแก้ปัญหาของชุมชน และสถานศึกษาโดย
ใช้กระบวนการ AIC และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผลการวิจัย
พบว่ า สภาพปั ญ หาที่ มี ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ การบุ ก รุ ก ท� ำ ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ การเผาป่ า
ความต้องการของชุมชนคือการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนในชุมชนได้รบั การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ
ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลจริงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการคิด
และการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
แนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาโดยศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ชุ่มน�้ำของชุมชน และ
สถานศึกษา การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาข้อสรุปในการแก้ปัญหาอย่างประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมให้ทกุ คนร่วมเป็นหุน้ ส่วนของความคิดในการพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ ละปรากฏผลของการปฏิบตั กิ ารมีสว่ นร่วม
ดังนี้
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรดุษฎีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ศูนย์์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมจากผลการปฏิบัติของชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ มียุทธศาสตร์ดังนี้ 1) การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนและสถานศึกษา
ให้มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำ 2) การส่งเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 3)
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและพึ่งตนเองได้และ 4) การประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา

ABSTRACT
The purpose of the study were; to study problem, needs opinions concerning participations
between community and school, to study the results of the implementation of the community and
school participation, and to synthesize participation strategies from the community and school
participation program implementation for wetland natural learning resource development and
utilization of Tambon Chakpong, A mphor Klaeng, Rayong Province.
The research participants were community leaders, village’s head, school administrators,
teachers and student’s parents with the total of 30 persons, they were selected purposively, The
participatory research comprised to two stages; studying the problem and need, solution to the
problems, and the participatory action research stage.
It was found that:
The most problem found is the encroachment to the wet land and burning of forest. The
need of the community are promoting of knowledge, understanding, attitude and opportunity for
participation in solving environmental problem of people and youths in the community, and the
promotion of thinking and systematic working.
The strategies for developing wetland natural learning resource and the utilization of wetland
are; 1) organizing the body of knowledge of community and school to affect the development
of wetland, 2) promoting the capability of network and promoting of community participation,
3) developing a good management system to become self-reliance and, 4) providing formative
evaluation for improvement and development.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ
แวดล้ อ ม ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกอันเนื่องมาจากการพัฒนา และกระแส
โลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
กับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของจ�ำนวนประชากรและโครงสร้างประชากรที่มี

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรูปแบบ ค่านิยม และ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยที่เพิ่มขึ้น และการ
ใช้บริการที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นท�ำให้
ผูผ้ ลิตน�ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการสนอง
ตอบความต้องการของผูบ้ ริโภคในปริมาณมาก ท�ำให้การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2554) และผลจากการส�ำรวจความคิดเห็น
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ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรง
กันว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่วิกฤตที่สุด ควรเร่งการด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
คือการบุกลุกท�ำลายพื้นที่ป่า ทรัพยากรป่าไม้ เป็นศูนย์
รวมของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งต้นน�้ำ ชีวิตพืชและสัตว์
ที่ ห ลากหลายอี ก ทั้ ง เป็ น ที่ พึ่ ง พิ ง และให้ ป ระโยชน์ แ ก่
มนุษย์ เพราะป่าไม้ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกันเป็นลูกโซ่ เมื่อป่าไม้ถูกท�ำลาย
สิ่งแวดล้อมอื่นก็จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งมนุษย์ที่
ต้องใช้น้�ำ ดิน อากาศ อาหาร ยา รวมทั้งเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งนับว่าป่าไม้ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่มวลมนุษย์อย่างมากมาย (สถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศไทย, 2548) ด้วยเหตุส�ำคัญดังกล่าว
รัฐบาล องค์กร และหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต้องเร่ง
ด�ำเนินการหาแนวทางในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่และฟื้นฟูในส่วนที่เสื่อมโทรม
ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง
2. เพื่อศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุ ม ชนกั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้
ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติตามแนวคิดการ
มีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
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4. เพื่อสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมจาก
ผลการปฏิบตั ขิ องชุมชนกับสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำ�ถามการวิจัย
1. สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็น
อย่างไร
2. แนวคิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนกั บ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ เป็นอย่างไร
3. ผลของการปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด การมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มจากผลการ
ปฏิบัติของชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ได้ผลเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้ขอ้ มูลข้อคิดเห็นของชุมชนกับสถานศึกษา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำ เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2. ได้องค์ความรูเ้ รือ่ งของยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน�้ำ โดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
3. ชุมชน สถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติพนื้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
4. การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกระบวน
การน�ำไปสู่การแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ของชุมชนกับสถาน
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ศึกษาและสามารถน�ำโครงสร้างทางความคิดการสร้าง
ยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพือ่ ท�ำการวิจยั ในท้องถิน่ ต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR)
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ลือกพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษา และเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ทีช่ มุ ชนในต�ำบลชากพง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยองจ�ำนวน 7 ชุมชนและโรงเรียน
ประถมศึกษา 6 แห่ง โดยศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนและโรงเรียนจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ประกอบด้วย
ผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ติดตามและประเมินผลเพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ ามธรรมชาติในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ขอบเขตของเนือ้ หาการวิจยั ใช้วธิ ศี กึ ษาแนวคิด
ทฤษฎี และศึกษาข้อมูลของพื้นที่ชุ่มน�้ำ รวมทั้งสภาพ
ปัญหาความต้องการต่างๆ ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั
เน้นเฉพาะการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ การด�ำเนินงาน การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่คนในชุมชนโดยรอบพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
และเป็นทางเลือกในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชุมชน
ขอบเขตความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความส�ำเร็จจากการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน�้ำ และความ
ส�ำเร็จจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ชุ่มน�้ำของคนใน
ชุมชนกับสถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้

วิธีกรวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ใช้
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) มีขั้นตอน
การวิจัยยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation)
ในขั้นตอนการเตรียมการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง การ
ด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ และระยะที่ 2 การลงพื้นที่
อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมและการด�ำเนินงานใน
แต่ละระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรี ย มการก่ อ นการ
ลงพื้นที่ เป็นการด�ำเนินการในช่วงก่อนการน�ำเสนอ
เค้าโครงการวิจัยของผู้วิจัยต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
สอบวิทยานิพนธ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการอันประกอบด้วย
กิจกรรมทีส่ ำ� คัญรวม 3 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมทีเ่ ป็นจุด
เริ่มต้นของการวิจัย 2) การลงพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ
3) การเตรียมความพร้อมของทีมวิจัย
ระยะที่ 2 การลงพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น ทางการ
เริม่ ขึน้ หลังจาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นำ� เสนอเค้าโครงการวิจยั ต่อคณะ
กรรมการด�ำเนินการสอบวิทยานิพนธ์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยมีกิจกรรมและการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3
กิจกรรม 1) การเลือกพืน้ ที่ 2) การสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชน 3) การสร้างกลุม่ เครือข่ายความร่วมมือในเบือ้ งต้น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)
ผู้วิจัยและทีมวิจัยได้ร่วมกันก�ำหนดให้มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน โดยมีกิจกรรม
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ที่เกิดจากการจัดกระท�ำร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยรวม 3 กิจกรรม
1. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพของงานที่
ที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้ผู้วิจัยร่วมได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพของงานที่ต้องการพัฒนา โดยระบุ “สภาพที่เคย
เป็นมา” “สภาพปัจจุบัน” “สภาพปัญหา” “สภาพที่คาด
หวังจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้
ปัญหา” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติการ
แก้ปญ
ั หา” ซึง่ กิจกรรมนีจ้ ดั ขัน้ โดยให้ผรู้ ว่ มวิจยั ตระหนัก
ในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากภายในชุมชน โดยด�ำเนินการเลือกพื้นที่แบบ
เจาะจง ตามคุณลักษณะ 4 ประการ 1) มีความหลาก
หลายทางชีวภาพสูง 2) มีการบุกรุกท�ำลายป่าจ�ำนวนมาก
3) มีความอุดมสมบูรณ์ และ 4) การเดินทางสะดวก
2. การจั ด ท� ำ แผนการด� ำ เนิ น งาน เป็ น
กิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันทบทวนขอสรุป
ที่ได้จากการระดมความคิด และทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานก่อนที่จะได้มาซึ่ง
แผนการด�ำเนินงานที่เกิดจากการจัดกระท�ำร่วมกันของ
ผู้ร่วมวิจัย
3. การสะท้อนผลการด�ำเนินงาน เป็นการ
ทบทวนวิธีการท�ำงานในทุกกิจกรรมที่ผ่านมา คือ การ
วิเคราะห์สภาพของงาน การจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน ทั้งใน
ด้านที่เป็นความส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งเป็นการ
ทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงาน เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็
คงไว้ซึ่งวิธีการท�ำงานที่ดีอยู่แล้ว
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting)
ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น งานในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
เพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติและการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ ดังนี้
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1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary
Study) เพื่อให้ทราบรายละเอียด แนวคิด วิธีด�ำเนินการ
และสภาพการณ์ในปัจจุบันของแหล่งเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
2. การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In depth
Interview) เป็นการศึกษาข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนะคติ ฐานความเชื่อ
ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล บทบาทของ
ชุมชน ซึ่งผู้วิจัยทราบข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้
แนวค�ำถามที่สร้างขึ้นและการสังเกตพฤติกรรมในการ
ให้ขอ้ มูลของผูถ้ กู สัมภาษณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหาร
ของแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
3. จั ด สนทนากลุ ่ ม (Focus Group
Discussion) ผู ้ วิ จั ย ท� ำ กลุ ่ ม ครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นการศึกษาความคิดเห็น
ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัด
กลุ่มสมาชิก จ�ำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
พื้นฐานใกล้เคียงกัน เลือกแบบเจาะจงผู้วิจัยท�ำหน้าที่
ด�ำเนินการสนทนา (Moderator) กระตุ้นให้สมาชิก
ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นในทัศนะของตนเองออกมา
อย่างเปิดเผยและจริงใจ การจัดสนทนากลุ่ม เป็นการใช้
หลักปฏิสัมพันธ์ (Group Interaction) เป็นเครื่องมือ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลและใช้กระบวนการกลุ่มเป็นสิ่งกระตุ้น
สมาชิกการเตรียมก่อนการจัดกลุ่มสนทนา การก�ำหนด
ประเด็นหัวข้อและแนวค�ำถามทีใ่ ช้ในการจัดกลุม่ สนทนา
การเตรียมบุคลากรที่จัดกลุ่มสนทนา ได้แก่ ผู้ด�ำเนินการ
สนทนา ผู้จดบันทึกการสนทนา เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลใน
การจัดกลุ่มสนทนา สถานที่จัดกลุ่มสนทนา เป็นห้อง
ประชุมของสวนพฤกษศาสตร์ระยองที่สะดวกต่อการ
เดินทางของสมาชิก และบรรยากาศสงบไม่มเี สียงรบกวน
อากาศถ่ายเทดี และเป็นห้องประชุมเฉพาะของหน่วยงาน
และสามารถกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากพื้นที่
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ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกลุ่มสนทนา ผู้วิจัยใช้
เวลา 2 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาข้อสรุปในการด�ำเนินงาน
ขั้นตอนการด�ำเนินการจัดกลุ่มสนทนาเริ่มต้น
ด้วยการแนะน�ำตนเอง ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้บริการทั่วไป
บอกวัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่ม บอกให้ทราบ
ว่าจะมีการบันทึกเสียงการสนทนา จดบันทึกค�ำพูดโดย
ไม่ระบุชอื่ เป็นการสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง สนทนา
ตามธรรมชาติและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
เมื่อสิ้นสุดการสนทนา ผู้วิจัยจะสรุปผลการสนทนาของ
กลุ่มและขอบคุณผู้ร่วมกลุ่มสนทนา
ในการประชุมครัง้ ต่อไปสมาชิกกลุม่ เพิม่ ขึน้ กว่า
เดิม จ�ำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นและกลุ่มแกนน�ำครูมาร่วม
สนทนาครบทั้ง 6 โรงเรียนในเขตต�ำบลชากพง ดังนั้นทีม
วิจัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการระดมสมอง
4. การประชุ ม ระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการแสวงหาความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ของสมาชิ ก ในกลุ ่ มมี เ ป้าหมายเฉพาะเจาะจง มีเวลา
ก�ำหนดเพือ่ น�ำความคิดหลาย ๆ ทางของกลุม่ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาสมาชิกในกลุ่มมักจะไม่คุ้นเคยกัน ซึ่งมีเทคนิค
การระดมสมอง ดังนี้
		 4.1 ให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดออก
มาอย่างอิสระ
		 4.2 การสร้างความคิด สมาชิกสามารถ
สร้างความคิดขึ้นเอง โดยใช้ฐานความคิดของผู้อื่นเชื่อม
โยงกั บ ความคิ ด ของตนเองแล้ ว ขยายความเพิ่ ม เติ ม
เพื่อเป็นความคิดใหม่
5. การสังเกต และจดบันทึก (Observation
and Field-note) เป็นการสังเกตของผู้วิจัยที่สังเกต
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง ผู้วิจัยสังเกต
ปฏิสัมพันธ์ของคนอย่างรอบครอบ แต่เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมของคนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา การสังเกตจึงต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ ง ผูว้ จิ ยั
จึงใช้การสังเกต 2 แบบคือ

		 5.1 การสั ง เกตแบบไม่ มี ส ่ ว นร่ ว ม
(Complete Observation) เป็นการสังเกตในช่วงแรก
ของการศึกษาเพื่อส�ำรวจสภาพทั่วไปของชุมชน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการสร้างความคุน้ เคยและสร้างความ
ส�ำคัญกับชุมชน หลังจากนั้นจึงใช้การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม
		 5.2 การสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participant Observation) เป็นการสังเกตแบบแผน
พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน การสังเกต
กิจกรรมที่ส�ำคัญในชุมชน เพื่อจะได้เข้าใจวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง และนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น
ถึงการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
รู้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing)
ขั้นตอนการสังเกตผล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันก�ำหนดกิจกรรมในการด�ำเนินงานในขัน้ ตอนการ
สังเกตผล รวม 3 กิจกรรม ดังนี้
1. สร้างเครื่องมือในการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
ส่วนร่วม เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูล และ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ค้นหาและให้ความหมายของข้อมูล เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย (นิศา ชูโต, 2548, หน้า 25) ดังนี้
		 1.1 ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่สุด
เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมผัสกับคนโดยตรง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เตรียมตัวก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากผู้วิจัยคือ ผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมดังนี้
			 - ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่ชุ่มน�้ำ
		 1.2 ผู้ช่วยผู้วิจัยได้แก่ ผู้ที่ท�ำหน้าที่
ช่วยเหลือทัว่ ไปโดยผูช้ ว่ ยวิจยั ได้รบั การฝึกสอนให้มคี วาม
รู้ ความสามารถในการท�ำกิจกรรมกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
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วิจัยขณะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการจัดกลุ่มสนทนาและ
สัมภาษณ์ผู้ช่วยวิจัย ท�ำหน้าที่จดบันทึกบทสนทนาและ
อ�ำนวยความสะดวก
		 1.3 แนวค�ำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม
เป็นแนวค�ำถามเบื้องต้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะ
ด�ำเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุด
		 1.4 แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในการก�ำหนดจุดเรียนรู้
		 1.5 แนวทางการสังเกตการณ์มสี ว่ นร่วม
ในการก�ำหนดรูปแบบแหล่งเรียนรู้			
1.6 คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้พลังสร้างสรรค์
		 1.7 อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการบันทึกข้อมูลและ
ท�ำกิจกรรมกลุม่ ประกอบด้วย กระดาษ เครือ่ งบันทึกเสียง
ดินสอ ปากกา กรรไกร กล้องถ่ายภาพดิจิตอลส�ำหรับ
บันทึกภาพกิจกรรมส�ำคัญ ๆ
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือจากศูนย์นวัตกรรมและผู้น�ำ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้
เชีย่ วชาญทางด้านการศึกษา และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาในการตรวจสอบ จ�ำนวน 5
ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ ก่อนน�ำ
ไปใช้เก็บข้อมูลจริงในชุมชนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting)
ขั้นตอนการสะท้อนผล เป็นการน�ำเอาผลการ
บันทึกจากการสังเกตในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา คือ ขั้น
ตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการปฏิบัติ และขั้นตอน
การสังเกต ทั้งที่เป็นผลการบันทึกจากศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) จัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Complete Observation) และการสั ง เกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation)
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Re-planning)
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ในขั้นตอนการวางแผนใหม่ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นการ
มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่ อ ให้ มี ก ารวางแผนใหม่ โ ดยให้ มี ก ารศึ ก ษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของการพัฒนางาน เพือ่ ระบุปญ
ั หา
ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อ
การปฏิบัติใหม่ โดยน�ำเอาผลการสะท้อนผลในขั้นตอน
ที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting)
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด�ำเนินงานใน
ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ โดยการพัฒนายุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้จากร่างยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในวงจรที่ 1
จนได้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
ขัน้ ตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing)
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ก�ำหนดและด�ำเนินงาน
ในขั้ น ตอนการสั ง เกตผลใหม่ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล
ย้ อ นกลั บ ไปกลั บ มาหลายเที่ ย วจนกระทั่ ง ข้ อ มู ล อิ่ ม
ตัว ขณะวิเคราะห์ข้อมูลก็น�ำผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับ
แนวคิด ตรวจสอบรูปแบบ เก็บข้อมูลเพิม่ เติมให้ครบถ้วน
เพิ่มความเชื่อมั่นของงานวิจัย (นิศา ชูโต, 2548, หน้า
224) แล้วจึงสรุปประเด็นที่ค้นพบ โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
		 1.1 ข้อมูลรายวันทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บมาจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจดบันทึก ท�ำ
ดัชนีข้อมูล น�ำมาจัดหมวดหมู่ เพื่อให้ทราบว่าได้ข้อมูล
อะไรมาบ้าง ครบถ้วนหรือไม่ ต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิม่ เติม
		 1.2 ข้ อ มู ล รายสั ป ดาห์ น� ำ มาจั ด
หมวดหมู่และตรวจสอบในแต่ละประเด็น ว่าเพียงพอ
หรือไม่
		 1.3 การวิ เ คราะห์ ภ าพรวม เพื่ อ หา
ข้อสรุปชั่วคราว ตรวจสอบ แล้วสร้างข้อสรุป พิสูจน์ข้อ
สรุป แปลความหมายของข้อค้นพบ และตรวจสอบว่าข้อ
สรุปนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด
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2. การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
		 2.1 การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานของ
ผู้เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ในพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สามารถเรียนรู้ได้
และเสริมพลัง ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
อนาคต
		 2.2 การวิ เ คราะห์ ผ ลการด� ำ เนิ น
งานยุ ทธศาสตร์ การมี ส่วนร่วมเพื่อ พัฒนาแหล่งเรีย น
รู ้ ธ รรมชาติ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนในพื้ น ที่
ชุ่มน�้ำ โดยจ�ำแนกเนื้อหา ดังต่อไปนี้ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนก�ำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของ
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น
การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ การมีส่วนร่วมในการสังเกต ติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
พื้นที่ชุ่มน�้ำ การมีส่วนร่วมในการสะท้อน ผลการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
การมีส่วนร่วมในการสรุปและน�ำเสนอยุทธศาสตร์การ
มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ขั้ น ตอนการวิเ คราะห์ข้อ มูล (ผ่อ งพรรณ
ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2549, หน้า 227231) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
มากที่สุด ดังนี้ การเก็บข้อมูล (Data Collection) การ
ลดทอนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาค
สนาม (Data Reduction) การน�ำเสนอข้อมูล (Data
Display) และการสรุปและยืนยันผล (Conclusion and

Verification) น�ำผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้จากแบบสัมภาษณ์
สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน
การสั ง เกต การศึ ก ษาเอกสาร และ
การสั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห ารของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ป ระสบ
ผลส�ำเร็จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปวิเคราะห์เพื่อ
เป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย
ผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการพลังสร้างสรรค์
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย แกนน�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ้ ป กครอง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ขัน้ ตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting)
ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย ได้ น� ำ เอาผลการบั น ทึ ก
จากการสังเกตในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา คือ ขั้นตอนการ
วางแผนใหม่ ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ และขั้นตอนการ
สังเกตใหม่ ทั้งที่เป็นผลจากการจากการเก็บข้อมูลภาค
สนาม (Data Reduction) การน�ำเสนอข้อมูล (Data
Display) และการสรุปและยืนยันผล (Conclusion and
Verification) น�ำผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้จากแบบสัมภาษณ์
สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนการสังเกต
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของศูนย์
การเรียนรู้ที่ประสบผลส�ำเร็จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ไปวิเคราะห์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมไปใช้ใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติและการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนใน พื้นที่ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการ พลัง
สร้างสรรค์ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย แกนน�ำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักพัฒนา
ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion)
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ที ม วิ จั ย ร่ ว มกั น ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้
ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่ม
น�้ำ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในทุกขั้นตอนของการ
วิจัย โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม แล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอื่น ๆ ที่มี
บริบทใกล้เคียงกันได้ โดยผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัย 2 วงจร
10 ขั้นตอน ดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีกิจกรรมการเตรียมการ
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล และ
การสรุปผล เพื่อให้การด�ำเนินการวิจัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นระบบ เช่นเดียวกับขั้นตอน
การวิจัยที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการตรวจสอบข้อมูล
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ขนบประเพณีทเี่ กิดขึน้ ในลักษณะต่อเนือ่ ง มีความผูกพัน
กับคนบางคนหรือบางกลุ่ม 3) ความหมาย (Meaning)
คือการที่บุคคลอธิบายหรือสื่อสาร หรือให้ความหมาย
เกี่ยวกับการกระท�ำหรือกิจกรรม อาจเป็นการให้ความ
หมายในลักษณะเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความเชื่อ ค�ำนิยาม
บรรทัดฐาน 4) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความ
เกี่ยวโยงระหว่างบุคคลหลาย ๆ คน ในสังคมที่ศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นรูปของการเข้ากัน
ได้ หรือความขัดแย้งก็ได้ 5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
(Participation) คือการที่บุคคลมีความผูกพัน และ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
6) สภาพหรือสถานการณ์ (Setting) คือ สภาพการณ์ที่
การกระท�ำหรือกิจกรรมเกิดขึ้นจริง ขณะที่ท�ำการศึกษา
2. จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของ
ผู ้ วิ จั ย ในส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ พรรณนาเหตุ ก ารณ์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำเป็นสภาพปัจจุบนั จาก
ข้อพรรณนาเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับขัน้ ตอนของการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน�ำรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลของแต่ละวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วิเคราะห์
แล้ว ไปให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ช่วยยืนยันตรวจ
แก้ไขผลการวิเคราะห์ และค�ำแนะน�ำเพือ่ ปรับปรุงรายงาน
ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลจะใช้
บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรม
4. รายงานผลข้อค้นพบจากการปฏิบัติการวิจัย
เป็นความเรียงตามข้อสรุปเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ จิ กรรมใน
แหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติของชุมชน การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
ท้ อ งถิ่ น และการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้
ธรรมชาติของชุมชนและโรงเรียน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือทีเ่ ลือกใช้ในการวิจยั ทีไ่ ด้จากการด�ำเนิน
งานกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ 10 ขัน้ ตอน น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) เป็นการสร้างข้อสรุปของ
ข้อมูลจากปรากฏการณ์ทเี่ ก็บรวบรวมได้ตลอดเวลาขณะ
ที่ปฏิบัติงานภาคสนามมีการด�ำเนินการโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดของ ชาย โพธิสิตา (2549) ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ โ ดยการจ� ำ แนกชนิ ด ข้ อ มู ล
(Typological Analysis) โดยการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย เป็ น หลั ก ในการแบ่ ง ปรากฏการณ์ แ ละ
หาความถี่ของปรากฏการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่ง
ออกได้เป็น 6 สถานการณ์ 1) การกระท�ำ (Acts) คือ ผลการวิจัย
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
1. สภาพปัญหาที่มีมากที่สุดได้แก่ การบุกรุก
ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ยาวนานหรือต่อเนื่อง 2) ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน�้ำ การเผาป่าอีกด้วย
กิจกรรม (Activities) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือ ความต้องการของชุมชน คือ ควรส่งเสริมให้ประชาชน
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และเยาวชนในชุมชนได้รบั การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักคิด
และท�ำงานอย่างเป็นระบบ ท�ำให้การเรียนรู้เป็นไปตาม
สภาพจริง
2. แนวคิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนกั บ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ พบว่า
การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย
เหตุผล การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหาข้อสรุป
อย่างเป็นประชาธิปไตย สร้างความคุ้นเคยระหว่างครู
กับชุมชนสร้างการท�ำงาน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ
ทุกคนได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนของความคิดในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
3. ผลของการปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด การมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ พบว่า การจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้
น�ำบุคลากร และทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาให้ได้มากที่สุดในลักษณะของการรวม
ตัวกัน โดยชุมชนและโรงเรียนร่วมกันคิด และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทในทุก
ขั้นตอนจนบรรลุผลตามเป้าหมาย
4. ผลการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
จากผลการปฏิบัติของชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
พื้นที่ชุ่มน�้ำ มียุทธศาสตร์ดังนี้ 1) การจัดการองค์ความ
รู้ของชุมชนและสถานศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่
ชุ่มน�้ำ 2) การส่งเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย และส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3) การพัฒนาชุมชน
ได้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและพึ่งตนเองได้

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษายุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่ง
ข้อค้นพบมีหลายประเด็นที่ผู้วิจัยได้น�ำมาอภิปรายผล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สภาพปัญหา และความต้องในพื้นที่ชุ่มน�้ำเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของชุมชน พบว่า ปัญหาที่กลุ่มเห็นว่าควรได้รับการแก้
ปัญหามากทีส่ ดุ ได้แก่ การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ใน
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ นอกจากจะท�ำให้ปา่ ถูกท�ำลายแล้วยังส่งผลก
ระทบถึงระบบนิเวศที่เกิดจากการเผาป่าอีกด้วย กลุ่มจึง
เห็นว่าควรส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนในชุมชน
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะ และ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม จาก
ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักคิดและท�ำงานอย่างเป็น
ระบบ ท�ำให้การเรียนรูเ้ ป็นไปตามสภาพจริง ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ จันทนา อินทปัญญา รวิวรรณ
เทนอิสสระ และณัฐธชัย นุชชม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขความยากจน
ของประชากรในบริ เวณพื้ น ที่ โ ดยรอบวนอุ ท ยานเขา
หลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี พบว่า
ทุกหมู่บ้านและทุกต�ำบลในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
สามารถจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า
ในพื้นที่วนอุทยานเขาหลวงได้ส�ำเร็จ มีการจัดตั้งองค์กร
และก�ำหนดรูปแบบการบริหารงานทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ นและ
ระดับต�ำบล มีการก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ก�ำหนดวิธีการประสานความร่วมมือการ
ปฏิบตั งิ านกรณีเกิดไฟป่า วิธกี ารป้องกันไฟป่าเช่น การท�ำ
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แนวกันไฟ การลาดตระเวน การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารมวลชนสัมพันธ์เชิงลึก
อย่างไรก็ดี มีเพียงบางเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแผนปฏิบตั ิ
ที่เสนอ บางเครือข่ายได้รับการสนับสนุนบางส่วน และ
บางเครือข่ายไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. แนวคิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนกั บ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง แนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
พื้นที่ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ได้จากการลงไปศึกษาชุมชนและคลุกคลีกับกลุ่มแกนน�ำ
จนเกิดความคุ้นเคยน�ำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างการ
มีส่วนร่วม ชุมชน และครู กล้าแสดงความคิดเห็น แลก
เปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดังที่ มนู
รอดภัย (2545) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาปากกว้าง ต�ำบล
ธรรมแสน อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า มีปญ
ั หา
ในการด�ำเนินงาน คือ ราษฎรบางรายยังไม่ให้ความร่วม
มือในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จ�ำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และก�ำหนดกฎเกณฑ์
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยความเห็นชอบของราษฎรใน
ชุมชนทั้งหมด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของป่าชุมชน
ในทุกด้านและพัฒนาอาชีพของราษฎรให้มีความมั่นคง
ให้ราษฎรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และเกิดความยัง่ ยืนตลอด
ไป ซึ่งสอดคล้องกับ มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553)
ได้ศกึ ษาวิจยั การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตลาดน�้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานครพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์วิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดน�้ำตลิ่งชัน ในภาพ
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รวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน เรียงตามล�ำดับ ดังนี้ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ศึกษาปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมิน
ผล และด้านการมีสว่ นร่วมในการบ�ำรุงรักษาและปรับปรุง
แก้ไข ตามล�ำดับ
3. ผลการปฏิบัติตามแนวคิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ่
น�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง การปฏิบัติ
ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการสังเกตพบว่า การ
จัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมของโรงเรียน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมให้
น�ำบุคลากร และทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาให้ได้มากที่สุดในลักษณะของการรวม
ตัว โดยผู้วิจัยท�ำหน้าที่จัดการให้ความรู้ ทักษะตาม
แนวทางการวิจัย เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันคิด
และตัดสินใจด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นผู้มีบทบาทในทุกขั้นตอนจนบรรลุผลตามเป้าหมาย
ท�ำให้ทกุ ฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องพึง่ พอใจ ซึง่ สอดคล้องกับ
มุทิตา แพทย์ประทุม (2550) ที่กล่าวถึงรูปแบบการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนกั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ
พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม พบว่า รูปแบบการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืนมีความเชือ่ มโยงและสัมพันธ์กนั ในการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของการมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญ 6
ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด
เป็นการร่วมคิดค้นและการวิเคราะห์ปญ
ั หา และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้น�ำชุมชน 2) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก�ำหนดการวางแผนงานร่วมกันด้วยการก�ำหนด
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ความส�ำคัญ ก�ำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ และสร้างผูน้ ำ�
รุ่นใหม่ 3) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติกิจกรรม และการส่งเสริมช่วยเหลือให้การปฏิบัติ
กิจกรรมส�ำเร็จตามแผน 4) การมีส่วนร่วมในการลงทุน
เป็ น ทุ น ที่ อ ยู ่ ใ นรู ป ของบงประมาณ ทุ น ทางปั ญ ญา
5) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและตรวจ
สอบ เป็นการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานและสอบถาม
ความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและน�ำไป
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดี
ยิ่งขึ้น และ 6) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มจากผลการ
ปฏิ บั ติ ข องชุ ม ชนกั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่
ชุ่มน�้ำ ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็น
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาที่เป็นข้อค้นพบในบริบท
เฉพาะตามหลักการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสว่ นร่วม จึงไม่สามารถน�ำไปอ้างอิงเพือ่ ใช้ในแหล่งเรียน
รู้ธรรมชาติแห่งอื่นได้โดยทั่วไป ซึ่งข้อค้นพบใหม่เป็น
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 2 วงจร
10 ขั้นตอน” ที่เกิดจากการจัดกระท�ำร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย สรุปได้ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation):
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการก่อนลงพืน้ ที่
เพือ่ ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนการด�ำเนินงาน และระยะที่
2 การลงพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นทางการเพือ่ น�ำเสนอกรอบแนวคิด
ในการวิจยั และความรูเ้ ชิงเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ใน
การวิจัย รวมทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความรู้สึก
เป็นเพื่อนร่วมงานให้เกิดขึ้นระหว่างผูว้ ิจยั และผู้รว่ มวิจยั
ขั้ น ตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)
การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพของงานที่ ทีต่ อ้ งการพัฒนา
การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน การสะท้อนผลการด�ำเนิน
งาน
ขัน้ ตอนที่ 3 การปฏิบตั ิ (Acting) ศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก

(In depth Interview) จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) การประชุมระดมสมอง (Brain-storming)
การสังเกต และจดบันทึก (Observation and Fieldnote)
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing)
สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการด� ำ เนิ น การวิ จั ย การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting)
การน�ำเอาผลการบันทึกจากการสังเกตในทุก ขั้นตอนที่
ผ่านมา น�ำเสนอเพื่อก่อให้เกิดการถกเถียงและอภิปราย
ร่วมกัน
ขั้ น ตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ (Replanning) มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ของ
การพัฒนางาน เพื่อระบุปัญหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา
ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติใหม่
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting)
น�ำแผนยุทธศาสตร์การมีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนกับสถาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้จากร่างยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมในวงจรที่ 1 พัฒนายุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมวงจรที่ 2 ต่อไปจนได้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ที่มีประสิทธิภาพ
ขั้ น ตอนที่ 8 การสะท้ อ นผลใหม่ (Rereflecting) เหมือนขั้นตอนที่ 5 คือ การน�ำเอาผลการ
บันทึกจากการสังเกตในทุกขัน้ ตอนทีผ่ า่ นมา น�ำเสนอเพือ่
ก่อให้เกิดการถกเถียงและอภิปรายร่วมกัน
ขัน้ ตอนที่ 9 การสรุปผล (Conclusion): สรุป
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
การด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้ น�ำปัญหาเรือ่ งการ
ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมา
เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ชุ่มน�้ำ เพื่อ
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ให้คนในชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีโอกาสได้เรียนรู้ และน�ำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และผูว้ จิ ยั
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องประชาชนควรเข้ามามีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ในการส่งเสริมความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ และการเรียนรู้ของประชาชนทุกรูปแบบ เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึงจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ตลอดถึงการใช้ภมู ิปญ
ั ญาของคนในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
ของชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. ข้อเสนอแนะการน�ำไปปฏิบัติ
2.1 การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของ
แหล่งเรียนรู้ ท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
คนในชุมชนให้เห็นความส�ำคัญ และคุณค่าของการเรียนรู้
ตรงกับความต้องการ สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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ปรับเปลี่ยนวิธีการตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรูไ้ ด้รบั การติดตาม ประเมินผล และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นได้ในโอกาสต่อ
ไป
2.1 แหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ช่วยให้คนมี
โอกาสได้เรียนรู้ ถ่ายทอด และเกิดองค์ความรู้ใหม่ จาก
การได้ความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถเชื่อมโยงน�ำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตจริง ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ใฝ่รู้ และถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่น จึงจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง
ข้อเสนอแนะต่อการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้มีการน�ำเทคนิค
และแนวคิด หลักการต่าง ๆ ซึง่ อาจน�ำเอารูปแบบและวิธี
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
มาใช้ในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการด�ำเนิน
งานนี้ได้
2. การวิจัยนี้ได้มีการประเมินเข้ามาเกี่ยวข้อง
คือ การประเมินผลการด�ำเนินงานดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปอาจใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation
Research) ได้
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การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
A Study of the Opinion among Educational Staff towards
Good Governance Administration of School’s Administration
in the Primary Maehongson Educational Service Area Office 1
อรุณศรี อ้ายมาศน้อย*
ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์**

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาและเปรียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี อ่ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 1 จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน และศึกษาปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษแม่ฮ่องสอน เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในอ�ำเภอเมือง จ�ำนวน
206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. บุคลากรทางการศึกษาในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความคิด
เห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. บุคลากรทางการศึกษาในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 1
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านหลักนิตธิ รรม บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. บุคลากรทางการศึกษาในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 1
มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน
เขต 1 บริหารงานแบบตามใจ ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ไม่กระจายภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากร ยึดหลักระบบ
อุปถัมภ์ มีความล�ำเอียง ขาดวินยั ไม่มศี ลี ธรรมประจ�ำใจ ไม่มกี ารวางแผนงานประชุมชีแ้ จงการใช้จา่ ยงบประมาณท�ำให้
*นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ จังหวัดกาญจนบุรี
**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทริน์ จังหวัดกาญจนบุรี
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เกิดความไม่โปร่งใส ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ท�ำให้เกิดความผิดพลาด
บ่อย มีผลเสียต่อส่วนรวมและหมู่คณะ
4. แนวทางการพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นกลาง ควรบริหารงานด้วยเหตุผล ใช้มาตรฐาน
เดียวกัน กระจายภาระงานให้เหมาะสม พิจารณาตามผลงานและความสามารถ สร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากรโดยจัด
อบรมคุณธรรมและมอบรางวัลให้ มีปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน โปร่งใสตรวจสอบได้ทกุ เรือ่ ง และประชุมชีแ้ จงทุกครัง้ เมือ่ มี
การด�ำเนินการแล้วเสร็จ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการและสนับสนุนโดย
ยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม�่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำ�สำ�คัญ : หลักธรรมาภิบาล/การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were (1) to investigate and compare the opinions of educational
staff towards the Good Governance Administration of School’s Administration in the Primary
Maehongson Educational Service Area Office1 based on gender, education and experience; and
(2) to study the problems and guidelines for the development of administration in accordance
with the Good Governance Administration of School’s Administration in the Primary Maehongson
Educational Service Area Office 1. The sample included 206 educational staff in Muang District.
Data were collected using a questionnaire. The statistics used to analyse the data were frequency,
percentage, mean, standard deviation and t-test.
The findings of this research revealed following:
1. The overall opinion of staff in the Primary Maehongson Educational Service Area Office
1 was found to be at a high level.
2. With regard to the comparison of opinions among educational staff towards the Good
Governance Administration of School’s Administration in the Primary Maehongson Educational
Service Area Office 1, based on gender, education and experience, there was found to be no
difference in all aspects, except male and female educational staff who were surveyed showed
that the rule of law was found to have statistical significance of 0.05.
3. Regarding to the problems for management of school‘s administrators, the educational
staff in Muang District in the Primary Maehongson Educational Service Area Office 1 revealed that
the school’s administrators manage in a permissive-style; they lack emotion; they do not delegate
effectively. There is also a fixed patronage system; injustice; lack of discipline and morality; no
budgetary planning; and ambiguity. Moreover, there was no opportunity for other persons to
participate in administration. Hence, mistakes were often made and the entire mismanaged school
administration created problems for staff in the school.
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4. Developing Guidelines for the school ‘s administrators, the educational staffs in Muang
District in the primary Maehongson educational service area office 1 revealed that the school’s
administrators should be neutral, reasonable, use the same standard to effectively delegate
functions that result in competent, high performance; to provide awareness and personnel training,
and reward good practice. A calendar of events; transparency and accountability should be the
subject of a meeting when it is completed. An opportunity for staff to participate in the planning
and operations support services, based on the principles of good governance is designed to be
effective and efficient
Keywords: Good Governance; Management of school’s administrators

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 ได้ก�ำหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ในหมวด
3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา 43 ระบุ
ไว้ ว ่ า บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่ว
ถึงและมีคุณภาพ และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐมาตรา 81 ระบุไว้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้
เกิดความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษา
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สาระในรัฐธรรมนูญดังกล่าวน�ำไปสู่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.2545, หน้า 5-7) มาตรา 6
ก�ำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรมมี จ ริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมใน
การด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข และมาตรา 10 ก�ำหนดให้จัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด

ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพของคน การ
ศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความ
รู้ความสามารถเต็มศักยภาพ การพัฒนาการศึกษาใน
ระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขทั้งในด้าน
ความครอบคลุมของการบริการของสถานศึกษาในฐานะ
หน่วยงานทางการศึกษา ที่มีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาเยาวชนของชาติ พัฒนางานของสถานศึกษาอย่าง
มากมายวิธีการ และกระบวนการในการบริหารสถาน
ศึกษาในปัจจุบันจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
รวมทัง้ สถานศึกษาเป็นองค์กรทีม่ บี คุ ลากรหลายระดับเข้า
มาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถเชิงการบริหารรวมทั้งใช้ปัจจัยการบริหารที่
มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด�ำเนินการพัฒนา
ข้าราชการครูให้ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจการ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป
ในการบริ ห ารงานทั่ ว ไปหากมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้
เกิดประสิทธิภาพ และความส�ำเร็จต่อองค์กรผู้บริหาร
ในระดับต่างๆ ย่อมที่จะต้องอาศัยหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ท างการบริ ห ารมาประยุ ก ต์ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การบริหารให้เหมาะสม กับสถานการณ์หลักธรรมาภิ
บาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่
ดีเป็นหลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถแก้
ปัญหา และพัฒนาการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และมีความยั่งยืน (ประพัฒน์ โพธิวรคุณ.2544, หน้า
1-5 ; วรภัทธ โตธนเกษม. 2541, หน้า 51-54) องค์
ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2542 และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่
ต้องการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่า และประชาชนได้รับการบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการ ประกอบด้วยหลักต่างๆ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น�ำมาใช้ เพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องความไร้ประสิทธิภาพและการคอรัปชั่น
ของรั ฐ บาลในประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เป็นแนวทางส�ำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึง
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ
สามารถอยู่ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมคิ มุ้ กัน
แก่ประเทศ เพื่อบรรเทา ป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ
วิกฤติ ภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ
รู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม
อื่น เป็นคุณลักษณะส�ำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญูและ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 1 เพือ่ น�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหาร
งานของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล สังกัด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 จ�ำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท�ำงาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ความสำ�คัญของการวิจัย
ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ทราบความ
คิดเห็นของบุคลากรทางการศึก ษาที่มีต่อการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน
เขต 1 ตลอดจนผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้อง สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น ๆ สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอืน่ ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 1 แตก
ต่างกัน
2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1แตกต่างกัน
3. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์
การท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตามระเบียบของส�ำนักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ทั้ง 6 ด้าน คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
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2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร
ทางการศึกษาในอ�ำเภอเมืองสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปีการศึกษา
2554 จ�ำนวน 424 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากร
ทางการศึกษาในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปีการศึกษา
2554 จากสูตร Taro Yamane ได้กลุม่ ตัวอย่าง 206 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
3.1.1 เพศ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
3.1.2 ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3.1.3 ประสบการณ์ ก ารท� ำ งาน ได้ แ ก่
น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ประกอบ
ด้วย 6 ด้าน คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า

3.1.3 ประสบการณการทํางาน ไดแก นอยกวา 10 ป ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาแมกษาและการพั
ฮองสอนเขตฒ1นาสั
ประกอบด
6 ดบาทีน่ 2คือปีหลั
กนิกตษา
ิ 2555
หน้สัางทีกั่ ด90
วารสารการศึ
งคม ปีทวี่ 8ย ฉบั
การศึ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
กรอบแนวคิด
ดในการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ในการวิ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณการทํางาน

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา ประกอบดวย 6 ดาน คือ
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส
4. หลักการมีสวนรวม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุมคา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

5. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
วิธีดําผูเนิ้วนิจัยการวิ
ได้ด�ำจเนิัย นการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการ อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้
านเนื้อหา
บรวบรวมข
อมูล(Content
ดังนี้ Validity) ความเที่ยง
เก็บรวบรวมข้อผูมูวลิจัยดัไดงนีด้ ําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็
ตรงเชิ
ง (บหลั
Constructional
กษาเอกสารต� ำตํราาราวารสาร
วารสาร บทความ
บทความ งานวิ
จัยทีงโครงสร้
่เกี่ยวขอางกั
กธรรมาภิบาล Validity) และ
1. 1.ศึ ก ศึษาเอกสาร
ความเหมาะสมของการใช้
ภาษา(Wording)
ของข้อ
างแบบสอบถามเรื
่องหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารของผู
บริหาร
งานวิจัยที่เกี่ย2.วข้ศึอกงกัษาวิ
บหลัธีการสร
ธรรมาภิ
บาล
ถามแต่ละข้อ ผูา้เชีงเครื
่ยวชาญมี
�ำนวนนแนวทาง
3 ท่าน เพื่อตรวจ
สถานศึ
โดยได
ําเอาแนวทางของหลั
กธรรมาภิ
่องมือจมาเป
2.กษา
ศึกษาวิ
ธีกนารสร้
างแบบสอบถามเรื
่องหลัก บาลค�ำและแนวการสร
่ยงตรงของเนื้อหา และน�ำไปหาค่าความ
ในการสร
าง แบบสอบถาม
แลว้ บนํริาหมาปรั
บปรุงเปก ษา
นของผูสอบความเที
วิจัย
ธรรมาภิ
บ าลในการบริ
ห ารของผู
ารสถานศึ
สอดคล้
อค�ำถามที
ส่ ร้าดงขึทํน้ านิซึยง่ ามเชิ
ได้กำ� งหนดค่า IOC
3. ศึกษาความหมาย
หลักการ แนวคิ
ด องคอปงของข้
ระกอบเพื
่อนํามาจั
โดยได้นำ� เอาแนวทางของหลั
กธรรมาภิทฤษฎี
บาล และแนวการ
ตั้งแต่ 0.60
บัต่อิกงมืารและนํ
นิยามเชิงปฏิบัติกาารมาเป
นแนวทางในการสร
างขอขึคํ้นาไปถามในการวิจัย
สร้าปฏิ
งเครื
อมาเป็นาแนวทางในการสร้
ง แบบสอบถาม
6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค�ำแนะน�ำของ
แล้วน�ำมาปรับปรุงเป็นของผู้วิจัย
3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ผู้เชี่ยวชาญ น�ำไป Try Out กับบุคลากรทางการศึกษาที่
องค์ประกอบเพื่อน�ำมาจัดท�ำนิยามเชิงปฏิบัติการและน�ำ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารมาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค�ำถาม (Reliability โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Alpha Coefficient) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร,
ในการวิจัย
4. น�ำแบบสอบถามฉบับร่าง ที่จัดท�ำขึ้นเสนอ 2545 : 210) ) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.79
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความตรงและความ
7 . 1 ข อ ห นั ง สื อ จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
สมบูรณ์ของเนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาที่เหมาะสม
มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร ์ น ถึ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเขต

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อขอ
อนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
7.2 ขอความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา
ในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จ�ำนวนทั้งหมด 206 คน เพื่อ
ตอบแบบสอบถาม
7.3 ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามไปแจกให้กบั บุคลากร
ทางการศึกษา จ�ำนวน 206 ฉบับ ด้วยตนเอง และได้รับ
แบบสอบถามดังกล่าว กลับคืนมา จ�ำนวน 206 ฉบับ
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7.4 ผู ้ วิ จั ย ได้ ต รวจความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทุกฉบับ ปรากฏว่าแบบสอบถามทุกฉบับ
มีความสมบูรณ์ สามารถน�ำไปวิเคราะห์ จ�ำนวน 206
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
(Frequency) และเป็นร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและอันดับที่ของบุคลากรทางการ ศึกษาที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 โดยรวม
ด้าน
1
2
3
4
5
6

การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
รวม

จากตารางที่ 1 แสดงว่า บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

n = 206
x
4.24
4.18
3.98
4.04
4.11
4.04
4.10

SD
0.38
0.49
0.49
0.58
0.52
0.85
0.34

ระดับความคิดเห็น

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
2
6
4
3
5

หลักนิติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า และอันดับสุดท้ายคือ
ด้านหลักความโปร่งใส ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย (n=50 คน )
ระดับความ
x
SD
คิดเห็น

หญิง (n=156 คน )
ระดับความคิด
x
SD
เห็น

ด้าน

หลักธรรมาภิบาล

t

p

1

หลักนิติธรรม

4.34

0.44

มาก

4.20

0.36

มาก

2.28*

0.02

2

หลักคุณธรรม

4.19

0.51

มาก

4.18

0.49

มาก

0.09

0.93

3

หลักความโปร่งใส

3.98

0.53

มาก

3.98

0.48

มาก

0.06

0.94

4

หลักการมีส่วนร่วม

4.01

0.62

มาก

4.05

0.58

มาก

-0.41

0.68

5

หลักความรับผิดชอบ

4.11

0.62

มาก

4.12

0.49

มาก

-0.05

0.96

6

หลักความคุ้มค่า
รวม

4.02
4.11

0.90
0.50

มาก
มาก

4.05
4.10

0.84
0.32

มาก
มาก

-0.18
0.74

0.86
0.94

จากตารางที่ 2 แสดงว่า บุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามเพศ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิงมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05 ในด้านหลักนิติธรรม โดยบุคลากรทางการศึกษา
เพศชาย (x =4.34) มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสูงกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาเพศหญิง (x =4.20) ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ด้าน

1
2
3

ปริญญาตรี
(n=151 คน)

หลักธรรมาภิบาล

หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส

x

SD

4.26
4.19
3.99

0.38
0.51
0.50

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

สูงกว่าปริญญาตรี
(n=55 คน)
x

SD

4.18
4.17
3.96

0.38
0.45
0.47

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

t

p

1.18
0.21
0.31

0.24
0.84
0.76
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ระดับการศึกษา
ด้าน

4
5
6

ปริญญาตรี
(n=151 คน)

หลักธรรมาภิบาล

หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
รวม

x

SD

4.05
4.12
4.00
4.10

0.58
0.54
0.89
0.38

สูงกว่าปริญญาตรี
(n=55 คน)

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงว่ า บุ ค ลากรทางการ
ศึกษาที่มีการศึกษาปริญญาตรี และการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธร
รมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากร

x

SD

4.03
4.11
4.16
4.10

0.60
0.48
0.75
0.30

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

t

p

0.26
0.11
-1.19
-0.01

0.80
0.91
0.24
0.99

ทางการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการ
ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ไม่แตกต่างกันกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามประสบการณ์ท�ำงาน
ประสบการณ์ทำ�งาน
ด้าน

หลักธรรมาภิบาล
x

น้อยกว่า 10 ปี
(n=185 คน)
ระดับความคิด
SD
x
เห็น

สูงกว่า 10 ปี
(n=21 คน)
ระดับความคิด
SD
เห็น

t

p

1 ด้านหลักนิติธรรม

4.22

0.38

มาก

4.38

0.41

มาก

-1.76

0.08

2 ด้านหลักคุณธรรม

4.18

0.48

มาก

4.18

0.56

มาก

0.02

0.99

3 ด้านหลักความโปร่งใส

3.99

0.49

มาก

3.95

0.54

มาก

0.34

0.73

4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม
5 ด้านหลักความรับผิดชอบ
6 ด้านหลักความคุ้มค่า
รวม

4.05
4.12
4.03
4.10

0.58
0.51
0.86
0.36

มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
4.05
4.08
4.10

0.64
0.58
0.79
0.36

มาก
มาก
มาก
มาก

0.69
0.60
-0.24
0.24

0.49
0.55
0.81
0.81
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จากตารางที่ 4 แสดงว่าบุคลากรทางการศึกษาที่
มีประสบการณ์ท�ำงานน้อยกว่า 10 ปี และประสบการณ์
ทางการศึกษามากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาประสบการณ์
ท�ำงานน้อยกว่า 10 ปี และประสบการณ์ทางการศึกษา
มากว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย
1. บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จ�ำแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านหลักนิตธิ รรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ดังนี้
3.1 ปัญหาการบริหารงาน บุคลากรทางการ
ศึกษาในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความคิดเห็นว่าการ
บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮอ่ งสอน เขต 1 ผูบ้ ริหารบริหารงานตามใจ ไม่กระจาย

ภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรยึดหลักระบบอุปถัมภ์
เกิดความล�ำเอียง ไม่มีการวางแผนงานประชุมชี้แจงการ
ใช้จา่ ยงบประมาณท�ำให้เกิดความไม่โปร่งใส ไม่เปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท�ำให้เกิดความผิดพลาดบ่อย มีผลเสียต่อส่วนรวมและ
หมู่คณะ
3.2 แนวทางในการพัฒนา บุคลากรทางการ
ศึก ษาเสนอให้ผู้บริหารสถานศึก ษามีความเป็นกลาง
ควรบริ ห ารงานด้ ว ยเหตุ ผ ล ใช้ ม าตรฐานเดี ย วกั น
กระจายภาระงานให้เหมาะสม พิจารณาตามผลงาน และ
ความสามารถ สร้างจิตส�ำนึกให้บุคลากรโดยจัดอบรม
คุณธรรมและมอบรางวัลให้ มีปฏิทินก�ำหนดงาน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ถูกเรื่องและประชุมชี้แจงทุกครั้งเมื่อมีการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการณ์และสนับสนุน
โดยยึดหลักบริการงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูเ่ สมอเพือ่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อภิปรายผล
1. บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พบว่าบุคลากร
ทางการศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบที่หน่วยงานก�ำหนด
ไว้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงจ�ำเป็น
ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมชัย สมท่า
(2547:39) เรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบตั ิ
การสอนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และทินกร อัครศรีชัยโรจน์
(2550:113) เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความคิดเห็นของประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอนเกี่ยว
กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รอง ปัญสังหา (2548:72) เรื่อง พฤติกรรมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากในด้านหลักนิติธรรม สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของเฉลิมชัย สมท่า (2547) เรื่อง การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาในด้ า นหลั ก คุ ณ ธรรมเป็ น อั น ดั บ
แรกอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เกียรติศกั ดิ์ ศรีสมพงษ์ (2548) เรือ่ ง การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี พบว่าครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี มีความคิดเห็น
ว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนบริหารงานโดยเน้นความโปร่งใส เป็น
อันดับแรก สอดคล้องกับเสริม เกื้อสังข์ (2551) เรื่อง
การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง พบว่าการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรังใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ หลักความรับผิดชอบเป็นอันดับแรก และ
นัยนา เจริญพล (2552)เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
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การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิด
เห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถาน
ศึกษา มีความเห็นในระดับโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
หลักความรับผิดชอบ
2. บุคลากรทางการศึกษาของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ ฮ ่ อ งสอน เขต 1 ที่ มี เ พศ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การท�ำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสาถาน
ศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านนิติธรรมบุคลากรเป็น
เพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริการสถานศึกษา ในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน แตกต่างกันเนือ่ งจากการ
ปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ไม่ได้จ�ำกัดเพศ จะเป็นเพศใด
ก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ปรเมศวร์ ปญญาวชิโร (2554:157) ศึกษาวิจัย
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในเขตอ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จ�ำแนกตามเพศโดยรวมแตกต่างกัน เพราะเนื่องจากการ
ปฏิบตั งิ านในแต่หน้าทีไ่ ม่ได้จากัดอยูท่ เี่ พศ จะเป็นเพศใด
ก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา จึงท�ำให้
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลคล้ายๆ กัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระมหาล�ำพึง ธีรปัญโญ (2554:83)
เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
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นวมินทราชูทิศมัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน
บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ท�ำงาน
แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่ า มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา จึ ง ท� ำ ให้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ ท� ำ งานต่ า งกั น มี ค วามเข้ า ใจหลั ก ธร
รมาภิ บ าลคล้ า ยๆกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
เกียรติศักดิ์ ศรีสมพงษ์ (258:71) เรื่อง การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีพบ
ว่ า การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต ่ อ สภาพ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรีที่มีประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหาร
แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห าร ตั้ ง แต่
1-10 ปี และผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป มีสภาพการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
3. ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ดังนี้ 1) ปัญหาการบริหารงาน บุคลากรทางการ
ศึกษาในอ�ำเภอเมือง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความคิดเห็นว่าการ
บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮอ่ งสอน เขต 1 ผูบ้ ริหารบริหารงานตามใจ ไม่กระจาย
ภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรยึดหลักระบบอุปถัมภ์
เกิดความล�ำเอียง ไม่มีการวางแผนงานประชุมชี้แจงการ

ใช้จา่ ยงบประมาณท�ำให้เกิดความไม่โปร่งใส ไม่เปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ท�ำให้เกิดความผิดพลาดบ่อย มีผลเสียต่อส่วนรวมและ
หมู่คณะ 2) แนวทางในการพัฒนา บุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอให้ผบู้ ริหารสถานศึกษามีความเป็นกลาง ควร
บริหารงานด้วยเหตุผล ใช้มาตรฐานเดียวกัน กระจาย
ภาระงานให้เหมาะสม พิจารณาตามผลงาน และความ
สามารถ สร้างจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรโดยจัดอบรมคุณธรรม
และมอบรางวัลให้มีปฏิทินก�ำหนดงาน โปร่งใสตรวจ
สอบได้ถูกเรื่องและประชุมชี้แจงทุกครั้งเมื่อมีการด�ำเนิน
การแล้วเสร็จ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการณ์และสนับสนุนโดย
ยึดหลักบริการงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ไปใช้
1.1 ควรเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทางการศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการท�ำงานร่วมกัน การด�ำเนินงานต่างๆ
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
1.2 ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ชุมชนหรือบคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
1.3 ควรน� ำ ผลการวิ จั ย นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาบริหารสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาวิ จั ย ความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 1 ตัวแปรอื่น ๆ เช่น รายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ต�ำแหน่งในการท�ำงาน
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2.2 ควรศึ ก ษาวิ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
2.3 ควรศึ ก ษาวิ จั ย ความโปร่ ง ใส่ ใ นการ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารสถาน
บริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 1
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ความคิดเห็นของครูในอำ�เภอแม่ลาน้อย สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ประจำ�สายงานของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*
Opinion of Teachers in Amphur Maelanoi, under the Office
of Maehongson Primary Education Service Area 2 toward the
Operation on Functional Competencies of the Office of
Basic Education Commission
สุธินันท์ วิมาลัย**
ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์***

บทคัดย่อ

ดร.เจตนา เมืองมูล****

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครูใน
อ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู
ในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน
280 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮอ่ งสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2555 โดยการก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของเครซีแ่ ละมอร์แกน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) และ การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะประจ�ำสายงาน โดยรวม อยูใ่ นระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อยมีความคิดเห็นอันดับแรก
ได้แก่ การบริหารจัดการชั้นเรียน รองลงมา การพัฒนาผู้เรียน และ ภาวะผู้น�ำครู ตามล�ำดับ

*วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
**นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
***อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ�พูน เขต 1
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2. ความคิดเห็นของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำแนก
ตามเพศ อายุ วิทยฐานะ และประสบการณ์ในการท�ำงานในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮอ่ งสอน เขต 2 ทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู รายด้านเรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
พบว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อยมีข้อเสนอแนะอันดับแรก ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รองลงมา
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ ภาวะผู้น�ำครู ตามล�ำดับ
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะประจำ�สายงาน; สมรรถนะ; สมรรถนะประจำ�สายงานของครู

Abstract
The purposes of this study were to investigate and to compare the opinions of teachers
and based on the study’s findings, to suggest ways to improve the functional competencies of the
Basic Education Commission in Maelanoi, under the office of Maehongson Primary Education
Service Area 2. The sample consisted of 162 teachers from Amphur Maelanoi under the office of
Maehongson Primary Education Service Area 2. This group was categorized according to gender,
age, education, academic standing, and educational experience. The instruments used to collect
data were a personal inventory and a five-response rating scale questionnaire. The statistics used
in analyzing the data were percentages, means, standard deviations and t-tests.
The findings of this research were as follows: Teachers’ opinions their personal competencies
considered class management, student motivation and teacher’s leadership as the most important;
A comparison of teachers’ opinions towards the competencies of the Basic Education Commission,
have found that generally they do not have different opinions according to their sex, level of position,
and work experience in schools; and Teachers’ opinions towards the competencies of individual
teachers, categorizing the items from most to least showed that they valued school curriculum
management and studying, analysis, multiply and research in order to develop studying activities,
and the last item was teacher’s leadership.
Keywords: Functional Competency; Competency; Functional Competencies for Teacher

บทนำ�
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการท�ำงาน
ซึ่ ง เป็ น อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ที่ ส ่ ว นราชการจะต้ อ งด� ำ เนิ น การ
เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี,
2545 หน้า 12) ที่ก�ำหนดให้การบริหารราชการต้อง

เป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2546
หน้า 25) ได้ก�ำหนดให้ข้าราชการใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผน
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ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551 - พ.ศ.
2555 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “ระบบราชการไทยมุ่ง
เน้นประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับ
ตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมและธรรมาภิบาล” การพัฒนาระบบราชการ
ไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้องขับเคลื่อนไปให้ถึงเพื่อให้วิสัย
ทัศน์เป็นจริง จึงได้มีก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยไว้ 4 ประการ คือ 1) ยกระดับการให้
บริการและการท�ำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของประชาชนทีม่ คี วามสลับซับซ้อน หลาก
หลายและเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2) ปรับรูปแบบการ
ท�ำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 3) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ
ในการเรียนรู้ มีความคิดริเริม่ เปลีย่ นแปลงและปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ และ 4) สร้างระบบ
การก�ำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งท�ำให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีจติ ส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน
และต่อสังคมโดยรวม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7
มาตรฐาน 52 ก�ำหนดให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก�ำกับและประสานให้
สถาบันที่ท�ำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้ม
แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจ�ำการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำ� หนดเกณฑ์
การประเมินเพือ่ ขอมี หรือเลือ่ นวิทยฐานะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ค�ำนึงถึงความประพฤติ คุณภาพการ

ปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (ที่ ศธ 0206.3/ว 25) และส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ได้ก�ำหนดการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ไว้วา่ “ทุกคนจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องพัฒนา”
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ได้กำ� หนดมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 1) มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้
แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ
สามารถตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส�ำคัญ
กับวิชาชีพทางการศึกษาและก�ำหนดให้มวี ชิ าชีพควบคุม
นั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2548 หน้า 4)
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 184
โรงเรียน มีครูทั้งหมด 1,041 คน บริบทของโรงเรียนใน
สังกัดส่วนใหญ่ตงั้ อยูบ่ นทีร่ าบสูง การเดินทางยากล�ำบาก
และห่างไกลจากตัวเมือง ดังนัน้ การติดต่อสือ่ สาร รวมถึง
การรับข่าวสารเกิดความล่าช้ามาก จึงท�ำให้ครูในโรงเรียน
ที่ห่างไกลเหล่านั้นขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารการ
อบรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพครูอย่างน่าเสียดาย
อีกทัง้ ความยากล�ำบากในการเดินทางท�ำให้ศกึ ษานิเทศก์
และผู้มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม และก�ำกับดูแลสถานศึกษา
ในสังกัดท�ำได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงเกิดปัญหาตามมา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและประจ�ำสายงาน
ของตน ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารงานตามวิสยั ทัศน์ทจี่ ะสร้างคนเมืองหมอก
สามฤดู (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) สู่มาตรฐานสากลภายใน
ปีพ.ศ.2563 นี้ ผู้ศึกษาในฐานะเป็นครู จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตาม
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สมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง ในเรื่องของการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิง
คุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
ในอ�ำเภอแม่ลาน้อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ใ นอ� ำ เภอ
แม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ใ น
อ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู จ�ำแนกตามปัจจัย
พื้นฐานส่วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะของครู ใ นอ� ำ เภอ
แม่ ล าน้ อ ย สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู

ความสำ�คัญของการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะได้ทราบความแตกต่างของ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน เพือ่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
จะได้น�ำข้อมูลไปพัฒนาการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ประจ� ำ สายงานของครู ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน
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เขต 2 จะได้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะประจ� ำ
สายงานของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย ตลอดจนครูในอ�ำเภอ
และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ๆ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อีกด้วย

ขอบเขฅของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา ตาม
นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภายใต้ โ ครงการ
ไทยเข็ ม แข็ ง ในเรื่ อ งของการยกระดั บ คุ ณ ภาพครู ทั้ ง
ระบบ : กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาครูรายบุคคล แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้
เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เรี ย น ภาวะผู ้ น� ำ ครู และ
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู
ในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 280 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา
2555 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) ตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, 1970, PP. 607 - 610) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 162 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษา วิทยฐานะ และ ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ในสถานศึกษา
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3.1.1 เพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชาย ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การ
และ เพศหญิง
พัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์
3.1.2 อายุ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ น้อยกว่า สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้น�าครู
และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
หรือเท่ากับ 30 ปี และมากกว่า 30 ปี
3.1.3 วุฒิการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพื่อการจัดการเรียนรู้
ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี
3.1.4 วิทยฐานะ แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ไม่มี กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
วิทยฐานะ และมีวิทยฐานะ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ ก รอบแนวคิ ด ตามนโยบายของ
98
3.1.5 ประสบการณ์ในการท�างานในสถาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง ใน
ศึกษา แบ่
งเป็น 2 กลุ
แก่ น้จอยั ยกว่าหรือเท่ากับ 10 เรื่องของการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมจัด
กรอบแนวคิ
ดที่ม่ใชใได้นการวิ
ปี และมากกว่า ผู10
วิจัยปีไดใชกรอบแนวคิดตามนโยบายของกระทรวงศึ
การเชิภายใต
โครงการไทยเข็
ง รายบุคคล
ระบบพักฒษาธิ
นาครู
งคุณภาพเพื
่อการพัฒมแข็
นาครู
3.2่องของการยกระดั
ตัวแปรตาม ได้
การปฏิ
ัติงานตาม
ในเรื
บคุแณก่ภาพครู
ทั้งบระบบ
: กิจกรรมจั
ฒนาครูเชิงคุณภาพเพืก่อษาขั
การพั
(ส�าดนัระบบพั
กงานคณะกรรมการการศึ
้นพืฒ้นนาฐาน, 2553)
ครูรายบุคาคล)
(สํานักงานคณะกรรมการการศึ
2553) ดังแสดงในภาพประกอบท
สมรรถนะประจ�
สายงานของครู
แบ่งออกเป็น 6 กด้ษาขั
าน ้นพืดั้นงฐาน.
แสดงในภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของครู
มีดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. วิทยฐานะ
5. ประสบการณในการทํางาน
กษาจัย
วิธในสถานศึ
ีดําเนินการวิ

ตัวแปรตาม

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจําสายงานของ
ครู ใน 6 ดาน คือ
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
2. การพัฒนาผูเรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
5. ภาวะผูนําครู
6. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู

ภาพประกอบที่1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
congruence : IOC) ของข้อค�าถามกับนิยามศัพท์แล้ว
วิธีดำาเนินการวิจัย
่มีค่าIOC าเฉลี
่ยตั้งบแต่ 0.50 ขึ้นไป
เครื
บรวบรวมข
อมูลเปอนมูแบบสอบถามแบบมาตราส
วนประมาณค
5 ระดั
เครื่อ่ องมืงมือทีอ่ใทีช่ ใช้นการเก็
ใ นการเก็
บ รวบรวมข้
ล เป็ น เลือกข้อค�าถามที
(บุญ
ธรรม
ดาบริสบุทัตธิิงานตามสมรรถนะ
์, 2542, หน้า 114) ซึ่งมีค่า
(Rating Scale) เกี่ยวกัวบนประมาณค่
ความคิดเห็นของครู
ในอําบเภอแม
ลาน
อยทีกิ่มจีตปรี
อการปฏิ
แบบสอบถามแบบมาตราส่
า 5 ระดั
ที่ได้้นอพืยู้น่รฐาน.
ะหว่านํงาแบบสอบถามให
(-0.30) – 1.00 และมีค่าความเชื่อ
าสายงานของครู
ของสํดานัเห็กนงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
(Ratingประจํ
Scale)
เกี่ยวกับความคิ
ของครูในอ�าเภอ IOC
จํานวนบ3ัตทิงาานตามสมรรถนะประจ�
น ตรวจสอบความตรงเชิางเนื้อมัหา
validity)
คาดัชนีความ (Cronbach)
่นเท่(Content
ากับ 0.97
ตามวิธซึีข่งมีองครอนบาค
แม่ลาน้ผูอเชียที่ยวชาญ
่มีต่อการปฏิ
สอดคลอขง(Index
Item objective congruence
IOC)เคราะห์
ของขอคํขา้อถามกั
ทแลวได้
เลือแกก่ ค่าความถี่
มูลใช้บสนิถิยามศั
ติพื้นพฐาน
สายงานของครู
องส�านักofงานคณะกรรมการการศึ
กษา :การวิ
ขอคําถามที่มีคา IOC เฉลี่ยตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 114) ซึ่งมีคา IOC ที่
ขั้นพื้นฐาน. น�าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย
ไดอยูระหวาง (-0.30) – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเท(าxกั)บ และค่
0.97 าตามวิ
ธีของครอนบาค (SD)
(Cronbach)
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ การทดสอบ
ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิ
ง
เนื
อ
้
หา
(Content
validity)
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency)
ค
า
ร
อ
ยละ
(Percentage)
การหา
ซึง่ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective ค่าที (t-test)
คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ การทดสอบคาที (t-test)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและอันดับทีข่ องครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 2 ทีม่ ตี อ่ การ ปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะประจ�ำ
สายงานของครู โดยรวมและรายด้าน n=162
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมรรถนะประจำ�สายงานของครู
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ภาวะผู้นำ�ครู
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
รวม

x
3.85
4.06
4.08
3.82
3.99
3.99

SD
0.41
0.54
0.47
0.50
0.43
0.48

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

0.47

มาก

อันดับที่
5
2
1
6
3
4

อ�ำเภอแม่ลาน้อยมีความคิดเห็นอันดับแรก คือ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน รองลงมา การพัฒนาผู้เรียน และอันดับ
สุดท้าย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำ
สายงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ครูใน

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวมและ
รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน จ�ำแนกตามเพศ
สมรรถนะประจำ�สายงาน
1. การบริหารหลักสูตรและการ จัดการ
เรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. ภาวะผู้นำ�ครู

ชาย (n=67)

หญิง (n=95)

x

SD

ระดับ

x

SD

ระดับ

t

p

3.80

0.40

มาก

3.88

0.41

มาก -1.31 0.19

4.02
4.03

0.49
0.50

มาก
มาก

4.08
4.11

0.57
0.45

มาก -0.66 0.51
มาก -0.98 0.33

3.77

0.52

มาก

3.86

0.49

มาก -1.10 0.27

3.98

0.40

มาก

4.00

0.46

มาก -0.28 0.78
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สมรรถนะประจำ�สายงาน

ชาย (n=67)

หญิง (n=95)

x

SD

ระดับ

x

SD

ระดับ

t

p

6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วม
มือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้

3.98

0.45

มาก

4.00

0.50

มาก -0.17 0.86

รวม

3.90

0.46

มาก

3.96

0.48

มาก -1.02 0.31

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ครูเพศชายและเพศหญิง สมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวมและรายด้าน ไม่
ในอ�ำเภอแม่ลาน้อยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตาม แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวมและ
รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน จ�ำแนกตามอายุ
สมรรถนะด้าน
1. การบริหารหลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. ภาวะผู้นำ�ครู
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
รวม

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ป (n=79)

มากกว่า 30 ปี(n=83)

x

SD

ระดับ

x

SD

ระดับ

t

p

3.80

0.37

มาก

3.90

0.43

มาก

-1.62

0.11

4.02
3.99

0.54
0.44

มาก
มาก

4.09
4.16

0.54
0.48

มาก
มาก

-0.84
-2.26*

0.40
0.03

3.84

0.51

มาก

3.81

0.51

มาก

0.36

0.72

3.92

0.42

มาก

4.06

0.43

มาก

-2.17*

0.03

3.93

0.47

มาก

4.05

0.47

มาก

-1.60

0.11

3.88

0.46

มาก

3.99

0.48

มาก

-1.92

0.06

*อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำ
สายงานของครู จ�ำแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะแตกต่างกันในด้านบริหาร

จัดการชั้นเรียนและด้านภาวะผู้น�ำครอย่างมีนัยส�ำคัญที่
ระดับ.05 โดยครูที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู
มากกว่าครูที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ส่วนด้าน
อื่นไม่แตกต่างกัน
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หน้าที่ 105

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวมและ
รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (n=128)
x
SD
ระดับ

สูงกว่าระดับปริญญาตรี (n=34)
x
SD
ระดับ

1. การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้

3.81

0.39

มาก

3.98

0.45

2. การพัฒนาผู้เรียน

4.02

0.53

มาก

4.21

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน

4.04

0.47

มาก

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน

3.80

0.48

5. ภาวะผู้นำ�ครู

3.98

สมรรถนะประจำ�สายงาน

6. การสร้างความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
รวม

t

p

มาก

-2.19*

0.03

0.55

มาก

-1.85

0.07

4.21

0.44

มาก

-1.95

0.05

มาก

3.89

0.59

มาก

-0.92

0.36

0.42

มาก

4.04

0.47

มาก

-0.69

0.49

3.96

0.46

มาก

4.11

0.52

มาก

-1.71

0.09

3.91

0.46

มาก

4.04

0.50

มาก

-2.03*

0.04

*อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
ที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงาน
ของครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มี

วุฒิระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิด
เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะประจ� ำ สายงาน
ของครูแตกต่างกันในด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวมและ
รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน จ�ำแนกตามวิทยฐานะ
สมรรถนะประจำ�สายงาน
1. การบริหารหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน

ไม่มีวิทยฐานะ(n=122)
x SD
ระดับ
3.81 0.40 มาก

มีวิทยฐานะ(n=40)
x SD
ระดับ
3.98 0.42 มาก

4.06
4.06

4.05
4.13

0.52
0.46

มาก
มาก

0.60
0.50

มาก
มาก

t

p
-2.43*

0.02

0.08
-0.87

0.94
0.39

หน้าที่ 106
สมรรถนะประจำ�สายงาน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. ภาวะผู้นำ�ครู
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับ ชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
รวม
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ไม่มีวิทยฐานะ(n=122)
x SD
ระดับ
3.82 0.51 มาก

มีวิทยฐานะ(n=40)
x SD
ระดับ
3.83 0.49 มาก

3.97
3.99

0.43
0.45

มาก
มาก

4.06
4.00

0.45
0.57

3.92

0.46

มาก

4.00

0.51

t

p
-0.04

0.97

มาก
มาก

-1.13
-0.05

0.26
0.96

มาก

-1.33

0.19

*อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 แสดงว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูในอ�ำเภอ

แม่ลาน้อยทีไ่ ม่มวี ทิ ยฐานะและมีวทิ ยฐานะมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในด้าน การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อื่นไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวมและ
รายด้าน ทั้ง 6 ด้าน จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงานในสถานศึกษา
สมรรถนะประจำ�สายงาน
1. การบริหารหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ วิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. ภาวะผู้นำ�ครู
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
กับ ชุมชนเพื่อการจัดการ เรียนรู้
รวม

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
(n=119)
x
SD
ระดับ
3.79 0.38
มาก

x
4.01

SD
0.44

ระดับ
มาก

t

p

-3.01*

0.00

4.05
4.04
3.82

0.52
0.46
0.50

มาก
มาก
มาก

4.07
4.17
3.82

0.59
0.48
0.51

มาก
มาก
มาก

-0.20
-1.58
0.04

0.84
0.12
0.97

3.96
4.00

0.42
0.46

มาก
มาก

4.07
3.97

0.46
0.53

มาก
มาก

-1.43
0.31

0.16
0.76

3.91

0.46

มาก

4.01

0.50

มาก

-1.64

0.10

*อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มากกว่า 10 ปี(n=43)

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จากตารางที่ 6 แสดงว่า ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
ที่ มี ป ระสบการณ์ น ้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 10 ปี แ ละ
ประสบการณ์ ม ากกว่ า 10 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู โดยรวม
ไม่แตกต่าง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูในอ�ำเภอ
แม่ลาน้อยที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
และครูที่มีประสบการณ์มากกวา 10 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกันในด้าน การบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อื่นไม่แตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ครู ใ นอ� ำ เภอแม่ ล าน้ อ ย สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแม่ ฮ ่ อ งสอน เขต
2 มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะ
ประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่าครู
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือ
การบริหารจัดการชั้นเรียน รองลงมา การพัฒนาผู้เรียน
และอันดับสุดท้าย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน
อ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู พบว่า
2.1 ครู เ พศชายและเพศหญิ ง มี ค วาม
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่แตก
ต่างกัน
2.2 ครูที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
และอายุมากกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
งานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปีและอายุมากกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นใน
ด้านการพัฒนาผู้เรียนและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่าครูที่มีอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
2.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสู ง กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นในด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 โดยครูที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านมากกว่าครูทมี่ กี ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.4 ครู ที่ ไ ม่ มี วิ ท ยฐานะและมี วิ ท ยฐานะ
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะ
ประจ� ำ สายงานของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่ า ครู ที่ ไ ม่ มี วิ ท ยฐานะและครู ที่ มี
วิทยฐานะมีความคิดเห็นในด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวิทยฐานะ มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานมากกว่าครูที่ไม่มีวิทยฐานะ
2.5 ครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานใน
สถานศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และมากกว่า
10 ปี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูทมี่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานในสถาน
ศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และครูทมี่ ปี ระสบการณ์
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ในการท�ำงานในสถานศึกษามากกว่า 10 ปีมีความคิด
เห็นในด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานในสถานศึกษามากกว่า
10 ปี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานในสถานศึกษาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ปี
3. ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อยมีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงาน ดังนี้
3.1 การบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การ
เรียนรู้ เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหา
น้อย พบว่า อันดับแรกได้แก่ หลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรูต้ อ้ งมีการปรับเปลีย่ นตามสภาพจริงและบริบทของ
โรงเรียน ร้อยละ 75.31 และอันดับสุดท้ายได้แก่ หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ร้อยละ
14.20
3.2 การพัฒนาผู้เรียน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับ
แรกได้แก่ พัฒนาผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ร้อยละ 54.32 และอันดับสุดท้ายได้แก่ เปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนมีสว่ นในการก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรูข้ องตนเอง
ร้อยละ 15.43
3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับ
แรกได้แก่ จัดห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
82.72 และอันดับสุดท้ายได้แก่ บริหารจัดการชั้นเรียน
ตามข้อตกลงของห้องเรียน ร้อยละ 6.17
3.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับแรกได้แก่ ครูต้องรู้จัก
สังเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหา
ต้องรีบหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 92.59 และอันดับสุดท้าย

ได้แก่ ครูต้องมีการท�ำวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
ร้อยละ 21.60
3.5 ภาวะผู้น�ำครู เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับแรกได้แก่
ครูต้องชี้น�ำนักเรียนในทางที่ดีหรือเป็นแบบอย่างที่ดี
ร้อยละ 92.59 และอันดับสุดท้ายได้แก่ ครูต้องมีความ
สามัคคีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ร้อยละ 14.81
3.6 การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับ
แรกได้ แ ก่ ชุ ม ชนต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน ร้อยละ 77.16 และ
อันดับสุดท้ายได้แก่ ไม่ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ในบางเรื่องที่เห็นว่าควรรับรู้กันภายใน
โรงเรียนเท่านั้น ร้อยละ 5.56

อภิปรายผล
1. ครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
รวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ครูมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน รองลงมา การพัฒนาผู้เรียน และอันดับ
สุดท้าย คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงาน
ของครูว่ามีความส�ำคัญ เนื่องจากขณะนี้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ มี น โยบายที่ จ ะให้
ผู้บริหารและครูเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ เพื่อ
ให้สมั พันธ์กบั ระบบการเลือ่ นวิทยฐานะ ทีน่ ำ� ไปสูแ่ รงจูงใจ
หลัก คือ เงินประจ�ำต�ำแหน่งวิทยฐานะ และคาดหวังว่า
จะน�ำไปสูศ่ กั ยภาพการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนในทีส่ ดุ
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญาณี ล้วนประเสริฐ
(2552) ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สงขลา เขต 3 พบว่า ตามความคิดเห็นของกลุม่ ผูบ้ ริหาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ฐิตพิ งษ์ ตรีศร (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
พบว่า ตามความคิดเห็นของครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาในแต่ละด้าน อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน
อ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของครู พบว่า
2.1 ครู เ พศชายและเพศหญิ ง มี ค วาม
คิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะประจ� ำ
สายงานของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศไม่ใช่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะหรือส่งผลน้อย เนื่องจาก
สมรรถนะ คื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น พื้ น ฐาน ประกอบ
ด้วย 5 ประเภทส�ำคัญ คือ แรงจูงใจ คุณลักษณะหรือ
นิสัย ความคิดรวบยอด ความรู้ และทักษะ (สเปนเซอร์
และ สเปนเซอร์, Spencer and Spencer. 2536)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพงษ์ ตรีศร (2552:
บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า ตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของไพบูลย์ จารีต (2553:
บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ
ครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของ
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ข้าราชการครูในด้านเพศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน
2.2 ครูที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
และอายุมากกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
งานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นใน
ด้านการพัฒนาผู้เรียนและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่าครูที่มีอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีอายุ
มากกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ในการสอนมากและได้รับ
การฝึกอบรมในด้านการพัฒนาผู้เรียนและการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนมานาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของภาวินี บุญเสริม (2546 : 82
- 90) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบและการศึกษา
ภูมิหลังที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพของครูนาฏศิลป์ระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ครูที่มีสมรรถภาพในคุณลักษณะ
ร่วมทั่วไปสูงนั้นส่วนใหญ่เป็นครูในกลุ่มอายุ 40-49 ปี
มีประสบการณ์ในการสอนมากและได้รับการฝึกอบรม
สมรรถภาพของครูนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา ประกอบ
ด้วย สมรรถภาพในคุณลักษณะร่วมทัว่ ไป 5 องค์ประกอบ
คือ ด้านวิชาการ ด้านทักษะการสอน ด้านความเป็นครู
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ สมรรถภาพ
คุณลักษณะเฉพาะ 2 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ทาง
นาฏศิลป์ และด้านทักษะนาฏศิลป์
2.3 ครู ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ
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ปริญญาตรีมีความคิดเห็นในด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่าครู
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พุฒิ เด่นสมพรพันธ์ (2543, หน้า 10) ที่กล่าวว่า
วุฒกิ ารศึกษาเป็นปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลทีเ่ ป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะใน
การงาน และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของชาญวิชญ์ แสง
สว่าง และคณะ (2547, บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาความต้องการ
ในการพัฒนาสูก่ ารเป็นครูมอื อาชีพของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมคี วามต้องการในการพัฒนาสูค่ วามเป็นครูมอื
อาชีพสูงกว่าครูทมี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีและต�ำ่
กว่าปริญญาตรี อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพร
พรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2553 : 78) ได้ท�ำการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของพนักงานขายใน
ประเทศ พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน
ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน มี
ผลต่อสมรรถนะหลักในการท�ำงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2 . 4 ค รู ที่ มี วิ ท ย ฐ า น ะ แ ล ะ ที่ ไ ม ่ มี
วิ ท ยฐานะ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
ส ม ร ร ถ น ะ ป ร ะ จ� ำ ส า ย ง า น ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น ค ณ ะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูทมี่ วี ทิ ยฐานะ และครูที่
ไม่มวี ทิ ยฐานะมีความคิดเห็นในด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวิทยฐานะ มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานมากกว่าครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะครูที่มีวิทยฐานะได้ผ่านการประเมินวิทยฐานะ
มาแล้ว และทราบถึงความส�ำคัญด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ เพราะด้านการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้เป็นสมรรถนะที่อยู่เป็นอันดับแรกที่

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 :
25 - 38) ก�ำหนดไว้ในการประเมินสมรรถนะประจ�ำสาย
งานของครู ส่วนครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะจึงไม่ทราบว่าด้าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีความส�ำคัญ
แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยโดยรวม มีความสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของฐิตพิ งษ์ ตรีศร (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ท�ำการวิจยั เรือ่ ง สมรรถนะการปฏิบตั งิ านของครูในสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
3 เมื่อจ�ำแนกตามวิทยฐานะ พบว่า การเปรียบเทียบ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู จ�ำแนกตามวิทยฐานะ
ไม่แตกต่างกัน
2.5 ครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานใน
สถานศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และมากกว่า
10 ปี มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
ประจ�ำสายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานใน
สถานศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 10 ปี และครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานในสถานศึกษามากกว่า 10
ปี มี ค วามคิ ด เห็ น ในด้ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รและการ
จั ด การเรี ย นรู ้ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน
ในสถานศึกษามากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานใน
สถานศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมิใช่
เป็นตัวแปรที่จะมีความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของกิ ติ ม า ปรี ดิ ล ก (2529, หน้ า 66)
สรุปว่า ครูอาจารย์ถึงแม้ว่าประสบการณ์จะต่างกัน แต่มี
การปรึกษาหารือ แนะน�ำซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานตาม
กรอบภารกิจและแนวทางเดียวกันได้แก้ปัญหาร่วมกัน
จึงมีความคิดเห็นและการท�ำงานไม่แตกต่างกัน เพราะ
รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นตัว

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หน้าที่ 111

แม่ลาน้อยมีที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายตามภูเขาต่างๆ จึง
ท� ำ ให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารไม่ ส ะดวก ส่ ง ผลให้ ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลมีความล่าช้าอย่างยิ่ง
1.2 ผลการวิจัยท�ำให้ทราบว่าสมรรถนะของครู
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ดังนั้นในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ครูควรเน้นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ครูมคี วามรูค้ วามสามารถ
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
1.3 ผลการวิจัยท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะการ
พัฒนาสมรรถนะทั้ง 6 ด้านของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูควรน�ำข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะประจ�ำสายงานของครูในอ�ำเภอแม่ลาน้อย
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูและ
ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ต ่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะหลั ก ใน
อ�ำเภอแม่ลาน้อย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจ�ำสายงานในอ�ำเภอ
อื่น ที่สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ข้อเสนอแนะ
แม่ฮ่องสอน เขต 2
2.3 ควรศึกษาเรื่องของแรงจูงใจในการปฏิบัติ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง งานตามสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะประจ�ำสายงาน
ท� ำ ได้ อ ย่ า งยากล� ำ บาก เนื่ อ งจากโรงเรี ย นในอ� ำ เภอ ของครู

ก�ำหนด ท�ำให้ครูได้ยึด และประพฤติปฏิบัติจนเกิดการก
ระท�ำที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546
มาตรา 49 ก�ำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน 1.
ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติ
ตน (ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 4-15) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของมะห์ดี มะดือราแว (2550
: บทความ (หน้า 7)) ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง สมรรถนะครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี พบว่า ครูผู้สอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของค�ำพรทิพย์ ปรัชญาวาที (2546,
บทคัดย่อ) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ศึกษาการปฏิบตั งิ านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการ สังกัดส�ำนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกันพบว่ามีการปฏิบตั งิ าน
ไม่แตกต่างกัน
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ศึกษาการดำ�เนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา*
STUDY OF THE OPERATION OF INFORMATION SYSTEM
UPON STRATEGY III OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY MASTER PLAN UNDER THE OFFICE OF
VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION (2009-2013) OF
VOCATIONAL SCHOOLS IN CHACHOENGSAO PROVINCE*
วัชระ มั่นถาวรวงศ์**
ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำเนินงาน เปรียบเทียบการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำแนกตามต�ำแหน่งการงาน วุฒิการศึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์และขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งศึกษาแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิ
งานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. การด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โดยรวมพบว่ามีการด�ำเนินงาน อยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ และด้านระบบการให้บริการสาธารณะด้านอาชีวศึกษา
2. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำแนกตามต�ำแหน่งการงาน วุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และขนาดของสถานศึกษา โดยรวม พบว่า
ไม่แตกต่าง
3. ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่
3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอันดับแรก ในแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ สถานศึกษาควรมีการวางแผนโครงสร้างระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงพอต่อการใช้งาน
3.2 ด้านซอฟท์แวร์ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศให้เป็นระบบเดียวกันทุกสถานศึกษา
3.3 ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของ
ผู้ใช้แต่ละระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ
3.4 ด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ สถานศึกษาจะต้องมีแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
คำ�สำ�คัญ : ระบบสารสนเทศ/ยุทธศาสตร์ที่ 3 / อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Abstract
The objective of this research to study the operation and comparison of the information
system when strategy III of information and communication technology master plan of the office of
vocational education communication (2009-2013). The study was done at schools in chachoengsao
province classified by work position, education background in computer and size of the school.
The solution guidelines for better performance of the system was include. The study subjects were
the school administrator and staff, totaled 163 persons. The research instrument was a set of 5
level rating scale questionnaire. percentage, mean standard diviation, t-test and one-way anova
were used to analize the data. The findings were as follows:
1. The information system operation of vocational schools in Chachoengsao province was
found at high level. The average score ranging from high to low were the Vocational Deal mangement.
communication through the information and vocational education system public service.
2. The comparison of information system performance in schools found no significant
difference among work position, computer education background and size of schools.
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3. The administration and staff had proposed the solution guidelines for better performance
of the information system as follows:
3.1 Hardware: The vocational schools should have plan to set up the modern information
system and development for high efficiency and sufficiency.
3.2 Software: The office of vocational education commission should have plan to develop
the single information system in vocational school.
3.3 Personnel: The vocational schools should provide various computer training
appropriate for administrations and practitioners.
3.4 Networking system: The schools should have development as well as improvement
plan of information system enough to use.
KEYWORDS : INFORMATION SYSTEM / STRATEGY 3 / VOCATIONAL SCHOOL IN CHACHOENGSAO
PROVINCE

บทนำ�
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารจ�ำเป็นต้องน�ำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารงาน (อัญชิษฐา ทาตะภิรมย์, 2545, หน้า
1) นั้น ในการตัดสินใจ การก�ำหนดนโยบาย การวางแผน
ตลอดทั้งการควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานต้องมี
การจัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ทนั เวลาทีผ่ บู้ ริหาร
ต้องการใช้ประกอบในการตัดสินใจ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าว
จะต้องเป็นปัจจุบันเสมอ กระบวนจัดท�ำข้อมูลดังกล่าว
เราเรียกว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร”
สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศพื้น
ฐาน เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ศักยภาพของ
สถานศึกษา แผนการพัฒนา นโยบายและแนวทางการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยใน
การด�ำเนินงานของโรงเรียน กระบวนการบริหารจัดการ
และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบริ ห าร ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะ
ของผู ้ เรี ย น ตลอดจนข้อ มูลสารสนเทศที่แสดงถึง จุด
เด่นที่ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา หากสถานศึกษา

ใดมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ย่อมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด โดยมีการจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกั น คุ ณ ภาพ อี ก ทั้ ง ในสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ มี ก าร
พัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงท�ำให้หน่วย
งานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญในการน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงาน
ของตนเอง ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบสารสนเทศ จึงจัด
ท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25522556 ได้ก�ำหนด 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาและให้บริการทางอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาทั้งหมดในปี พ.ศ.
2555 จ�ำนวน 416 แห่ง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษา 7 แห่ง คือ วิทยาลัย
เทคนิคฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง),
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยสารพัดช่าง
ฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง, วิทยาลัยการ
อาชีพพนมสารคามและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิ ง เทรา เนื่ อ งจากระบบสารสนเทศของแต่ ล ะ
สถานศึกษานั้นมีการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศไม่สอดคล้องกันกับสภาพปัจจุบัน จึงท�ำให้
การบริหารจัดการล่าช้า ไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้ทันที ระบบฐานข้อมูล
ไม่ทันสมัย ไม่มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการใช้บุคลากรที่ไม่มีความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศมาจัดการด้านระบบ
สารสนเทศจึงไม่เกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา ระบบ
อุปกรณ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นมีประสิทธิภาพ
ต�่ำ จากที่กล่าวเหตุผลมา ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่
3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25522556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
การงาน วุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และขนาดของ
สถานศึกษา ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน
ระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของการวิจัย

ศึ ก ษาการด� ำ เนิ น งานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2552-2556 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ตัวแปรอิสระ คือ ขนาดสถานศึกษา ต�ำแหน่งการ
งานและวุฒกิ ารศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตั ว แปรตาม คื อ ผลการด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่
1. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ระบบการให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นการ
1. เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ อาชีวศึกษา
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
3. ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ สารสนเทศและการสื่อสาร
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 286 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา การสุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ ผู้บริหาร ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยเลือกผู้บริหารทั้งหมดในกลุ่มประชากร ส่วน
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ านใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
ง่าย โดยใช้เกณฑ์ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน Krejcie &
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน 163 คน
ข้อมูล

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

1. ศึกษาจาก เอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ
2. ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ
ตามแนวคิ ด ของลิ เ คิ ร ์ ท (ล้ ว น สายยศและอั ง คณา
สายยศ, 2543, หน้า 183-184) และขอค�ำแนะน�ำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เนื้อหาและการใช้ภาษา ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด
เพื่ อสอบถามแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3
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3. น�ำแบบสอบถามฉบับร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาและความเหมาะสม
ของข้อความ และน�ำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือส�ำหรับการวิจัยต่อไป
4. น�ำแบบสอบถามที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมา
พิจารณาแก้ไขปรับปรุง และขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องและ
เหมาะสม
5. น� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 30 คน
6. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ .96
7.น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อขอความอนุเคราะห์ถึงผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยต่างๆ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 163 ชุด
2. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมจากผู้อ�ำนวย
การวิทยาลัยต่าง ๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ด้วยตัวเอง จ�ำนวน 163 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้ ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงาน ตาม
ต�ำแหน่งการงานและวุฒกิ ารศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้สถิติ t-test
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�ำเนินงาน ตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way anova)
4.แนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน โดยใช้สถิติ
ความถี่ (f) และจัดอันดับ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์
ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25522556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การด� ำ เนิ น งานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้าน มีการด�ำเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
งานในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราได้
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งได้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศและ
ด้านระบบการให้บริการสาธารณะด้านอาชีวศึกษา โดย
มอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ
ที่มีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ ม า
เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (Admin) ของสถานศึกษา
อีกทัง้ สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมให้คณะผูบ้ ริหาร

หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา
ความรู้/ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทางด้านคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้นและเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้นอย่างต่อเนือ่ ง
และให้มกี ารใช้ระบบบริหารจัดการบุคลากร (PMS 2007)
ของสถานศึกษาให้ทนั สมัยในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรายังส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานตาม
นโยบายศูนย์ก�ำลังคนอาชีวศึกษา ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการน�ำนักเรียนนักศึกษา
ชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชาเข้าในการกรอก
ประวัติของตนเอง นักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช. 2, 3 และ
ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา เข้ารับการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ของตนเองให้เป็นปัจจุบนั ที่ http://www.v-cop.net เพือ่
เป็นแหล่งตลาดแรงงานของคนอาชีวศึกษาทีห่ างานท�ำกับ
สถานประกอบการ รวมสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ใช้
ระบบสารสนเทศในการเผยแพร่กจิ กรรมนักเรียนนักศึกษา
และข่าวสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานบนเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการด�ำเนิน
การเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์สงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและที่ http://www.v-cop.net อีกทั้งมี
การรายงานประเมินตนเอง SAR บนเว็บไซต์ของแต่ละ
สถานศึกษาเพือ่ ให้บคุ คลภายนอกรับทราบถึงการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา ให้
สอดคล้องการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิงหา คงงาม
(2546) ที่ศึกษาการด�ำเนินการประกันการคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินการประกัน
การคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาของ
ข้าราชการครูทงั้ ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์
รวมทั้งข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในทุกขนาดโรงเรียน
อยู่ในระดับมาก เช่นกัน คือ
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1.1 ด้านระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มีการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25522556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
รวมมีการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงอันดับการ
ด�ำเนินงาน 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ มีผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
(Admin) ของสถานศึกษา สถานศึกษามีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับ
การฝึกอบรม/ สัมมนาความรู้/ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบือ้ งต้น และมีการใช้ระบบบริหารจัดการบุคลากร (PMS
2007) ของสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากผู ้ บ ริ ห าร
และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ป ฏิ บั ติ ต ามการด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ไปในทิศทางเดียวกัน
และในปัจจุบนั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้แต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรในการดูแลระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ยงยุทธ วงศ์กุลพิลาส (2546, หน้า 72) ได้ศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะแก้ปญ
ั หาการจัดระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถม
ศึกษาอ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในปีการ
ศึกษา 2545 ทีผ่ า่ นมา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา
อ�ำเภอท่าใหม่ ได้ฝึกอบรมโดยให้โรงเรียนส่งตัวแทนเป็น
ครูที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน ใช้
เวลาอบรมเพียง 1-2 วัน เพื่อที่จะให้เกิดทักษะในการใช้
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
1.2 ด้านระบบการห้บริการสาธารณะด้าน
อาชี ว ศึ ก ษา มี ก ารด� ำ เนิ น งานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา โดยรวมมี ก ารด� ำ เนิ น งานอยู ่ ใ นระดั บ

หน้าที่ 119

ปานกลาง โดยเรี ย งอั น ดั บ การด� ำ เนิ น งาน 3 ล� ำ ดั บ
แรก ได้แก่ มีการน�ำนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.1 และ
ปวส.1 ทุกแผนกวิชาเข้าในการกรอกประวัตขิ องตนเองที่
http://www.v-cop.net มีการเผยแพร่กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาในเว็บไซต์ของสถานศึกษา และมีการน�ำนักเรียน
นักศึกษาชั้น ปวช. 2, 3 และ ปวส. 2 ทุกแผนกวิชา
เข้ารับการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของตนเองให้เป็น
ปัจจุบัน ที่ http://www.v-cop.net ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามในการด�ำเนิน
งานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ไปในทิศทาง
เดียวกัน ที่ก�ำหนดว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกสถาน
ศึ ก ษามี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระบบสารสนเทศกั บ ศู น ย์
ก�ำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พงษ์ศกั ดิ์ วงษ์แก้ว (2543, หน้า 89) ปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ที่
กล่าวว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิคแก่ผู้มีหน้าที่
ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งลักษณะการน�ำเสนอข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ จ�ำเป็นต้องน�ำเสนอให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับข้อแต่ละประเภท ข้อมูลนั้นชัดเจนสะดวกต่อการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์
1.3 ด้านระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
สารสนเทศ มี ก ารด� ำ เนิ น งานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมมีการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมาก โดย
เรียงอันดับการด�ำเนินงาน 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์
ของแต่ละสถานศึกษานั้นมีการด�ำเนินการเชื่อมโยงไป
ยังเว็บไซต์สงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็ บ ไซต์ ข องแต่ ล ะสถานศึ ก ษานั้ น มี ก ารด� ำ เนิ น การ
เชือ่ มโยงไปยัง http://www.v-cop.net และมีการรายงาน
ประเมินตนเอง SAR บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามใน

หน้าที่ 120

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555

การด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ไป
ในทิศทางเดียวกัน ที่ก�ำหนดว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทุกสถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารระบบสารสนเทศกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและศูนย์กำ� ลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อที่จะได้เเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงศ์ภักดิ์ ทิพยวันทน์
(2552, หน้า 89) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาของครู ป ระถมศึ ก ษา สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 กล่าวว่า โดย
รวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา การด�ำเนินงานแผนการประกันคุณภาพการ
ศึกษา การตรวจสอบและทบทวนแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บการด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
การงาน ตามวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และขนาด
สถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่ า ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี ก ารด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิภา โพธิ์สามต้น
(2546) ได้ศึกษาปัญหาการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ
ของส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี ผล
การวิจัยพบว่า เปรียบเทียบปัญหาการด�ำเนินงานระบบ
สารสนเทศของส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอ ในจังหวัด
จันทบุรี จ�ำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานและขนาด
ของส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอ มีปัญหาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ปรากฏ ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
การงาน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน โดยระดับค่าเฉลี่ยผู้บริหารสูงกว่าผู้ปฏิบัติ
งาน อาจเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารได้ ใ ห้ น โยบายในการ
ปฏิบัติงานตามระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25522556 ให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ทั้งนี้อาจมีอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา
มี ป ั ญ หาในการท� ำ งาน ผู ้ บ ริ ห ารแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ไม่ตรงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน นั่นเอง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ วงษ์แก้ว
(2543) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัด
ระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า เปรียบ
เทียบปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี
ตามสถานภาพในการด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างผู้บริหารกับ
ครูผู้ปฏิบัติ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ย บเที ย บการด� ำ เนิ น งาน
ระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำแนกตาม
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งระหว่ า งผู ้ ที่ มี วุ ฒิ ก าร
ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์กับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้าน
คอมพิ ว เตอร์ โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น โดยระดั บ ค่ า
เฉลี่ยของมีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์สูงกว่าไม่มี
วุฒกิ ารศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ ผู ้ ที่ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาด้ า นคอมพิ ว เตอร์ นั้ น
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อยู่เป็น
จ�ำนวนมาก จึงมีความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
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คอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานตามค�ำสั่งที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีวุฒิการ
ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ พีระเดช เจริญเดช (2543, หน้า 81) ที่ศึกษา
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหัวหน้าสถานีต�ำรวจภูธร สังกัดต�ำรวจ
ภูธรภาค 2 ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของหัวหน้าสถานีตำ� รวจภูธร สังกัดต�ำรวจภูธร
ภาค 2 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า แตกต่างกัน
2.3 การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อจ�ำแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดย
ระดับค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาขนาดเล็กสูงกว่าสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่และสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง อาจ
เป็นเพราะว่าสถานศึกษาทุกในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ทุกยุทธศาสตร์เหมือนกัน โดยอาศัย
เครือ่ งมือและวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีค่ ล้ายคลึงกันหรือเหมือน
กัน จึงท�ำให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรนุช พิพัฒน์วงศ์
(2542, หน้า 81) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า จ�ำแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการแก้ ไขการด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรากฏดังนี้
3.1 แนวทางการแก้ ไขการด� ำ เนิ น งาน
ระบบสารสนเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ของแผน
แม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25522556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่า สถานศึกษาควรมีการวางแผน
โครงสร้างระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงพอต่อการใช้
งาน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านควรวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ระยะสั้ น และระยะยาว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2552-2556 เพื่อที่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของสถานศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วรนุช พิพัฒน์วงศ์ (2542, หน้า 87) ที่
ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12 ผล
การวิจัยพบว่า จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ ดังนั้น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา จะต้องจัดท�ำแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและแผนงบประมาณประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ทีจ่ ะได้พฒ
ั นาขีดความสามารถระบบสารสนเทศของ
ทุกสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 แนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เป็น
ระบบเดียวกันทุกสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาซอฟต์แวร์
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ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บรรพต จันทร์แดง
(2551, หน้า 62) ทีศ่ กึ ษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ในสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
กล่าวว่า เทคโนโลยีดา้ นนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาที่
รวดเร็วมาก ฉะนั้น ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม
และน�ำซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มาสอนเสมอจึงจะท�ำให้การเรียน
คอมพิวเตอร์ดำ� เนินไปในแนวทางทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัย
3.3 แนวทางการแก้ ไขการด� ำ เนิ น งาน
ระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 - 2556
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้าน
บุคลากร พบว่า สถานศึกษาควรมีการจัดฝึกอบรมการ
ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้แต่ละ
ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการงาน
ทั้งนี้ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมเรื่อง
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นาวิน หนองใหญ่ (2548) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ควรด�ำเนิน
การจัดอบรมบุคลากรผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจ
สอบข้อมูลให้ชัดเจน อีกทั้งคณะผู้บริหารของวิทยาลัย
ควรมอบหมายหน้าที่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศ ควรพิจารณาในด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
3.4 แนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงานระบบ
สารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 - 2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ พบว่า สถานศึกษาจะต้องมีแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศรี
งามพิพัฒน์ (2540, หน้า 119) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารกับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 กล่าวว่า ด้านการ
ก�ำหนดขอบเขตและปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ
การศึกษาความเป็นไปได้ มีรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าจะ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบก็ทำ� ค่อยเป็นค่อยไป เพือ่ ทีใ่ ห้
ระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบเดิมกับแบบใหม่สามารถ
ท�ำงานกันได้เต็มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั การด�ำเนินงานระบบสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ควรวางทิศทาง
ในการบริการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้สอดคล้องการ
ปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ของสถานศึกษาตนเอง เพือ่ ทีไ่ ด้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
2. ระบบการให้บริการสาธารณะด้านอาชีวศึกษา
สถานศึกษาทุกสถานศึกษาควรน�ำระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจ
ผลการเรียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต มีบทเรียน เรียนรู้
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น e-Learning, E-book
เป็นต้น เพื่อที่จะได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริการ
จัดการกับสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาทุกสถานศึกษากับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระบบ
สารสนเทศเข้าด้วยกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ด้านระบบบริหารจัดการบุคลากร
(PMS 2007) และระบบสารบรรณ (SLB 2007) เพื่อที่
ให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
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การสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. ควรศึกษาการด�ำเนินงานระบบสารสนเทศ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

1. ควรศึ ก ษาอุ ป สรรคการด� ำ เนิ น งานระบบ
สารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนาส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ที่ก�ำลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 จาก 4 สาขาวิชา คือ
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 143 คน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เฉพาะนักศึกษาทีอ่ อกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูขนั้ เต็มรูปแบบ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม แบบวัดการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบประเมินตนเองก่อนและหลังการพัฒนา และแบบประเมินการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที
ผลการวิจัยปรากฏว่า หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลัก
ธรรมพุทธศาสนา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยเนื้อหาการพัฒนา 9 เรื่อง สร้างเป็น
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 9 แผน ได้แก่ 1) พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตครู 2) จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3) หลักธรรมพุทธศาสนาเบญจศีล-เบญจธรรม 4) หลักธรรมพุทธศาสนาอิทธิบาท 4
5) หลักธรรมพุทธศาสนาฆราวาสธรรม 4 6) หลักธรรมพุทธศาสนาสัปปุรสิ ธรรม 7 7) หลักธรรมพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4
8) หลักธรรมพุทธศาสนากัลยาณมิตรธรรม 7 และ 9) หลักธรรมพุทธศาสนาสังคหวัตถุ 4 ผลการศึกษาพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาพบว่าก่อนการอบรมอยู่ในระดับปานกลาง หลังการอบรมอยู่
ในระดับดีมาก และดี โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินพฤติกรรมหลังการ
อบรม พบว่าการปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อ
ผูร้ บั บริการและจรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ อยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนจรรยาบรรณต่อสังคมอยูใ่ นระดับดี ภาย
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หลังสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมได้น�ำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครูและเผยแพร่ให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่ง

Abstract
The purposes of this research were to develop and disseminate the training curriculum
of self-development in accordance with the professional ethics by Buddhism principle of teacher
trainees, Rajabhat University. The samples of the study were 137 Faculty of Education fifth year
students, Rambhai Barni Rajabhat University from 4 different majors : General Science, Early
Childhood Education, Physical Education and Mathematics by purposive sampling of full time
practice teaching students. The instruments of this study included training curriculum appraising
form, self-practice according to the professional ethics of Rajabhat University students appraising
form, self-evaluation form for before and after the development and self-practice according to the
professional ethics appraising form. Mean, standard deviation and t-test were used for data analysis.
The results of the study revealed that training curriculum for self- development in
accordance with the professional ethics by Buddhism principle of teacher trainees, Rajabhat
University composed of 9 contents of development and was built into 9 activities of development.
1) Buddhism and teacher way of life 2) ethics and formal behaviors according to the professional
ethics 3) Buddhism principle in five percepts and five virtues 4) Buddhism principle in four paths
of accomplishment 5) Buddhism principle in four virtues for household life 6) Buddhism principle
in seven virtues for good deed persons 7) Buddhism principle in four virtues for senior persons
8) Buddhism principle in four virtues for friendship and 9) Buddhism principle in four virtues
for good conditions of living. The study of self-development in accordance with the professional
ethics of students’ behaviors before the training were in medium level and were in high and very
high levels after the training. It found statistically significant difference at .01. The evaluation of
students’ behaviors after the training found that ethics to oneself, ethics to profession, ethics to
clients and ethics to the colleagues were in very high levels except ethics to society was in high
level. After the implement, the developed curriculum was disseminated to the stakeholders and
Rajabhat Universities .
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บทนำ�
ครู เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มากต่ อ การพั ฒ นา
ผู้เรียน และได้รับการเคารพยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล
ตั้งแต่อดีต ภารกิจของครูจึงถือได้ว่าเป็นภาระหนัก ซึ่ง
จะต้องอาศัยความรับผิดชอบอย่างสูง โดยเฉพาะเป็น
ความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สงั คมทุกด้าน ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้ผเู้ รียนได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศสืบไป
แต่มขี า่ วจ�ำนวนมากทีเ่ สนอโดยสือ่ มวลชนเกีย่ วกับความ
ประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสมของครู เช่น ครูละเมิด
ทางเพศผู้เรียน ครูลงโทษผู้เรียนเกินเหตุ และการกระ
ท�ำผิดทางวินัยของครูมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาดังกล่าว
มีสาเหตุมาจากคุณธรรมและจริยธรรมของครูบกพร่อง
ซึ่งอาจเนื่องมาจากครูไม่ยึดมั่นในศีลธรรม ขาดความรัก
และศรัทธาในอาชีพครู เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม ไม่รกั เด็ก (ส�ำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2540,
หน้า 36) ในการพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณลักษณะของ
ความเป็นครูที่ดีได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการผลิตครูที่
มีคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนั้นเป็นหัวใจที่ส�ำคัญของการผลิตครู และ
เป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาวิชาชีพครูจะขาดเสียมิได้
(กรมการฝึกหัดครู, 2525, หน้า 18) แต่อย่างไรก็ตาม
ในอดี ตที่ ผ ่ า นมาการฝึกประสบการณ์วิช าชีพ ครูภ าค
ปฏิบัตินั้น เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยหลายเรื่องพบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูมักจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ อยู่
เสมอจากข้อมูลผลการผลการด�ำเนินการความผิดทาง
วินยั ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบ
3 ปีงบประมาณ พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูได้มีการท�ำ
ผิดวินยั เป็นจ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มิได้ให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างทัว่ ถึงและเคร่งครัด ซึง่ จะก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อการบ่มเพาะผูเ้ รียนรวมทัง้ ความสงบ
เรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวมทั้งปัจจุบันและอนาคต
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู
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ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นแม่พิมพ์ที่ดีอันจะ
ส่งผลต่อการสั่งสอนอบรมให้เด็กและเยาวชนให้เป็นคน
ดีในอนาคต จึงได้ด�ำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็ด้วยเห็นว่า
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จะเป็นบรรทัดฐานของการสอน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน การมีคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาตนเอง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อนักเรียน
และสังคมวงวิชาชีพของตนเองและโดยส่วนรวม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
พุทธศาสนา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2. เพือ่ เผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
พุทธศาสนา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
พุทธศาสนาส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ตามหลักธรรม
พุทธศาสนา 8 หลักธรรม ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม
อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 พรหมวิหาร
4 กัลยาณมิตร 7 และสังคหวัตถุ 4 และการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ด้าน คือ 1. จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3. จรรยาบรรณต่อ
ผูร้ บั บริการ 4. จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู แนวคิดทฤษฏี และ หลักธรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม หลักพุทธธรรมและคุณธรรมของครู
ขั้นที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดกรอบ แนวคิด และจัดท�ำโครง
ร่าง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ขั้นที่ 3 น�ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ขั้นที่ 4 น�ำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
พุทธศาสนาที่ได้รับการประเมินไปปรับปรุงตามข้อเสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิและน�ำไปใช้ทดลองกับนักศึกษา
วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบการวิจัยแบบ
One-Group Pretest-Posttest Design
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก จ�ำนวน
2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ก�ำลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 342
คน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครูคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ซึง่ ก�ำลังศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 จาก 4 สาขาวิชา คือ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา และ
คณิตศาสตร์ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 143 คน ได้โดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เฉพาะนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปแบบ
ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลองและจัดท�ำรายงาน
ผลใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ขั้นที่ 6 น�ำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูก่อนเผยแพร่
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยหลัก
ธรรมพุทธศาสนา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 8 จัดท�ำรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนาฉบับสมบูรณ์และ
เผยแพร่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือ ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจำ� นวน
4 แบบ ดังนี้
1. แบบตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
2. แบบวั ด การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. แบบประเมินตนเองก่อนและหลังการพัฒนา
4.แบบประเมินการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ
2. วัดการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยใช้แบบวัดการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก่อนและหลังการพัฒนาตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยหลัก
พุทธศาสนา
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3. ประเมิ น การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูดว้ ยแบบประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนและ
หลังการพัฒนาตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยหลักพุทธศาสนา
4. ติ ด ตามผล การพั ฒ นาโดยใช้ ห ลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา หลังได้รับการ
พัฒนา 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าหาความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรมกับการพัฒนาการปฏิบัติตนโดย พิจารณาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruence)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพในระยะก่อนและ
หลังการพัฒนา ด้วยการทดสอบค่าที
3. วิเคราะห์คะแนนความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ที่
ได้จากแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ในระยะ
ก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาด้วยการทดสอบค่าที
4. ศึกษาพฤติกรรมหลังการพัฒนา โดยใช้การ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูโดยอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
การพั ฒนาหลักสูต รฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
พุทธศาสนา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สรุปผลได้ดังนี้
1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบ
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ด้วยเนื้อหาการพัฒนา 9 เรื่อง สร้างเป็นแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา 9 แผน ดังนี้
1.1 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 1
พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตครู
1.2 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 2
จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
1.3 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 3
หลักธรรมพุทธศาสนาเบญจศีล-เบญจธรรม
1.4 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 4
หลักธรรมพุทธศาสนาอิทธิบาท 4
1.5 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 5
หลักธรรมพุทธศาสนาฆราวาสธรรม 4
1.6 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 6
หลักธรรมพุทธศาสนาสัปปริสธรรม 7
1.7 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 7
หลักธรรมพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4
1.8 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 8
หลักธรรมพุทธศาสนากัลยาณมิตรธรรม 7
1.9 แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาที่ 9
หลักธรรมพุทธศาสนาสังคหวัตถุ 4
2. การประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู
โดยหลั ก ธรรมพุ ท ธศาสนาส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเมิน 4 ด้าน คือ ความมี
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความ
ถูกต้อง พบว่า ในภาพรวมมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความมีประโยชน์
และด้านความถูกต้อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไป
ได้ ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพของหลักสูตรเป็น
รายกิจกรรม พบว่า ในภาพรวมแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาทั้ง 9 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาที่ 8 และ 9 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
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เท่ากัน รองลงมาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาที่
2 และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาที่ 1 แผนที่ 5 และ
แผนที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน สรุปได้ว่า หลักสูตร ฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนาของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พัฒนาขึ้น สามารถน�ำไปใช้ในการ
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ ให้
มีพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย
หลักธรรมพุทธศาสนาได้
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุปผลได้ดังนี้
3.1 การวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุปผลได้ดังนี้
		 3.1.1 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก่อนการอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ จรรยา
บรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อตนเอง และจรรยาบรรณ
ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด หลังการอบรม พบว่าอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่จรรยาบรรณต่อ
ผูร้ บั บริการ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ ม
ประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม
		 3.1.2 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ก่อนการอบรม พบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมพบ
ว่า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาได้แก่ ความเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้าน
พฤติกรรม และการศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพครู

หลั ง การอบรม พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ดี โดย
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ การศึกษา
หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเองทางวิชาชีพครู มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด อยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
และ การประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพทางด้าน
บุคลิกภาพ อยู่ในระดับปานกลาง
		 3.1.3 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ก่อนการอบรม
พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ราย
พฤติ ก รรมพบว่ า อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของ
วิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เป็น
พฤติกรรมทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาได้แก่ ชืน่ ชมศรัทธา
รักษาชื่อเสียง และปกป้องศักดิ์แห่งวิชาชีพ ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ และ
เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพ หลังการ
อบรม พบว่า อยู่ในระดับดี โดยพฤติกรรมด้านชื่นชม
ศรัทธา รักษาชื่อเสียง และปกป้องศักดิ์แห่งวิชาชีพ มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้า
ของวิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ
		 3.1.4 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก าร ก่ อ นการ
อบรม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายพฤติกรรมพบว่าไม่ชักชวนใช้จ้างวานศิษย์ให้จัดซื้อ
จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข และ
พฤติกรรมเสียสละ อุทศิ ตน และไม่เรียกร้องผลตอบแทน
จากศิ ษ ย์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด หลังการอบรม พบว่า อยู่ในระดับดี โดย
พฤติกรรมด้านไม่ชกั ชวนใช้จา้ งวานศิษย์ให้จดั ซือ้ จัดหา
สิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง กับอบายมุข มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด รองลงมาได้แก่ ให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์
และด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกําลังความสามารถ
และเสมอภาค และพฤติกรรมเสียสละ อุทิศตน และไม่
เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์ในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นหน้าที่
		 3.1.5 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ก่อนการ
อบรม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าพฤติกรรมรักและสามัคคี ไม่สร้างกลุ่ม อิทธิพล
ภายในองค์กรหรือกลั่นแกล้ง ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้
เกิดความเสียหาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด หลังการอบรม พบว่า
อยูใ่ นระดับดี โดยพฤติกรรมด้านความเอือ้ อาทรต่อผูร้ ว่ ม
ประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ไม่มี
เจตนาให้ข้อมูลเท็จทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิด
ความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และ รักและ
สามัคคี ไม่สร้างกลุม่ อิทธิพลภายในองค์กรหรือกลัน่ แกล้ง
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย
		 3.1.6 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ สั ง คม ก่ อ นการอบรม
พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
พฤติกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ และ
สามารถดาํ เนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด หลังการอบรม พบว่า อยูใ่ นระดับดี โดยพฤติกรรม
ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ นํา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการ
ศึกษาเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และ จัดกิจกรรม ส่ง
เสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ และสามารถดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
วิ ช าชี พ ครู ในด้ า นพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สรุปผลได้ดังนี้
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3.2.1 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ก่อนเข้ารับการอบรมในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณต่อตนเอง และ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากัน รองลงมาได้แก่ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และจรรยา
บรรณต่อผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน หลังอบรมในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
และจรรยาบรรณต่อตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ส่วนจรรยา
บรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณต่อง
สังคม อยู่ในระดับปานกลาง
		 3.2.2 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ตนเอง
ก่อนเข้ารับการอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมชอบค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอ และไม่เข้าร่วมกิจกรรม
กับมหาวิทยาลัยเพราะเป็นการเสียเวลา มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ ลอกการบ้าน หรือข้อสอบของเพื่อนทุก
ครัง้ ทีม่ โี อกาส แม้งานจะยากและมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งเวลาก็ยงั
มุ่งมั่นท�ำงานจนส�ำเร็จ และ ถ้างานมีปัญหาหรืออุปสรรค
ก็จะทิ้งงานนั้นโดยทันที หลังการอบรม ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรม
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ไม่เกี่ยวข้อง กับสิ่งอบายมุข เช่น
ดืม่ สุรา เบียร์ ของมึนเมา เล่นการพนัน แม้จะมีงานจ�ำนวน
มากก็ยงั ส่งงานตรงเวลาเสมอ และมุง่ มัน่ ท�ำงานจนประสบ
ความส�ำเร็จแม้ว่าเพื่อนในกลุ่มจะละวางแล้วก็ตาม
3.2.3 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ก่อน
การอบรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นครู ไม่
ว่าใครจะพูดว่าอย่างไร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่
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รู้สึกชื่นชมในครู และอาจารย์ผู้สอนทุกคน รู้สึกเฉย ๆ
เมื่อได้ทราบข่าวว่ามีครูได้รับรางวัลดีเด่น และ พยายาม
ศึกษาหาความรูใ้ หม่ ๆ วิธกี ารจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน หลังการอบรม ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
พฤติกรรมรู้สึกชื่นชมในครู และอาจารย์ผู้สอนทุกคน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ครู ไม่ว่าใครจะพูดว่าอย่างไร ชื่นชมเพื่อนทุกคนที่มี
ความสามารถในการที่จะเป็นครูที่ดี และ พยายามชี้แจง
ต่อเพื่อน ๆ ว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
		 3.2.4 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ก่อนเข้ารับการอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรม ครูต้องพูด
วาจาสุภาพต่อนักเรียนเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ครูควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างสม�ำ่ เสมอ สือ่ การสอนและแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน มีความส�ำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมาก และการยกย่องชมเชยให้ก�ำลังใจต่อศิษย์เป็น
หน้าที่ส�ำคัญของครู หลังการอบรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรม
การเอาใจใส่ช่วยเหลือเอื้ออาทร เป็นหน้าที่ของครูที่ต้อง
ปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคน การดูหมิ่นหยามเหยียดนักเรียน
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ และครูตอ้ งเคารพในสิทธิของศิษย์
และปกป้องสิทธิของศิษย์โดยเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดเท่ากันทั้ง 3 รายการ
		 3.2.5 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ผู ้ ร ่ ว ม
ประกอบวิชาชีพก่อนเข้ารับการอบรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรม
ปฏิ บั ติ ต ่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานทุ ก คนอย่ า งสม�่ ำ เสมอและ
เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ไม่เคย
ทอดทิ้งเพื่อนร่วมงานแม้มีปัญหาวิกฤติ ให้อภัยเพื่อน
ร่วมงานเสมอ แม้เป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ตนเองเดือดร้อน

ก็ตาม และค�ำนึงถึงสิทธิเพื่อนร่วมงาน แม้เขาจะไม่เรียก
ร้องสิทธิของตนหลังการอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพฤติกรรมชื่นชม ยินดี ใน
ความส�ำเร็จของเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ไม่เคยทอดทิง้ เพือ่ นร่วมงาน
แม้มีปัญหาวิกฤติ อยู่ในระดับดีมาก ยอมรับในศักยภาพ
ของเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพ และค�ำนึงถึงสิทธิเพื่อน
ร่วมงาน แม้เขาจะไม่เรียกร้องสิทธิของตน อยู่ในระดับดี
		 3.2.6 พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ สั ง คม
ก่อนการอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พฤติกรรมเข้าร่วมงานของ
ชุ ม ชนที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ ด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ บ น
พื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง
การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ และ
เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมด้วยความเต็มใจ หลังการ
อบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับดีมาก
รองลงมาได้แก่ ค�ำนึงถึงหมูค่ ณะก่อนการตัดสินใจในเรือ่ ง
ทีม่ ผี ลต่อส่วนร่วม ยินดีปรับเปลีย่ นความคิดของตนหรือ
กิจกรรมของส่วนรวม หากผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า
และ ยินดีอาสาเข้าไปท�ำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
แม้จะไม่ได้สิ่งตอบแทน
4. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
พุทธศาสนาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุปผลได้ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนและ
หลั ง การอบรม โดยการวั ด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต น
พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติตนก่อนและหลังการอบรม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
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4.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนและ
หลังการอบรม โดยประเมินตนเองในด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติตนก่อนและหลัง
อบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
5. ผลการประเมินการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หลังการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลัก
ธรรมพุทธศาสนาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง สรุป
ผลได้ดังนี้
5.1 การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลังการพัฒนา พบว่านักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับดีมาก
4 จรรยาบรรณ คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการและจรรยาบรรณ
ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ส่วนจรรยาบรรณต่อสังคม อยู่
ในระดับดี
5.2 การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลังการพัฒนา พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเองอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การปฏิบตั ติ นในเรือ่ งพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับความ
เป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จอย่างมี
คุณภาพตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และความร่วมมือกับ
ผูอ้ นื่ ในการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพครู โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน
5.3 การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลังการพัฒนา พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูง
ทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ รูส้ กึ ชืน่ ชมและศรัทธาในคุณค่าของ
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วิชาชีพ ยกย่องและเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพครู และ
มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
5.4 การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลังการพัฒนา พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าการเอาใจใส่ ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง
ด้วยความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่
น�ำข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนรูแ้ ละปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ความมุง่ มัน่
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมและ/โครงการเพื่อการปกป้องเด็กและ
เยาวชน
5.5 การปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
หลังการพัฒนา พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพอยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การยอมรับในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติงานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงออกถึงความรัก สามัคคี
ต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนและให้ความร่วมมือกับครูและ
เพื่อนนักศึกษาในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
5.6 การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หลังการพัฒนา พบว่า นักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีจิตอาสาท�ำงานเพื่อประโยชน์ของส่วน
ร่วมอย่างสม�่ำเสมอมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่
ส่งเสริมกิจกรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
สร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การศึกษา

อภิปรายผล
การพัฒนาหลัก สูตรฝึก อบรมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรม
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พุทธศาสนา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีข้อค้นพบควรน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ
ตนตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู โดยหลั ก ธรรม
พุทธศาสนา ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ น ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาการ
พัฒนา 9 เรื่อง ได้แก่ พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตครู
จรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หลักธรรมพุทธศาสนาเบญจศีล-เบญจธรรม
หลักธรรมพุทธศาสนาอิทธิบาท 4 หลักธรรมพุทธศาสนา
ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมพุทธศาสนาสัปปุริสธรรม 7
หลักธรรมพุทธศาสนาพรหมวิหาร 4 หลักธรรมพุทธ
ศาสนากัลยาณมิตรธรรม 7 และหลักธรรมพุทธศาสนา
สังคหวัตถุ 4 เมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้งหลักสูตรจะพบว่า
เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพครู โดย
หลักธรรมพุทธศาสนาทัง้ 7 หลักธรรม เป็นหลักธรรมทีค่ รู
วิชาชีพทุกคนพึงยึดถือปฏิบตั ิ ครอบคลุมหลักคุณธรรม 5
ประการ กล่าวคือ 1) คุณธรรมพื้นฐาน ได้แก่ หลักธรรม
เบญจศีล- เบญจธรรม 2) คุณธรรมเพื่อความเจริญส่วน
ตน ได้แก่ ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิด
เกี่ ย วกั บ การครองเรื อ นและหลั ก การครองชี วิ ต ของ
คฤหัสถ์ สัปปุริสธรรม 7 คือธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรม
ของคนดี 7 ประการ 3) คุณธรรมเพือ่ ความเจริญส่วนรวม
ได้แก่ พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่ท�ำให้เกิดประโยชน์แก่
เพือ่ นมนุษย์ หมายถึงความเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา
สังคหวัตถุธรรม 4 เป็นหลักธรรมทีใ่ ห้แนวคิดเกีย่ วกับวิธี
การยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และการประสานความสามัคคี
ในกลุ่ม ทั้งเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่น 4) คุณธรรมเพื่อ
สร้างเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานได้แก่ อิทธิบาท 4
เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ดุจปาฏิหารย์ และ 5) คุณธรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความส�ำเร็จในอาชีพครู ได้แก่ กัลยาณธรรม 7 หรือ
กัลยาณมิตรธรรม 7 คือหลักธรรมแห่งความเป็นมิตร 7

ซึ่งครูวิชาชีพทุกคนควรยึดถือปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู
การน� ำ หลั ก ธรรมพุ ท ธศาสนามาใช้ ใ นการ
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ นับ
เป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ ทัง้ นีถ้ า้ ครูไม่ดกี ส็ อนศิษย์ไม่ได้ผล
หรือเป็นตัวอย่างที่ท�ำให้เยาวชนของชาติขาดคุณธรรม
และประพฤติ ต นไม่ ดี ต ามไปด้ ว ย ถ้ า ครู ดี มี ศี ล ธรรม
คุณธรรม มีลกู ศิษย์ทดี่ ี ย่อมก่อให้เกิดวามเจริญรุง่ เรืองแก่
นักเรียน สังคมและประเทศชาติ ดังเช่นค�ำกล่าวของวิไล
ตั้งจิตสมคิด (2544, หน้า 123) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญ
ของคุณธรรมของครูไว้ว่า คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการ
ส�ำคัญที่ให้ไว้ส�ำหรับบุคคล หรือสังคมได้น�ำไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำรงชีวติ จะช่วยให้บคุ คลปฏิบตั งิ านได้อย่างราบ
รื่นมีความส�ำเร็จในงานที่ท�ำให้เป็นคนดี ของครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ ส�ำหรับครูกบั คุณธรรมนัน้ จะต้อง
เป็นของคูก่ นั หากครูขาดคุณธรรมเมือ่ ใดก็เหมือนนักบวช
ที่ไร้ศีล สอดคล้องกับ ยนต์ ชุ่มจิต (2553, หน้า 85-86)
ทีไ่ ด้สรุปความส�ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น กล่าวคือการ
เป็นประโยชน์แห่งตน ท�ำให้ตนมีชีวิตที่สงบเยือกเย็น มี
ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ได้
รับการยกย่องสรรเสริญ มีครอบครัวอบอุ่นมั่นคง ส่วนใน
ด้านประโยชน์ต่อสังคมนั้น กล่าวได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้ง
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคมได้รบั ความสุข
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ ในส่วน
ของความสอดคล้องระหว่างหลักธรรมพุทธศาสนากับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูนั้น กล่าวได้ว่าเป็นความเกี่ยว
เนื่องกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แบ่งออกเป็น 5 จรรยาบรรณ คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง
หมายถึ ง ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ต ้ อ งมี วิ นั ย ในตนเอง
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์
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ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยู่เสมอ ครูวิชาชีพจึงสามารถน�ำหลักธรรม
เบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานมาใช้
ในการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติตนของตน ใช้หลัก
ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเพื่อเป็นแนวทางให้การด�ำรงตนให้
อยู่ในระเบียบวินัย และการพัฒนาตนเอง จรรยาบรรณ
ที่ 2 คือ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ที่หมายถึงความรัก
ความศรัทธา ซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์กรวิชาชีพ ผูป้ ระกอบวิชาชีพสามารถ
น�ำหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 คือธรรมของสัตบุรุษ หรือ
ธรรมของคนดี 7 ประการ มาใช้เพือ่ สร้างเสริมคุณลักษณะ
นิสยั ของตนให้เป็นบุคคลทีส่ ร้างสรรค์ประโยชน์ตอ่ สังคม
จรรยาบรรณที่ 3 คือจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ นับเป็น
จรรยาบรรณที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นครู
วิชาชีพ เนือ่ งจากครูตอ้ งผูส้ อนทัง้ ด้านความรู้ ความดีงาม
และการด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างสมบูรณ์ ครูจึงต้องเป็น
แบบอย่างทีด่ ี มีหลักธรรมในความเป็นผูใ้ หญ่ ได้แก่พรหม
วิหาร 4 ต้องศึกษาหาความรู้ ด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4
รวมทั้งหลักแห่งความเป็นกัลยณมิตร จรรยาบรรณที่ 4
คือจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ซึ่งครูควรมี
ความรัก ความสามัคคีต่อผู้ร่วมงาน รวมทั้งจรรยาบรรณ
ต่อสังคม ที่ครูควรเป็นผู้สร้างสรรค์ความดีงามต่อสังคม
ทั้งนี้ครูวิชาชีพสามารถน�ำหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่ง
เป็นหลักธรรมทีใ่ ห้แนวคิดเกีย่ วกับวิธกี ารยึดเหนีย่ วจิตใจ
บุคคล และการประสานความสามัคคีในกลุ่ม ทั้งเป็นการ
สงเคราะห์ผู้อื่นให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ผลของการสั ง เคราะห์ เ พื่ อ สร้ า งหลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนาครั้งนี้ ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านให้สามารถน�ำไปใช้ใน
การฝึกอบรมนักศึกษาได้ โดยมีแนวคิดว่าเป็นหลักสูตร
ที่มีประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้องใน
การด�ำเนินการ นอกจากนั้นยังเห็นว่ามีความเป็นไปได้
ในระดับดี ที่จะน�ำหลักสูตรไปใช้ในการอบรมนักศึกษา
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วิชาชีพครู ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะหลักสูตรดังกล่าวสังเคราะห์
มาจากแนวคิดและหลักการที่ชัดเจนในเรื่องจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู หลักคุณธรรมของครู และหลักธรรมพุทธ
ศาสนา ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถ
น�ำไปใช้ได้จริงในการด�ำรงชีวิต อันจะน�ำมาซึ่งความรัก
ความสุข และความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของธนวัฒน์ สุวรรณจรัส (2548, หน้า 366371) ที่ได้วิจัยเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต
พบว่า คุณธรรมที่มีความถี่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ สูง
ได้แก่ ความเสียสละอดทนหน้าที่ และความเพียร ความถี่
ปานกลาง ได้แก่ ความสุจริต กตัญญู และเพื่อประชาชน
และความถี่ต�่ำ ได้แก่ ความเมตตา สติปัญญา และความ
ถูกต้องเป็นธรรม สอดคล้องกับ สิรวิ รรณ ศรีพหล (2550)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาจิตส�ำนึกความเป็นพลโลก
ส�ำหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรม ผลการวิจยั พบว่าองค์
ธรรมที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
เป็นองค์ธรรมทีม่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ และสามารถน�ำ
ไปสู่การพัฒนาจิตส�ำนึกความเป็นพลโลกของเยาวชนได้
มีอยู่ 11 องค์ธรรม เรียงตามล�ำดับดังนี้ (1) หิริโอตัปปะ
(2) สติสมั ปชัญญะ (3) โอวาทพระพุทธเจ้า (4) เบญจศีล
(5) เบญจธรรม (6) สัปปุริสธรรม 7 (8) สังคหวัตถุ 4
(9) มรรค 8 (9) ขันติโสรัจจะ (10) พรหมวิหาร 4 และ
(11) ฆราวาสธรรม 4 ส่วนองค์ธรรมที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นองค์ธรรมที่มีความ
เหมาะสมมากมีอยู่ 3 องค์ธรรม เรียงตามล�ำดับ ดังนี้
(1) อิทธิบาท 4 (2) ปฏิจจสมุทบาท และ (3) พละ 4
จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลัก
ธรรมพุทธศาสนา ทีไ่ ด้ศกึ ษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ในครัง้ นี้
สามารถน�ำไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ให้เป็นผูป้ ฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้จริง
2. ผลของการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนา ของ
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นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ขอ้ ค้นพบว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณก่อน
การอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อด�ำเนิน
การอบรมด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้
พบว่าทัง้ ผลการวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
และผลการประเมินตนเองของนักศึกษา อยู่ในระดับ
ดี และดีมาก เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นจากการศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนการอบรมและหลังการอบรม
พบว่ามีคา่ เฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01
ชี้ให้เห็นได้ว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้รับการฝึกอบรมโดยใช้
หลักธรรมพุทธศาสนา โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เมื่อพิจารณาขั้นตอนการด�ำเนินการฝึกอบรม พบว่าได้
ด�ำเนินการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยเชิญวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ด้านคุณธรรมส�ำหรับครู คุณธรรมส�ำหรับผู้ครองเรือน มี
การใช้สื่อประกอบ การบรรยายอย่างหลากหลาย รวมทั้ง
นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารความรู้ ปฏิบัติการท�ำใบงาน
รวมทั้งการเสนอแนะข้อคิดเห็น การสรุปข้อความรู้ใน
แต่ละประเด็น ในส่วนของการบริหารจัดการได้ออกแบบ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาทุกคนมีวินัยในตนเอง มี
ความเสียสละต่อส่วนรวม ความกล้าในการแสดงออก การ
ด�ำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวจึงก่อให้เกิดแนวคิด ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นทีม่ พี ฒ
ั นาการทาง
ด้านคุณธรรมสูงขึน้ ส่งผลการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนั้นนักศึกษา
วิชาชีพครูปี 5 เป็นวัยที่ก�ำลังจะจบการศึกษา มีความรับ
ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ทอี่ ยูใ่ นขัน้
ที่ 5 ขั้นท�ำตามค�ำมั่นสัญญา และขั้นที่ 6 ขั้นยึดอุดมคติ
สากล ตามแนวคิดการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของมนุษย์
ของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1976, P.58) ทีก่ ล่าวถึง ขัน้
ที่ 5 บุคคลเมื่อมีอายุ 16 ปีขึ้นไป เป็นผู้ใช้หลักการจะมี
การกระท�ำทีพ่ ยายามหลบหลีกมิให้ถกู ตราหน้าว่าเป็นคน

ขาดเหตุผลเป็นคนไม่แน่นอน ใจโลเลไม่มีหลักยึด ไม่มี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน ค�ำว่า “หน้าที่” ของบุคคลในขั้น
นี้ จึงหมายถึงการท�ำตามที่ตกลงหรือสัญญาไว้กับผู้อื่น
โดยค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ เห็นประโยชน์
ส่ ว นรวมมากกว่ า ส่ ว นตน มี ค วามเคารพตนเองและ
ต้องการให้ผอู้ นื่ เคารพตนเองด้วย ส่วนในขัน้ ที่ 6 ซึง่ เป็น
บุคคลทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ จะมีความเจริญทางสติปญ
ั ญาขัน้ สูง มี
ประสบการณ์และมีความรูอ้ ย่างกว้างขวางเกีย่ วกับสังคม
และวัฒนธรรมของตนเอง และของสังคมอื่น ๆ ในโลก
บุคคลทีใ่ ช้หลักการในขัน้ นีจ้ ะเป็นผูท้ รี่ บั เอาความคิดเห็น
ที่เป็นสากลของผู้เจริญแล้ว มีสายตาหรือความคิดเห็นที่
กว้างไกลกว่ากลุ่มและสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ บุคคล
ประเภทนี้จะมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจ�ำจิตใจ จึงน่า
จะกล่าวได้ว่านักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 เป็นบุคคลที่
เป็นผู้ใหญ่ มีความเจริญทางสติปัญญา เมื่อมีการพัฒนา
โดยการสอนให้รู้ ฝึกปฏิบัติจนเข้าใจ ก็สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษา
วิจัยของ มานิตย์ สิทธิชัย (2540, หน้า 102-107) ที่ได้
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝีกอบรมจริยธรรม ส�ำหรับ
นักศึกษา ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม พบว่า ผลการฝึกอบรม
จริยธรรมนักศึกษา ปรากฏว่า คะแนนลักษณะทางพุทธใน
กลุม่ ทดลอง สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ และพบ
ว่าการพัฒนาลักษณะทางพุทธภายในกลุม่ ทดลองหลังฝึก
อบรมสูงกว่าก่อนฝึกอย่างเชื่อมั่นได้
เมื่ อ พิ จ ารณาจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ที่ มี ก าร
ปฏิบัติตนอยู่ในระดับดีมาก พบว่ามี 3 จรรยาบรรณ
คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ โดยมี 2 จรรยาบรรณที่
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี คือ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
แนวคิ ด และหลั ก การของโครงการผลิ ต ครู ใ นปั จ จุ บั น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 18-20) ที่มุ่งเน้น
การผลิตครูให้สามารถพัฒนาความรู้ ความ สามารถทาง
วิชาการได้อย่างลึกซึ้ง สร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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และฝึกฝนทักษะในวิชาชีพครูอย่างเข้มข้น และการจัด
ท�ำระบบการพัฒนาจิตส�ำนึกความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นการเลือกสถานศึกษาให้นักศึกษาวิชาชีพ
ครู ได้ฝึกประสบการณ์การสอน ยังมีเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย โดยพบว่า สถานศึกษา
ต้องมีการจัดการองค์การโครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ มีการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความต้องการของผูเ้ รียนและ
ท้องถิน่ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
มุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ส่วนมาตรฐานด้านปัจจัย ในส่วน
ของการบริหารจัดการ พบว่า สถานศึกษาต้องมีระบบการ
ดูแล นิเทศและประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จัด
และส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักศึกษา
หาความรู้ แสวงหาค�ำตอบ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู กั บ บุ ค คลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของโรงเรียน จัดกิจกรรมในท้องถิ่นที่ให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้เข้าร่วมเพื่อรู้จักบุคคลส�ำคัญ
และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น จากมาตรฐาน
ดังกล่าวสามารถช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาวิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5 ซึ่งได้ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา เป็นเวลา
1 ภาคเรียนไปแล้ว เป็นบุคคลที่เข้าใจและตระหนักใน
ความส�ำคัญของความมีจรรยาบรรณของครูวิชาชีพ การ
ทีน่ กั ศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับปานกลาง
ก่อนการฝึกอบรม จึงน่าจะเกิดมาจากการส่งเสริม พัฒนา
ของหลักสูตรการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และส่วนหนึง่
มาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ซึ่งกล่าว
ได้ว่าอยู่ในระดับที่พร้อมจะได้รับการฝึกอบรม เมื่อได้
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รับการฝึกอบรมแล้ว นักศึกษามีพฒ
ั นาการขึน้ จนกระทัง่
จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อผูร้ บั บริการ อยู่
ในระดับดีมาก เพราะเป็นทักษะที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
จนเกิดประสบการณ์ในเชิงบวกที่ชัดเจน ทั้งในด้านการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ การแต่งกาย
ของตนเอง ความเป็นแบบอย่างที่ดี ความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู รวมทั้งความสนใจ รับผิดชอบในการสอน
ส่วนจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยา
บรรณต่อสังคม ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีนั้น อาจเป็น
เพราะว่า นักศึกษายังมีประสบการณ์การอยู่ร่วมกับครูใน
สถานศึกษา และการประกอบกิจกรรมร่วมกับชุมชนยังไม่
มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการศึกษาและการเปรียบ
เทียบก่อนหลังการพัฒนาโดยใช้หลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลัก
ธรรมพุทธศาสนาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถ ท�ำให้นักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพัฒนาทางด้านการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างจากก่อนการฝึก
อบรมอย่างชัดเจน
3 . ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู หลังการพัฒนาโดยใช้หลักสูตร
ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ครู โดยหลั ก ธรรมพุ ท ธศาสนาของนั ก ศึ ก ษา
วิ ช าชี พ ครู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
วิ ช าชี พ ครู มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ใ นภาพรวมอยู ่
ในระดั บ ดี ม าก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู ่
ในระดับดีมาก 4 จรรยาบรรณ คือ จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับ
บริการและจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ส่วน
จรรยาบรรณต่อสังคม อยู่ในระดับดี ข้อค้นพบดังกล่าว
มีข ้อน่าสังเกตว่า การศึก ษาครั้งนี้ เป็นการประเมิน
นักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง โดยท�ำการ
ประเมินหลังการอบรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า จรรยา
บรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
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1.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรก�ำหนดแนวนโยบายให้นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคน
ได้เข้ารับการอบรมจนกระทั่งมีทักษะการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
2.1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควร
ก�ำหนดแนวทางการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูให้มี
แนวทางการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง
ครบถ้วน ก่อนส�ำเร็จการศึกษา
2.2 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ควรให้ความส�ำคัญต่อการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพุทธศาสนา และจรรยา
บรรณวิชาชีพครู
2.3 สถาบันผลิตครูทั่วประเทศ ควรก�ำหนด
ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุในการพัฒนา
ความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู
3.2 ควรน�ำหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาการ
ปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธ
ศาสนาส�ำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่
ข้อเสนอแนะ
สร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาในสถาบันผลิตครูอนื่ ๆ
เพื่อตรวจสอบผลเชิงประจักษ์ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาแนวทาง
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ควรให้
ความส�ำคัญต่อการจัดท�ำหลักสูตรเพือ่ ฝึกอบรมนักศึกษา พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยใช้
ให้มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อความเป็นครูวิชาชีพ รูปแบบอื่นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่กว้างขวางขึ้น
ก่อนจบการศึกษา
ต่อผู้รับบริการและจรรยาบรรณต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดั บ เช่ น เดี ย วกั บ การประเมิ น หลั ง การอบรมโดย
ทันที แสดงให้เห็นได้ว่ามีความคงทนของพฤติกรรม
ส่วนจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีพัฒนา
การเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากการประเมินหลังการอบรมโดย
ทันที พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แต่จากการประเมิน
หลังการฝึกอบรม 2 สัปดาห์ พบว่า จรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก อาจ
เป็นเพราะว่า นักศึกษามีความเข้าใจการอยู่ร่วมในสังคม
มากขึ้น มีความเสียสละ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือ มี
ความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกําลังในการ
พัฒนาการ ศึกษา ยิง่ ขึน้ แต่ในส่วนจรรยาบรรณต่อสังคม
ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เท่าการประเมินหลังการอบรม
โดยทันที อาจเป็นเพราะว่านักศึกษายังไม่มีโอกาสได้
เข้าร่วมหรือเป็นผูน้ ำ� ในการอนุรกั ษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรด�ำเนินการให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้
ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูได้
อย่างครบถ้วน พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นครูวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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หนังสือเรื่อง สอนเก่ง สอนเป็น เป็นหนังสือที่ หั ว หน้ า หรื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ ต ้ อ งสอนและถ่ า ยทอด
เกี่ยวข้องกับหลักและวิธีสอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆ ให้กับลูกน้องหรือ
วิธีการสอนและเคล็ดลับในการสอน ที่ท�ำให้ผู้เรียนตั้งใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา หากเป็นเพื่อนกัน การสอนอาจเป็น
หนังสื อเรืด้า่ อนการ
ง สอนเก่เรืง่อสอนเป็
ที่เวกี่า่ยจะเป็
วข้องกั
กและวิ
ธีสอน มีเนื้อ
งปกติทนี่เกิเป็ดขึน้นหนั
บ่องยสื อไม่
นเรืบ่อหลั
งการแต่
งกาย
เรียนและเรียนได้ดี โดยผู้เขียนน�ำประสบการณ์
บเทคนิคนวิตัธวีกอัารสอนและเคล็
ลับในการสอน
ผเู ้ รี ยนตั
่ยนข้อทีมู่ทลาํ ข่ให้
าวสารต่
างๆ
ก็ลย้วนและเรี
นแต่ ยนได
สอนของตนที่มีมากกว่า 20 ปีเกีม่ยาถ่วกัายทอดเป็
กษร หรือเป็นดการแลกเปลี
้งใจเรี
เป็นตัวอย่างที่ดีของการสอนทั
้งสิ้นปี มาถ่
ด้วยเหตุ
นี้เองนหาก
หนังสือ เล่มนีอ้ ธิบายว่า “ พฤติผูกเ้ รรมที
กว่า “การสอน”ดา้ นการสอนของตนที
ขียนนํเ่ รีายประสบการณ์
่มีมากกว่า 20
ายทอดเป็
ตัวอักษร หน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน แม้แต่ภายใน สามารถสอนได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการสอนในชีวิตประจ�ำวัน
ายว่า “ พฤติ
ยกว่า “การสอน”
กลายเป็
นส่ วนหนึ
วิตประจํ
หรื่เอรีในงานประจ�
ำ ก็ล้วนได้
ประโยชน์
ทั้งสิ้น่ งของชี
ไม่ว่าจะเป็
น าวัน แ
ครอบครัว พ่อแม่ก็พร�่ำสอนลูเ กล่ทุมกนีวั้ อนธิบและบางครั
้งพ่กอรรมที
กรหรืกอทุหน่
ตาม้ งจะพบว่
ำแหน่องเรี
ง “ผูยนรู
น้ ำ� ”้จากลูกๆ บ
แม่ก็อาจต้องเรียนรู้จากลูกๆ บ้ภายในครอบครั
าง
ว พ่อแม่กพ็ รํองค์
่ าสอนลู
กวัวนยงานใดก็
และบางครั
พ่อแม่กา อ็ ต�าจต้
ในบางเรื่องหรือสมาชิกในครอบครัวอาจจะได้ ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในองค์กรนั้น กล่าวได้
แลกเปลีย่ นสิง่ แปลกใหม่ให้แก่ก*รองศาสตราจารย์
นั และกัน พฤติกรรมเหล่
เลยว่าจะเป็
ของบุคคลที
่สอนผู
ได้ดีนกั่นษาศาสตร์
เอง ” มหาวิทยาล
ภาควิาชาการอาชี
วศึกนษาและพั
ฒนาสั
งคม้อื่นคณะศึ
นี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการสอนทั้งสิ้น แม้กระทั่งในที่ท�ำงาน
*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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หนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1 อารัมภบท
2 “การสอน” คืออะไร 3 วิธกี ารสอนให้ผเู้ รียนเข้าใจ 4 วิธี
การสอนเพื่อสร้างความกระตือรือร้น 5 วิธีการสอนให้
เหมาะกับผู้เรียนแต่ละบุคลิก 6 วิธีการสอนต่อหน้าฝูง
ชน 7 บทส่งท้าย
ในส่วนของอารัมภบท ผู้เขียนกล่าวถึง “การ
สอน” ว่ามีประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน การสอนท�ำให้
ผู้สอนได้รับ “ความเชื่อถือ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่
ได้ และผู้ที่ได้รับความเชื่อถือจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในทุก
ด้าน ผู้ที่ขาดความสามารถด้านการสอนหรือการแนะน�ำ
ยากที่จะได้ขึ้นเป็นผู้น�ำองค์การ การสอนเป็นอาชีพที่ส่ง
ผลกระทบต่อผู้คนมากมาย เมื่อได้ผลดี สิ่งที่ตามมาคือ
ค�ำขอบคุณ ค�ำชื่นชมและก�ำลังใจ
บทที่ 1 “การสอน” คืออะไร ในบทนี้กล่าวถึง
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ด้านการสอนได้สมบูรณ์ ต้องสวมบทบาท
ได้ 5 แบบ คือ นักวิชาการ นักแสดง หมอดู ศิลปินและ
หมอรักษาโรค
บทบาทนักวิชาการ ผู้สอนจะต้องมีความรู้มาก
ผู้สอนจะต้องรู้มา 100 ส่วน แล้วน�ำมาสกัดหรือตกผลึก
ให้เข้มข้น จนเมื่อน�ำมาสอนได้เป็นเพียง 1 ส่วน
บทบาทนักแสดง การสอนเป็นการยืนอยูต่ อ่ หน้า
ผูค้ น ผูส้ อนต้องมีพลังดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน ด้วย
วิธีการพูด การน�ำเสนอ บุคลิกภาพ ครูหรือผู้สอนต้อง
จัดการเรื่องการพูดและท่าทางในการแสดงออกขณะที่
น�ำเสนอให้ดูดี ผู้สอนจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อค้นหาวิธี
การพูดรวมทั้งบุคลิกภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน
บทบาทหมอดู ผู้สอนมีหน้าที่ต้องปลุกเร้าเรื่อง
“ก�ำลังใจ” ให้กับผู้เรียน โดยต้องให้ ความมั่นใจผู้เรียนว่า
“นักเรียนต้องประสบความส�ำเร็จแน่ๆ” ซึง่ เป็นการ “คาด
การณ์ล่วงหน้าถึงความส�ำเร็จ” เพื่อให้ความรู้สึกมั่นใจนี้
ฝังลึกอยู่ภายในใจของผู้เรียน
บทบาทศิลปิน ความเป็นศิลปิน ของผู้สอน คือ
ต้องสามารถท�ำให้ผู้เรียน หัวเราะ หรือ ตื่นเต้น ขณะ

เรียน ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ การเรียนเป็นเรือ่ งน่าเบือ่ หน่าย
ผูส้ อนต้องสอดแทรกเรือ่ งข�ำขันหรือมุขตลกเข้าไปในบท
เรียนเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย โดยแบ่งเวลาเป็น 3 ช่วง
คือ เนื้อหา - เรื่องข�ำขัน - เนื้อหา
บทบาทหมอรักษาโรค “คุณหมอ” ของการสอน
หมายถึง ขณะทีฟ่ งั ค�ำถามของผูเ้ รียน ผูส้ อนต้องวิเคราะห์
ว่าลักษณะของผู้ถามเป็นคนแบบไหน เพราะถ้าเข้าใจ
ลักษณะพื้นฐานของคน ก็จะให้ค�ำแนะน�ำที่ตรงกับเขาได้
ส่วนวิธีการสอนผู้สอนต้องยึดหลักที่ว่า “ผู้เรียนต่างกัน
วิธีสอนก็ต้องต่างไป” หน้าที่ของผู้สอนคือต้องดึงความ
ไม่สมดุลของผู้เรียนให้มาอยู่ตรงกลางให้ได้
บทที่ 2 วิธีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ ในบทนี้
กล่าวถึงวิธีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยผู้เขียนได้เสนอ
แนะว่าเนื้อหาที่สอน ต้องไม่ซับซ้อน และต้องตรงกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน โดยวิธกี ารสร้างเนือ้ หาการสอน
ให้เป็น 4 ระดับ คือ บทน�ำ- ส่วนเสริม- ตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรมและการโต้แย้ง- บทสรุป แล้วอธิบายเนื้อหาตาม
ล�ำดับ
“บทน�ำ” เป็นการน�ำเข้าสูบ่ ทเรียน มีสว่ นสัมพันธ์
กับ “บทสรุป” ในตอนท้ายของการพูด “ส่วนเสริม” ใช้
เพื่ออธิบายเหตุผลและเบื้องหลังของเรื่องราวประกอบ
เพื่อช่วยสนับสนุนการพูด ต่อจากนั้นส่วนที่ตามมาคือ
“ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและการโต้แย้ง” การยกตัวอย่าง
ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น ส่วนการโต้แย้ง
จะท�ำให้การสอนมีสมดุล ทั้งข้อมูลด้านบวกและด้าน
ลบ ช่วยให้เนื้อหาการสอนมีน�้ำหนักมากขึ้น “บทสรุป”
จะกล่าวถึงความส�ำคัญของเนื้อหาการสอนอย่างรวบรัด
เน้นไปยังประเด็นของเรื่อง
เนื้ อ หาการสอนไม่ ต ้ อ งมากแต่ ต ้ อ งเชื่ อ มโยง
เหตุและผล โดยให้ความรู้หลักเป็นจุดเริ่มต้น แล้วสร้าง
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ หากผู ้ เรี ย นเข้ า ใจหลั ก หลั ก ของ
การเชื่อมโยงเหตุและผล จะท�ำให้ผู้เรียนจดจ�ำได้ง่ายและ
ลืมยาก
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บทที่ 3 วิธีการสอนเพื่อสร้างความกระตือรือร้น
ผู้เขียนน�ำเสนอวิธีการสร้างความกระตือรือร้นให้กับ
ผู้เรียน 7 วิธีดังนี้
1. สร้างความรู้สึกพอใจกับการเรียน ผู้สอน
ต้องดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหา ต้องท�ำให้ผู้เรียนรู้สึก
ว่าการเรียนนั้นสนุกสนาน บรรยากาศที่สนุกสนานใน
ห้องเรียนเป็นแหล่งก�ำเนิดของความพึงพอใจ ต่อการเรียน
2. สอนให้ไปถึงจุด “เรียนแล้วได้อะไร” ผู้สอน
ต้องบอกข้อดีและประโยชน์ของสิ่งที่เรียนให้ผู้เรียนได้
ทราบ เมือ่ ผูเ้ รียนได้รขู้ อ้ ดีและประโยชน์ของการเรียนแล้ว
แรงจูงใจในการเรียนก็จะสูงขึ้น
3. ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นใคร ต้องเติมความหวัง
หากผู้สอนแสดงการยอมรับในตัวผู้เรียน บรรยากาศ
การเรียนการสอนภายในห้องจะเป็นไปในทางบวก
4. ความส�ำเร็จของผู้เรียนต้องมาก่อนเสมอ
ผู้สอนต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้เรียนว่า ผู้เรียนต้องท�ำได้
5. ตั้งเป้าหมายระยะสั้น เป็นรูปธรรม ย�้ำบ่อยๆ
เป้าหมายยิ่งสั้น ยิ่งเห็นได้ชัด ยิ่งจูงใจ จะเป็นแรงบันดาล
ใจให้ก้าวไปข้างหน้า ยิ่งให้ท่องจ�ำเป้าหมายจนขึ้นใจ จะ
กลายเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่
6. สร้างพลังด้วยเป้าหมายระยะยาวในอนาคต
เป้ า หมายระยะยาวมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ แรงจู ง ใจและ
แรงบันดาลใจของผู้เรียน วิธีการเชื่อมโยงเป้าหมายใน
อนาคตกับวัตถุประสงค์ของการเรียนแบบนี้ จะท�ำให้
ผู้เรียนคิดว่าต้องตั้งใจท�ำสิ่งที่ท�ำอยู่ในตอนนี้อย่างเต็มที่
เพื่อเป้าหมายข้างหน้า
7. ยกย่องชมเชยเสมอ แม้ผลที่ได้จะน้อยนิด
แม้งานที่ตั้งใจท�ำได้ไม่ตามเป้าหมาย แต่ผู้สอนก็ต้อง
ยกย่องชมเชยจากใจจริง ค�ำชมเชยเหล่านี้จะท�ำให้ผู้เรียน
เกิด แรงบันดาลใจท�ำให้มีความพยายามที่จะประสบ
ความส�ำเร็จต่อไป
บทที่ 4 วิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละ
บุคลิก ผู้เขียนได้แบ่งบุคลิกของผู้เรียน ไว้ 9 ลักษณะ
คือ 1) ผู้เรียนที่ไม่เคยมีค�ำถามเลย 2) ผู้เรียนประเภท
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ถามจุ ก จิ ก ตลอดเวลา 3) ผู ้ เรี ย นที่ ช อบถามค� ำ ถาม
บ้าๆ 4) ผู้เรียนที่คอยถามถึงหนังสือที่ผู้สอนจะแนะน�ำ
5) ผู้เรียนที่มักจะมีค�ำถามว่า “ท�ำอย่างไรถึงจะเก่งขึ้น”
6) ผู้เรียนที่ชอบพูดว่า “ท�ำไม่ได้” 7) ผู้เรียนที่คอยข่ม
“สอนอะไรก็ไม่รู้ ไม่เห็นได้เรือ่ ง” 8) ผูเ้ รียนทีไ่ ม่คอ่ ยตัง้ ใจ
ฟังผูส้ อน 9) ผูเ้ รียนทีม่ คี วามมัน่ ใจสูง เชือ่ มัน่ ในความคิด
ตัวเองเป็นหลัก
ส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีค�ำถาม ผู้เขียนแนะน�ำ
ให้ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนถามค�ำถามอะไร ก็ได้แม้จะ
ไร้สาระก็ตาม และเมื่อมีค�ำถามถามมาจริงๆ ผู้สอนก็
ต้องไม่ฉุนเฉียวหงุดหงิด ไม่ว่าค�ำถามจะเป็นอย่างไรผู้
สอนต้องตั้งใจฟัง สิ่งนี้จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ด้าน
ความเชือ่ มัน่ ต่อกัน ส�ำหรับผูเ้ รียนทีช่ อบถามจุกจิกตลอด
เวลา ผู้เขียนแนะน�ำไม่ให้ตอบค�ำถามแบบตรงไปตรง
มา แต่ให้สอนวิธีที่จะท�ำให้ได้มาซึ่งค�ำตอบแทน หาก
ผู้เรียนถามค�ำถามบ้าๆ ให้ผู้สอนตอบไปเลยว่า “ไม่รู้”
ส่วนผู้เรียนที่ถามถึงแต่หนังสือที่ผู้สอนจะแนะน�ำ ผู้สอน
ควรชีแ้ นะถึงรายละเอียดว่า “ส�ำนักพิมพ์ไหน หนังสือเล่ม
ไหน อ่านถึงเมื่อไร จะศึกษาอย่างไร” ส�ำหรับค�ำถามที่ว่า
ท�ำอย่างไรถึงจะเก่งขึ้น ผู้สอนต้องเล่าประสบการณ์ที่ล้ม
เหลวก่อนแล้วจึงตามด้วยความส�ำเร็จ เพราะประสบการณ์
ความล้มเหลวช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ถ้าพบผู้เรียนที่ “ท�ำไม่ได้” ผู้สอนต้องพยายามเอาใจ
ใส่ คอยชี้แนะ ให้การช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจ ที่ส�ำคัญ
คือต้องไม่ต�ำหนิ ส�ำหรับผู้เรียนที่บ่นว่า “สอนอะไรก็
ไม่รู้ ไม่เห็นได้เรื่อง” ผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจมากนัก
ให้ยืนหยัด มุมานะในการสอนต่อไป เพราะยังมีคนอีก
จ�ำนวนมากที่ยังฟัง ส�ำหรับผู้เรียนที่ไม่ตั้งใจฟังผู้สอน
ผู้สอนต้องโน้มน้าวใจผู้เรียน ส่วนผู้เรียนที่มีความมั่นใจ
สูง เชื่อมั่นในความคิดตนเองเป็นใหญ่ ผู้เขียนแนะน�ำให้
เลือกใช้คำ� ถาม/ ข้อสอบ ยากๆ แล้วบอกผูเ้ รียนประเภทนี้
ว่าเป็นค�ำถาม / ข้อสอบทีง่ า่ ยๆ เมือ่ ผูเ้ รียนท�ำไม่ได้ผเู้ รียน
ก็จะเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจ วิธีนี้จะท�ำให้
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ผู้เรียนประเภทนี้หันกลับมาให้ความสนใจและยอมรับใน
ตัวผู้สอนมากขึ้น
บทที่ 5 วิ ธี ก ารสอนต่อ หน้าฝูง ชน ในบทนี้
ผู้เขียนแนะน�ำเทคนิคต่างๆในการสอนต่อหน้าฝูงชน
เช่น ในการสอนคนกลุ่มใหญ่ ต้องไม่น�ำความเห็นของ
คนกลุ่มเล็กมาใช้บรรยายกลบเนื้อหาอื่น สิ่งส�ำคัญที่สุด
คือต้องตั้งเป้าหมายที่จะให้ประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่ให้
ได้ การสร้างเนือ้ หาต้องให้ครบถ้วนตัง้ แต่บทน�ำจนถึงบท
สรุป การเปิดประเด็น ตอนเริ่มต้นกับสรุป ตอนจบ ต้อง
กระชับและเฉียบขาด การสอนคนกลุม่ ใหญ่ ถ้าผูส้ อนรูส้ กึ
ประหม่า ผูเ้ ขียนแนะน�ำว่าให้ทำ� เหมือนก�ำลังพูดคุยอยูก่ บั
ใครสักคน จะช่วยให้ผ่อนคลายอาการตื่นกลัวได้ การใช้
สายตาควรมองกวาดไปให้ทั่ว ไม่ควรมองจุดใดจุดหนึ่ง
และไม่ควรมองที่ใครนานๆ การพูดให้สอดแทรกความ
บันเทิงเพียง 20% อีก 80% ต้องเป็นเนื้อหาสาระ เมื่อ
ใช้กระดานไวท์บอร์ด ต้องดูง่าย อ่านง่าย การใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ในการบรรยายต้องใช้ให้เป็นและเหมาะสม
บทส่งท้าย ในบทนี้เป็นการเล่าถึงประวัติความ
เป็นมาของผู้เขียนว่าท�ำไมจึงมีอาชีพครู โดยเริ่มตั้งแต่
สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนและประสบปัญหาด้าน
การเงิน จึงหันมาหารายได้พิเศษโดยการเป็นครูโรงเรียน
กวดวิชา ซึ่งท�ำให้เกิดรายได้สูง ท�ำให้เกิดแรงดึงดูดให้

ก้าวเข้ามา ในโลกของครูสอนกวดวิชาและรู้สึกสนุกไป
กับการสอนไม่สามารถถอนตัวได้
กล่ า วโดยสรุ ป หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เขี ย นขึ้ น จาก
ประสบการณ์การท�ำงานทางด้านการสอนมากว่า 20 ปี
เป็นหนังสือที่มีคุณค่า เพราะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง
การสอนในห้องเรียน การสอนงาน การอบรม และการ
บรรยาย ผู้เขียนได้สอดแทรกเทคนิค วิธีการสอน และ
เคล็ดลับต่างๆในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจ
เรียน โดยยกตัวอย่างประกอบ มีตารางและแผนภาพ
ประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
วิ ธี ก ารน� ำ เสนอเนื้ อ หามี ก ารเรี ย งล� ำ ดั บ
การน�ำเสนอเนื้อหาได้ชัดเจนโดยเริ่มจาก แนวทางการเต
รียมตัวก่อนการสอน วิธีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ วิธี
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น วิธีการสอนให้
เหมาะกับผู้เรียนแต่ละบุคลิกและวิธีการสอนผู้เรียนกลุ่ม
ใหญ่ดังนั้นการได้อ่านหนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้รับ
ความรู้ เทคนิค และวิธีการที่ใช้ในการสอนแล้ว ผู้อ่านยัง
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเนื่องจาก
ผู ้ เขี ย นได้ ย กตั ว อย่ า งจากประสบการณ์ ก ารสอนของ
ตนเองในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่
ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนทุกระดับทุกประเภท
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ขั้นตอนการส่ง บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 บทความวิจัย
1.2 บทความวิชาการ

2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์
2.1 ความยาวของบทความวิชาการ/ บทความวิจัย ไม่เกิน15 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)
2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Angsana UPC ขนาด 16 พอยท์
2.3 ระยะการกั้นหน้ากระดาษ
- หัวหน้ากระดาษ 1.5 นิ้ว
- ซ้าย 1.5 นิ้ว
- ขวา 1 นิ้ว
- ล่าง 1 นิ้ว

3. รูปแบบการนําเสนอบทความวิชาการ
3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.3 บทนํา
3.4 เนื้อหา
3.5 บทสรุป
3.6 เอกสารอ้างอิง
3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
(หัวข้อหลักใช้ขนาดตัวอักษรหนา 18 พอยท์)

4. รูปแบบการนําเสนอบทความวิจัย
4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.3 คําสําคัญ 2-3 คํา
4.4 บทนํา
4.5 วิธีการวิจัย
4.6 ผลการวิจัย
4.7 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้
4.8 บรรณานุกรม
4.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. วิธีการส่งบทความ
5.1 กรอกแบบนําส่งเอกสาร
5.2 แนบบทความ จํานวน 3 ชุด
5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่น (แผ่น Diskette หรือ แผ่นซีดีรอม)
5.4 ส่งเอกสารที่ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชา

การอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408
6. ระยะเวลาในการรอคอย
6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่น
กรอง ประมาณ 4 - 8 สัปดาห์
6.2 เมือ่ ได้รบั บทความคืนจากกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์
6.3 เมื่อผู้เขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งบทความสมบูรณ์จ�ำนวน 1 ฉบับ พร้อมไฟล์บทความ 1 แผ่น ที่
กองบรรณาธิการฯ
6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

7. การตีพิมพ์วารสาร
ครบแล้ว

7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�ำนวนผู้ขอลง

7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว
กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป
หมายเหตุ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงใน วารสารวิชาการ
ฉบับอื่นแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทร. 038-102067
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แบบนำ�ส่งเอกสาร
เพ่ือตีพมิ พ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
เรียน บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ผู้ส่งบทความ (ผู้เขียน/ผู้วิจัย) ชื่อ……………………..……….นามสกุล………………………………..
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