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ของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
The Teachers’ Opinion on Administration for Characterization of Citizenship in Student
at School under the Secondary Educational Service Area Office 11
รัตนา นวลหนู (Rattana Nualnoo)* ดร.ศิลป์ ชัย สุ วรรณมณี (Dr.Sinchai Suwanmanee)**

บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยน
ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผสู ้ อน
ที่ปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 346 คน
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการสอน พบว่ามี ความคิดเห็ นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จําแนกตามขนาดสถานศึ กษา พบว่าครู ที่
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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

“…สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน สังคมและ
บ้านเมื องนั้น ก็จะมี พลเมื องที่ มีคุณภาพ ซึ่ งสามารถธํารงรั กษาความเจริ ญมัน่ คงของประเทศชาติ ไว้ และพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ผูม้ ีหน้าที่จดั การศึกษาทุกๆคน จึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบา้ นเมือง
อยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โดยเต็มกําลัง จะประมาทหรื อละเลยมิได้…”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่คณะครู และนักเรี ยน
ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ที่ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 จากแนวพระราชดํารัสดังกล่าว แสดงให้เห็น
ถึงความสําคัญของการศึกษาต่อเด็กและเยาวชนในประเทศ ในการที่จะสร้างพลเมืองที่ มีคุณภาพ ที่จะนํามาซึ่ งความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ หรื อกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การศึกษาจะเป็ นตัวสร้างคนในสังคมให้เป็ นพลเมืองดีหรื อ
เป็ นการเตรี ยมคนให้เป็ นพลเมืองที่ดี (ประเวศ, 2535) ปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่า การศึกษาเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากใน
การที่จะนําพาสิ่ งต่างๆในประเทศนั้นๆไปสู่ เป้ าหมายและความสําเร็ จ การศึกษาเป็ นพื้นฐานของทุกๆสิ่ ง และการศึกษา
ยังเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน รวมถึงการเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศนั้นๆ
และทุกประเทศต่างก็มุ่งหวังที่จะปลูกฝังความเป็ นพลเมืองดีให้กบั คนในประเทศของตน เพราะความเป็ นพลเมืองดีเป็ น
คุณลักษณะที่สาํ คัญประการหนึ่ งของบุคคลที่จะทําให้สามารถดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงพยายามที่จะสร้างคนของตนให้เป็ นพลเมือง
ของชาติ แต่ลกั ษณะของความเป็ นพลเมืองดียอ่ มแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความมุ่งหมายของสังคมแต่ละ
บริ บทพื้นที่ในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ (สุ พรรณิ การ์ , 2558) การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองของ
ประเทศไทย มีการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และวิถีการดํารงชี วิตของประชาชนเป็ นสําคัญ แม้ว่าจะมีการกําหนดหลักสู ตรชัดเจนในแต่ละ
ระดับการศึกษา แต่กย็ งั ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งเท่าที่ควรโดยเฉพาะความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การเคารพสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ ื่น และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองและ
สังคม โดยเฉพาะปั ญหาการเผชิญหน้าของกลุ่มสนับสนุ นทางการเมืองต่างสี ต่างขั้ว จุดเด่นมีการกําหนดหลักสู ตรและ
วิชาเรี ยนไว้ชดั เจนที่สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ข้อจํากัด ยังขาดการติดตามประเมินผลความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยน
ชัดเจน โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบตั ิตนในฐานะของพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นการเฉพาะเพื่อการปรับปรุ ง
และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ความเป็ นพลเมืองทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตลอดจนการเรี ยนรู ้ ตลอด
ชีวิต (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2559) จากสภาพการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่าการศึกษาความเป็ นพลเมือง
ของไทยกําหนดขึ้นภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเป็ นสิ่ งสําคัญ และพบปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้
และผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน คือแม้วา่ จะมีการกําหนดหลักสู ตรชัดเจนในแต่ละระดับการศึกษา แต่กย็ งั ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยน
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ งเท่าที่ควร โดยเฉพาะความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การเคารพสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูอ้ ื่น และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมืองและสังคม (พิณสุ ดา, 2560) การศึกษาการบริ หาร
จัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ตามแนวของ สุ พรรณิ การ์ (2558) เกี่ยวกับปั จจัยคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของ
ผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 1)มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 2) มีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม 3) มีความซื่ อสัตย์และ
รับผิดชอบ 4) มีใจเป็ นธรรม 5) มีทศั นคติในเชิงบวก 6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ 7) มีจิตสาธารณะ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องขับเคลื่อนการบริ หารจัดการ ดําเนิ นกิจกรรม
และจัดการศึกษาที่พฒั นาและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนในสถานศึกษามีความเป็ นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
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ในอนาคตต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็ นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 เพื่อเป็ นข้อมู ลกําหนดนโยบาย วาง
แผนการจัดการเรี ยนการสอนในการพัฒนาสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างคุณลักษณะความเป็ นพลเมื องของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 11 จํา แนกตาม เพศ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 3,280 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 346 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็ จรู ปของ
เครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) แล้วสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตัวแปรขนาด
สถานศึกษา จากนั้นใช้วธิ ี สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นคําถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึ กษา
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัดการเพื่อ สร้ างคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื อ งของผูเ้ รี ย นใน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ดังนี้
5 หมายถึง การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ได้พฒั นาขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา
และนําไปปรับปรุ งตามข้อแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 11 จํา นวน 30 คน หาความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) (Cronbach, 1990) ซึ่ งมี ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ .968
วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของการทําวิจยั วัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากครู ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 346 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
สอน และขนาดสถานศึ กษา โดยวิเคราะห์ ค าํ นวณหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบที (t – test) สําหรับการเปรี ยบเทียบตัวแปร 2 กลุ่ม และการทดสอบเอฟ (F – test) สําหรับการ
เปรี ยบเทียบตัวแปร 3 กลุ่ม
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 346 คน เมื่อ
จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่าสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.90 รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.10 จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 206 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.54 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 140 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
40.46 สําหรั บ ประสบการณ์ ในการสอน 5 - 10 ปี จํานวน 130 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 37.57 รองลงมามี ป ระสบการณ์
ในการสอน มากกว่า 10 ปี จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.08 และน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.35
ตามลําดับ ในส่ วนของขนาดสถานศึกษา มีครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 139 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.17 ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางจํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.54 ครู ที่ปฏิบตั ิการสอน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.36 ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 62
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.92 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในภาพรวม และรายด้าน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยน
ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ในภาพรวมและรายด้าน
n = 346

1
2
3
4

การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ น พลเมือง
ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
มีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม
มีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบ
มีใจเป็ นธรรม

5
6

มีทศั นคติในเชิงบวก
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์

4.1639
4.1786
4.3006

7

มีจิตสาธารณะ

ที่

รวม

X

4.1873
4.1584
4.1919

S.D.
0.4982
0.5317
0.5450
0.5550

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

0.5532
0.5315

มาก
มาก

4.2182

0.5546

มาก

4.1939

0.4801

มาก

จากตารางที่ 1 การบริ ห ารจัด การเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ งของผู เ้ รี ย นในสถานศึ ก ษา
ตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 11 ภาพรวมทุ ก ด้า นระดับ การ
ปฏิ บ ัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก (Xˉ = 4.1957) และเมื่ อ พิ จ ารณาแยกเป็ นรายด้า นพบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น ทุ ก ด้า นอยู่ใ น
ระดับ มาก เช่ น กัน โดยด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์ (Xˉ = 4.3006)
รองลงมาคื อ มี จิ ต สาธารณะ (Xˉ = 4.2182) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์แ ละรั บ ผิด ชอบ (Xˉ = 4.1919) มี ค วามเสมอภาคและ
เท่ า เที ย มกัน (Xˉ = 4.1873) มี ท ัศ นคติ ใ นเชิ ง บวก (Xˉ = 4.1786) มี ใ จเป็ นธรรม (Xˉ = 4.1639) และมี ค วามเข้า ใจ
ต่ อ สั ง คมต่ า งวัฒ นธรรม (Xˉ = 4.1584) ตามลํา ดับ
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบระดับการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 11 ตามตัว แปรเพศ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา
3.1 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t–test) การบริ หารจัดการเพื่อสร้าง
คุ ณลักษณะความเป็ นพลเมื องของผูเ้ รี ยนในสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 11 จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครู ที่ มี เพศต่างกัน มี ค วามคิ ดเห็ นต่อ การบริ หารจัดการเพื่อสร้ าง
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t–test) การบริ หารจัดการเพื่อสร้าง
คุณลักษณะความเป็ นพลเมื องของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 จําแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หาร
จัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.3 ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการ
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สอน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.4 ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จําแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา
โดยภาพรวม พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านมี
จิตสาธารณะ และด้านมีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ผลการเปรี ยบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11จําแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การสอน และขนาดสถานศึกษา พบว่า ครู ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านมีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านมีใจเป็ นธรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ด้านมีทศั นคติในเชิงบวกมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านมีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ยม์ ีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านมีจิตสาธารณะ มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 อภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยม์ ีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านมีจิต
สาธารณะและด้านมีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุ พรรณิ การ์ พงศ์ผาสุ ก (2558) ศึกษาการบริ หารจัดการปั จจัยเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมีจาํ นวน 7
องค์ประกอบ คือ 1) มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 2) มีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม 3) มีความซื่ อสัตย์และ
รับผิดชอบ 4) มีใจเป็ นธรรม 5) มีทศั นคติในเชิงบวก 6) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ 7) มีจิตสาธารณะ
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จริ ญญา และคณะ (2561) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ น
พลเมื อ งอัน พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นกี ฬ า สั ง กัด สถาบัน การพลศึ ก ษา พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก โดยเป็ น
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ รักชาติศาสน์ กษัตริ ย ์ รองลงมา เป็ นคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองอันพึงประสงค์อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจาก มากไปหาน้อยได้แก่ มีจิตสาธารณะ มีน้ าํ ใจนักกีฬา
มีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ตอยูอ่ ย่างพอเพียง ใฝ่ เรี ยนรู ้รักความเป็ นไทย และมุ่งมัน่ ในการทํางาน ตามลําดับ และสอดคล้องกับ
พัชราภรณ์ (2558) ศึกษาคุณธรรม จริ ยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน พบว่า โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ยม์ ี จิตสาธารณะ มี วินัย รั กความเป็ นไทย ใฝ่ เรี ยนรู ้ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ในการทํางาน รวมถึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของทรงสิ ริ (2556) ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า
คุณลักษณะพลเมืองดีโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม นักศึกษา
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยม์ ีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
2. ผลการเปรี ยบการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความ
คิ ด เห็ น ของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 11 จํา แนกตามตัว แปรเพศ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา ได้ผลดังนี้
2.1 ครู ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยน
ในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 11 โดยภาพรวมและรายด้า น ไม่ แ ตกต่ า งกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รสสุ คนธ์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนสุ นัน ทา พบว่า เยาวชนหญิ ง และเยาวชนชายมี พ ฤติ ก รรมความเป็ นพลเมื อ งโดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน
และสอดคล้องกับ พระครู ประ (2555) ศึกษาการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม นักเรี ยน โรงเรี ยนนวมิน ทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าการเปรี ยบเทียบการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมนักเรี ยน โรง
เรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ หอวัง นนทบุรี อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จําแนกตาม เพศ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ เดือนเต็ม (2557) ศึกษาความ
คิดเห็ นของครู ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นูทิศ หอวัง นนทบุ รี พบว่า ครู ที่มีเพศ
ต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ หอวัง ด้านรั กชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ และด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง ไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ (2550) ศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางการเรี ย นของนักเรี ย นสถาบันการพลศึ กษา วิท ยาเขตชลบุ รี พบว่า สภาพแวดล้อ มแวดล้อ มทางการเรี ย นของ
นักศึกษา จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายเพศหญิงมีความเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอเนชา (2556) ศึกษาคุณลักษณะ ที่เป็ นจริ งของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษาใน
เขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติปีการศึกษา 2555 พบว่า คุณลักษณะที่เป็ นจริ งของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ จําแนกตามเพศไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งจากผลการวิจยั การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ของครู ที่มีเพศต่างกัน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิ ดเห็ นไม่ ข้ ึ นกับเพศ ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากครู เพศชายและเพศหญิ ง ให้ความสําคัญกับการจัดการศึ กษาเพื่อ สร้ า ง
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาในระดับใกล้เคียงกัน
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2.2 ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรี สุดา (2554) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ปฐมวัยในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ปฐมวัย ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
สําเร็ จการศึกษาในสาขาแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของอเนชา (2556) ศึกษาคุณลักษณะที่เป็ นจริ งของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติปีการศึกษา 2555
พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นจริ งของนั ก ศึ ก ษาสถาบัน การพลศึ ก ษาในเขตภาคกลางตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จําแนกตามคณะที่สังกัด ไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของพระบํารุ ง (2554) ศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักศึ กษาที่ มีร ะดับ ชั้นเรี ย นที่ แ ตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ มี ผลต่อ การปลูกฝั งคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งจากผลการวิจยั การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ของครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารมีการสนับสนุ น ให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีพฒั นาด้าน
ความรู ้ ความสามารถ ส่ งผลให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพสู่ ความเป็ น
สากล จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารมีแนวทางในการพัฒนาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ในการพัฒนาความสามารถของครู แต่ละ
คน เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
2.3 ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ น
พลเมื องของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 11 โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรี สุดา (2554) ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู ปฐมวัยในโรงเรี ยน
สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจัง หวัด นครพนม พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข อง ครู ป ฐมวัย ที่ มี
ประสบการณ์ในการสอนชั้นปฐมวัยแตกต่างกันไม่แตกต่างกัน งานวิจยั ของ พระครู รัตนภัทรคุณ (2555) ศึกษาความ
คิดเห็นของครู และนักเรี ยนต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่าครู
และนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
เตรี ยมการสอน, ด้านการดําเนิ นการสอน และด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรี ยน ไม่แตกต่างกัน งานวิจยั ของ
เดือนเต็ม (2557) ศึกษาความคิดเห็นของครู ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนนวมิน ทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี พบว่า ครู ที่สอนระดับชั้นเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนนวมิ
นทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของเกรเบอร์ (Geboers), เจ็กเซล(Geijsel),
แอดแมรอล(Admiraal) and แดม(Dam) (2015) ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นพลเมือง ในการศึกษา ระดับประถมศึกษา
และมัธ ยมศึ ก ษา พบว่า นัก เรี ย นให้ค วามสํา คัญ กับ การเป็ นพลเมื อ ง 4 ประการ คื อ 1) ความสนใจทางสั ง คม 2)
ความสามารถในการสะท้อนความคิด 3) ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นสัญชาติ 4) การปรับตัวทางสังคมและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่ งจากผลการวิจยั การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ของครู ที่มีประสบการณ์ในการสอน
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจาก พันธกิจ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
11 ในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่ งเสริ มให้บุคลากร และผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
คุณภาพชี วิตบนพื้นฐานความเป็ นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี การดําเนิ นการที่ ถูกต้อง ชัดเจน
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และทั่ว ถึ ง ทํา ให้ ไ ม่ เ กิ ด ความแตกต่ า งระหว่า งผู ท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนที่ ต่ า งกัน เนื่ อ งจากทุ ก คนได้พ ัฒ นา
ความสามารถไปตามขีดความสามารถของแต่ละคน อย่างเท่าเทียมกัน เห็นได้จากจุดเน้นในการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร
ในด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรรณ
วิชาชีพ และที่สาํ คัญครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
2.4 ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความ
เป็ นพลเมื องของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 11 โดยภาพรวม มี ความ
คิดเห็ นแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมี ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านมีความเข้าใจต่อสังคมต่างวัฒนธรรม
มี ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านมี ใจเป็ นธรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านมีทศั นคติในเชิงบวกมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยม์ ีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านมีจิต
สาธารณะ มีความคิดเห็ นแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงสิ ริ (2556)
ศึกษาคุณลักษณะพลเมืองดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า เพศ ชั้นปี คณะ และอาชีพ
ผูป้ กครองที่ ต่างกันมี คุณลักษณะพลเมื องดี ของนักศึ กษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
งานวิจยั ของ ปราณี (2556) ศึกษาความเป็ นพลเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองม่วง อําเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวน
สมาชิกในครอบครัว อาชีพ การศึกษาและรายได้ กับความเป็ นพลเมือง พบว่า ปั จจัยด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั ความ
เป็ นพลเมื อง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญธัช (2556) ศึกษาความเป็ น
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ พบว่า ความเป็ นพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ปไตยในภาพรวมของนักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตาม ภูมิลาํ เนา คณะ ชั้น
ปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย ซึ่ งจากผลการวิจยั การบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็ นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ของครู ที่
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจ
เนื่ องมาจากสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 11 มี การแบ่งขนาดของสถานศึกษา ใช้
จํานวนนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรี ยน 499 คนลงมา) ขนาดกลาง (จํานวนนักเรี ยน
ตั้งแต่ 500 - 999 คน) ขนาดใหญ่ (จํานวนนักเรี ยน ตั้งแต่ 1,000 - 1,499 คน) และขนาดใหญ่พิเศษ (จํานวนนักเรี ยน
ตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป) ส่ วนจํานวนครู มีสัดส่ วนแตกต่างกันไปตามขนาด ในการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา มีนโยบาย แนวทาง วิธีการดําเนินงาน รวมถึงประสิ ทธิ ผลและการปรับปรุ ง
แก้ไข ที่อาจแตกต่างกัน ตามบริ บทของสถานศึกษาในแต่ละขนาด อาจมีผลทําให้ความคิดเห็นของครู ในสถานศึกษาทั้ง
4 ขนาด มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองของผูเ้ รี ยนแตกต่างกัน
การศึกษานับเป็ นพื้นฐานของการสร้างคนและพัฒนาประเทศ ในการสร้างความเป็ นพลเมืองที่ดี ให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ ความเข้าใจ ในสิ ทธิ และหน้าที่ในฐานะพลเมือง และนําแนวคิดความเป็ นพลเมืองดีมาใช้ในการดํารงชี วิตได้
สถานศึ ก ษาจะต้อ งเร่ ง พัฒ นาให้เ กิ ด ขึ้ น โดยการกํา หนดเป็ นนโยบาย กลยุท ธ์ และแนวปฏิ บ ัติ ให้ส อดคล้อ งกับ
รัฐธรรมนู ญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ และหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่ งได้มีแนวทางและวิธีการสร้างความเป็ นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของประเทศในแต่ละระดับ ของการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ทธิ รักษ์
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และคณะ (2559) ศึกษาหลักการคิดสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง พบว่า การจัดการศึกษาเพื่อความ
เป็ นพลเมืองเป็ นกระบวนการพัฒนาคนให้มีความรอบรู ้ในวิทยาการต่างๆ และเป็ นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็ นคนดี มี
คุณธรรมจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล มีความตระหนักถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ มีระเบียบวินยั และเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเข้าใจต่อบทบาทของตนเอง ในฐานะที่เป็ นพลเมืองของประเทศ เพื่อให้ผูท้ ี่
ผ่านการศึกษาสามารถนําความรู ้ น้ ันไปประยุกต์ใช้พฒั นาตนเอง พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริ ญยิ่งขึ้น
ปั จจุบนั การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในสถานศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญ อาจกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการสร้างความเป็ นพลเมืองและเป็ นกลไกสําคัญในการเตรี ยมพลเมืองให้เป็ นพลเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
อนาคต ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อสร้ างความเป็ นพลเมื องให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู คณาจารย์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง เพื่อที่จะช่วยกันสร้างคนไทย
ให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็ นพลเมืองที่ทาํ ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาอย่างดีย่ิงจาก อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุ วรรณ
มณี อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คําแนะนํา ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี
และขอขอบคุณคณาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน รวมถึ งผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ได้
ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาํ แนะนําในการสร้างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผวู ้ จิ ยั ได้อา้ งอิงทาง
วิชาการ ตามที่ปรากฏในบรรณานุ กรม ตลอดจนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและคณะครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเครื่ องมือการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
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