บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
การศึกษาเรื่อง“เพศสภาวะกับการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้ น มัธ ยมศึกษาปที่ 3
ศึกษากรณี : โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี “ ในครั้งนี้ผูศึกษาตองการ
ถายทอดประสบการณและแนวคิดของนักเรียน ผูปกครอง ครู โดยเคารพถึงความแตกตางของ
ประสบการณในแตละบุคคล ซึ่งผูศึกษาตองการที่จะเปดพื้นที่ของนักเรียน พอแม และครู เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงระบบคิดที่ใชในการอบรมสั่งสอนนักเรียนในสังคมปจจุบัน ที่ทั้งนักเรียน ผูปกครอง
และครูไดถูกจัดใหเปนหุนเชิดและถูกกํากับไวดวยระบบปตาธิปไตยอยางแนบเนียน ดังนั้น ผูศึกษา
จึงมุงที่จะคนหาวาในการอบรมสั่งสอนของครูในโรงเรียนและครอบครัวจะสงผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกอาชีพอยางไรบาง รวมถึงสืบสานตอวาบทบาทหญิงชายที่ทั้งโรงเรียนและครอบครัวได
ชวยกันประกอบสรางขึ้นมานั้นมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนเชนไร โดย
ผูศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาตอจึงไดศึกษาถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียนตอควบคูกันไปดวย
ผูศึกษาจึงใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualititative Research) เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัย
ดังกลาวไดเปดโอกาสใหผูใหขอมูลทุกคนไดเลาเรื่องราวและถายทอดประสบการณความเปนไป
ของชีวิต อีกทั้งยังเหมาะสมกับการใชทําความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการใหความหมายที่เปน
ในรูปแบบเชิงนามธรรม ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะไดคําตอบดวยการใชแบบสอบถาม
โดยมีวิธีการศึกษา 2 ลักษณะ คือ
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Document Study) หนังสือ เอกสารทางวิชาการ
วารสาร บทความ สิ่งพิมพ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใชเปนเครื่องมือ
พื้นฐานในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นจะใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
กับกลุมผูใหขอมูลโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สวนที่ 2 ผูปกครอง
สวนที่ 3 คุณครู
จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชการวิจัยเชิงบรรยาย
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พื้นที่ในการศึกษา
การเลือกพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้กระทําโดยมีลักษณะเลือกเฉพาะเจาะจง เปนพื้นที่
ของโรงเรี ย นวั ด ดอนตู ม ตั้ ง อยู ใ นอํ า เภอบ า นโป ง จั ง หวั ด ราชบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การคึกษาราชบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติโรงเรียนวัดดอนตูม
โรงเรียนวัดดอนตูม ไดเปดทําการสอนเปนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อ
ป พ.ศ. 2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดดอนตูมเปนสถานที่เรียน และอยูในความอุปการะ
ของพระครูปญญาธิการ (เตา) พุทธโส เจาอาวาสวัดดอนตูมในขณะนั้น ตอมาไดมีการสรางอาคาร
ไม ใตถุนสูงขึ้นมา 1 หลัง เพื่อใชเปนอาคารเรียนแทนศาลาการเปรียญของวัด โดยทางราชการ
ได ตั้ง ชื่อให โ รงเรีย นเป น ชื่ อแรกวา “โรงเรี ยนประชาบาลปากแรต 1” (พุท ธสรณส ามัคคี) และ
ไดแตงตั้งครูผูหญิงชื่อ ครูลออ จารุศิริ ขึ้นมาเปนครูใหญเปนคนแรก โรงเรียนไดเปดรับนักเรียนและ
ทําการสอนเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2485 ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทัพญี่ปุนไดเขามายึด
โรงเรียนเพื่อใชเปนที่พัก และสถานกักกันเชลย ติดตอกันหลายปชวงเกิดสงคราม จึงทําใหโรงเรียน
เกิดความชํารุดทรุดโทรมมาก พอสิ้นสงคราม พระอธิการเพิ่มเขมกาโม (พระครูโสภณรัตนากร)
เจาอาวาสวัดดอนตูมในขณะนั้น จึงไดทําการปรับปรุงและสรางอาคารเรียนขึ้นมาใหมโดยไดรับ
การสนับสนุนจากการบริจาคของประชาชน และเงินชวยเหลือจากรัฐบาล เมื่อสรางเสร็จไดเปลี่ยน
ชื่อใหมใหวา ”โรงเรียนวัดดอนตูม” แทนชื่อเดิม และไดโอนยายจากโรงเรียนประชาบาล สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดไปสังกัดกรมสามัญศึกษา ตอมา พ.ศ. 2525 ไดปดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาทั้งหมด และไดเปดใหมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ จนถึง
ปจจุบัน
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหตองมีการปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชากร ทําให
โรงเรียนวัดดอนตูมเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งดานการบริหารโรงเรียน
การบริห ารหลั ก สู ต รการจัด การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยในโรงเรี ย น
มี ก ารสร า งความสั ม พั น ธ กั บ หนว ยงานต า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ผูปกครองนักเรียนโดยการใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น
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ในปจจุ บันโรงเรียนวั ดดอนตูม ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของ
โรงเรียนโดยนําเอาภารกิจของโรงเรียนนิติบุคคล มาเปนกรอบในการบริหารงานของฝายตาง ๆ
เพื่อใหโรงเรียนมีอิสระในการทํางานไดมากขึ้น ที่เห็นไดชัดคือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน โดยไดกําหนดภารกิจหลักของโรงเรียนไว 3 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนรู
2. ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ซึ่งแตละดานจะเกี่ยวของกับครูและนักเรียนโดยตรง ทั้งนี้งานในแตละดานจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจะตองมีปจจัยสนับสนุนอีก 7 ประการ ไดแก 1) การนําองคกรโดยผูบริหาร
2) การสรางยุทธศาสตรโรงเรียน 3) การบริหารจัดการ 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การดูแลคุณธรรม
จริยธรรมของครู 6) การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 7) การจัดเก็บขอมูลเปนสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และโรงเรียนไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยใชหลักการ ToPSTAR ดังนี้
1. To (Thinking Over) ศึกษาการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษา
ของหนวยงานตาง ๆ
2. P (Planning) วิเคราะห สังเคราะห กําหนดทิศทางและวางระบบใหเกิดการปรับปรุง
และพัฒนา
3. S (System) บริหารอยางเปนระบบครบวงจร
4. T (Team) ประสานงาน อํานวยความสะดวก และชวยเหลือ
5. AR (Assessment and Reflection) ประเมิน ทบทวน การบริหารแลวนําผลไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
จากการที่โรงเรียนไดบริหารงานตามระบบ ToPSTAR ทําใหโรงเรียนวัดดอนตูม
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัล
เหรียญเงินจากคุรุสภาในงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation ;
OSOI) และจากความสําเร็จดังกลาวถือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับ
คณะครูของโรงเรียนวัดดอนตูม ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานการศึกษา
ที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนใหเปนบุคลากรที่มคี ุณภาพในอนาคตตอไปได
ปจจุบันโรงเรียนวัดดอนตูม ตั้งอยูที่ ถนนทรงพล ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี ไดเปดการเรียนการสอนมานาน 84 ป ในปการศึกษา 2552 มีครูทั้งหมด 67 คน
นักเรีย น 1,101
คน แบ งเปนนักเรียนชาย 510 คน นักเรียนหญิง 591 คน เฉพาะนักเรีย น
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 6 หอง จํานวน 183 คน เปนนักเรียนชาย 94 คน นักเรียน
หญิง 89 คน
1. โรงเรียนวัดดอนตูมไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดังนี้
1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดกิจกรรมดังนี้
- เลานิทาน
- เขียนเรื่องจากภาพ
- เปดพจนานุกรม
- การอานจับใจความ
1.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมดังนี้
- คัดลายมือภาษาอังกฤษ
- พูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
- เลานิทานภาษาอังกฤษ
- คัดลายมือภาษาจีน
- แขงขันพูดภาษาจีน
1.3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมดังนี้
- แขงขันทักษะการทํามาลัยชํารวย
- แขงขันตอบปญหาเกษตร
- แขงขันการขยายพันธพืช
- แขงขันทําขนมลูกชุบ
1.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดกิจกรรมดังนี้
- แขงขันวาดรูปทรงเลขาคณิต
- แขงขันความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
2. โรงเรียนวัดดอนตูมไดสงเสริมใหนักเรียนเขารวมทํากิจกรรมกับหนวยงานตาง ๆ
ดังนี้
2.1 เขารวมกิจกรรมวันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ ณ โรงเรียนบางแพปฐม
พิทยา
2.2 เขารวมการแขงขันศักยภาพทางวิชาการ “โครงการเยาวชนคนเกงราชบุรี”
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2.3 เขารวมแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด จ.ราชบุรี
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2.4 เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแขงขันกีฬาที่ 7

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ
2.5 เขารวมแขงขันกีฬานักเรียนสํานักพัฒนากีฬา กรุงเทพมหานคร
2.6 เขารวมประกวดวาดภาพ ของสโมสรไลออนสบานโปง
2.7 เขารวมประกวดวาดภาพกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
2.8 เข า ร ว มกิ จ กรรม ในงานประจํ า ป ข องวั ด ดอนตู ม เช น การแสดงบนเวที
การชวยกํากับและดูแลตามซุมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นรวมกับทางวัดดอนตูม
กลุมผูใหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกกลุมผูใหขอมูลโดยเลือกจากกลุมนักเรียนชายและ
นักเรี ย นหญิ งซึ่ง กํา ลั งศึ กษาอยูชั้นมัธยมศึ ก ษาปที่ 3 ของโรงเรีย นวัดดอนตู ม อําเภอบา นโปง
จังหวัดราชบุรี มีอายุระหวาง 15-17 ป จํานวน 6 ราย ผูปกครองของนักเรียน 3 คน ผูอํานวยการ
โรงเรียน ครู จํานวน 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 13 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ จะใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(in-depth interview) นักเรียน ผูปกครอง ครู รวมกับใชวิธีการสังเกตการณผูใหขอมูลแบบ
มีสว นร วมและไม มีสว นรว ม โดยในการพู ดคุยแตละครั้ง จะใชการจดบัน ทึก ข อมูล บั น ทึก เทป
ซึ่งผูศึกษาไดขออนุญาตผูใหขอมูลทุกครั้งกอนที่จะมีการบันทึก โดยที่ไมมีการกําหนดจํานวนครั้ง
ในการพูดคุย แตจะขึ้นอยูกับความสมบูรณของเนื้อหา และความสะดวก ความเต็มใจของผูให
ขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาจากประวัติการศึกษา ประวัติการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางวิชาการ และ
กิจกรรมของโรงเรียน ความตอเนื่องในการเขารวม
2. การสอบถามครูประจําชั้น ครูประจําวิชา และขอขอมูลสวนตัวของนักเรียน จาก
ครูฝายปกครอง ฝายแนะแนว จากนั้นทําการคัดเลือกเด็กที่มีความโดดเดนทั้งดานการเรียน ดาน
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กิจกรรม และมีความประพฤติดี เมื่อไดกลุมเปาหมายแลว จะหาโอกาสเขาทําความรูจักและพูดคุย
เพื่อสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูล เมื่อเกิดความคุนเคยดีแลวก็จะเริ่มตนขอใหผูใหขอมูลบอกเลา
เรื่องราวประวัติสวนตัวของแตละคนผานการพูดคุยและการเขียน ตอจากนั้นก็สัมภาษณเชิงลึก
โดยขออนุญาตบันทึกเทปในการสัมภาษณ รวมทั้งจะใชวิธีการสังเกตในขณะพุดคุยดวย
3. ผูปกครอง จะสุมเลือกจากผูปกครองของผูใหขอมูลที่เปนนักเรียน ซึ่งจะทําการ
ติดตอโดยตรงกับผูปกครองโดยไมผานนักเรียน
4. สุดทายสวนของผูอํานวยการ โรงเรียน และครู จะติดตอเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ
โดยตรง
การนําเสนอผลการศึกษา
การนําเสนอผลการศึกษา จะแบงรายละเอียดออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขอมูลจากการสัมภาษณ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูให
ขอมูล และนํามาบรรยายโดยใชกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคที่วางไวในการศึกษาครั้งนี้
2. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเพื่อเชื่อมโยงกับการนําเสนอเนื้อหา
จากขอมูลเอกสาร

