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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอน 2) 

เปรียบเทียบขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศชายกับเพศหญิง 3) เปรียบเทียบขวัญของขาราชการ 
ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่เปดสอนแตกตางกัน 4) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน 
เปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอน 5) เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน 
สําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศชายกับเพศหญิง 6) เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการ 
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่เปดสอนแตกตางกัน 7) หา 
อํานาจพยากรณระหวางขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูปฏิบัติการสอนที่สงผลตอสภาพการ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยรวม 8) หาแนวทางพัฒนาขวัญและยกระดับสภาพการ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ปการศึกษา 2549 จํานวน 324 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับปจจัยดานขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนและสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน 
เปนสําคัญ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean) คาสวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Simple Correlation) คา 
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) t-test (Independent) F-test (One Way 
ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสกลนคร เขต 3 มีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 2) ขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศ 
ชายกับเพศหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมีขวัญในการ 
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดานพบวามีขวัญไมแตกตางกัน 3) ขาราชการครูปฏิบัติการ 
สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปดสอนแตกตางกันมีขวัญในการ 

ที่มา  *  วารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปที่ 5  ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม  2550-มกราคม  2551 
**  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
***  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
****  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน 
สําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 
โดยรวมอยูในระดับมาก  5) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการ 
สอนเพศชายกับเพศหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมไม 
แตกตางกัน 6) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนใน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปดสอนแตกตางกันไมแตกตางกัน 7) ขวัญ 
ของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ไมมี 
อํานาจพยากรณสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยรวม และพบวามี 3 ตัวแปรที่ 
สามารถพยากรณสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 คือ ดานการทํางานของกลุม ความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพ่ืองาน ดานความชัดเจนของการ 
มอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร และดานความมั่นคงปลอดภัย 8) ปจจัยดานขวัญของขาราชการครู 
ปฏิบัติการสอนที่ควรไดรับการสงเสริมมี 6 ดาน ไดแก ดานรายไดคาครองชีพและสวัสดิการในการ 
ปฏิบัติงาน ดานความชัดเจนของการมอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร ดานความมั่นคงปลอดภัย ดาน 
ความกาวหนาในวิชาชีพและความยุติธรรมในโรงเรียน ดานการทํางานของกลุม ความสําเร็จของกลุมและ 
การอุทิศตนเพื่องาน ดานความเหมาะสมของงานในหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย สวนสภาพการ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ที่ควรไดรับการสงเสริมมี 4 ดาน ไดแก ดานครูเตรียมการสอน 
ทั้งเนื้อหาและวิธีการ ดานการจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดสรางสรรค ดาน 
การใชส่ือเพ่ือฝกกระบวนการแกปญหาและการคนพบความรู ดานการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและ 
เช่ือมประสบการณกับชีวิตจริง 

ภูมิหลัง 
การศึกษาเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของคน เพราะเปนพื้นฐานไปสูการ 

พัฒนาประเทศ จากความเช่ือที่วาประชาชนในประเทศใดไดรับการศึกษาสูงจะทําใหประเทศนั้นมีความ 
เจริญมากกวาประเทศที่ดอยการศึกษา ดังนั้น การศึกษาจึงทําใหคนมีความรู มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพทั้ง 
ในดานความคิดและการกระทําไปสูกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาตนเองและสังคม (พนมพร จินดาสมุทร. 
2536 : 202-203) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. รอบที่ 1 (พ.ศ.2544-2547) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 225 โรงเรียน พบวาคุณภาพผูเรียนที่มีผลการประเมินต่ํา คือ มาตรฐานที่ 
5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (คาเฉล่ีย 1.70) มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน (คาเฉล่ีย 
2.02) และมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง (คาเฉล่ีย 2.14) ซ่ึงจากคะแนนเต็ม 3.00 ทุกมาตรฐานตามลําดับ (เอกสารประกอบการ



- 3 - 

ประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 4.  2549:14) ทําให 
ผูวิจัยมองวาปญหาดังกลาวสวนหนึ่งนาจะมาจากสภาพขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอน เนื่องจาก 
ขวัญเปนสถานการณทางจิตใจที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ เชน ความกระตือรือรนความหวัง 
ความกลาและความเช่ือมั่น ในทางตรงกันขามคนที่ปราศจากขวัญจะแสดงออกในรูปของความเฉื่อยชา 
ความเฉยเมย ความหวาดระแวงและขาดความเช่ือมั่น ขวัญเปนความรูสึกของคนที่มีตอสภาพแวดลอม คน 
ที่มีขวัญดีสังเกตไดจากมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เต็มใจทําตามกฎขอบังคับของหนวยงาน 
พยายามปฏิบัติงานใหบรรจุจุดมุงหมาย ขวัญไมดีพบจากความทอแท เบื่อหนวย ขาดความเต็มใจในการ 
ปฏิบัติงาน ขาดงาน ไมอยากรับผิดชอบ ขวัญที่ดีในการปฏิบัติงานของขาราชการครูปฏิบัติการสอนจงึเปน 
ส่ิงสําคัญยิ่งที่ผูบริหารตองใหความสําคัญและคอยสอดสองดูแลใหมีเพราะถาขาราชการครูปฏิบัติการ 
สอนมีขวัญที่ดีในการปฏิบัติงาน ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสูงยิ่งขึ้น 
ดวย (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2535: 138) 

ปจจุบันพบวาครูปฏิบัติการสอนมีงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนเปนจํานวนมาก จาก 
ขอมูลผลการสํารวจโครงการ Child  Watch  (นภาพร พานิชชาติ.  2549:8)  ดร.อมรวิชช นาครทรรพ 
ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติและหัวหนาโครงการ Child Watch ไดมีการติดตามภาวการณทํางานของครู 
หรือ Teacher Watch เปดเผยขอมูลวาครูราวครึ่งหนึ่งอยากจะเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอน 
กําหนด (Early Retired) จากผลการสํารวจของโครงการจากกลุมตัวอยางราว 2,000 คน จากทุกจังหวัด 
พบวา ครูสวนใหญจะมีการสอนคอนขางหนักเฉล่ียชั่วโมงสอน 21 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากงานสอน 
แลวครูสวนใหญตองรับผิดชอบงานจากธุรการตาง ๆ ในโรงเรียนเนื่องจากไมมีเจาหนาที่ธุรการโดยตรง 
โดยใชเวลารอยละ 10-20 ของเวลาสอนปกติไปทํางานธุรการ แตส่ิงที่ครูหนักใจที่สุดคือการแบกรับภาระ 
การจัดทําขอมูล การทํารายงาน การประเมินผลตาง ๆ ของโรงเรียนและสวนกลาง ครูรอยละ 50 เริ่มถอด 
ใจเกี่ยวกับอาชีพครู รอยละ 15 บอกวาเคยคิดอยากเปล่ียนอาชีพ รอยละ 62.5 บอกวาหากมีโครงการเออรล่ี 
รีไทลหรือโครงการเกษียณกอนอายุก็จะเขารวมโครงการดวยและส่ิงหนึ่งที่บงบอกถึงสภาพขวัญที่ไมดี 
ของครูเห็นไดจากการที่ครูสวนหนึ่งเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (Early Retired) ใน 
โครงการที่ผานมาและมีแนวโนมที่อยากจะเขารวมโครงการนี้อีก ซึ่งเกิดจากครูมีความเบื่อหนาย ทอถอย 
ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงทําใหครูปฏิบัติการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมดีเทาที่ควร 
เชน ไมคอยเตรียมการสอน ไมคอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี 
ความสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาปจจัยดานขวัญของขาราชการครูปฏิบัติงานสอน 20 ปจจัยของกรมสามัญ 
ศึกษา (2526:83-85) ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหและหลอมรวมปจจัยดานขวัญดังกลาวเปน 7 ประการ ไดแก 
ดานสภาพการปฏิบัติงานอยางมีความสุขในโรงเรียน ดานรายไดคาครองชีพและสวัสดิการในการ 
ปฏิบัติงาน ดานความชัดเจนของการมอบหมายงาน การติดตอส่ือสารในโรงเรียน ดานความมั่นคง 
ปลอดภัย ดานความกาวหนาในวิชาชีพและความยุติธรรมในโรงเรียน ดานการทํางานเปนกลุม
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ความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพ่ืองาน และดานความเหมาะสมของงานในหนาที่และงานที่ไดรับ 
มอบหมาย ที่สงผลตอสภาพการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยคาดหวังวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลในการ 
พัฒนาปรับปรุงปจจัยดานขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนที่สงผลตอสภาพการปฏิบัติงานการ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนเสนอแนะขอมูลที่ไดจากการวิจัยเพ่ือใหผูบริหารเขต 
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ทราบ เปนขอมูลเบื้องตนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาขวัญของ 
ขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพราะหากขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนมีขวัญที่ดีในการปฏิบัติงานยอม 
สงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะดานผูเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัยไว  1) เพื่อศึกษาขวัญของ 

ขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 2) เพื่อ 
เปรียบเทียบขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศชายกับเพศหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 3) เพื่อเปรียบเทียบขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปดสอนแตกตางกัน 4) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ 
เรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาสกลนคร เขต 3 5) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของ 
ขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศชายกับเพศหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 3 6) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครปูฏิบตักิาร 
สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปดสอนแตกตางกัน 7) เพื่อหา 
อํานาจพยากรณระหวางขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญโดยรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 และ 8) เพื่อหา 
แนวทางการพัฒนาขวัญและยกระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการ 
ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรอิสระประกอบดวย สถานภาพของขาราชการครู 

ปฏิบัติการสอน จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิง และลักษณะการเปดสอนของโรงเรียนจําแนกเปน 
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 ชวงชั้นที่ 1-3 และชวงชั้นที่ 3-4 ตัวแปรตามสังเคราะหและหลอมรวม 
จากปจจัยดานขวัญการปฏิบัติงานในโรงเรียน 20 ปจจัยของกรมสามัญศึกษา (2526:83-85) ประกอบดวย 
ปจจัยดานขวัญในการปฏิบัติงาน 7 ปจจัย ไดแก ดานสภาพการปฏิบัติงานอยางมีความสุขในโรงเรยีน ดาน 
รายไดคาครองชีพและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน ดานความชัดเจนของการมอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร
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ในโรงเรียน ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานความกาวหนาในวิชาชีพและความยุติธรรมในโรงเรียน ดาน 
การทํางานเปนกลุม ความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพื่องาน และดานความเหมาะสมของงานใน 
หนาท่ีหรืองานที่ไดรับมอบหมายและสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ตามกรอบการ 
วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ของศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการ 
สอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2543:30-31) ไดแก ดานครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา 
และวิธีการ ดานการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเราจูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ดานครูเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางท่ัวถึง ดานการจัดกิจกรรมและ 
สถานการณเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค ดานครูสงเสริมใหผูเรียนฝกคิดฝก 
ทําและฝกปรับปรุงตนเอง ดานครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและ 
ปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน ดานครูใชส่ือการสอนเพื่อฝกกระบวนการแกปญหาและการคนพบความรู 
ดานครูใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเช่ือมประสบการณกับชีวิตจริง ดานครูฝกฝนกิริยามารยาทวินัย 
ตามวิถีวัฒนธรรมไทยและดานครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลตอ 
แนวทางการพัฒนาขวัญและยกระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการ 
ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  ผูวิจัยไดสรุปกรอบ 
แนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  สถานภาพของครู 
ปฏิบัติการสอน 
ในโรงเรียน 
1.1  เพศชาย 
1.2  เพศหญิง 

2.  ลักษณะการเปด 
สอนของ 
โรงเรียน 
2.1  เปดสอนชวง 

ชั้นที่ 1-2 
2.2  เปดสอนชวง 

ชั้นที่ 1-3 
2.3  เปดสอนชวง 

ชั้นที่ 3-4 

1. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัตกิารสอน 
1.1 สภาพการปฏิบัติงานอยางมีความสุขในโรงเรียน 
1.2 รายได คาครองชีพและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน 
1.3 ความชัดเจนของการมอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร 
1.4 ความมั่นคงปลอดภัย 
1.5 ความกาวหนาในวิชาชีพและความยตุิธรรมในโรงเรยีน 
1.6 การทํางานเปนกลุมความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพ่ืองาน 
1.7 ความเหมาะสมของงานในหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

2. สภาพการจดัการเรยีนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
2.1 การเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
2.2 จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเราจูงใจและเสริมแรง 
2.3 การเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเรียน 
2.4 การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
2.5 การสงเสริมใหผูเรียนฝกคิดฝกทําและฝกปรับปรุงตนเอง 
2.6 การสงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม 
2.7 การใชส่ือเพ่ือฝกกระบวนการแกปญหาและการคนพบความรู 
2.8 การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเช่ือมประสบการณกับชวีิตจริง 
2.9 ฝกฝนกริิยามารยาทวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
2.10 การสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาขวัญและยกระดับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 3 

ภาพประกอบแนวคดิในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  3 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2,461  คน  224 โรงเรียน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3:2549) กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูปฏิบัติการสอนใน 
โรงเรียนของรัฐบาลที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 ชวงชั้นที่ 1-3 และชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ปการศึกษา 2549 การกําหนดกลุมตัวอยางใชเกณฑรอยละ 13.16 และกําหนด 
โรงเรียนเปนหนวยสุมตัวอยางรอยละ 30 เนื่องจากลุมประชากรโรงเรียนมีจํานวนหลักรอย (วาโร เพ็ง 
สวัสดิ์.2548:202) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 324 คน จาก 68 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมี 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 
เปนแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ ลักษณะการเปดสอน ตอนที่ 
2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน และตอนที่ 3 เปน 
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับความคิดเห็น (5  Rating  Scale) และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธตรวจสอบและใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการวิจัย นํา 
แบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
ของแบบสอบถาม รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) และการใชภาษา (Wording) นําแบบสอบถามที่ 
ทดลองใช (Try-out) กับขาราชการครูปฏิบัติการสอนที่ไมใชกลุมตัวอยาง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช 
คํานวณหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธอยางงายรายขอกับคะแนนรวม (Item- 
Total Correlation) ตัดขอที่มีอํานาจการจําแนกต่ํากวา 0.23 ออกไป นําขอคําถามที่มีคาอํานาจการจําแนก 
เขาเกณฑมาคํานวณหาความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach Coefficient Alpha) ขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูปฏิบัติการสอนมีคาอํานาจการ 
จําแนก 0.37-0.75 และมีคาความเช่ือมั่น 0.96 สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญมีคาอํานาจ 
การจําแนก 0.36-0.71 และมีคาความเชื่อมั่น 0.96 

การเก็บรวมรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขอหนังสือรับรองการทําวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธจาก 

สํานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 2) 
ขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อออกหนังสือขอ 
ความรวมมือในการวิจัยไปยังผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยาง 3) ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปโรงเรียนกลุม 
ตัวอยาง  4) รับแบบสอบถามท้ังหมดคืน
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1) สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ 

(Percentage) เพื่อหาคารอยละของแบบสอบถามที่สมบูรณและจําแนกกลุมตัวอยาง  2) สถิติที่ใชหา 
คุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม จําแนกรายขอกับคะแนนรวม (Item 
Total Correlation) ใชคาสหสัมพันธอยางงายการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย 
การใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) 3) สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ  t-test  (Independent) สถิติ  F-test  (One  Way  ANOVA) 
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 1) ปจจัยดานขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการ 

สอนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ 
พิจารณารายดานพบวา ปจจัยดานขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ 
ดานความมั่นคงปลอดภัย  ดานสภาพการปฏิบัติงานอยางมีความสุขในโรงเรียนและดานการทํางานของ 
กลุมความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพ่ืองาน สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดคือ ดานรายได คาครองชีพ 
และสวัสดิการในการปฏิบัติงาน 2) ขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศชายกับเพศหญิงในโรงเรยีน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณารายดานพบวา 
ไมแตกตางกัน 3) ขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีลักษณะการเปดสอนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 และชวงชั้น 1-3 มีขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวา 
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สวนโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 และชวงชั้นที่ 1-3 ไมแตกตางกัน 
4) สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 อยูในระดับมาก 9 ดานและเรียงลําดับจากมากไปหา 
นอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ดานการฝกฝนกิริยามารยาทวินัย ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ดานการสงเสริมกิจกรรม 
การแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน และดานการจัด 
สภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเราจูงใจ เสริมแรงใหเกิดการเรียนรู สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดคือ 
ดานการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเช่ือมประสบการณกับชีวิตจริง อยูในระดับปานกลาง 5) สภาพ
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การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอนเพศชายกับเพศหญิงใน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวา ดานครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการแตกตางกัน โดยเพศหญิงสูงกวาเพศชายอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6) สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญของขาราชการครู 
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีลักษณะการเปดสอน 
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 7) การศึกษาอํานาจพยากรณปจจัยดานขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอน 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีผลตอสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ 
ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยรวม พบวามีตัวแปร 3 ตัวที่สามารถพยากรณสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ดานการทํางานของกลุมความสําเร็จของกลุม 
และการอุทิศตนเพ่ืองาน ดานความชัดเจนของการมอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร และดานความมั่นคง 
ปลอดภัย ตัวแปรที่มีอํานาจพยากรณทางบวกดีที่สุด คือ ดานการทํางานของกลุมความสําเร็จของกลุมและ 
การอุทิศตนเพ่ืองาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณเทากับ 0.34  รองลงมา คือ ซ่ึงตัวแปรทั้ง 
3 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไดรอย 
ละ 37 หรือมีอํานาจพยากรณรอยละ 37 และมีการคลาดเคลื่อนของการพยากรณ +0.37 8) ปจจัยดานขวัญ 
ของขาราชการครูปฏิบัติการสอนที่สงผลตอสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่ควรไดรับการสงเสริมมี 6 ดานคือ ดาน 
สภาพการปฏิบัติงานอยางมีความสุขในโรงเรียนดานรายได คาครองชีพและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน 
ดานความชัดเจนของการมอบหมายงาน  การติดตอส่ือสาร ดานความมั่นคงปลอดภัยและดานการทํางาน 
ของกลุม ความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพ่ืองานเพราะสามารถพยากรณสภาพการจัดการเรียนการ 
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ดานครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ ดานการจัด 
กิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดสรางสรรค ดานการใชส่ือการสอนเพื่อฝก 
กระบวนการแกปญหาและการคนพบความรู  และดานการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อม 
ประสบการณกับชีวิตจริง ประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกดานแตมีคาเฉล่ียต่ํากวาคาเฉล่ียรวม 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชมีดังนี้ 1) ตัวแปรขวัญที่มีอํานาจพยากรณสภาพการจัดการ 

เรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดทั้ง 10 ดานคือ ดานการทํางานเปนกลุม ความสําเร็จของกลุมและ 
การอุทิศตนเพื่องาน แสดงวาการจัดการเรียนการสอนจะเปนไปดวยดีประสบผลสําเร็จขึ้นอยูกับความ 
รวมมือรวมใจของขาราชการครูปฏิบัติการสอนทุกคน การยึดผลสําเร็จของงานเปนเปาหมายเดียวกันและ 
ความทุมเทตองานในหนาที่ ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริมกิจกรรมที่สรางความสามัคคีเนนการทํางานเปน 
ทีมและกระตุนใหทุก ๆ คนยึดเปาหมายท่ีเปนผลสําเร็จของงานรวมกันจะสงผลถึงตัวนักเรียนที่จะไดรับ
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การพัฒนาอยางเต็มที่ไปดวย 2) ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่อยูในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 
นอยกวาระดับอ่ืนซ่ึงอาจเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการบริหารทางการศึกษาใหม และอาจทําใหครู 
ที่อยูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเดิมรูสึกวาไดถูกลดความสําคัญลง หนวยงานที่รับผิดชอบควรทําความเขาใจ 
กับบุคลากรในโรงเรียนกลุมนี้ใหมากขึ้น เนนความสําคัญของภารกิจที่รับผิดชอบและใหความสนใจใน 
ผลงานของโรงเรียนอยางใกลชิด จะชวยใหบุคลากรมีความรูสึกที่ดีขึ้น เนนความสําคัญในบทบาทหนาที่ 
ของตนเองมากขึ้นได  3) ตัวแปรขวัญที่มีอํานาจพยากรณสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน 
สําคัญมี 3 ตัวแปร ไดแก ดานการทํางานของกลุมความสําเร็จของกลุมและการอุทิศตนเพ่ืองาน ดานความ 
ชัดเจนของการมอบหมายงาน การติดตอส่ือสาร และดานความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น ผูบริหารควรให 
ความสําคัญและพัฒนาสงเสริมตัวแปรขวัญดังกลาว เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ยึด 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาขวัญของผูบริหารควบคูกับ 
ขวัญของขาราชการครูปฏิบัติการสอน เพื่อหาความสัมพันธที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของงาน 2) 
การศึกษาปจจัยดานอ่ืนที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เชน การ 
บริหารจัดการ การนิเทศ การศึกษา การสนับสนุนงบประมาณดานวิชาการ เปนตน 
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