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ปัญหาในการผลิ ตผลงานทางวิ ชาการของครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
อารดา มุ่งดี1* อนุชยั รามวรังกูร 2 และ พนิต เข็มทอง3
บทคัดย่อ
ั
การวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาป ญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวเอกชน ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการกับการสนับสนุ นจากทางโรงเรียนในการดําเนินการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของครูอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อเปรียบเทียบปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการตามประเภทวิชาทีส่ อนของครูอาชีวเอกชน
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
จํานวน 399 คน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว รวมทัง้ การเปรียบเทียบภายหลัง ผลการวิจยั พบว่า 1)
ปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนพบว่า ในการวิเคราะห์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หาก
เปรียบเทียบปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการในแต่ละขัน้ ตอน พบว่า ครูอาชีวศึกษาประสบปญั หาในขัน้ ตอนของการนํา
ผลงานทางวิชาการไปใช้สงู สุด รองลงมาคือ ปญั หาในขัน้ ตอนการเผยแพร่และสร้างการยอมรับ ปญั หาในขัน้ ตอนการผลิต
ผลงาน และปญั หาในขัน้ เตรียมการและวางแผนอยู่ระดับปานกลาง โดยที่ระดับของปญั หาในทุกขัน้ ตอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2)ความสัมพันธ์ระหว่างปญั หาและการสนับสนุ นจากโรงเรียนในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษา
เอกชนด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า ปญั หาการผลิตผลงานทางวิชาการในทุก ๆ ขัน้ ตอนการผลิต มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการสนับสนุ นของทางโรงเรียนในการจัดทําผลงานวิชาการของครูอาชีวศึกษา ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .01 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวอยู่ในเกณฑ์ทใ่ี นระดับสูง และ 3)เปรียบเทียบปญั หาในการทําผลงานวิชาการของ
ครูอาชีวศึกษาเอกชนตามประเภทวิชาที่สอน พบว่า ครูท่สี อนประเภทวิชาแตกต่ างกันมีป ญั หาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการแตกต่างกัน โดยผลการเปรียบเทียบภายหลังรายคู่ในแต่ละขัน้ ตอนในการผลิตผลงานทางวิชาการ พบว่า ครูทส่ี อน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ครูทส่ี อนประเภทวิชาอุตสาหกรรม
และครูทส่ี อนประเภทวิชาศิลปกรรม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
คําสําคัญ: การผลิตผลงานทางวิชาการ ครูอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร
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Problems of Producing Academic Work of Vocational Instructors in the Office of
the Private Educational Commission Bangkok Metropolitan
Arada Mungdee1* Anuchai Ramwarungkura2 and Panit Khemthong3
Abstract
The objectives of this research are 1) to study the problems of producing academic work among the vocational
instructors, 2) to study the relationship between problems of work and school supports in producing academic work
among vocational instructors and 3) to compare the problems of producing academic works according the subjects
taught by instructors. Sample in the study included 399 vocational instructors in the private Educational
Commission, Bangkok Metropolitan. Statistical methods used for analyzing data consisted of frequency,
percentage, standard deviation, Pearson product moment correlation coefficient and one-way analysis of variance
together with post-hoc comparisons.The findings showed that the overall problem of producing academic work was
at the medium level Considering in each stage, it is found that the highest problem of producing academic work
was preparation and planning, followed by production process , and diffusion and acceptance and the problem at
all stages were at the medium level. Based on the correlation analysis, the results indicated that problems in all
stages had strongly negative relationship with the school support (p-value < .01). To compare of problems of
producing academic work according the subjects using the one-way analysis of variance, it is found that instructors
in different subjects had different levels of problems. In addition, the post-hoc comparison findings pointed out
instructors in commerce subjects faced the highest level of problems, followed by those in industrial subjects and
fine arts subjects (p-value < .05), respectively.
Keywords: Academic Work, Vocational Instructors, Office of the Private Educational Commission, Bangkok
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1. ความเป็ นมาและสภาพปัญหา
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ ให้ มีคุ ณภาพการที่มนุ ษย์ กลายเป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ุณภาพ มีความรู้ มีทกั ษะ ความชํานาญที่
สอดคล้องกับการพัฒนานัน้ ขึน้ อยู่กบั ประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษาในการส่งเสริมคุณภาพของคนให้เป็ นผู้ท่มี ี
ความรูค้ วามสามารถ เป็ นการพัฒนากําลังคนให้มปี ะสิทธิ
ภาพตามความต้องการของประเทศคือจําเป็ นต้องอาศัย
ครู-อาจารย์เป็ นสื่อกลาง เพราะครูเป็ นตัวจักรสําคัญต่ อ
การจัดระบบและดําเนินการเรียนการสอน ให้เป็ นไปโดย
ความเรียบร้อย ครูเป็ นผูฝ้ ึ กอบสังสอนให้
่
กุลบุตร กุลธิดา
เป็ นพลเมืองดีของชาติจงึ จําเป็ นต้องเตรียม และสร้าง ครู
ให้มีคุ ณภาพสูงยิ่งขึ้น [1] ในป จั จุ บ ันสังคมไทยมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
เทคโนโลยีส่อื การสอนที่ได้นํ าเทคโนโลยีด้านการสอน
สมัยใหม่มาใช้เป็ นจํานวนมาก จึงจําเป็ นต้องพัฒนาระบบ
การศึกษา ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม
และหลักนิยมของโรงเรียน ซึ่งปจั จัยสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การให้การศึกษาและความรู้
ครูผู้สอน กระบวนการเรียนการสอนเป็ นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องนํ าเอาเทคโนโลยี สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือเรียกว่า
การนํ าเทคโนโลยีส่อื การสอนมาประกอบการสอนนัน่ เอง
เทคโนโลยีการสอนนัน้ เป็ นเสมือนสะพานเชื่อมประสาน
ระหว่างทฤษฎีการสอนกับการปฏิบตั ิการเรียนการสอน
เพื่อ เพิ่ม พู น ผลการเรีย นให้ ต รงตามจุ ด มุ่ ง หมายของ
บทเรียนนันเอง
่ [2]
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่
สําคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทัง้
สภาพแวดล้อมและการบริการปจั จัยที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามที่ต้องการได้ คือ ครู ซึง่ มี
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง 2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพของตัวครู
และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการประเมินผล
ของครู ครูท่ดี ตี ้องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและ
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เอาใจใส่ลู กศิษย์ เป็ นแบบอย่ างที่ดีของลู กศิษย์ หมัน่
พัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดี และ สิง่
สําคัญทีส่ ุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน (ถ่ ายทอดความรู้ และต่อยอดความรู้ให้ผู้เรียน
ได้) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับประโยชน์
ทีจ่ ะเกิดกับลูกศิษย์เป็ นอันดับแรก ครูต้องมีความเชื่อว่า
“เด็กทุ กคนมีความสามารถในการเรียนรู้แ ละสามารถ
พัฒนาตนเองได้” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธกี าร
ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการสอนเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ของครู
ต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ [3] นอกจากนี้พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กล่าวไว้ว่าการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็ นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมอื ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทัง้ เป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยนํ าความรู้ในทางทฤษฏีอนั เป็ นสากลและภูมิปญั ญา
ไทยมาพัฒนาผู้รบั การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบ ัติและมีสรรถนะจนสามารถนํ าไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั หิ รือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
[4] การจัดการเรียนการสอน จึงมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ ม ีคุ ณ ลัก ษณะที่พึงประสงค์ข องสังคมในยุ ค
ปจั จุบนั บทบาทของครูมีความสําคัญอย่างยิง่ ในฐานะผู้
จัด ประสบการณ์ แ ละสร้ างบรรยากาศในกระบวนการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุมผี ล ร่วมทัง้ ปลูกฝงั
คุณธรรมแก่ผเู้ รียนและครูเปรียบเสมือนเป็ นหัวใจของการ
พัฒนาการศึกษา เป็ นผูก้ าํ หนดคุณภาพประชากรในสังคม
ครู จึงมีคุ ณสมบัติเฉพาะ มีความสามารถสูง สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จัดประสบการณ์ เรียน
การสอนที่เป็ นประโยชน์ แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถดํารงชีวิต และ
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างดีและมีความสุข ซึง่ การจะได้
ครูในลักษณะดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของครูจงึ เป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญของสถาบันหรือหน่ วยงานที่
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู [5] การศึกษาของไทยในยุค
ปฏิรปู นับว่ายังไม่มคี วามก้าวหน้ามากนัก คือ ครูขาดการ
สร้างองค์ความรูแ้ ละการนําองค์ความรูท้ ม่ี อี ยู่บา้ งเผยแพร่
สู่สงั คมอย่างเข้าถึง ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ครูและ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการศึกษาเร่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
นํ ามาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองโดยมี
เรื่องของการเลื่อนวิทยฐานะเป็ นรางวัลตอบแทนอย่างไรก็
ดีหลายปี ท่ีผ่ านมาการดํ าเนิ นงานให้ครู สร้างองค์องค์
ความรู้ดงั กล่าวกลับไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากครู
ส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งไปในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือพัฒนาตนเอง หากมุ่งไปในเรื่องของรางวัลตอบแทน
เป็ นหลัก แต่ ก็มีหลายคนที่มุ่งหวังในการพัฒนาตนเอง
และการเรียนการเรียนการสอนแต่ไม่เข้าใจในเรื่องการทํา
ผลงานในเชิงสร้างสรรค์หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาการสอน [6]
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวในข้างต้ น ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จ ะ
ศึกษาปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีว
ศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อข้อมูลทีไ่ ด้น้ีจะเป็ นแนวทาง
ทีส่ ําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของครู ซึ่งจะส่งผลต่ อการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของครู ในการทําผลงานในเชิงสร้างสรรค์หรือ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการพัฒนาการสอนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 ศึกษาปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
ครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป ญั หาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของครู อาชีวศึกษาเอกชนกับการ
สนับสนุ นจากทางโรงเรียนในการดําเนินการผลิตผลงาน
ทางวิ ช าการของครู อ าชี ว ศึ ก ษาในสัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร
ั หาในการผลิ ต ผลงานทาง
2.3 เปรี ย บเที ย บป ญ
วิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนตามประเภทวิชาทีส่ อน
ของครู อ าชีว ศึก ษาในสัง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ครู ผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร ทัง้ หมด 82 โรงเรียน จํานวน 3,973 คน
กลุ่ ม ตัวอย่ าง การวิจ ัยในครัง้ นี้ ได้แก่ ครู ผู้สอนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกมา
จากการโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบอย่ า งง่ า ย (Simple
random Sampling) จํานวน 399 คน
3.2 ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือ
ศึกษา/ตํารา/เอกสาร/และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
สร้างแบบสอบถามฉบับร่างโดยผู้วจิ ยั ได้ตวั แปรมา
จากการทบทวนวรรณกรรม
นําแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อกรรมการทีป่ รึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
นํ า แบบสอบถามที่ไ ด้ ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข้แ ล้ วให้ ผู้ท รง
คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องและ
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try Out)
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์ แอลฟ่า (Alpha-Coefficient)
ตามแบบของ Cronbach [7] ได้ค่าความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ .76
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ทําหนังสือจากภาควิชาอาชีวศึกษา เพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์จากผูอ้ ํานวยการโรงเรียนอาชีวศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร เพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู
ภายในโรงเรียนตอบแบบสอบถามของผูว้ จิ ยั
2) ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการนํ าแบบสอบถามไปให้
แก่ทางโรงเรียน และประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อให้
ช่วยเป็ นผู้ช่ วยในการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังครูท่ี
สอนในรายวิช าต่ า ง ๆ ที่เ ปิ ด สอนในโรงเรี ย น แบบ
สอบถามทีไ่ ด้กลับมายังผูว้ จิ ยั มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 399 ชุด
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3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในทางสังคมศาสตร์ (Statistical
Package for the Sciences: SPSS) โดยมีรายละเอียด
การวิเคราะห์ ดังนี้
1) การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นการวิเคราะห์คุณลักษณะโดยทัวไปของ
่
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา และวิเคราะห์ถงึ ระดับของ
ปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร และระดับการสนับสนุ นของทาง
โรงเรียนในการจัดทําผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษา
ซึ่งสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปญั หาใน
การผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนกับ
การสนั บสนุ นจากทางโรงเรียนในการดํ าเนิ นการผลิต
ผลงานทางวิชาการ ของครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร
ด้ ว ยการหาค่ า สัม ประสิท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ ข อง (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
3) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครูอาชีว
ศึกษาเอกชนกับประเภทวิชาที่สอนของครูอาชีวศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร ด้วยการทดสอบ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis Of Variance)
และการเปรียบเทียบภายหลัง (Post-hoctests) โดยวิธี
ของ Scheffe
4. ผลการวิ จยั
ั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
4.1 ป ญ
อาชีวศึกษาในสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงั นี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รอ้ ยละ 50.70 เป็ นเพศ
ชาย และร้อยละ 49.30 เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 37.80
ปี โดยมีอายุต่ําสุด และสูงสุด 23 – 69 ปี โดยจะมีอายุ
ส่วนใหญ่ 30 ปี ประสบการณ์ในการสอนในสถานศึกษา
ร้อยละ 34.30 อยู่ในช่วงมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5
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ปี รองลงมาร้อยละ 23.50 อยู่ในช่วง 20 ปี ขน้ึ ไป ส่วนใหญ่
ร้อยละ 73.20 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
รองลงมามีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทคิด
เป็ นร้อยละ 26.30 และมีเพียงร้อยละ 0.50 มีระดับการ
ศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก ร้อยละ 80.90 มีใบประกอบ
วิชาชีพครู และร้อยละ 19.10 ไม่มใี บประกอบวิชาชีพครู
ร้อยละ 59.00 สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
รองลงมาร้อยละ 28.30 สอนประเภทวิชาอุ ตสาหกรรม
ร้อยละ 9.90 สอนประเภทวิชาศิลปกรรม และสอนประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วร้อยละ 2.80 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่รอ้ ยละ 40.00 มีภาระการสอนอยู่ในช่วงมากกว่า 21
ปี ขน้ึ ไป รองลงมามีภาระการสอนอยู่ในช่วง 16 – 20 ปี
ร้อยละ 30.7 และร้อยละ 13.70 มีภาระการสอนอยู่ใน ช่วง
11 – 15 ปี ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 80.20 มีประสบการณ์ในการ
เข้ารับการอบรม/สัมมนาเกีย่ วกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ
ซึง่ ร้อยละ 60.00 มีจาํ นวนครัง้ ในการเข้าฝึกอบรมอยู่ในช่วง
ตํ่ากว่า 5 ปี รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อยละ 14.50 และ จํานวน
ครัง้ ในการเข้าฝึ กอบรมอยู่ในช่วงมากกว่า 20 ครัง้ ขึน้ ไป
ร้อยละ 2.40 และร้อยละ 19.80 ไม่มปี ระสบการณ์ในการเข้า
รับการอบรม/สัมมนาเกีย่ วกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ
ตารางที่ 1 การศึกษาปญั หาในการผลิตผลงานและการ
สนับสนุนจากทางโรงเรียนในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชน
รายการ

x

(S.D.) แปลผล

1. ปญั หาขัน้ เตรียมการและวางแผน 3.04 0.792 ปานกลาง
การผลิตผลงานทางวิชาการ
1.1 การวางแผนตารางเวลา/ระยะ
เวลาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ
1.2 การค้นคว้าหาความรูห้ รือ
เทคนิควิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะนํา
มาใช้ในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ
1.3 การวางแผนขันตอนในการ
้
ดําเนินงานเพือ่ ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
2. ปญั หาขัน้ ตอนการผลิตผลงานทาง 3.08 0.770 ปานกลาง
วิชาการ
2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล
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ตารางที่ 1 การศึกษาปญั หาในการผลิตผลงานและการ
สนับสนุนจากทางโรงเรียนในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชน (ต่อ)
รายการ
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
หรือวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3 การจัดทํารายละเอียดของ
แต่ละขันตอน/การเขี
้
ยน/
ดําเนินการหรือจัดทํา
รายละเอียดในแต่ละตอนตาม
ทีก่ าํ หนดไว้
3. ปญั หาขัน้ นําผลงานทางวิชาการ
ไปใช้
3.1 การออกแบบหรือกําหนด
รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการนํา
ผลงานทางวิชาการทีผ่ ลิตได้
ไปทดลองใช้จริง
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ และประเมินผล
เพือ่ นําไปใช้ในการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ
ั
4. ปญหาขัน้ ตอนการเผยแพร่และ
สร้างการยอมรับ
4.1 การจัดทําสือ่ เพือ่ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการทีผ่ ลิต
ขึน้ มานําเสนอในทีป่ ระชุม
กลุ่มหรือประชุมทางวิชาการ
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
4.2 การเลือกแหล่งเผยแพร่ขอ้ มูล
ทางวิชาการ
4.3 การเลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
5. การสนับสนุนจากโรงเรียน
5.1 การเปิดโอกาสในครูไปศึกษา
ค้นคว้าหาความรูจ้ ากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ทีอ่ ยู่นอกโรงเรียน
5.2 การเชิญบุคลากรภายนอกเข้า
มาเป็นวิทยากรให้ความรูใ้ น
การผลิตผลงานทางวิชาการ
5.3 การสนับสนุนให้นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ภาพรวม
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x

(S.D.) แปลผล

3.08 0.770 ปานกลาง

3.09 0.825 ปานกลาง

2.97 0.791 ปานกลาง

ั หาในการผลิต
จากตารางที่ 1 พบว่ า การศึกษาป ญ
ผลงานและการสนั บสนุ นจากทางโรงเรียนในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
ปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการขัน้ เตรียมการ
และวางแผน อันดับแรก คือ การวางแผนตารางเวลา/
ระยะเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการ รองลงมา การ
ค้นคว้าหาความรู้หรือเทคนิควิธกี ารต่าง ๆ ที่จะนํ ามาใช้
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการวางแผนขัน้ ตอน
ในการดําเนินงานเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ
ปญั หาขัน้ ตอนการผลิตผลงานทางวิชาการ อันดับแรก
คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสังเคราะห์ขอ้ มูล รองลงมาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการหรือการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และการจัดทํารายละเอียดของแต่
ละขัน้ ตอน/การเขียน/ดําเนินการหรือจัดทํารายละเอียดใน
แต่ละเอียดแต่ละตอนตามทีก่ าํ หนดไว้
ปญั หาขัน้ นําผลงานทางวิชาการไปใช้ อันดับแรก คือ
การออกแบบหรือกําหนดรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการการนํา
ผลงานทางวิชาการทีผ่ ลิตได้ไปทดลองใช้จริง และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการนําผลงานทางวิชาการไป รองลงมา
การวิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ
ั หาขัน้ ตอนการเผยแพร่ แ ละสร้ า งการยอมรับ
ปญ
อันดับแรก คือ การจัด ทํ า สื่อเพื่อเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการที่ผลิตขึ้น มา นํ าเสนอในที่ประชุ ม กลุ่ มหรือ ที่
ประชุมทางวิชาการ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รองลงมา การเลือก
แหล่งเผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการ และการเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การสนับสนุ นจากโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่ ม ีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สนับสนุ นจากโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง คือ การเปิ ด
โอกาสให้ครูไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่นอกโรงเรียน การเชิญบุคลากรภายนอกเข้า
มาเป็ นวิทยากรให้ความรู้ในการผลิตผลงานทางวิชาการ
และการสนับสนุนให้นําเสนอผลงานทางวิชาการ

3.05 0.789 ปานกลาง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

ตารางที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปญั หาในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการกับการสนับสนุ นจาก
ทางโรงเรียนในการดําเนินการผลิตผลงานทาง
วิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชน
ปัญหาการผลิ ตผลงานทาง
วิ ชาการของครูอาชีวศึกษา
ขัน้ ทีส่ าม: ขัน้ นําผลงานทาง
วิชาการไปใช้
ขัน้ ทีส่ อง: ขัน้ ตอนการผลิต
ผลงานทางวิชาการ
ขัน้ แรก: ขัน้ เตรียมการและวาง
แผนการผลิตผลงานทางวิชาการ
ขัน้ ทีส่ :่ี ขัน้ ตอนการเผยแพร่และ
สร้างการยอมรับ

สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์
-.632*

P-Value

-.626*

.000

-.585*

.000

-.560*

.000

.000

ั หาการผลิตผลงานทาง
จากตารางที่ 2 พบว่ า ป ญ
วิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนกับการสนับสนุ นของ
ทางโรงเรียนในการจัดทําผลงานวิชาการของครูอาชีวศึกษา
เอกชนมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ .่ี 01 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้
อยูใ่ นเกณฑ์ทถ่ี อื ว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปญั หาในการทําผลงานวิชาการของ
ครูอาชีวศึกษาเอกชนตามประเภทวิชาทีส่ อน
รายการ
ปญั หาขัน้ เตรียมการและวางแผน
ปญั หาขัน้ ตอนการผลิตผลงานทางวิชาการ
ปญั หาขัน้ การนําผลงานทางวิชาการไปใช้
ปญั หาขัน้ ตอนการเผยแพร่และสร้างการ
ยอมรับ

F
8.133
2.080
3.709
2.219

P-Value
.000
.014
.001
.020

จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบปญั หาในการ
ทํ าผลงานวิชาการของครู อาชีว ศึกษาเอกชนในแต่ ล ะ
ประเภทวิชาที่สอน พบว่า ครูทส่ี อนประเภทวิชาแตกต่าง
กัน มีปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการแตกต่างกัน
เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบรายคู่ในแต่ ละขัน้ ตอนในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ พบว่ า ครูท่ีสอนประเภทวิชา
พาณิชยกรรม มีปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการมาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือ ครูทส่ี อนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ครู
ทีส่ อนประเภทวิชาศิลปกรรม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05
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4. อภิ ปรายผลการวิ จยั
4.1 ศึกษาปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
ครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรอม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร นัน้ ผู้วจิ ยั ค้นพบว่า
ครูอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 50.70
จะอยู่ในกลุ่มอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 37.80 มีประสบการณ์
ในการสอนในระดับอาชีวศึกษา น้ อยกว่า 5 ปี ร้อยละ
34.30 ซึง่ มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีรอ้ ย
ละ 73.20 ส่วนมากจะมีใบประกอบวิชาชีพครูร้อยละ
80.90 สอนในประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ร้อยละ 59.00 มีภาระการสอนโดยเฉลี่ยมากกว่ า 20
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ข้นึ ไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาไม่
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ทีว่ ่าด้วยการ
คุ้มครองการทํางานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน
พุทธศักราช 2542 ข้อ 18 [8] ทีก่ ล่าวว่า สถานศึกษาจะให้
ครู ป ระจํ า การสอนทํ า การสอนในสถานศึ ก ษาที่ จ ั ด
การศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมีชวโมงสอน
ั่
ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงไม่เกิน 20 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ส่วนมากจะ
เคยเข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการร้อยละ 80.20 ซึ่งมีการเข้ารับการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการตํ่ากว่า 5
ครัง้ ร้อยละ 60.00
4.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปญั หาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนในแต่ละประเภทวิชานัน้
ผู้วิจ ัย ค้ น พบว่ า ครู ผู้ สอนประเภทวิช าพาณิ ช ยกรรม
ั หาในการผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการทั ง้ 4
ประสบป ญ
ขัน้ ตอนมากที่สุ ด รองลงมาคือ ครู ผู้สอนประเภทวิชา
อุ ต สาหกรรม และครู ท่ี ส อนประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม
เนื่องจากครูทส่ี อนประเภทวิชาพาณิชยกรรม จะต้องผลิต
ผลงานทางวิชาการที่เป็ น สื่อ สิง่ พิมพ์ วิจยั หรือเอกสาร
ต่าง ๆ ครูท่สี อนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งอาจจะยัง
ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ใ นการทํ า วิ จ ัย และสื่อ
สิง่ พิมพ์ หรือเอกสารต่ าง ๆ ทําให้ครูไม่สามารถผลิตผล
งานทางวิ ช าการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ในขณะที่
ครูผู้สอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและศิลปกรรม มัก
ผลิตผลงานทางวิชาการในประเภทชิน้ งาน หรือนวัตกรรม
ซึง่ ผลงานดังกล่าวนี้ มักจะเป็ นส่วนหนึ่ง หรือเป็ นผลผลิต
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อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลงานดังกล่าว
สามารถถู กนํ ามาใช้เป็ นผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย
ดังนัน้ ปญั หาในการผลิตผลงานวิชาการของครูในกลุ่มนี้จงึ
ประสบปญั หาน้อยกว่าครูผสู้ อนประเภทวิชาพานิชยกรรม
4.3 เปรียบเทียบปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของครูอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกับการสนับสนุ น
จากทางโรงเรียนในการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
เอกชนความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการสนับสนุ น
จากทางโรงเรียนในการผลิตผลงานทางวิชาการของครู
เอกชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .01
5. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
5.1 การศึก ษาครัง้ นี้ มุ่ งเน้ น ศึกษาในเชิง ปริม าณ
(Quantitative Approach) เพื่อทําให้ทราบถึงปญั หาในการ
ผลิต ผลงานทางวิช าการของครู อ าชี ว ศึก ษาในสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทัง้ นี้
การศึกษาในครัง้ ต่ออาจจะศึกษาโดยการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อทําให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์
อย่างลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ อันจะนําไปสู่การเข้าใจถึงปญั หาใน
การผลิตผลงานของครูอาชีวศึกษาในมิตแิ ละมุมมองทีล่ กึ
ขึน้ อันจะนําไปสู่การสร้างแนวทางการแก้ไขปญั หาในเชิง
ลึกได้อย่างเป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
5.2 การศึกษาครัง้ นี้มุ่งเน้นในการสร้างกรอบการวิจยั
ในมิติของคุณลักษณะทัวไปของครู
่
อาชีวศึกษาและการ
สนับสนุ นจากทางโรงเรียนในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ั หาการ
เป็ นสําคัญเพื่อทําให้เข้าใจและฉายภายของป ญ
ผลิต ผลงานทางวิช าการของครู อ าชี ว ศึก ษาในสัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่ง
การศึ ก ษาครั ง้ ต่ อ ไปอาจจะเพิ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระ อาทิ
แรงจูงใจ ทัศนคติ เป็ นต้น
5.3 การศึกษาครัง้ นี้มุ่งเน้นศึกษาภาพรวมของปญั หา
ในการผลผลิตผลงานทางวิชาการของของครูอาชีวศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครัง้ ต่ อไป
อาจจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ผลการศึกษา
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ทีไ่ ด้จงึ อาจเป็ นแนวทางสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางการช่วยเหลือในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
ครูอาชีวศึกษาในภาพรวม 5.4 การศึ ก ษาครัง้ นี้ มุ่ ง เน้ น
ศึกษาปญั หาในการผลิตผลงานทางวิชาการของของครู
อาชีวศึกษาในสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชนในทุกสาขาวิชา การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจ
มุ่งเน้นทีจ่ ะศึกษาปญั หาในการผลผลิตผลงานทางวิชาการ
ของครูอาชีวศึกษาแต่ละสาขาวิชาเป็ นการเฉพาะ อันจะ
ั หาให้ ก ั บ ครู
นํ า ไปสู่ ก ารหาแนวทางการแก้ ไ ขป ญ
อาชีวศึกษาในแต่ละสายวิชาชีพเป็ นการเฉพาะเจาะจง
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณา
อย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ ชยั รามวรังกูร
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทีเ่ ป็ นอาจารย์ต้นแบบ
ในการทําวิจยั ของผู้วจิ ยั ที่ได้สอนและคอยให้คําปรึกษา
และให้กําลังใจมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จ
สมบูรณ์ได้ ผูว้ จิ ยั ใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้
ณ ที่น้ี พร้อมทัง้ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
ดร.พนิต เข็มทอง อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
กรุณาให้คําแนะนํ า และตรวจแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ ด้วยความทุ่ มเทและเอาใจใส่มาโดยตลอด และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ ์ และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร ประธานกรรมการ
สอบ ที่ให้คําแนะนํ า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่ าง ๆ
จนทํ า ให้วิทยานิ พนธ์ม ีค วามสมบู รณ์ ผู้ วิจ ัย ขอ กราบ
ขอบพระคุ ณ เป็ นอย่ างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ขอขอบพระคุณอาจารย์สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ อย่าง
สูงที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ าในการให้คําแนะนํ าปรึกษา
และคอยให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับสถิติท่ใี ช้ในการศึกษาด้วย
ความเอาใจใส่ และกราบขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ ผู้
เป็ นกํ า ลั ง ใจให้ ผู้ วิ จ ั ย มาโดยตลอด ผู้ วิ จ ั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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