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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน

ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อน

ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 346 คน 

ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความ

เป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จาํแนกตามตวัแปร เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ในการสอน พบว่ามีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าครูท่ี

ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั โดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ABSTRACT 

The purposes of the study were to study and to compare The Teachers’  Opinion on Administration for 

Characterization of Citizenship in Student at School under the Secondary Educational Service Area Office 11.  The 

sample consisted of 346 teachers during the 2018 academic year. The results of the study showed that the administration 

for characterization of citizenship in student at school by teachers, the overall and individual aspects were found at a 

high level.  And Comparative study of the administration for characterization of citizenship in student at school by 

teachers classified according to gender, educational level and teaching experience.  It was found that the overall and 

individual aspects were not different. As considered by size of school as overall the teachers’ opinions in different size 

of school were found significantly different at the .01 level. 
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บทนํา 

“…สังคมและบา้นเมืองใด ใหก้ารศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น ลว้นพอเหมาะกนัทุกๆดา้น สังคมและ

บา้นเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธาํรงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาให้

กา้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด ผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษาทุกๆคน จึงตอ้งถือวา่ตวัของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบา้นเมือง

อยู่อย่างเต็มท่ีในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เท่ียงตรง ถูกตอ้ง สมบูรณ์โดยเต็มกาํลงั จะประมาทหรือละเลยมิได…้” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 พระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน            

ท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลั ท่ีศาลาดุสิตดาลยั เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2524 จากแนวพระราชดาํรัสดงักล่าว แสดงใหเ้ห็น

ถึงความสําคญัของการศึกษาต่อเด็กและเยาวชนในประเทศ ในการท่ีจะสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะนาํมาซ่ึงความ

เจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ หรือกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ การศึกษาจะเป็นตวัสร้างคนในสังคมใหเ้ป็นพลเมืองดีหรือ

เป็นการเตรียมคนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี (ประเวศ, 2535) ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่ การศึกษาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากใน

การท่ีจะนาํพาส่ิงต่างๆในประเทศนั้นๆไปสู่เป้าหมายและความสาํเร็จ การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของทุกๆส่ิง และการศึกษา

ยงัเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศนั้นๆ 

และทุกประเทศต่างกมุ่็งหวงัท่ีจะปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีใหก้บัคนในประเทศของตน เพราะความเป็นพลเมืองดีเป็น

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัประการหน่ึงของบุคคลท่ีจะทาํใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดงันั้นแต่ละประเทศจึงพยายามท่ีจะสร้างคนของตนให้เป็นพลเมือง

ของชาติ แต่ลกัษณะของความเป็นพลเมืองดียอ่มแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและความมุ่งหมายของสังคมแต่ละ

บริบทพ้ืนท่ีในการพฒันาคน พฒันาประเทศ (สุพรรณิการ์, 2558) การพฒันาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของ

ประเทศไทย มีการพฒันามาโดยตลอด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั รวมทั้ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และวิถีการดาํรงชีวิตของประชาชนเป็นสําคญั แมว้่าจะมีการกาํหนดหลกัสูตรชดัเจนในแต่ละ

ระดบัการศึกษา แต่กย็งัไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียนประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงเท่าท่ีควรโดยเฉพาะความตระหนกัในหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ ความมีระเบียบวนิยั การเคารพสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้น และการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและ

สังคม โดยเฉพาะปัญหาการเผชิญหนา้ของกลุ่มสนบัสนุนทางการเมืองต่างสีต่างขั้ว จุดเด่นมีการกาํหนดหลกัสูตรและ

วิชาเรียนไวช้ดัเจนท่ีสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ขอ้จาํกดั ยงัขาดการติดตามประเมินผลความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน

ชดัเจน โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบติัตนในฐานะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการเฉพาะเพ่ือการปรับปรุง

และพฒันากระบวนการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ตลอดจนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) จากสภาพการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่การศึกษาความเป็นพลเมือง

ของไทยกาํหนดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเป็นส่ิงสาํคญั และพบปัญหาการจดัการเรียนรู้

และผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน คือแมว้า่จะมีการกาํหนดหลกัสูตรชดัเจนในแต่ละระดบัการศึกษา แต่กย็งัไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียน

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงเท่าท่ีควร โดยเฉพาะความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ความมีระเบียบวนิยัการเคารพสิทธิ

และหนา้ท่ีของผูอ่ื้น และการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและสังคม (พิณสุดา, 2560) การศึกษาการบริหาร

จดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ตามแนวของ สุพรรณิการ์ (2558)  เก่ียวกบัปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของ

ผูเ้รียน ประกอบดว้ย 1)มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 2) มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละ

รับผิดชอบ 4) มีใจเป็นธรรม 5) มีทศันคติในเชิงบวก 6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์7) มีจิตสาธารณะ ซ่ึง

ส่งผลต่อการจดัการศึกษาในสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งขบัเคล่ือนการบริหารจดัการ ดาํเนินกิจกรรม 

และจดัการศึกษาท่ีพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนในสถานศึกษามีความเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
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ในอนาคตต่อไป ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 เพ่ือเป็นขอ้มูลกาํหนดนโยบาย วาง

แผนการจดัการเรียนการสอนในการพฒันาสถานศึกษาและผูเ้รียน ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ข้ึน  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา 

 

วธีิการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 3,280 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 346 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของ

เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลว้สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตวัแปรขนาด

สถานศึกษา จากนั้นใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลาก 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ดงัน้ี 

    5 หมายถึง การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    

    4 หมายถึง การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก    

    3 หมายถึง การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง    

    2 หมายถึง การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

    1 หมายถึง การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

และนาํไปปรับปรุงตามขอ้แนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้จึงนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try  Out) กบักลุ่มประชากร   

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จํานวน 30 คน หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) (Cronbach, 1990) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั

เท่ากบั .968 

 วธีิดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการทาํวจิยั วตัถุประสงค ์และขอความยนิยอมจากครูผูเ้ขา้ร่วมวจิยัเพ่ือ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 346 ฉบบั คิดเป็น

ร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ

สอน และขนาดสถานศึกษา โดยวิเคราะห์คาํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบที (t – test) สาํหรับการเปรียบเทียบตวัแปร 2 กลุ่ม และการทดสอบเอฟ (F – test) สาํหรับการ

เปรียบเทียบตวัแปร 3 กลุ่ม 
 

ผลการวจิัย 

 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

        กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11  จาํนวน 346 คน เม่ือ

จาํแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.90 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่    

อยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 59.54 และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.46 สําหรับประสบการณ์ในการสอน 5 - 10 ปี  จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 37.57 รองลงมามีประสบการณ์                        

ในการสอน มากกวา่ 10 ปี จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08  และนอ้ยกวา่ 5 ปี  จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.35 

ตามลาํดบั ในส่วนของขนาดสถานศึกษา มีครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน 139 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.17 ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54 ครูท่ีปฏิบติัการสอน 

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.36  ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขนาดเลก็ จาํนวน 62 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 ในภาพรวม และรายดา้น  ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน   

                 ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11  

                 ในภาพรวมและรายดา้น 
 

ท่ี 
การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็น พลเมือง

ของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

n  = 346 
ระดบั 

 

S.D. 

1 มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 4.1873 0.4982 มาก 

2 มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 4.1584 0.5317 มาก 

3 มีความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบ 4.1919 0.5450 มาก 

4 มีใจเป็นธรรม 4.1639 0.5550 มาก 

5 มีทศันคติในเชิงบวก 4.1786 0.5532 มาก 

6 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 4.3006 0.5315 มาก 

7 มีจิตสาธารณะ 4.2182 0.5546 มาก 

                                    รวม 4.1939 0.4801 มาก 

 

 จากตารางที่  1 การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้ รียนในสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาพรวมทุกด้านระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.1957) และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าระดับความคิดเห็นทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก เช่นก ัน โดยด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดคือมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์  (X̄  = 4.3006) 

รองลงมาคือมีจิตสาธารณะ (X̄ = 4.2182) มีความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ (X̄ = 4.1919) มีความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน (X̄ = 4.1873)  มีทัศนคติในเชิงบวก (X̄ = 4.1786) มีใจเป็นธรรม (X̄ = 4.1639) และมีความเข้าใจ

ต่อสังคมต่างวฒันธรรม (X̄ = 4.1584) ตามลาํดับ 

 ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบระดบัการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา   

 3.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t–test) การบริหารจดัการเพ่ือสร้าง

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จาํแนกตามตวัแปรเพศ พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   

 3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t–test) การบริหารจดัการเพ่ือสร้าง

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 11 จาํแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 3.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 จาํแนกตามตวัแปรประสบการณ์ในการ

X
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สอน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 3.4  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 จาํแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา 

โดยภาพรวม พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

สรุปผลการวจิัย 

ผลการศึกษาบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นมี

จิตสาธารณะ และดา้นมีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

ผลการเปรียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11จาํแนกตามตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การสอน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง

กนั ส่วนครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวม มีความคิดเห็น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัมี

ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นมีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรมมีความคิดเห็น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นมีใจเป็นธรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 ดา้นมีทศันคติในเชิงบวกมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นมีความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นมีจิตสาธารณะ มีความ

คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

อภิปรายผลการวจิัย 

ผลการศึกษาการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 1. การบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นมีจิต

สาธารณะและดา้นมีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสุพรรณิการ์ พงศผ์าสุก (2558) ศึกษาการบริหารจดัการปัจจยัเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนใน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล พบวา่ ปัจจยัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลมีจาํนวน 7 

องคป์ระกอบ คือ 1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 2) มีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม 3) มีความซ่ือสัตยแ์ละ

รับผิดชอบ 4) มีใจเป็นธรรม 5) มีทศันคติในเชิงบวก 6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ 7) มีจิตสาธารณะ 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริญญา และคณะ (2561) ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเป็น

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ รักชาติศาสน์ กษตัริย ์รองลงมา เป็นคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจาก มากไปหานอ้ยไดแ้ก่ มีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจนกักีฬา 

มีวินยัซ่ือสัตยสุ์จริตอยูอ่ยา่งพอเพียง ใฝ่เรียนรู้รักความเป็นไทย และมุ่งมัน่ในการทาํงาน ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบั

พชัราภรณ์ (2558)  ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน พบวา่ โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ รักชาติ ศาสน์ 

กษตัริยมี์จิตสาธารณะ มีวินัย รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ในการทาํงาน รวมถึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของทรงสิริ (2556) ศึกษาคุณลกัษณะพลเมืองดีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบวา่ 

คุณลกัษณะพลเมืองดีโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นสังคมและวฒันธรรม นกัศึกษา

เทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด 

 2. ผลการเปรียบการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  11 จําแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา ไดผ้ลดงัน้ี 

  2.1 ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคนธ์ (2556)  ศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลยั  ราชภฏั

สวนสุนันทา พบว่า  เยาวชนหญิงและเยาวชนชายมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน                   

และสอดคลอ้งกบั พระครูประ (2555)  ศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นกัเรียน โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ 

หอวงั นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่การเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนกัเรียน โรง

เรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย จาํแนกตาม เพศ โดยภาพรวมและรายดา้น พบว่าไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัของ เดือนเต็ม (2557) ศึกษาความ

คิดเห็นของครูต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี พบว่า ครูท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั ดา้นรักชาติ ศาสน์ 

กษตัริย ์ดา้นใฝ่เรียนรู้ และดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง ไม่แตกต่างกนั และงานวจิยัของ รัตนาภรณ์ (2550) ศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ทางการเรียนของนักเรียนสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พบว่า สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มทางการเรียนของ

นกัศึกษา จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศชายเพศหญิงมีความเห็นโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง

สถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอเนชา  (2556)  ศึกษาคุณลกัษณะ ท่ีเป็นจริงของนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษาใน

เขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา 2555 พบว่า คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของ

นกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จาํแนกตามเพศไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการวิจยัการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  11  ของครูท่ีมีเพศต่างกนั พบวา่ค่าเฉล่ียระดบั

ความคิดเห็นไม่ข้ึนกบัเพศ ทั้ งน้ีอาจเกิดจากครูเพศชายและเพศหญิง ให้ความสําคญักบัการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาในระดบัใกลเ้คียงกนั    
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 2.2 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง

ของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรีสุดา (2554) ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูปฐมวยัในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม พบวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูปฐมวยั ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

สาํเร็จการศึกษาในสาขาแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัของอเนชา (2556)  ศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของ

นกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา 2555 

พบว่า คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จาํแนกตามคณะท่ีสังกดั ไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัของพระบาํรุง (2554)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พบวา่ 

นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นเรียนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการวิจยัการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  11 ของครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบั

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุน ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีพฒันาดา้น

ความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพสู่ความเป็น

สากล จะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริหารมีแนวทางในการพฒันาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ในการพฒันาความสามารถของครูแต่ละ

คน เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้

ความสาํคญักบัการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา  

 2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวมและรายดา้น                

ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุดา (2554) ศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ครูปฐมวัยท่ีมี

ประสบการณ์ในการสอนชั้นปฐมวยัแตกต่างกนัไม่แตกต่างกนั  งานวิจยัของ พระครูรัตนภทัรคุณ (2555) ศึกษาความ

คิดเห็นของครูและนกัเรียนต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ครู

และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการ

เตรียมการสอน, ดา้นการดาํเนินการสอน และดา้นการวดัผลและการประเมินผลการเรียน ไม่แตกต่างกนั  งานวิจยัของ 

เดือนเตม็ (2557) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ หอวงั 

นนทบุรี พบวา่ ครูท่ีสอนระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง ผูเ้รียน โรงเรียนนวมิ

นทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัของเกรเบอร์(Geboers), เจ็กเซล(Geijsel), 

แอดแมรอล(Admiraal) and แดม(Dam) (2015)  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัความเป็นพลเมือง ในการศึกษา ระดบัประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนให้ความสําคัญกับการเป็นพลเมือง 4 ประการ คือ  1) ความสนใจทางสังคม 2) 

ความสามารถในการสะทอ้นความคิด 3) ความรู้เก่ียวกบัความเป็นสัญชาติ  4) การปรับตวัทางสังคมและความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล  ซ่ึงจากผลการวิจยัการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  11 ของครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก พนัธกิจ ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

11 ในการพฒันาระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากร และผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มี

คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการดาํเนินการท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
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และทั่วถึง ทําให้ไม่เกิดความแตกต่างระหว่างผูท่ี้มีประสบการณ์การสอนท่ีต่างกัน เน่ืองจากทุกคนได้พัฒนา

ความสามารถไปตามขีดความสามารถของแต่ละคน อยา่งเท่าเทียมกนั เห็นไดจ้ากจุดเนน้ในการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร

ในดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณ

วชิาชีพ และท่ีสาํคญัครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

 2.4 ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความ

เป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวม มีความ

คิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นมีความเสมอภาคและ                

เท่าเทียมกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นมีความเขา้ใจต่อสังคมต่างวฒันธรรม                   

มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นมีใจเป็นธรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดา้นมีทศันคติในเชิงบวกมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ดา้นมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นมีจิต

สาธารณะ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงสิริ (2556)  

ศึกษาคุณลกัษณะพลเมืองดีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่ เพศ ชั้นปี คณะ และอาชีพ

ผูป้กครองท่ีต่างกนัมีคุณลกัษณะพลเมืองดีของนักศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

งานวิจยัของ ปราณี (2556)  ศึกษาความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองม่วง อาํเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว อาชีพ การศึกษาและรายได ้กบัความเป็นพลเมือง พบวา่ ปัจจยัดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความ

เป็นพลเมือง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธัญธัช (2556) ศึกษาความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือจาํแนกตาม ภูมิลาํเนา คณะ ชั้น

ปี และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงจากผลการวิจยัการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง

ของผูเ้รียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  11 ของครูท่ี

ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจ

เน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 11 มีการแบ่งขนาดของสถานศึกษา ใช้

จาํนวนนกัเรียนเป็นเกณฑ ์แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ  ขนาดเลก็ (จาํนวนนกัเรียน 499 คนลงมา) ขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรียน 

ตั้งแต่ 500 - 999  คน) ขนาดใหญ่ (จาํนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,000 - 1,499  คน) และขนาดใหญ่พิเศษ (จาํนวนนักเรียน 

ตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป) ส่วนจาํนวนครูมีสัดส่วนแตกต่างกนัไปตามขนาด ในการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนในสถานศึกษา มีนโยบาย แนวทาง วธีิการดาํเนินงาน รวมถึงประสิทธิผลและการปรับปรุง

แกไ้ข ท่ีอาจแตกต่างกนั ตามบริบทของสถานศึกษาในแต่ละขนาด อาจมีผลทาํใหค้วามคิดเห็นของครูในสถานศึกษาทั้ง 

4 ขนาด มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการเพ่ือสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของผูเ้รียนแตกต่างกนั  

 การศึกษานบัเป็นพ้ืนฐานของการสร้างคนและพฒันาประเทศ ในการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี ให้นกัเรียน               

มีความรู้ ความเขา้ใจ ในสิทธิ และหนา้ท่ีในฐานะพลเมือง และนาํแนวคิดความเป็นพลเมืองดีมาใชใ้นการดาํรงชีวิตได ้

สถานศึกษาจะต้องเร่งพฒันาให้เกิดข้ึน โดยการกาํหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ซ่ึงไดมี้แนวทางและวิธีการสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนกบัเยาวชนของประเทศในแต่ละระดบั ของการจดั

การศึกษาท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั  เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิรักษ ์
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และคณะ (2559)  ศึกษาหลกัการคิดสาํคญัของการจดัการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง พบวา่ การจดัการศึกษาเพ่ือความ

เป็นพลเมืองเป็นกระบวนการพฒันาคนใหมี้ความรอบรู้ในวทิยาการต่างๆ และเป็นกระบวนการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดี มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีความตระหนกัถึงสิทธิเสรีภาพ มีระเบียบวินยั และเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเขา้ใจต่อบทบาทของตนเอง ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ เพ่ือให้ผูท่ี้

ผ่านการศึกษาสามารถนาํความรู้นั้นไปประยุกต์ใชพ้ฒันาตนเอง พฒันาสังคมและพฒันาประเทศชาติ ให้เจริญยิ่งข้ึน 

ปัจจุบนัการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในสถานศึกษาเป็นส่ิงสาํคญั อาจกล่าวไดว้่า การจดัการศึกษาเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการสร้างความเป็นพลเมืองและเป็นกลไกสาํคญัในการเตรียมพลเมืองใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพใน

อนาคต ดงันั้น การจดัการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของ

ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู คณาจารยแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบัการจดัการศึกษา จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิดและยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง เพ่ือท่ีจะช่วยกนัสร้างคนไทย

ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีทาํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาอยา่งดียิ่งจาก  อาจารย ์ดร.ศิลป์ชยั สุวรรณ

มณี อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ คาํแนะนาํ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

และขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่าน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้

ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้าํแนะนาํในการสร้างเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้จิยัไดอ้า้งอิงทาง

วิชาการ ตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 11 ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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