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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
จังหวัดลาพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลาพูน ระหว่างปีการศึกษา 2553 ถึง
ปีการศึกษา 2555 และเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองลาพูน จานวน 36 คน รูปแบบการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ด้วยเทคนิคการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการจดบัน ทึกและการถอดเทปบันทึกเสียง เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนและนาเสนอข้อมูลในรูปความเรียง
ผลการวิจัยพบว่า การติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลาพูน ใน
ด้านเนื้ อ หาวิ ช าไม่เ หมาะสม นั ก เรี ย นไม่ส ามารถนาความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ใ นการศึก ษาต่ อในระดับที่ สู งขึ้ นได้
เนื่องจากไม่มีการเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีกิจกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน ไม่ต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิม ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เ สริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ในด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์ก็ไม่เหมาะสม นักเรียนได้รับทักษะด้านการสื่อสารน้อย ไม่
ค่อยมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ ส่ว นใหญ่เรียนตามเนื้อหาในหนังสื อเรียน มีบางวิชาเท่านั้นที่จัดกิจกรรมให้ฝึกคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา อุปกรณ์ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ไม่ค่อยมีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ บรรยากาศ
ในการเรียนก็ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งนี้ในด้านบุคลิกภาพ
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และคุณลักษณะ นักเรียนสามารถรับรู้ เข้าใจ และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมได้ แต่ ยังไม่
ค่อยมีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะเท่าที่ควร ครูไม่มี
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ในด้านทัศนคติในการศึกษาต่อก็ไม่
เหมาะสม โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อ แต่วิทยากรที่มาทาการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนนั้นไม่มีความหลากหลาย ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เมื่อไม่ทราบข้อเท็จจริงทาให้เกิดความผิดพลาดในการเลือก
ศึกษาต่อในสาขาวิชาหรือสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากโรงเรียนไม่มีการติดตามผลนั กเรียนที่
สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ทาให้ไม่ทราบข้อมูลหรือปัญหาในการศึกษาต่อ อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป
คาสาคัญ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
Abstract
This research aimed to investigate the follow-up of how to use curriculum from
Sunpayangnom Municipal School, Lamphun Province. The sample used in this study were
obtained through a specific sampling from the students finishing Mathayom Suksa 3 from
Sunpayangnom Municipal School, Lamphun Province from the academic year 2010 – 2012 and
furthering their studies at any educational institutes in Muang, Lamphun Province. The number
was 36. The research methodology was a qualitative research. The tools used in this study
were structured question with the focus groups. The data were analyzed by analizing the
context through recording and encoding the tapes about the appropriateness of school
curriculum provided to the students and the data were presented in form of a composition.
The results were as follows. According to the follow-up of how to use curriculum from
Sunpayangnom Municipal School, Lamphun Province concerning the aspect of course content,
it was inappropriate. The students could not apply their knowledge of each aspect to study at
higher levels because the course content arrangement of the school did not rank from easiness
to difficulty. Some activities were not suitable for the students’ knowledge as well as abilities.
Some did not connect their previous experiences and were not up-dated. There were hardly
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academic activities encouraging moral and ethics. The aspect of life skills and experiences was
not appropriate. The students gained low communicative skills. There were rarely activities
related to thinking and analyzing. Most students learned based on the content of textbooks.
Only some subjects provided activities focusing on thinking, analyzing and solving problems. The
equipment was neither adequate nor modern. There were hardly outside guest speakers
providing knowledge to the students. The learning atmosphere did not enhance the students’
learning. The student did not participate in all activities. According to the aspect of personality
and characteristics, the students were able to perceive, understand and develop their own
personality appropriately. However, they lacked the characteristics of honesty, disciplines,
learning eagerness, intention, sufficient life and public mind as they should be. The teachers
did not instill desired characteristics into the students seriously. In addition, the attitudes
towards further studies were impropriate. The school arranged further education guidance
activities but the guest speakers for guiding further education lacked a variety of fields, provided
incomplete information. Without the truth, the students might make any mistakes concerning
the selection of major or higher educational institutes including the problems caused by the
school because it did not follow-up the graduated students. Therefore, the school knew
neither information nor problems about further education which would be particularly useful
for improving the school curriculum in the future.
Keywords
School Curriculum, Sunpayangnom Municipal School
บทนา
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้กาลังของ
ประเทศ การศึกษาจึงหมายถึง การเจริญงอกงาม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้ มีความเจริญ
งอกงามทุกด้ าน คือ สติ ปั ญญา อารมณ์และสั งคม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึก ษาสู ง ประเทศนั้นก็จะมี
กาลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้นดังที่ นรินทร์ สังข์รักษา (2552, 1) ได้กล่าวไว้ ซึ่ง
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สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552) ได้
เก็บรวบรวมไว้จากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2524 ว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันใน
ทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดย
ตลอด” ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรให้ความสาคัญในการบริหารการศึกษาในทุก ๆ ด้า นอย่างครบถ้วน เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล เพราะการบริหารงานวิชาการช่วยให้การใช้หลักสูตร
สถานศึกษาประสบความสาเร็จตามจุดหมายที่หลักสูตรกาหนด สถานศึกษาจึงควรกาหนดแผนงาน โครงการ และ
กิจ กรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะเกื้อหนุน สนับสนุน ส่ งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545, 321-323) การศึกษาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
การศึก ษาก็ต้ องเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ว ย เช่นเดียวกั บหลั กสู ตรอัน เป็นส่ ว นหนึ่ งของการศึ กษา ก็จาเป็นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ , 2544, 43) ดังนั้นสถานศึกษาจาเป็นต้องจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมวลประสบการณ์
อื่น ๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จัดทาสาระการเรียนรู้แกนและเลือก รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยยึดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 44) และเนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษามีความสาคัญต่อการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและผลผลิ ต จากการน าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาไปใช้ ดั ง นั้ น บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษาจาเป็นต้องสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานงาน ในการที่จะดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, 57) ทั้งนี้การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาทาให้โรงเรียนทราบข้อมูล
ว่าการจัดการเรีย นการสอนและการเสริมทักษะต่าง ๆ ตามหลั กสูตรของโรงเรียนนั้นมีประโยชน์และสามารถ
นาไปใช้ได้จริงในสถานศึกษาที่ไปเข้าเรียนต่อหรือไม่ และเป็นประโยชน์ มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถนาไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียน อีกทั้งเป็นแนวทางในการบริการช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาไปแล้วให้รู้จักพัฒนาตนเองให้ไปถึงขีดสูงสุดของความสามารถที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์สาหรับ
การดาเนินชีวิตต่อไป กล่าวได้ว่า การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษามีความจาเป็ นต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
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ทาให้ผู้ที่กาลังเรียนอยู่ได้รับประโยชน์ ซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับใดต่างก็
เล็งเห็นความสาคัญ และให้ความสนใจติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ตั้งอยู่เลขที่ 520 ถนนเจริญราษฎร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2483 โดยคณะเทศมนตรีเทศบาล
เมืองล าพูน ดารงอยู่ ด้ว ยเงิน งบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 75
ตารางวา ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองลาพูนอีก
โดยโอนกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัย จนในที่สุดได้โอนกลับเข้าสังกัดเทศบาล
เมืองลาพูน เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2507 มาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เปิดทาการ
สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยจัดการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมต้น ป.1 – ป.4 ต่อมา
ในปีการศึกษา 2520 ได้จัดระบบการศึกษาให้เป็นไปตามแผน การศึกษาแห่งชาติ เปิดทาการสอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษารับนักเรียนเข้า
มาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนเข้าเรียนจานวน 41 คน ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน พนักงานครู จานวน 31
คน พนักงานจ้างเหมา จานวน 3 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 คน และนักเรียน จานวน 549 คน และได้
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ที่กาหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น ระดับการศึกษาปฐมวัย
จานวน 24 มาตรฐาน 104 ตัวบ่งชี้ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ มีการ
ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้มาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้เป็นงานประจาของแต่ละฝ่ายงาน จัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาประกอบด้วย แผนงบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม การจัดทาโครงการ
ต่าง ๆ มีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละแผนงาน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าช่วงชั้น โดยระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา ได้แบ่งการ
บริ ห ารงานเป็ น 4 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยบริ ห ารงานวิ ช าการ ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คล ฝ่ า ยบริ ห ารงบประมาณ และ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แต่จากการสนทนากับ จรูญ ยอดอุโมงค์ และคณะ (2556) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานกิจการ
นั กเรี ย น หั ว หน้ าระดับ ช่ว งชั้ น มั ธ ยมศึก ษา ครูผู้ ส อนระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษา และครูผู้ ส อนวิช าแนะแนวระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาของโรงเรี ย น ท าให้ ท ราบว่ า แม้ โ รงเรี ย นจะมี ก ารแบ่ ง งานตามระบบโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
สถานศึกษาเป็น 4 ฝ่ าย แต่ กลับเกิดปั ญหาในงานส าคัญหลายงาน เช่น งานแนะแนวซึ่งอยู่ในฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และเป็นงานที่สาคัญที่ทาให้ทราบผลจากการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้กับผู้เรียน แต่เนื่องจากไม่มีครูที่
สาเร็จการศึกษาในด้านการแนะแนวโดยตรง จึงทาให้ไม่มีคณะทางานด้านการแนะแนวเพื่อให้บริการตามภารกิจ
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แนะแนวได้อย่างเหมาะสม นั่นคือ ไม่มีบริการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ไม่มีห้องแนะแนวแยกเป็นสัดส่วน ไม่มีบริการ
แนะแนวการศึกษาต่อ และไม่มีการติดตามผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามผลการสาเร็จการศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีความจาเป็นอย่างมากต่อการประเมินผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน มีเพียงหัวหน้างาน
กิจการนักเรียนที่ช่วยสอบถามจากเพื่อนนักเรียน ติดตามจากทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน
และแน่นอนว่านักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานั้นจริง อีกทั้งไม่มีการติดตามผลอย่างจริงจังว่าความรู้
ประสบการณ์ และทักษะตามหลักสูตรที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมได้จัดให้นั้น นักเรียนสามารถนาไปใช้เป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปในสถาบันการศึกษาใหม่ได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอหรือไม่
อย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่จะช่วยในการประเมิน ผลการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนว่าควรได้รับการปรับปรุงหรือควรดาเนินการต่อไป
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษา เรื่ อ ง การติ ด ตามผลการใช้ ห ลั ก สู ต รของโรงเรี ย นเทศบาล
สันป่ ายางหน่อม จังหวัดลาพูน เพื่อนาไปสู่ แนวทางพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคมได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลาพูน
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลาพู นระหว่างปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา 2555 และเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองลาพูน จานวน 147 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลาพูน ระหว่างปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2555 และเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองลาพูน ปีการศึกษาละ 12 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 36 คน ได้มาจากการ
เลื อ กแบบเจาะจง โดยมี เ กณฑ์ ใ นการเลื อ ก คื อ เป็ น นั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นเทศบาล
สันป่ายางหน่อมในปีการศึกษาเดียวกัน เป็นนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยในแต่ละปี
การศึกษาจะคัดเลือกนักเรียนให้มีทั้งนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ซึ่งการ
มีสถานภาพคล้ายคลึงกันนั้นก็เพื่อให้การสนทนากลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย เป็ น แบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโ ครงสร้าง โดยมีขั้นตอนในการกาหนด
ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบและ
เทคนิควิธีการสนทนากลุ่ม จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหารและคณะครู รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
3. น าข้ อ มู ล ในข้ อ 1 และ 2 มาก าหนดประเด็ น ค าถามใน 4 ประเด็ น ค าถาม คื อ (1) เนื้ อ หาวิ ช า
(2) ทักษะชีวิตและประสบการณ์ (3) บุคลิกภาพและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ (4) ทัศนคติในการศึกษาต่อ
4. น าประเด็ น ค าถามให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน ได้ แ ก่ (1) นายไพรั ช ใหม่ ช มพู ผู้ อ านวยการ
สานั กการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรมองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่ (2) หม่อมหลวงนันทิ ปราโมช
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ (ข้ า ราชการบ านาญ) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.เกี ย รติ สุ ด า ศรี สุ ข อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าประเมิ น ผลและวิ จั ย การศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรง และนาประเด็นคาถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริงจานวน 4
คน จนแน่ใจว่าผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเข้าใจและสามารถตอบได้ตรงประเด็นในทุกประเด็นคาถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการสนทนากลุ่ม โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแบบสามเส้าด้านผู้ให้
ข้อมูล โดยใช้แหล่งข้อมูล (กลุ่มตัวอย่าง) เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมในปี
การศึกษา 2553-2555 จากนั้นแบ่งการสนทนากลุ่มเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 1 สนทนากลุ่มกับนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2553 รอบที่ 2 สนทนากลุ่มกับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และรอบ
ที่ 3 สนทนากลุ่มกับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่ได้รับ
จากนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์การติดตามผลนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
จังหวัดลาพูน ระหว่างปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2555 และเข้าศึกษาต่อในสถาบัน การศึกษาที่อยู่ในเขต
อาเภอเมืองลาพูน จานวน 36 คน ที่ได้จากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียง เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
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หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ความหมายและจัดรหัสคา จัดเป็น
หมวดหมู่ และสรุ ป เป็ น ข้ อ ค้ น พบตามประเด็ น ต่ อ ไปนี้ คื อ (1) เนื้ อ หาวิ ช า (2) ทั ก ษะและประสบการณ์
(3) บุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (4) ทัศนคติในการศึกษาต่อ และนาเสนอข้อมูลในรูปความเรียง
ผลการวิจัย
1. ด้านเนื้อหาวิชา
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
ได้จัดให้นั้นไม่เหมาะสม คือ ไม่มีการจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีกิจกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนไม่ต่อเนื่ องกับประสบการณ์เดิม ไม่ทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดกิจกรรมทางวิช าการที่
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมไม่มากนัก และเวลาเรียนมีน้อยเกินไป ทั้งนี้ผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็นว่าการจัดเนื้อหาวิชาที่ไม่เหมาะสมของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ทาให้เกิดปัญหาในการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้มากนัก เรียนตามบทเรียน ซึ่งไม่
สามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียน
ควรปรับ ปรุ งหรื อเพิ่มเติมการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง การจัดเนื้อหาวิช าและกิจกรรมการเรียน
การสอน นอกจากนี้ยังได้ขอความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมในด้านเนื้อหาวิชาว่าอยากให้
มีการนัดพบปะ พูดคุย ในรุ่นเดียวกันและอยากให้มีการสอนเพิ่มเติมในด้านการเขียนแบบ
2. ด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์
ผู้วิจัยได้สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความเหมาะสมของทักษะชีวิตและประสบการณ์
ตามหลักสูตรที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมได้จัดให้กับนักเรียน โดยได้แสดงความคิดเห็นว่า ได้รับทักษะด้าน
การสื่อสารน้อยมาก ไม่ค่อยมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เรียนตามเนื้อหาในหนังสือเรียน มีบางวิชาเท่านั้นที่จัด
กิจกรรมให้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มีไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย ไม่ค่อยมีวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ บรรยากาศในการเรียนก็ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกกิจกรรม ซึ่งจาก
ที่ได้สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนาความรู้ด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์ที่
ได้รับจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อนั้น ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นว่าไม่ได้นาไปใช้มากนัก เนื่องจากได้รับทักษะและประสบการณ์ไม่เพียงพอ วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็น
คนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่น่าสนใจ อุปกรณ์เทคโนโลยีก็มีไม่เพียงพอ โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้
ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ การจั ด หลั ก สู ต รให้ ค วามรู้เ กี่ ย วกั บ ทั กษะชีวิ ต และประสบการณ์ ของโรงเรีย นเทศบาล
สันป่ายางหน่อม ว่าโรงเรียนควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านทักษะทางวิชาการ
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ด้านเทคโนโลยี ด้านครู และด้านนักเรียน ทั้งนี้ต้องการให้โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมจัดให้มีการนัดรวมรุ่น
เพื่อให้มาพูดคุยปรึกษากันได้
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ผู้วิจัยได้สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมได้จัดให้กับนักเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็นว่า นักเรียนสามารถรับรู้ เข้าใจ และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมได้ แต่ยังไม่ค่อยมี
คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะเท่าที่ควร และจากที่ได้
สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนาความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่
ได้รับจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อนั้น ทาให้ทราบว่า นักเรียนสามารถนาไป
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แต่ในด้านคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ในบางเรื่อง ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและคุณลักษณะ ของโรงเรียน
เทศบาลสั น ป่ ายางหน่ อมว่า ควรเน้ น ให้นั กเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และลดช่องว่างระหว่างครูและ
นักเรียน ส่วนในด้านความต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ในด้านทักษะและ
ประสบการณ์นั้น ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม กล่าวว่าอยากมาขอคาแนะนาจากครู และอยากมาพบปะพูดคุยกันใน
รุ่นปี
4. ด้านทัศนคติในการศึกษาต่อ
ผู้วิจัยได้สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให้คาแนะนาด้านทัศนคติ
ในการศึกษาต่อตามหลักสูตรที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมได้จัดให้กับนักเรียน โดยให้ข้อมูลว่า โรงเรียนจัดให้
มีการแนะแนวการศึกษาต่อ แต่วิทยากรที่ติดต่อมาให้ข้อมูลนั้น บอกข้อมูลไม่ครบ บอกแต่ข้อดีของสาขาและ
สถาบัน ทาให้ต้องศึกษาเอง ถามเพื่อนบ้าง เรียนตามใจพ่อแม่บ้าง เมื่อเข้าไปเรียนแล้วถึงรู้ว่าไม่ชอบ ทาให้ไม่มี
ความสุขในการเรียน ซึ่งตามที่ได้สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนาทัศนคติใน
การศึกษาต่อที่ได้รับจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมไปประยุกต์ใช้นั้น ทาให้ทราบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มี
ความสุขในสาขาวิชาและสถาบันที่เลือกมากนัก เนื่องจากในการจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนั้น วิทยากร
ไม่หลากหลาย ให้ข้อมูลไม่ครอบคลุม เมื่อเลือกเรียนจึงเกิดปัญหา และจากที่ได้สนทนากับผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มทาให้ทราบว่า นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วอยากให้ข้อเสนอแนะในด้านทัศนคติในการศึกษาต่อของ
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมว่า อยากให้รุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วมาพูดคุยกับรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งอยากให้มีวิทยากรที่มาจากหลาย ๆ ที่ มาพูด
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เรื่องใหม่ ๆ อยากให้เน้นแต่ละสาขา และพูดทั้งข้อดีข้อเสียของสาขาและสถาบัน เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกได้
เหมาะสมกับความชอบและความสนใจของตนเอง ส่วนในด้านความต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน
เทศบาลสันป่ายางหน่อมในด้านทัศนคติในการศึกษาต่อนั้นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มกล่าวว่า อยากให้โรงเรียน
ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน อยากให้จั ดวิทยากรที่มีความรู้ในสาขาที่นักเรียนอยากเรียนมาให้ข้อมูล
โดยตรง อยากให้มีการจัดรวมรุ่น เพื่อให้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา
ซึ่งจากที่ได้ทาการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ใน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชาด้านทักษะ
ชีวิตและประสบการณ์ ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านทัศนคติในการศึกษาต่อนั้น สรุปได้
ว่า โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ประสบความสาเร็จในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนเพียงด้านเดียว
แต่ในด้านการจัดเนื้อหาวิชา ทักษะและประสบการณ์ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อให้นักเรียนนั้นยังไม่เหมาะสม นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ในแต่ละด้านไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากในการจัดเนื้อหาวิชาของโรงเรียนนั้น ไม่มีการเรียงลาดับเนื้อหาจากง่าย
ไปยาก กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ที่จัดให้กับนักเรียนไม่เหมาะสม อีกทั้งอุปกรณ์การเรียนที่มีไม่เพียงพอ ทา
ให้ไม่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก็ไม่ประสบความสาเร็จ
นั ก เรี ย นยั ง ขาดความซื่ อ สั ต ย์ การใฝ่ เ รี ย นรู้ ความมุ่ ง มั่ น การอยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง แล ะการมี จิ ต สาธารณะ
อันเนื่องมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างครูและนักเรียน ครูไม่มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน
อย่างจริงจัง กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการศึกษาต่อก็ไม่เหมาะสม วิทยากรที่โรงเรียนจัดหามา
เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้ กับนั กเรี ย นไม่มีความหลากหลาย ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมทั้งปัญหาที่เกิดจาก
โรงเรียนไม่มีการติดตามผลนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ทาให้ไม่ทราบข้อมูลหรือปัญหาในการศึกษาต่อ อันจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว และจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒ นาหลักสู ตรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนที่กาลั งศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เทศบาลสันป่ายางหน่อมต่อไป
การอภิปรายผล
ด้านเนื้อหาวิชา ตามที่ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546, 195-207) ได้กล่าวถึง เนื้อหาวิชาว่า หมายถึง เนื้อหาสาระ
ข้อมูลทฤษฎีที่สาคัญและจาเป็นที่เลือกสรรมาให้ผู้เรียนได้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปในทิศทางที่
ต้องการตามลาดับขั้น และจะเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับ แต่จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร
ของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมมีการจัดเนื้อหาวิชาไม่เหมาะสม ไม่มีการเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทางโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมมีกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย ทาให้
เวลาเรีย นในห้องเรี ยนลดลง และครูไม่ส ามารถสอนเนื้อหาได้ครบทุกเรื่อง แต่เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
ครอบคลุม จึงจาเป็นต้องสอนในเรื่องที่สาคัญ ทาให้นักเรียนไม่ได้เรียนตามลาดับเนื้อหาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของพระอุเทน อุ เทโน (2555) ที่กล่ าวถึง ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่มีต่ อการบริห ารงานวิช าการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ว่ามีเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจของนักเรียน ไม่ทันตาม
ยุคสมัย บรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเรียน นักเรียนจึงไม่ได้รับความสุขในการเรียนเท่าที่ควร
นักเรีย นไม่ค่อยมีโ อกาสได้ทากิจ กรรมทางศาสนาและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับครูและเพื่อน เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณะอนุกรรมการงานวิจัยและพัฒนา (2553) ที่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนกการเรียน MLP และแผนกการเรียน EP ได้แสดงความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจ
ปานกลางต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษที่มีความ
เข้มข้น เป็นการเรียนที่หนักเกินไป ประกอบกับมีจานวนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียนค่อนข้างมาก
ทาให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน
ส่วนด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หน้า 1-8) ได้กล่าวถึง
ความสามารถที่ควรเน้นในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ซึ่ง
เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแข้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้ จั กหลี ก เลี่ ย งพฤติ กรรมไม่พึ งประสงค์ที่ ส่ งผลกระทบต่อ ตนเองและผู้ อื่น โดยได้ใ ห้ ความหมายของ
ทักษะชีวิตไว้ว่า ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต จากผลการวิจัยพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น โดย
ประเด็นที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะไม่เหมาะสม นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นไปได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อ ส่วนใหญ่เป็นสายอาชีพ ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะแต่
โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่เน้นการคิดวิเ คราะห์และเขียนสื่อความ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน ดังนั้น นักเรียน
จาเป็นต้องมีการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เลือกเรียนต่อไป ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ
ฉัฐรส หู้เต็ม ภิเษก จันทร์เอี่ยม และอรสา โกศลานันทกุล (2553) ที่ได้กล่าวถึง นักศึกษานอกโรงเรีย น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในเรือนจาเขตจังหวัดปทุมธานี ที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่า เรือนจาเขตจังหวัดปทุมธานีมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ให้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ มีการพบกลุ่มกิจกรรม
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การเรียนการสอน มีเทคนิค วิธีการน่าสนใจ และวัน และเวลาที่ใช้ใน การพบกลุ่มมีความเหมาะสม ประเด็นที่ 2
ไม่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพราะอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการดาเนินการขอเบิก
งบประมาณในการจั ดซื้อเป็ น ไปด้ว ยความล่ าช้าและยุ่งยาก ทาให้ครูผู้ รับผิ ดชอบไม่ส ามารถจัดหาอุปกรณ์ให้
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส หากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการมาสมัครเข้าเรียนก็ต้อง
รับเข้ามาเรียนทุกคน ทาให้จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถจากัดจานวนนักเรียนให้พอเหมาะกับ
จานวนอุปกรณ์การเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท จารีบูรณภาพ (2547) ที่ได้ให้ข้อสรุป
ว่ า ผู้ จ บหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นอ าเภอก าแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม
พ.ศ. 2547 มีปัญหาอุปสรรคใน ด้านการเรียนการสอน คือ มีวัสดุอุปกรณ์น้อย ไม่เพียงพอกับผู้เรียน ทาให้ผู้จบ
หลักสูตรขาดทักษะพื้นฐานและประสบการณ์ในการเรียนรู้
นอกจากนี้ ใ นด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะ การใช้ ชี วิ ต ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาหรื อ ในสั ง คม นั ก เรี ย น
จ าเป็ น ต้ องมี บุ คลิ ก ภาพและความประพฤติ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ เ ป็น ที่ ย อมรั บของคนทั่ ว ไป ดั ง ที่ พิ ม ลพรรณ
เชื้อบางแก้ว (2553, 1-6) ได้ให้ ความหมายของบุคลิ กภาพว่า หมายถึง ลั กษณะโดยรวมของแต่ล ะบุคคล
ทัง้ ลักษณะภายในและภายนอกและปัจจัยต่าง ๆ อันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า
มี 3 ประเด็นที่น่าสนใจ โดยประเด็นที่ 1 คือ รับรู้และเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองจากหลายวิชา และสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากได้มีการบูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพเข้าไปใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ การเรียนรู้สุขศึกษา สาระการเรียนรู้แนะแนว รวมทั้งสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
ที่สอนให้รับรู้และเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิ จัยของกัลยู ผัดจันตา (2546) ที่กล่าวถึง นักเรียนชาวเขา อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ว่ามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ตนเอง สามารถปฏิบัติตนใน การรักษาสุ ขภาพอนามัยของตนเอง และครอบครัว
สามารถวิ เ คราะห์ ส าเหตุแ ละเสนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่เ กิ ดขึ้ น กับ ตนเอง และครอบครั ว ได้ อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
ประเด็นที่ 2 นักเรียนขาดความซื่อสัตย์ การใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่น การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ
ทั้งที่โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าไปในทุกสาระ
การเรี ย นรู้ และการจั ด โครงการที่เ อื้อต่ อ การมี คุณลั กษณะที่ดี แต่ครู ผู้ ส อนมีก ารลงมื อปฏิ บัติน้ อย ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายทาให้เวลาเรียนในห้องเรียนลดลง ครูจึงเร่ง
รีบในการสอน ทาให้ขาดการเน้นย้าในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ทั้งที่ได้มีการบูรณาการเข้ากับเนื้อ หาที่สอนในทุก
แผนการจัดการเรียนรู้อยู่แล้ว ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของพระครูประโชติจันทวิมล (2555) ที่กล่าวถึง คุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมี น้ า ใจ ด้ า นความประหยั ด ด้ า นความขยั น
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ด้านความมีวินัย และด้านความซื่อสัตย์ ประเด็นที่ 3 ครูบางคนดุ ทาให้เกิด ปัญหาช่องว่างระหว่างครูและนักเรียน
รวมถึงนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วอยากมาเยี่ยมโรงเรียนเดิม เพื่ อขอคาแนะนาจากครู และอยากมาพบปะ
พูดคุยกันภายในรุ่นปี แต่กลัวครู จึงไม่กล้าเข้ามานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูต้องการให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
มีมารยาท รู้จักการวางตัวในการอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ เคารพเชื่อฟังเมื่อครูสอน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนใน
ห้องเรียน คือเมื่อนักเรียนเกรงใจครู ก็จะตั้งใจเรียน มีสมาธิจดจ่อ ไม่คุยกันเสียงดัง และส่งงานสม่าเสมอ อันจะเป็น
ผลดีต่อการเรี ย นของนั กเรี ย น ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ เพ็ญวิภ า พรหมสุ ว รรณ์ (2547) ที่กล่ าวถึง โรงเรีย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่ามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น รวมทั้งได้รับ
การส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพของตนเอง
และในด้านทัศนคติในการศึกษาต่อนั้น การสร้างทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญในการศึกษาต่อ ดังที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ (2553) ได้กล่าวถึง
การศึกษาหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว่าเป็นการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพและเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ในระดับ สู งหรื ออุดมศึกษาต่ อไป ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1
จัดกิจกรรมการแนะแนวไม่เหมาะสม วิทยากรไม่มีความหลากหลาย ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า
เวลาครูแนะแนวเชิญวิทยากรมาให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถาบันใหม่นั้น ครูแนะแนวไม่สามารถทราบได้ ว่า วิทยากร
จะพูดอะไรบ้าง ดังนั้น นักเรียนและผู้ปกครองควรจะต้องคิด วิเคราะห์ด้วย เพื่อให้สามารถเลือกเรียนในสถาบัน
หรือสาขาที่ตนเองชอบและอยากเรียนมากที่สุด ซึ่งแตกต่า งจากงานวิจัยของ สมทรง สีสม สุวรรณา โชติสุกานต์
และอรสา โกศลานันทกุล (2554) ที่กล่าวถึง สภาพการดาเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรีในด้านงานศึกษา สารวจข้อมูล งานติดตามและประเมินผล ว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประเด็นที่ 2 โรงเรียนไม่มีการติดตามผลนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่โรงเรียน
เทศบาลสันป่ายางหน่อมไม่มีครูที่สาเร็จการศึกษาทางด้านการแนะแนวโดยตรง จึงทาให้ไม่ทราบว่าจะต้องมีการ
ติดตามผลนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา เพื่อให้ทราบข้อมูลและปัญหาในการศึกษาต่อในสาขาวิชา หรือสถาบันอื่น ซึ่ง
จะสามารถนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนว เพื่อให้ค วามช่วยเหลือนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ (2547) ที่กล่าวถึง โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่าคณะกรรมการโรงเรียนเห็นความสาคัญ ความ
จาเป็น และประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระบบดูแล
ช่ว ยเหลือนั กเรี ยน มีการดาเนิ น งาน โดยครูที่ปรึกษาได้ทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทาการคัดกรอง
นักเรียน มีการส่งเสริมนักเรียนปกติและนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา รวมทั้งมีการประสานงานติดตามครูที่
รับช่วงเพื่อดูแลแก้ไขนักเรียนที่ถูกส่งต่อ
[114]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558

บทสรุป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสนทนากลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดตามผลนักเรียนที่
สาเร็จการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลาพูน ระหว่างปีการศึกษา 2553 ถึง ปีการศึกษา
2555 และเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นเขตอ าเภอเมื อ งล าพู น จ านวน 36 คน ใน 4 ด้ า น คื อ
(1) ด้านเนื้อหาวิชา (2) ด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์ (3) ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
(4) ด้านทัศนคติในการศึกษาต่อ ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ประสบความสาเร็จ
เพียงด้านเดียว คือด้านบุคลิกภาพ ส่วนด้านการจัดเนื้อหาวิชา ทักษะและประสบการณ์ การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อให้นักเรียนนั้นยังไม่เหมาะสม นักเรียนไม่สามารถนา
ความรู้ในแต่ละด้านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเลือกจัดกิจกรรมที่สาคัญ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรียน
2. ควรจัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก และจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
3. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. ควรจัดสรรและจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
5. ควรเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้
6. ควรจัดกิจกรรมที่ให้ครูและนักเรียนต้องทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และให้นักเรียนมีความ
กล้าที่จะเข้ามาปรึกษาครู
7. ควรจัดหาวิทยากรเพื่อมาแนะแนวการศึกษาต่ออย่างหลากหลาย ครบถ้วนทุกสาขาวิชาตามความ
สนใจของผู้เรียน และประสานกับวิทยากรในเรื่องข้อมูลการแนะแนว เพื่อให้ได้ความรู้ครบถ้วน
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับการศึกษาต่อ
หลังจากสาเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ นาไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสม
และทันกับความเปลี่ยนแปลง
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