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     การเขียนโครงการวิจัย 

ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร. นงลักษณ  วิรัชชัย1 
 

โครงการวิจัย (Research Proposal) เปนเอกสารทางวิชาการที่นําเสนอแผนงาน (Plan) โครงสราง 
(Stucture) ยุทธวิธี (Strategy) และคุณคา (Value) ของงานวิจัยซึ่งนักวิจัยกําหนดไวลวงหนากอนลงมือทําการ
วิจัย  เอกสารนี้เปนผลจากการประมวลความคิดมาเรียบเรียงเปนขอเขียนที่มีความชัดเจน กะทัดรัด สามารถสื่อ
ความใหผูอานเขาใจไดวา ก) นักวิจัยมีแผนงานจะทําการวิจัยเรื่องอะไร งานวิจัยที่วางแผนจะทํามีความสําคัญ
อยางไร  ใชเวลาดําเนินการเทาใดและงบประมาณในการวิจัยมากนอยเพียงใด ข) นักวิจัยไดพัฒนาโครงสราง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัย หรือโครงสรางขอบขายประเด็นที่ศึกษาวิจัยเปนอยางไร กรอบ
ความคิดในการวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยอะไรสนับสนุนสมมติฐานหรือคําตอบปญหาวิจัยที่คาดวาจะไดรับเปน
อยางไร ค) นักวิจัยใชยุทธวิธีใดในการตอบปญหาวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดอยางไรและ  
ง) งานวิจัยนั้นมีคุณคามากนอยเพียงใด นักวิจัยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเหมาะสมที่จะทําการวิจัยนั้นได
หรือไม  
 กอนลงมือทําการวิจัย นักวิจัยทุกคนตองเขียนโครงการวิจัย วัตถุประสงคสําคัญของการเขียน
โครงการวิจัยมี 4 ประการ ประการแรก เพื่อเปนแนวชี้นําการวิจัยใหนักวิจัยดําเนินการตามโครงการวิจัยนั้น 
เชนเดียวกับสถาปนิกวางแปลน หรือพิมพเขียวในการสรางบาน เมื่อมีโครงการวิจัยเปนแนวทางนักวิจัยจะ
ดําเนินการวิจัยไดตามที่กําหนดเปาหมายไว ไมหลงทาง ไมทําเกินขอบเขต หรือนอยกวาขอบเขตที่กําหนด 
ประการท่ีสอง เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับนักวิจัย ที่ปรึกษานักวิจัยหรือผูใหความสนับสนุนการวิจัยติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินการวิจัยไดทุกขั้นตอน ประการที่สาม เพื่อเปนเอกสารหรือขอมูล
สําหรับ สถาบัน หนวยงาน ผูรู หรือที่ปรึกษาการวิจัย ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะ ขอวิจารณ เพื่อแกไขปรับปรุง
โครงการวิจัยที่จะทําขึ้นใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และประการสุดทาย เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวานักวิจัยมีศักยภาพ  
และงานวิจัยที่นักวิจัยวางแผนจะทํานั้นมีคุณคา และมีความเปนไปได มีความสําคัญ และมีสวนสรางเสริม 
องคความรูทางวิชาการรวมทั้งเปนประโยชนในชีวิตจริง สมควรที่จะไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
หนวยงาน หรือผูเกี่ยวของใหดําเนินการวิจัยไดหรือสมควรที่จะไดรับความชวยเหลือใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
 การที่จะเขียนโครงการวิจัยใหดี มีคุณภาพนั้น นอกจากนักวิจัยจะตองมีความรูทางการวิจัย มีความ
เขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย และมีขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริงพอเพียงที่จะนํามาประมวล และเรียบ
เรียงเปนโครงการวิจัยตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยแลว นักวิจัยยังจะตองมีเทคนิคและความสามารถในการ 

                                                           
1 ภาควิชาวิจัยการศกึษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เร่ือง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)” จัดโดยสมาคมนกัวิจัยทางสังคมศาสตรในความอุปถัมปของสภาวิจัย
แหงชาติ ณ หองประชุมทิพยพิมาน ชั้น 1 มิโคโฮเตล วันที่ 21 พฤษภาคม 2546 
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ใชภาษา สามารถคัดเลือก ประมวล จัดระเบียบ และเรียบเรียงขอความที่จะตองเขียนไดอยางถูกตองตาม 
แบบแผนอีกดวย ดังนั้นคุณภาพของโครงการวิจัยจึงแตกตางไปตามความรู ความสามารถดานการวิจัย และดาน
การใชภาษาของนักวิจัย นักวิจัยที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถยอมเขียนโครงการวิจัยไดดีกวา
นักวิจัยที่ขาดประสบการณและมีความรูนอย แตทั้งนี้มิไดหมายความวานักวิจัยที่มีประสบการณนอยจะเขียน
โครงการวิจัยที่ดีไมได หากนักวิจัยผูนั้นไดมีการจัดระเบียบความคิดตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย จนมี
ความเขาใจแจมแจงในเรื่องที่คิดจะทําการวิจัยและเมื่อไดศึกษาลักษณะโครงการวิจัยที่ดี รวมทั้งไดปฏิบัติตาม
หลักการทุกขั้นตอนในการเขียนโครงการวิจัยแลว ยอมจะเขียนโครงการวิจัยที่ดีไดไมยากนัก 
 

ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีดี 
 

 โครงการวิจัยที่ดีที่นักวิจัยควรทราบและยึดถือเปนเปาหมายในการเขียนโครงการวิจัย มีลักษณะที่
เรียกวา seven c’s ดังตอไปนี้ 
 1. ความถูกตอง (Correctness หรือ Accuracy) เนื้อหาสาระของโครงการวิจัยทั้งหมดถูกตอง แมนยํา มี
หลักฐาน และขอเท็จจริงแนนอนสามารถอางอิงได 
 2. ความมีเหตุผลม่ันคง (Cogency) สาระของโครงการวิจัยตองมีเหตุผลแนนหนา รับฟงได นาเชื่อถือ 
ไมเลื่อนลอย 
 3. ความกระจางแจง (Clarity) ขอความในโครงการวิจัยตองชัดเจนแจมแจงไมกํากวม ผูอานสามารถ
เขาใจไดโดยไมตองตีความ หรือคาดคะเนความหมายของขอความนั้น ๆ 
 4. ความสมบูรณ (Completeness) โครงการวิจัยตองมีสาระสําคัญครบถวนทุกหัวขอตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย ในแตละหัวขอมีเนื้อหาสาระครบสมบูรณ ครอบคลุมสิ่งที่ผูอานจําเปนตองรู 
 5. ความกะทัดรัด (Concise) โครงการวิจัยที่ดีไมจําเปนตองมีความยาวมาก นักวิจัยควรจะเลือกใช
ถอยคํางาย ๆ จัดรูปประโยคงาย ๆ สั้น กะทัดรัด สื่อความใหผูอานเขาใจไดอยางรวดเร็วและประหยัดเวลา 
 6. ความสม่ําเสมอ (Consistency) หรือความคงเสนคงวา โครงการวิจัยที่ดีตองมีความสม่ําเสมอในการ
ใชคําหรือขอความ เปนแบบเดียวกันทั้งฉบับ 
 7. ความสัมพันธเชื่อมโยงสอดคลอง (Correspondence หรือ Concatenation) การนําเสนอสาระใน
โครงการวิจัยตองมีการจัดระเบียบเปนอยางดี ทุกยอหนาและทุกหัวขอตองมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันโดย
ตลอด เปนเหตุเปนผลสอดคลองรับกันอยางตอเนื่อง ไมสะดุดหรือขาดตอน 
 

ขั้นตอนการเขียนโครงการวจัิย 
 

 การเขียนโครงการวิจัยมีลําดับขั้นตอนเชนเดียวกับการเขียนเอกสารวิชาการอื่น ๆ การแบงขั้นตอนการ
เขียนโครงการวิจัยจะชวยใหมองเห็นภาพวิธีการเขียนไดชัดเจน แตในทางปฏิบัติ หากนักวิจัยมีความชํานาญ
เพียงพอแลว อาจลดหรือขามขั้นตอนหรือทําไปพรอม ๆ กัน หลายขั้นตอนก็ได ขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัยมี
ดังตอไปนี้ 
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 1. การวางโครงราง (Outline) นักวิจัยตองกําหนดโครงรางของโครงการวิจัยกอนลงมือเขียนโดยยึด
รูปแบบของโครงการวิจัยเปนแนวทางในการกําหนดแจกแจงหัวขอใหญ หัวขอยอย ตามลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย 
 2. การเตรียมเนื้อหาสาระ ในขณะที่นักวิจัยคิด และดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนั้น 
นักวิจัยจะตองจดบันทึกความคิด รายละเอียดของขอเท็จจริง หลักฐานอางอิง ทฤษฎี และสาระอื่น ๆ ตามหัวขอ
ที่กําหนดไวในโครงรางของโครงการวิจัย วิธีการจดบันทึกที่ดีนิยมบันทึกลงบัตรขนาด 5 คูณ 8 นิ้ว หรือบันทึก
ลงกระดาษบันทึก โดยบันทึกหนาเดียวและแยกหัวขอการบันทึกลงในบัตรหัวขอแตละใบเพื่อความสะดวกใน
การจัดเรียงลําดับ การสลับที่ การเพิ่ม หรือการตัดทอนสาระ ในปจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอรกาวหนามาก 
นักวิจัยอาจบันทึก และเตรียมเนื้อหาสาระโดยใชโปรแกรม word processor แบบตาง ๆ ก็ได 
 3. การเขียนราง (Draft) ขั้นตอนนี้เปนการนําเนื้อหาสาระที่ไดเตรียมไวแลวมาเรียบเรียงตามโครงราง
ที่กําหนดไวใหไดโครงการวิจัยฉบับราง ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยไมควรพะวงกับการใชภาษาใหมากนัก แตควรให
ความสนใจกับการเรียบเรียงเนื้อหาสาระแตละขอและแตละยอหนาใหถูกตองตามหลักการวิจัย สิ่งที่ควร
ระมัดระวังคือ ยอหนาแตละยอหนาควรมีใจความสําคัญเพียงประเด็นเดียว และทุกยอหนาตองมีความสอดคลอง
เช่ือมโยงกันตลอด วิธีการเขียนตองเปนไปตามหลักเกณฑ และสไตลการเขียนโครงการวิจัยโดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการอางอิง การเสนอตาราง หรือแผนภาพ และบรรณานุกรม 
 4. การขัดเกลาสํานวน ขั้นตอนนี้เปนการแกไขปรับปรุงภาษาที่ใชและสํานวนใหมีความสละสลวย
มากขึ้น นักวิจัยควรเลือกใชถอยคํางาย ๆ ใชประโยคสั้น กะทัดรัด อานเขาใจงาย หลีกเลี่ยงคําหรือขอความที่ไม
จําเปน เชน วลีที่วา “ยอมเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา” “ตามความเปนจริง” เปนตน งดเวนการใชคําซ้ําซอน  
พร่ําเพรื่อโดยไมจําเปน  เชน คําวา “และ”  “แต”  “ซึ่ง” รวมทั้งคําสันธานอื่น ๆ ควรใชแตที่จําเปน 
 5. การบรรณาธิกรณ และการปรับปรุง เมื่อผานขั้นตอนที่ 4 แลว นักวิจัยจะไดโครงการวิจัยที่เกือบ
สมบูรณแลว ควรเก็บไว 4 – 5 วัน แลวนํากลับมาอานทบทวนใหม หากเปนไปไดอาจใหเพื่อน หรือผูรูชวยอาน
และวิจารณ แลวแกไขปรับปรุง หากทําไดหลายรอบจะยิ่งทําใหไดผลงานที่ดีมากยิ่งขึ้น 
 

รูปแบบ (Format) ของโครงการวิจัย 
 

 โครงการวิจัยโดยทั่วไปมีโครงสรางหรือสวนประกอบสําคัญเปนแบบเดียวกันหมดแตอาจมี
รายละเอียดบางประการแตกตางกัน สถาบันการศึกษา องคกรหรือหนวยงานที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยแตละแหง
ตางกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจัยใหเหมาะสมกับความตองการและหลักเกณฑของตน เปน
ผลใหมีรูปแบบของโครงการวิจัยแตกตางกันในรายละเอียด ในที่นี้ผูเขียนนําเสนอรูปแบบของโครงการวิจัย
โดยทั่วไปซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อเรื่องและสวนทาย ดังนี้ 
 1. สวนนํา โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มีสวนนําประกอบดวยหัวขอสําคัญคือ ช่ือ
โครงการวิจัย ประเภทการวิจัย สาขา และ/หรือ กลุมวิชาการที่ทําการวิจัย ช่ือ และ ประวัติของหัวหนา
โครงการวิจัย และคณะวิจัย สวนโครงการวิจัยที่เสนอตอสถาบันเพื่อขออนุมัติดําเนินการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
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การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีสวนนําประกอบดวยหัวขอสําคัญ คือ ช่ือสถาบัน ช่ือเรื่องที่จะทํา
การวิจัย ช่ือนักวิจัย รายละเอียดเกี่ยวกับการเปนนิสิต/นักศึกษาของนักวิจัย ช่ือคณะ ช่ืออาจารยที่ปรึกษา 
 2. สวนเนื้อเร่ือง สวนเนื้อเรื่องนี้เปนสวนสําคัญที่เปนเนื้อหาสาระของโครงการวิจัยไมวาจะเปน
โครงการวิจัยเพื่อรับทุน หรือโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษา จะมีรูปแบบของสวนเนื้อเรื่องคลายคลึงกัน หัวขอ
สําคัญในสวนเนื้อเรื่องไดแก ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย งานวิจัยที่
เกี่ยวของและเอกสารอางอิง สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ความจํากัดของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับหรือความสําคัญของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สําหรับหัวขอวิธีดําเนินการวิจัยนี้ ถาเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณอาจแบงเปนหัวขอยอย ไดแก แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ลักษณะของขอมูล ขอบขาย
และนิยามปฏิบัติการของตัวแปร เครื่องมือและวิธีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ถาเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพแบงเปนหัวขอยอยไดแก แผนแบบการวิจัย การเลือกพื้นที่หรือสนาม การเลือกผูใหขอมูล 
ขอบขายของขอมูล การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล สาระสวนทายของเรื่องไดแก บรรณานุกรม หรือ
เอกสารอางอิง นอกจากนี้อาจมีภาคผนวกดวยก็ได 
 3. สวนทาย โครงการวิจัยสวนทายเปนรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฎิบัติงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนตามความตองการของสถาบันหรือหนวยงาน ในโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสวนทายประกอบดวย ระยะเวลาที่ทําการวิจัย แผนการและกําหนดการปฏิบัติงานตลอดโครงการ 
สถานที่ที่จะทําการวิจัย  อุปกรณที่ใชในการวิจัย งบประมาณคาใชจายตลอดโครงการ คํารับรองของนักวิจัย 
ความเห็น และคําสั่งอนุมัติของผูบังคับบัญชาใหดําเนินการได ในโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษา สวนทาย
ประกอบดวย  แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  กําหนดการปฏิบัติงาน และอาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประมาณการคาใชจายตลอดโครงการดวย 
 รูปแบบของโครงการวิจัยที่กลาวมาขางตนนี้มิใชรูปแบบตายตัว การเขียนโครงการวิจัยบางเรื่องไม
จําเปนตองเสนอครบทุกหัวขอตามที่กลาวไวนี้ การเลือกเสนอหัวขอใด ตัดหัวขอใดทิ้ง ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นักวิจัย 
 

แนวทางการเขียน และการปรับปรุงโครงการวิจัย 
 

 การเขียนโครงการวิจัยจะไดผลดี ถานักวิจัยมีความรูความเขาใจระเบียบวิธีวิจัย มีเอกสารที่จําเปนตอ
การเขียนโครงการวิจัยครบถวน พอเพียง และไดปฏิบัติตามคําแนะนําครบทุกขั้นตอน หากนักวิจัยขาดเอกสาร 
หรือขามขั้นตอนการปฏิบัติตอนใดตอนหนึ่งโดยไมมีเหตุผลสมควร คุณภาพของโครงการวิจัยที่เขียนก็อาจ
ลดลงไปไดบาง ในทางตรงกันขาม หากนักวิจัยไดเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่ตรงประเด็นกับปญหาวิจัย ยอมมีผลให
โครงการวิจัยนั้นมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
 โดยที่ปญหาของการเขียนโครงการวิจัยอยูที่การเขียนสวนเนื้อเรื่อง ซึ่งเปนสาระที่สําคัญของ
โครงการวิจัยเทานั้น การเสนอหลักการ แนวทางการเขียนและปรับปรุงโครงการวิจัยที่จะเสนอตอไปนี้ จึงให



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 : มกราคม – มิถุนายน 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(3) : January – June 2010 
  

 

6 

คําแนะนําในการเขียน ตัวอยาง และแนวทางการปรับปรุงเฉพาะหัวขอตาง ๆ ในสวนเนื้อเรื่องของโครงการวิจัย 
และหัวขอสําคัญบางหัวขอในสวนนําเรื่อง และสวนทายเรื่องเทานั้น โดยแยกนําเสนอเปน 13 หัวขอดังตอไปนี้ 

 

1. การเขียน “ชื่อโครงการวิจัย”  
   ช่ือโครงการวิจัย ช่ือรายงานวิจัย ช่ือเรื่อง หรือ หัวขอการวิจัย (Research Topic) เปนขอความที่สื่อ

ความหมายใหผูอานไดทราบวา นักวิจัยจะทําการวิจัยเรื่องอะไร (ตัวแปรที่สําคัญในการวิจัยคืออะไร) ใชแผน
แบบการวิจัยแบบใด และศึกษากับประชากรกลุมใด ดวยเหตุนี้ช่ือโครงการจึงมีความสําคัญมากสําหรับการวิจัย 
การกําหนดชื่อโครงการวิจัยมีสวนชวยกระตุนใหผูอานเกิดความสนใจติดตามอานงานวิจัยได วิธีการเขียนช่ือ
โครงการวิจัยควรเลือกใชขอความที่ช้ีนําใหผูอานทราบปญหาวิจัย และทราบลักษณะเดนเปนพิเศษของงานวิจัย 
การเขียนช่ือโครงการวิจัยไมจําเปนตองเขียนเปนประโยคสมบูรณ อาจเขียนในรูปขอความ หรือวลีก็ไดและไม
ควรต้ังช่ือโครงการวิจัยยาวเกินไป หรือสั้นเกินไป 
 ความนิยมในการตั้งช่ือเรื่องโครงการวิจัย หรือช่ือรายงานวิจัย  กรณีที่เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ นักวิจัย
มักตั้งช่ือเรื่องใหมีแผนแบบการวิจัยหลักหรือวัตถุประสงคหลัก ตัวแปรสําคัญและบริบทหรือประชากรที่ศึกษา
อยูในชื่อเรื่อง แตกรณีที่เปนงานวิจัยเชิงคุณลักษณะ ไมยึดกฎเกณฑมากนัก นักวิจัยอาจตั้งช่ือโดยใชคําสั้น ๆ ที่
จะสะทอนถึงภาพของงานวิจัย และดึงดูดความสนใจก็ได 
 

    ตัวอยางและขอวิจารณ 
 

    ชื่อเร่ือง “สื่อมวลชนกับทัศนคติของเกษตรกรไทย” 
    ขอวิจารณ กรณีที่เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ช่ือเรื่องกวาง และไมชัดเจนวานักวิจัยตองการศึกษาเรื่อง

อะไร ควรขยายความ กรณีที่เปนงานวิจัยเชิงคุณลักษณะ อาจจะใชได แตไมใชเรื่องที่ดี ไมดึงดูดความสนใจและ
ยังไมสื่อความ 

    ชื่อเร่ือง “ อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอทัศนคติดานการเกษตรของเกษตรกรไทย ” 
    ขอวิจารณ  ช่ือเรื่องช้ีนําถึงการวิจัยประเภทสหสัมพันธ ตองการศึกษาวาสื่อมวลชนมีอิทธิพลทําให

ทัศนคติดานการเกษตรของเกษตรกรไทยแตกตางกันอยางไร ช่ือเรื่องมีความชัดเจนขึ้นมาก โปรดสังเกตดวยวา
การขยายความมีผลทําใหช่ือเรื่องยาวขึ้น มีความหมายชัดเจนขึ้นและมีขอบเขตแคบลง 

    ชื่อเร่ือง   “ การวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอทัศนคติดาน
การเกษตร : การศึกษาเปรียบเทียบกลุมเกษตรกรภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” 

    ขอวิจารณ ช่ือเรื่องนี้มีศัพททางวิชาการที่ผูอานอาจไมเขาใจและยังไมจําเปนตองระบุไวในชื่อเรื่อง 
นอกจากนี้ช่ือเรื่องยังระบุกลุมประชากรสําหรับการวิจัย ซึ่งไมมีความจําเปนตองระบุเพราะมิใชลักษณะเดนเปน
พิเศษ หากแตเปนการบงช้ีขอจํากัดของโครงการวิจัยวาไมไดศึกษาครอบคลุมประชากรที่เปนกลุมเกษตรกรไทย
ทั้งหมด ช่ือเรื่องนี้คอนขางยาวสําหรับโครงการวิจัยทั่ว ๆ ไป แตอาจเปนที่ยอมรับไดสําหรับการตั้งช่ือ
โครงการวิจัยของนิสิต / นักศึกษา 

 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 : มกราคม – มิถุนายน 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(3) : January – June 2010 
  

 

7 

    ชื่อเร่ือง  “ การศึกษาเปรียบเทียบการแกปญหาของกลุมที่มีผูนําลักษณะแตกตางกัน” 
    ขอวิจารณ  ช่ือเรื่องยังขาดความชัดเจน ไมทราบวานักวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรม หรือความสําเร็จ

ในการแกปญหาของกลุม ไมทราบวากลุมที่มีผูนําลักษณะแตกตางกันนั้นตางกันที่ลักษณะชีวสังคม สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจหรือภาวะความเปนผูนาํ 
 

 2. การเขียน “ประเภทการวิจัย”  
    นักวิจัยตองสามารถระบุไดวาโครงการวิจัยของตนเปนการวิจัยประเภทใด ประเภทการวิจัยแบงตาม
เกณฑไดหลายแบบ  ถาแบงตามลักษณะการใชประโยชนทางวิชาการ แบงเปน การวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัย
ประยุกต  แบงตามวิธีการวิจัย  เปนการวิจัยสํารวจ การวิจัยทดลอง การวิจัยบรรยาย หรือการวิจัยพรรณนา การ
วิจัยสหสัมพันธ การวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ การศึกษาเฉพาะกรณี และการวิจัยอนาคต แบงตามลักษณะขอมูล 
เปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือการวิจัยคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ เปนตน ในการเขียนโครงการวิจัยตอง
ศึกษาระเบียบของหนวยงานในการแบงประเภทการวิจัยและจัดประเภทงานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบของ
หนวยงาน 

 

3. การเขียน “กลุมวิชา และสาขาวิชา”  
    นักวิจัยตองสามารถระบุไดวาโครงการวิจัยของตนจัดอยูในกลุมวิชา และสาขาวิชาใด การแบงกลุม

วิชาและสาขาวิชานี้อาจแตกตางกันตามสถาบันและหนวยงาน นักวิจัยตองศึกษารายละเอียดและระบุใหถูกตอง 
ตัวอยางของสาขาวิชาและกลุมวิชา  ไดแก  สาขาสังคมศาสตร  ประกอบดวย  กลุมวิชาสังคมวิทยา
ประชากรศาสตร จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม และสื่อสารมวลชน เปนตน สาขาเกษตรศาสตร และชีววิทยา 
ประกอบดวย กลุมวิชาเกษตรศาสตร สัตวแพทยศาสตร เปนตน สาขาปรัชญา ประกอบดวย กลุมวิชาปรัชญา 
ประวัติศาสตร โบราณคดี เปนตน โครงการวิจัยบางเรื่องมีลักษณะเปนสหวิทยาการใช ทฤษฏี และความรูหลาย
สาขาวิชา ในกรณีเชนนี้ นักวิจัยควรระบุกลุมวิชาและสาขาวิชาที่การวิจัยนั้นเนนหนักมากที่สุด 
 

4. การเขียน “ประวัติหัวหนาโครงการ และคณะผูวิจัย”  
   สาระของการเขียนโครงการวิจัยในหัวขอนี้เปนการแสดงใหหนวยงานอุดหนุนการวิจัยไดทราบถึง

ศักยภาพ และประสบการณของนักวิจัยและทีมงาน รายละเอียดในหัวขอนี้ไดแก ช่ือ นามสกุล คุณวุฒิ อาชีพ 
ตําแหนง ตําบลที่อยูของหนวยงานตนสังกัด และหมายเลขโทรศัพท ประสบการณเกี่ยวกับการวิจัย ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร และงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน วิธีการเขียนในหัวขอนี้ตองแยกเขียน
รายละเอียดของนักวิจัยเปนรายบุคคลใหขอมูลครบถวน และแสดงใหเห็นวานักวิจัยมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและเพียงพอที่จะทําการวิจัยตามโครงการวิจัยที่เสนอมาไดเปนอยางดี หากนักวิจัยมีผลงานเปนจํานวน
มาก ควรคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่ตรงหรือเกี่ยวของกับโครงการวิจัยมากที่สุด เพื่อแสดงใหเห็นวานักวิจัยมีความ
เช่ียวชาญในเรื่องที่เสนอโครงการวิจัย 
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5. การเขียน “ความสําคัญ และท่ีมาของปญหาวิจัย”  
    การเขียนความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย เปนการใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนตอการทําความ

เขาใจปญหาวิจัย สาระสําคัญของการเขียนหัวขอนี้ประกอบดวย สวนสําคัญ 4 สวน ดังตอไปนี้ 
   5.1 การนําเขาสูปญหาวิจัย  สาระในสวนนี้ประกอบดวย การเกริ่นนําเริ่มตนจากสภาพที่เปนปญหา
ความทุกขยากเดือดรอน  หรือขอบขายที่มาของปญหาวิจัย โดยนําเสนอจากภาพกวางมาสูปญหาวิจัย 
    5.2 ภูมิหลังของปญหาวิจัย เปนสวนที่ช้ีใหผูอานทราบวา เรื่องที่ทําวิจัยนั้นเปนปญหาและ / หรือ
อุปสรรคอยางไร มีการศึกษาคนควาในเรื่องนี้แลวหรือไม ผลการศึกษาวิจัยเปนอยางไร คลี่คลายหรือลดปญหา
ลงไปไดบางหรือไม ยังมีอะไรที่เปนปญหาและตองการคําตอบ สาระสําคัญในสวนของภูมิหลังของปญหาวิจัยนี้
จะชวยเช่ือมโยงความรูที่มีอยูแลวและชวยใหนักวิจัยต้ังปญหาวิจัยที่ลึกซึ้งไดมากขึ้นไปกวาที่ทราบกันแลว ทั้งนี้
นักวิจัยตองคนควาอานงานวิจัยที่มีผูทํามาแลวอยางกวางขวาง และศึกษาสภาพที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัยให
ละเอียดจึงจะสามารถเขียนภูมิหลังของปญหาวิจัยไดดี และไดขอมูลปรับปรุงปญหาวิจัยใหเหมาะสมดียิ่งขึ้นอีก
ดวย 
                  5.3 ปญหาวิจัยและ/หรือคําถามวิจัย  ปญหาวิจัย (Research Problem) เปนขอความหรือคําถามที่
นักวิจัยกําหนดจะศึกษาคนควาแสวงหาวิธีการแกไขปญหา (Solution) วิธีการเขียนปญหาวิจัยอาจจะเขียนเปน
ปญหาเดียว หรืออาจเขียนเปนปญหาหลัก และปญหายอย ๆ ไดโดยที่ปญหายอยๆ ทุกขอนั้นตองเปนอิสระตอ
กัน มีน้ําหนักความสําคัญเทาเทียมกัน คําถามวิจัย (Research Question) เปนคําถามที่นักวิจัยกําหนดขึ้นเพื่อ
แสวงหาคําตอบ (Answer) โดยที่การตอบคําถามวิจัยนําไปสูวิธีแกปญหาวิจัย ดังนั้นการเขียนคําถามวิจัยและ
ปญหาวิจัยจึงควรสอดคลองกัน 
   5.4 ความสําคัญของการวิจัย เปนสวนที่แสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองศึกษาปญหาวิจัยนี้ และ
แสดงขอมูลใหทราบวาหากไมมีการวิจัยตามโครงการวิจัยนี้ สิ่งที่เปนปญหาวิจัยจะยังคงเปนปญหาที่กอใหเกิด
ผลเสียหายอยางไร 
 วิธีการเขียนความสําคัญ และที่มาของปญหาวิจัยนั้นไมมีกฏเกณฑบังคับวานักวิจัยจะตองเขียนให
ครบถวนทั้งสี่สวน หรือตองแยกเขียนเปนหัวขอยอย การเขียนอาจจะเขียนเฉพาะสวนที่สําคัญบางสวนจากสี่
สวน เปนขอความตอเนื่องกันไปโดยไมมีหัวขอก็ได ลักษณะการเขียนขึ้นอยูกับขอมูล สไตลและลีลาการเขียน
ของนักวิจัยแตละคน แตควรตองระมัดระวังในการเขียนใหถูกตองตามลักษณะการเขียนโครงการวิจัยที่ดีและ
หลักการใชภาษา 
 สวนสําคัญที่สุดสําหรับหัวขอนี้คือ ปญหาวิจัย นักวิจัยจะเขียนปญหาวิจัยไดดีถามีความเขาใจปญหา
วิจัยอยางแจมแจง ในบางครั้งนักวิจัยอาจตองปรับปรุงปญหาวิจัยใหมเมื่อไดศึกษาคนควาไดขอมูลมาเพิ่มเติม
หรือไดแนวความคิดในการทําวิจัยมาใหม  นักวิจัยตองระลึกเสมอวาสิ่งที่เขียนมานั้นยังมีการปรับปรุงใหดีขึ้น
ไดเรื่อยไป สําหรับหลักการสําคัญในการเขียนปญหาวิจัยที่ดีนั้น ควรเขียนในรูปขอความ หรือคําถามที่แสดง
ความเกี่ยวของระหวางตัวแปรหรือปรากฏการณในการวิจัย มีความชัดเจนและมีขอบเขตของปญหาอยูในวิสัยที่
จะทําการวิจัยได  
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หลักสําหรับการวิจารณ และปรับปรุงการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 1) ทุกยอหนาที่เขียนเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับปญหาวิจัย 
 2) สาระของแตละยอหนาตอเนื่องกัน อานไมสะดุด 
 3) การนําเขาสูปญหาวิจัยเริ่มจากเรื่องที่ใกลตัวปญหา ไมควรเริ่มจากเรื่องที่ไกลจากตัวปญหา 
 4) แสดงใหเห็นวาเรื่องที่ทําวิจัยเปนสภาพที่เปนปญหา หรืออุปสรรคที่ควรแกไข 
 5) แสดงหลักฐานวางานวิจัยในอดีตยังไมตอบปญหาวิจัย 
 6) การตอบปญหาวิจัยใหมจะชวยเสริมสรางความรู ขอคนพบจากงานวิจัยเดิม 
 7) โครงการวิจัยที่จะทํามีความเปนตนแบบ ไมซ้ําซอนกับงานวิจัยเดิม 
 8) การเขียนปญหาวิจัยถูกตองตามแบบแผน 

 8.1 ปญหาวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือแสดงความเกี่ยวของระหวางประเด็น
ที่ศึกษา 

 8.2 ปญหาวิจัยไมมีขอความเกี่ยวของกับคุณคาหรือความคิดเห็น 
8.3 ปญหาหลัก และปญหายอยสอดคลองกัน 
8.4 การตอบปญหาจะนําไปสูการสรางกฏเกณฑที่จะใชประโยชนได 
8.5 ใชศัพทงาย ชัดเจน ไมกํากวม 
8.6 มีความหมายตรงตามที่ตองการสื่อความ 
8.7 ปญหาวิจัยสอดคลองกับภูมิหลังและที่มา 

 9) ปญหาวิจัยมีความสําคัญทางวิชาการ 
 10) ผลงานวิจัยที่ไดเปนประโยชนตอสังคม 

 

 6. การเขียน “วัตถุประสงคของการวิจัย”  
     การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย คือการบอกเปาหมาย หรือจุดมุงหมายที่นักวิจัยตองการคนควา
หาขอเท็จจริง วัตถุประสงคของการวิจัยจึงมีลักษณะใกลเคียงกับคําถามวิจัยแตไมเหมือนกันทีเดียวนัก เพราะ
การเขียนวัตถุประสงคเขียนในรูปประโยคบอกเลา แตการเขียนคําถามวิจัยเขียนในรูปประโยคคําถาม นักวิจัย
สวนใหญนิยมเขียนวัตถุประสงคเปนเปาหมายรวม และเขียนวัตถุประสงคยอยตามปญหาวิจัยแยกเปนปญหา
ยอย ๆ ออกไปอีก ในการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยควรระบุสิ่งที่เปนเปาหมายของการวิจัยมิใชสิ่งที่เปน
วิธีการดําเนินงานวิจัย  การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยที่เหมาะสมนั้น นักวิจัยตองมีความเขาใจปญหาอยาง
ชัดเจนและมองใหออกวาจะไดผลการวิจัยอยางไรเสียกอนจึงจะเขียนไดดี การเขียนตองใชภาษาที่งาย สั้น 
กะทัดรัด และสื่อความไดดี 
 คําสําคัญที่นิยมใชในการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยเปนคําที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย ไดแก เพื่อ
บรรยาย  (Describe)  ศึกษาสํารวจ  (Explore)  เปรียบเทียบ  (Compare)  ศึกษาความเกี่ ยวของเชื่อมโยง 
(Association) วิเคราะห(Analyze) อธิบาย (Explain) ประเมิน (Evaluate) ทําการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Develop) สังเคราะห (Synthesize) ตรวจสอบความตรง (Validate) 
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7. การเขียน “รายงานเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ”  
    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีความสําคัญมากสําหรับโครงการวิจัย นักวิจัยที่เครงครัดหลายทาน

จะเขียนโครงการวิจัยสวนที่เปนรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางระมัดระวังและใหความสําคัญมาก
เทา ๆ กับการเขียนปญหาการวิจัย ลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมในหัวขอนี้มี 5 ประการดังนี้  
   7.1 เนื้อหาแสดงใหเห็นวาพื้นฐานทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นักวิจัยนําเสนอนั้นนําไปสูแนว
ทางการแสวงหาความรูเพื่อตอบคําถามวิจัย หรือการกําหนดสมมติฐานวิจัยไดอยางชัดเจน 
 7.2 เนื้อหาแสดงใหเห็นภาพรวมงานวิชาการของเรื่องที่จะทําวิจัย ทําใหผูอานรู ชัดเจนวา
โครงการวิจัยนี้อยูที่ตรงสวนไหนของภาพรวมนั้น  โครงการวิจัยนี้มีความเกี่ยวพันกับงานวิจัยที่มีมาแลวอยางไร  
มีความซ้ําซอนกับงานเดิมหรือไม และมีลักษณะเดนเปนของตัวเองแตกตางจากงานอื่นอยางไร 
 7.3 เนื้อหาแสดงผลการสังเคราะห ผลการศึกษาคนควาของนักวิจัยมาสรุปเปนกรอบความคิดการ
วิจัยหรือเปนแบบจําลองแสดงโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร มิใชเปนแตเพียงการเสนอรายงานเปน
เรื่อง ๆ หรือเปนตอน ๆ ตามเอกสารอางอิงแตละรายการโดยไมมีการสังเคราะห 
 7.4 เนื้อหาแสดงใหเห็นถึงที่มาของแนวคิดของนักวิจัยในการตัดสินใจเลือกวิธีการดําเนินการ
สําหรับโครงการวิจัยนี้และบงช้ีใหเห็นวาโครงการวิจัยนี้ใชความคิดใหม ๆ ในการดําเนินการ การนิยาม และ
การวัดตัวแปรมีความเหมาะสม ตลอดจนการดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยมีประสิทธิภาพ
มากกวางานวิจัยเดิม และไดมีการแกไขขอบกพรอง ขอจํากัดในการวิจัยเดิมเปนอยางดี 
 7.5 เนื้อหาแสดงใหเห็นถึงความสามารถ และความเปนนักวิชาการของนักวิจัยในการคัดเลือก
งานวิจัยและเอกสารที่มีความเชื่อถือไดสูง มีความตรง เกี่ยวของกับงานวิจัยมาใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึง
ทักษะในการประมวลความรู ความคิด มานําเสนอเปนรายงานที่ถูกตองตามรูปแบบการอางอิงเอกสารตามหลัก
วิชา 
 จากลักษณะของเนื้อหาในหัวขอรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวมาขางตนนี้แสดง
ใหเห็นวาโครงการวิจัยหัวขอนี้มีความสําคัญมาก เปนเครื่องบงช้ีมาตรฐาน และคุณภาพของโครงการวิจัยนั้นวา
ดีมากนอยเพียงไร การที่จะเขียนหัวขอรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพดีนั้น  นักวิจัยจะตอง
อานมาก  ศึกษามาก  คนความาก  และประมวลความคิดสังเคราะหสิ่งที่ศึกษาอยางมากกอนจะลงมือเขียน วิธี
การศึกษาคนควาควรเริ่มตนจากการศึกษาความรู และทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับปญหาวิจัยทั้งหมดใหเห็น
ภาพกวางเสียกอน จากนั้นจึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาสังเคราะหใหเห็นภาพรวมของเรื่องที่จะทําวิจัย 
การศึกษางานวิจัยเดิมที่มีผูทําไวแลวนั้นตองเก็บรายละเอียดใหทราบวางานวิจัยแตละเรื่องนั้นเปนงานวิจัยเรื่อง
อะไร ทําเมื่อไร ที่ไหน ศึกษาประชากรกลุมใด ใชวิธีการดําเนินการวิจัยอยางไร ไดผลการวิจัยอยางไรและมี
จุดบกพรองหรือขอจํากัดอยางไร ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดเมื่อนํามาสังเคราะหเขาดวยกันจะทําใหนักวิจัยตอบ
คําถามไดวาเรื่องที่จะทําวิจัยนั้นมีการศึกษาถึงขั้นไหน ควรจะทําตอในแนวใด หรือหากมีผูทําการวิจัยไวมาก
เพียงพอครบทุกประเด็นแลว ไมควรจะตองทําการวิจัยในเรื่องนั้นตอไปอีก ในกรณีที่ยังคงตองทําการวิจัยตอไป 
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ผลการสังเคราะหจะชวยใหนักวิจัยทราบวา งานวิจัยเดิมที่มีผูทําไวแลวมีขอจํากัดอยางไร ควรจะปรับปรุง และ
นําแนวคิดใหม ๆ มาดําเนินการวิจัยอยางไร รวมทั้งไดขอมูลที่จะนํามากําหนดเปนสมมติฐานวิจัยไดดวย 
 วิธีการเขียนหัวขอรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น นักวิจัยตองจัดลําดับเนื้อหาเริ่มจาก
ภาพรวมกวาง ๆ แลวคอย ๆ นําเขาสูปญหาวิจัย  โดยอาจแบงเนื้อหาเปนหัวขอตามความเหมาะสม ทุกหัวขอเปน
การเรียบเรียงสาระเสนอตามความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาและความคิดของนักวิจัยเอง วิธีการนําเสนอตอง
ใชภาษาที่ถูกตองตามหลักภาษา  รวมทั้งตองมีรูปแบบการเสนอถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารวิชาการ และ
หัวขอควรมีสวนการเสนอรายงานและการอภิปรายใหเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาแตละตอน และใหเห็น
ความเกี่ยวของกับปญหาวิจัยอยางชัดเจน มีการสรุปแตละหัวขอ และการสรุปรวม สาระสําคัญของการสรุปควร
นําไปสูตัวแปรสําคัญของโครงการวิจัยและโครงสรางความ สัมพันธระหวางตัวแปรหรือความเกี่ยวของระหวาง
ประเด็นที่สนใจศึกษา ซึ่งเปนที่มาของการกําหนดสมมุติฐานวิจัย 
 รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่จะใชเปนตัวอยาง เปนตนแบบ เปนแนวทางในการเขียนไดดี 
คือ รายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในรายงานวิจัยที่ลงพิมพในวารสารทางวิชาการฉบับที่มีช่ือเสียงที่มี
การพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายงานที่ดีลงพิมพเผยแพร เชน Harvard Educational Review, American 
Educational Research Journal, Educational Evaluation and Policy Analysis, Evaluation and Program 
Planning, Psychology Bulletin, Multivariae Behavioral Research, Psychometrika, Sociological Methods and  
Research, Sociological Methodology  เปนตน  แนวทางการเขียนรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
วารสารทางวิชาการทุกฉบับมีสไตลการเขียนคลายกัน มีการอางอิงเอกสารงานวิจัยจํานวนมากและบูรณาการ
ความคิดนําเสนอโดยภาษาของนักวิจัย สวนการอางอิงนิยมใชรูปแบบ (Format) ของ Chicago’s Turabian 
Format และแบบ APA 
 

หลักการสําหรับการวิจารณและปรับปรุงการเขียนรายงานเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1) ขอเขียนทุกตอนมีความเกี่ยวของกับปญหาวิจัย 
2) ขอเขียนแตละตอนมีจุดมุงหมายวาจะใชประโยชนอยางไร มิใชเพียงเสนอใหผูอานมีความรู 
3) ขอเขียนเสนอจากภาพรวมกวาง ๆ ตะลอมไปสูการสรางกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 4) แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําของนักวิจัยเอง 
 5) สวนที่เปนรายงานวิจัย มีการสรุปยอ และสังเคราะหงานวิจัยที่นําเสนอ 
 6) มีการวิเคราะห และอภิปรายขอจํากัด จุดออนของงานวิจัย แลวนําแนวคิดที่ไดไปใชประโยชน 
 7) การเสนอรายงานทั้งหมดมีใจความถูกตอง ตรงตามตนฉบับ ไมลําเอียงและมิใชการลอก
ขอความ 
 8) มีหลักฐานอางอิงสนับสนุนกรอบความคิดและสมมุติฐานวิจัย 
 9) มีการสรุปแนวคิดวิธีการใหม ๆ จากรายงานมาใชในโครงการวิจัย 
 10) แสดงความเกี่ยวของระหวางโครงการวิจัยกับงานวิจัยในอดีต 
 11) รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ 
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 สําหรับการเขียนโครงการวิจัยนั้น บางหนวยงาน  เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
กําหนดใหเขียนรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ และใหแสดงรายการเอกสารอางอิง (References) ตอจากหัวขอรายงาน 
แตโดยทั่วไปนิยมใสรายการเอกสารอางอิงไวทายโครงการวิจัย เชนเดียวกับในรายงานวิจัย หรือวิทยานิพนธซึ่ง
มีบรรณานุกรม (Bibiography) อยูที่สวนทายของรายงาน 
 

8. การเขียน “กรอบความคิดในการวิจัยและสมมุติฐานวิจัย”   
   กรอบความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) เปนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัว

แปรหรือความเกี่ยวของสัมพันธระหวางประเด็นสําคัญที่นักวิจัยตองการศึกษา นิยมใชสัญลักษณรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผาแทนตัวแปรหรือประเด็นที่สังเกตได  ใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝง 
หรือประเด็นที่สังเกตไมไดโดยตรง และใชลูกศรแทนเสนทางอิทธิพล หรือใชลูกศรเสนโคงสองหัวแทน
ความสัมพันธระหวางตัวแปร นักวิจัยอาจรายงานเอกสารที่เกี่ยวของใหไดกรอบความคิดเชิงทฤษฎี(Theoretical 
Framework) กอนแลวจึงปรับเปนกรอบความคิดในการวิจัยโดยอาศัยสารสนเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จาก
กรอบแนวความคิดในการวิจัย นักวิจัยนํามากําหนดสมมุติฐานวิจัยตอไป 
   สมมุติฐานวิจัย (Research Hypotheses) เปนการคาดคะเนถึงคําตอบปญหาวิจัย โดยมีพ้ืนฐานทาง
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนเครื่องสนับสนุน การกําหนดสมมุติฐานวิจัยชวยใหนักวิจัยมีแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยและทําการวิจัยไดตรงตามวัตถุประสงค วิธีการเขียนสมมุติฐานวิจัยอาจเขียนแยกเปนขอ ๆ หรือ
อาจเขียนในรูปขอความ โดยมีกรอบความคิดในการวิจัย หรือโมเดลแสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
และผลระหวางตัวแปรเปนภาพประกอบ สมมุติฐานวิจัยที่ดีนอกจากจะตองมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับแลว 
ตองมีลักษณะชัดเจนสอดคลองกับปญหาวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัย รวมทั้งสามารถทดสอบได นักวิจัย
ปจจุบันนี้นิยมเขียนสมมุติฐานวิจัยอยางมีทิศทาง 
 

ตัวอยางและขอวิจารณ 
 ตัวอยางตอไปนี้เปนการแสดงความเกี่ยวของกันระหวางชื่อโครงการวิจัย คําถามวิจัย วัตถุประสงคของ
การวิจัย และสมมุติฐานวิจัย พรอมทั้งขอวิจารณ 

ชื่อเร่ือง การประเมินโครงการสุขภาพอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา 
วัตถุประสงค  เพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงการสุขภาพอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา 
คําถามวิจัย  1. นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่เขาโครงการสุขภาพอนามัย มีความรูดี มีทัศนคติดี 

และพฤติกรรมสุขภาพอนามัยในทางที่พึงปรารถนาสูงกวานักเรียนที่ไมเขาโครงการมากนอยเพียงไร 
    2. ปจจัยอะไรบางที่ทําใหโครงการสุขภาพอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด 

ชัยนาท เกิดผลดี 
   3. ผูปกครองนักเรียนเห็นประโยชนและมีความคิดเห็นตอโครงการสุขภาพอนามัย 

ในโรงเรียนประถมศึกษาอยางไร 
    4. โครงการสุขภาพอนามัยใหผลคุมคาการลงทุนหรือไม 
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สมมุติฐานวิจัย 
  1. คะแนนเฉลี่ยดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เขาโครงการสุขภาพอนามัย สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนที่ไมเขาโครงการ 

     2. ปจจัยปอนและวิธีดําเนินการโครงการสุขภาพอนามัยมีสวนทําใหโครงการสุขภาพอนามัย
บังเกิดผลดี 

   3. ผูปกครองนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนที่เขาโครงการสุขภาพอนามัยมีทัศนคติทางบวกตอ
โครงการ 

 4. เมื่อเปรียบเทียบผลสําเร็จของโครงการสุขภาพอนามัยกับโครงการจัดตูยาประจําโรงเรียนแลว 
โครงการสุขภาพอนามัยใหผลคุมคาการลงทุน 
 

ขอวิจารณ 
 ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค คําถามวิจัย และสมมุติฐานวิจัยสอดคลองกันดี วัตถุประสงคเขียนในภาพรวมแต
คําถามวิจัยแยกเขียนเปนคําถามยอย ถากําหนดวัตถุประสงคยอยใหสอดคลองกับคําถามวิจัยจะทําใหชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น คําถามวิจัย และสมมุติฐานวิจัยขอสองยังไมเหมาะสม มีการใชคําที่ไมชัดเจนและอาจจะทดสอบไมได 
ตองขยายความคําวา “มีสวนทําใหเกิดผลดี” ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

หลักการสําหรับการวิจารณและปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค และสมมุติฐานวิจัย 
      1) วัตถุประสงคเขียนในรูปเปาหมายการวิจัย ไมใชวิธีการ 
      2) วัตถุประสงคสอดคลองกับช่ือเรื่อง 
      3) วัตถุประสงคที่เขียนไวทั้งหมดนําไปสูการตอบปญหาวิจัย 
      4) ไมมีคําฟุมเฟอย หรือไมจําเปนในวัตถุประสงคและปญหาวิจัย 
      5) คําถามวิจัย ปญหาวิจัย และวัตถุประสงคชัดเจน ไมกํากวม 
      6) สมมุติฐานวิจัยทุกขอสอดคลองกับปญหาวิจัย 
      7) มีทฤษฎี งานวิจัย และเหตุผลสนับสนุนสมมุติฐานวิจัย 
      8) ขอความในสมมุติฐานวิจัยแสดงทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือความเกี่ยวของ
ระหวางประเด็น 
      9) ไมมีคําที่แสดงความคิดเห็นหรือคุณคาในสมมุติฐานวิจัย 
      10) มีความสม่ําเสมอ/ความคงเสนคงวาในการใชคําศัพท 
 

9. การเขียน “ของเขตการวิจัย”  
    ขอบเขตของการวิจัย เปนการขีดวงจํากัดใหชัดเจนวาโครงการวิจัยครอบคลุม สถานที่ ประชากร  

ตัวแปรครบสมบูรณตามความเปนจริง หรือมีขอบเขตแคบกวาที่ควรจะเปน หากมีการจํากัดขอบเขต  นักวิจัย
ตองใหเหตุผลวาเพราะอะไร และการจํากัดขอบเขตดังกลาวน้ันยังสามารถตอบปญหาวิจัยไดถูกตองหรือไม สิ่ง
ที่เปนความเขาใจผิด คือ เขาใจวาการเขียนขอบเขตการวิจัย เปนการเขียนระบุวาตัวแปรในการวิจัยประกอบดวย
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ตัวแปรใดหรือระบุวาประชากรกลุมตัวอยาง  คือกลุมใด  แลวนําหัวขอนิยามตัวแปร หรือนิยามประชากรและ
กลุมตัวอยางมาใสไวในหัวขอนี้ วิธีการเขียนที่ถูกตองและตองเขียนอยางระมัดระวัง คือ การอธิบายเหตุผลใน
การกําหนดขอบเขตการวิจัย เชน อธิบายวากรอบความคิดเชิงทฤษฏีควรมีตัวแปร 15 ตัวแปร แตในการวิจัยครั้ง
นี้นักวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาสรางเปนกรอบความคิดในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรเพียง 11 ตัวแปร 
นักวิจัยอาจระบุช่ือตัวแปรโดยไมตองใสนิยามตัวแปร แตตองเขียนอธิบายเหตุผลวาเหตุใดจึงไมศึกษาให
ครอบคลุมตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร 
 

10. การเขียน “ความจํากัดของงานวิจัย”  
     ความจํากัดของการวิจัยมีสวนเกี่ยวของกับขอบเขตการวิจัย เพราะการกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ใหแคบลงอาจกอใหเกิดความจํากัดของการวิจัย ไมสามารถอางอิงผลการวิจัยไปสูกลุมประชากรได นอกจากนี้
ในการทําโครงการวิจัยอาจมีความจําเปนไมสามารถเลือกแผนแบบวิจัยที่ดีเยี่ยม แตตองเลือกใชแบบแผนวิจัยที่
รองลงมา  หรือตองใชเครื่องมือที่ขาดความสมบูรณตามหลักการวัดและประเมินผล สิ่งเหลานี้ทําให
โครงการวิจัยไมสมบูรณตามที่ควรจะเปน สาระดังกลาวนี้ คือสิ่งที่นักวิจัยตองเขียนใหผูอานทราบในหัวขอ 
“ความจํากัดของการวิจัย”  แตโดยทั่วไปนักวิจัยไมนิยมเขียนความจํากัดของการวิจัยในโครงการวิจัยแตเขียนใน
รายงานวิจัย เพราะนักวิจัยควรวางแผนการทําวิจัยในโครงการวิจัยใหดีโดยไมมีขอจํากัด แตเมื่อนักวิจัยเริ่มลงมือ
ทําการวิจัยตามโครงการที่ไดกําหนดไวแลว นักวิจัยอาจไดพบวาการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน หรือขอมูล
สําหรับการวิจัยไมเปนไปตามที่กําหนด สิ่งเหลานี้ถือเปนขอจํากัดของการวิจัยที่นักวิจัยตองเขียนใหผูอานทราบ
อยางตรงไปตรงมาในรายงานวิจัย 
 

11. การเขียน “ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ หรือความสําคัญของการวิจัย”  
      สาระในหัวขอนี้ตองแสดงใหผูอานเขาใจอยางชัดเจนวา ขอคนพบตามโครงการวิจัยจะเปน

ประโยชนตอใครบาง และเปนประโยชนอยางไร นักวิจัยควรใหรายละเอียดวาโครงการวิจัยจะมีประโยชนเชิง
วิชาการ สรางเสริมองคความรูใหม หรือทดสอบทฤษฎีอยางไร และโครงการวิจัยมีประโยชนเชิงปฏิบัติ ชวย
แกปญหา หรือทําประโยชนโดยตรง และโดยออมใหกับคนกลุมใด ในลักษณะใด หัวขอนี้นับวามีความสําคัญ
ในการชวยใหผูอานเห็นคุณคาของโครงการวิจัยไดมาก 
 

12. การเขียน “ระเบียบวิธีวิจัย”  
     หัวขอระเบียบวิธีวิจัยเปนสวนสําคัญที่ชวยใหผูอานโครงการวิจัยทราบวานักวิจัยใชยุทธวิธีใดใน

การตอบคําถามการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัยนั้นจะใหผลการวิจัยที่เที่ยงตรงมากนอยเพียงไรและมีคุณคาเพียงไร 
วิธีการเขียนอาจแบงเปนหัวขอยอย ๆ หรือแบงเปนยอหนาตามหัวขอยอยตอไปนี้ 
  12.1 แผนแบบการวิจัย  กลาวถึงแผนแบบการวิจัยที่ใชในโครงการวิจัย และความเหมาะสมในการ
เลือกใชแผนแบบการวิจัยนั้น 
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    12.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  กลาวถึงลักษณะของกลุมประชากร จํานวนและขนาดของกลุม
ตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง พรอมทั้งเหตุผลที่นักวิจัยเลือกใชวิธีการนั้น สําหรับการวิจัยเชิงคุณลักษณะ 
อาจเขียนบรรยายการเลือกสนาม เหตุผลในการเลือกและการเลือกผูใหขอมูล 
                     12.3 ลักษณะขอมูล และนิยามตัวแปร อธิบายวาขอมูลสําหรับการวิจัยนี้มีลักษณะอยางไร มีนิยาม 
ปฏิบัติการอยางไร ในกรณีที่ตัวแปรเปนที่รูจักกันดีไมจําเปนตองใหคํานิยาม สวนในกรณีที่เปนการวิจัยเชิง
คุณลักษณะใชหัวขอวา การกําหนดขอบขายขอมูล 
 12.4 เคร่ืองมือ และวิธีการรวบรวมขอมูล กลาวถึงลักษณะเครื่องมือ วิธีการสราง การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ วิธีการและขั้นตอนการนําเครื่องมือไปรวบรวมขอมูล 
                    12.5 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช ในโครงการวิจัยเชิงปริมาณเปนการอธิบายใหผูอาน
โครงการวิจัยทราบวาจะจัดกระทําขอมูลอยางไร วิเคราะหอยางไร ใชสถิติอะไรในการวิเคราะห ทั้งนี้นักวิจัย
ตองระมัดระวังในการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับปญหาวิจัยและลักษณะขอมูล โดยทั่วไปนักวิจัยตองระบุวา 
การวิเคราะหเบื้องตนวิเคราะหตัวแปรใดโดยใชสถิติอะไร การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนของสถิติใชวิธีใด การวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยใชสถิติอะไร สวนในโครงการวิจัยเชิง
คุณภาพเปนการอธิบายใหผูอานโครงการวิจัยทราบวานักวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 
อยางไรในการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ใชวิธีการสังเคราะหสรุปอยางไร มีการสรางทฤษฏีฐานราก (Grounded 
Theory) และการตรวจสอบทฤษฎีหรือไมอยางไร 
 

13. การเขียนหัวขออ่ืน ๆ ในโครงการวิจัย  
     13.1 ระยะเวลาที่ทําการวิจัย  
             นักวิจัยตองแจงกําหนดเวลาที่ทําการวิจัย โดยระบุเดือน และปที่เริ่มตน และที่สิ้นสุดโครงการ 

โดยปกติการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของหนวยงานของรัฐจะจัดสรรใหตามปงบประมาณ ดังนั้นนักวิจัยตอง
กําหนดระยะเวลาที่ทําการวิจัยใหตรงตามปงบประมาณ ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง ควรระบุเดือนและป
ที่เริ่มตน และที่สิ้นสุดโครงการ รวมทั้งระบุวาโครงการวิจัยที่เสนอนี้เปนขั้นตอนใดของโครงการวิจัยใหญ 

     13.2 แผนการดําเนินงานวิจัย   
            แผนการดําเนินงานเปนรายละเอียดที่นักวิจัยไดวางแผนจะลงมือปฏิบัติจริงในการทําวิจัย 

นักวิจัยตองกําหนดงานหรือกิจกรรมที่จะทําตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย พรอมทั้งกําหนดชวงเวลาที่จะ
ปฏิบัติงานแตละขั้นตอนนั้นดวย วิธีการนําเสนอนิยมเสนอเปนแผนภูมิแสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละ
ขั้นตอน เนื่องจากแผนภูมิชวยสื่อความใหผูอานเขาใจไดเร็วกวาการนําเสนอเปนขอความกึ่งตาราง แตในกรณีที่
มีกิจกรรมไมมากนัก อาจนําเสนอเปนขอความกึ่งตารางก็ได 
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ตัวอยาง 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
เดือน 

ต.ค.    พ.ย.     ธ.ค.     ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1. สํารวจนํารอง         
2. สรางและทดลองใชเครื่องมือ    
3. เลือกกลุมตัวอยางและเตรียม
ออกสนาม                      
4. รวบรวมขอมูล           
5. ประมวลผล และวิเคราะห   
6. เขียน และพิมพรายงานการวิจัย   

....     …     … 

....     …     … 

....     …     … 
 
                               ....     …     …     … 
                                                          ....     …     … 
                                                                            ....     …     … 

 

 13.3 สถานที่ท่ีจะทําการวิจัย   
                           นักวิจัยควรระบุรายละเอียดของสถานที่ที่จะทําการวิจัยใหละเอียด หนวยงานบางแหงตองการ
ทราบวานักวิจัยจะเดินทางดวยวิธีใด  คาใชจายเทาใด  ระยะทางในการเดินทางไกลเทาไร และนักวิจัยจะใชเวลา
ในพื้นที่เปนระยะเวลานานเทาใด การกําหนดรายละเอียดในสวนนี้จะชวยใหการประมาณคาใชจายทําไดถูกตอง
ตรงความเปนจริง 
 13.4 อุปกรณ และครุภัณฑท่ีใชในการวิจัย   
                           นักวิจัยตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ และครุภัณฑที่จะใชในการวิจัย ควรแยกรายการให
เห็นชัดวาสวนใดมีอยูแลว และสวนใดตองจัดซื้อ พรอมทั้งระบุรายการตอหนวย และจํานวนที่จะจัดซื้อ เพื่อ
ความสะดวกในการจัดทํางบประมาณ 
    13.5 งบประมาณคาใชจายตลอดโครงการ  
                            นักวิจัยควรประมาณการคาใชจายตลอดโครงการตามความเปนจริง และเสนอรายการแยกเปน
ประเภทตามหลักการจัดทํางบประมาณแตละหมวด  ดังนี้ หมวดคาตอบแทน  ไดแก  คาสมนาคุณ (การพิมพ 
การอัดสําเนา เปนตน) คาอาหารทําการนอกเวลา.....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) เปนตน หมวดคาใชสอย ไดแก  
คาเบี้ยเลี้ยง .....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) คาที่พัก.....คน(อัตราวัน/คน.....บาท) คาพาหนะ....คน(อัตราวัน/คน.....
บาท) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน....คัน (อัตราวัน/คัน.....บาท) คาจางเหมา (การพิมพ การเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนตน) ....คน (อัตราวัน/คน.....บาท) เปนตน หมวดคาวัสดุ ไดแก คาสาร และอุปกรณเคมี คาวัสดุสํานักงาน 
(กระดาษ หมึกโรเนียว ที่เย็บกระดาษ เปนตน) คาวัสดุการเกษตร (ยากําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุพืช เปนตน) 
คาวัสดุงาน บาน งานครัว (แปรง ผงซักฟอก เขง เปนตน) เปนตน หมวดคาครุภัณฑ ไดแก คาครุภัณฑ (ตูเก็บ
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน) 
 แนวทางการเขียน และการปรับปรุงโครงการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดรวม 13 หัวขอขางตนนี้ เปนเพียง
แนวทาง หลักการเชิงวิชาการที่ใชไดโดยทั่วไป มิใชสิ่งที่จะยึดถือเปนแบบแผนตายตัววาโครงการวิจัยจะตอง
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เปนไปตามหลักการนี้ หรือตองมีหัวขอครบทุกหัวขอที่กลาวไวเสมอไป นักวิจัยควรใชดุลยพินิจตัดสินใจวาจะ
เสนอสาระในหัวขอใดตามความเหมาะสมและความจําเปน นอกจากนี้ควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบ 
(Format) แบบแผน (Style) และวิธีการเขียนหัวขอแตละหัวขอในแบบฟอรม ตลอดจนการเขียนบรรณานุกรม 
(Bibliography) หรือเอกสารอางอิง (References) รวมทั้งวิธีการอางอิง และคําแนะนําในการกรอกแบบฟอรม
เสนอโครงการวิจัยที่หนวยงานเจาของทุน หรือที่ทางสถาบันการศึกษากําหนดขึ้น แลวเขียนโครงการวิจัยให
เหมาะสมกับความตองการของหนวยงานหรือขอกําหนดของสถาบันการศึกษานั้น 
 การเขียนโครงการวิจัยจัดวาเปนงานสําคัญขั้นแรกที่นักวิจัยตองจัดทํากอนลงมือทําการวิจัย ถานักวิจัย
เขียนโครงการวิจัยไดมีคุณภาพจะเปนเครื่องประกันวาเมื่อทําการวิจัยจะมีโอกาสมากที่จะไดผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพนํามาเขียนเปนรายงานที่มีคุณภาพดีอีกดวย การที่เขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีนั้น นักวิจัยตองมี
ความรูเปนอยางดีทั้งในเรื่องที่จะทําวิจัย เรื่องระเบียบวิธีวิจัย และเรื่องการใชภาษา   รวมทั้งตองมีทักษะในการ
เขียนอีกดวย หากนักวิจัยไดเพิ่มพูนประสบการณจากการอานงานวิจัยที่มีคุณภาพ  การฝกเขียนโครงการวิจัย  
การฝกวิจารณและปรับปรุงโครงการวิจัยใหมากพอ  ยอมจะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยได ขอที่
ควรระลึกในการฝกก็คือ  การเปนตัวของตัวเอง  การเขียนสาระตามความเขาใจของตนเองอาจใชการสรุปยอ 
หรือเขียนใหมโดยไมไดลอกแบบหรือลอกขอความของคนอื่น และการเรียบเรียงความคิดตามเหตุผลที่ควรจะ
เปน จะชวยใหพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยไดดีและรวดเร็ว 
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     ประสิทธิผลกระบวนการ:
เปาหมายสําคัญของการบริหารโรงเรียน 

รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร1 

 

บทนํา 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลไดจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)   ไดกําหนดใหการศึกษาเปนการเรียนรู เพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามของ
บุคคล การบริหารงานโรงเรียนเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหคนในสังคมมีความรูความสามารถในการ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุข การศึกษานับวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคนในการพัฒนาประเทศทั้ง
ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไดอยางสมดุลและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สามารถ
แกปญหาที่มีความหลากหลายในสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติ
ใหกาวหนาไปอยางมีหลักการ 

การปฏิรูปการศึกษาถือวามีความสําคัญยิ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน สามารถผลิตและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก   
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : เครื่องมือสําคัญในปฎิรูปการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตนไดแก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นับเปนครั้งแรกที่นโยบายการปฎิรูปการศึกษาของชาติมีสถานภาพ
เปนพระราชบัญญัติโดยมีสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติ จัดการศึกษาที่หลากหลายดวยการใหทุกสวนในสังคมมี
สวนรวมในการดําเนินการทุกขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษาองคการมหาชนเฉพาะกิจ. 2544 : 5) ใหมีการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลมุงเนนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ต้ังแตระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพอยางทั่วถึง ใหกับทุกคนอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายดวยวิธีการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางของสภาพการณ
ในแตละพื้นที่และกลุมคน การศึกษาขั้นพื้นฐานมุงวางรากฐานใหแกผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถขั้นพื้นฐานใหสามารถอานออกเขียนไดและคํานวณได โดย
กระจายอํานาจ (Decentralization) ใหหนวยงานพื้นที่และสถานศึกษา (Site-based Management) หรือโรงเรียน
ดําเนินการอยางอิสระ (School-based Management) และโปรงใสสามารถตรวจสอบได (Accountability)  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2541 : 8, 15)  

                                                           
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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การที่โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากนอยเพียงใดนั้น 
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางที่มาสนับสนุน และเปนพลังขับเคล่ือนการทํางานอยางแทจริงคือ องคประกอบ
ของดานกระบวนการ ซึ่งประกอบดวย  กระบวนการกําหนดวิสัยทัศนเพราะวิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญเปน
ตัวกําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไปสูความสําเร็จขององคการ ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนทางการบริหาร
กวางไกล ชัดเจนสามารถมองภาพการบริหารการศึกษาในอนาคต  ยอมทําใหการบริหารโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จ ความปรองดองของบุคลากรในโรงเรียน ระดับแรงจูงใจในการทํางาน บรรยากาศของโรงเรียนและ
หองเรียน คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพภาวะผูนําและครูผูสอน (Hoy 
& Miskel. 2001) กลาวคือ ภาวะผูนําและความสามารถจูงใจอยางมีวิสัยทัศนในองคการ ผูบริหารที่มีการ
วางแผนกลยุทธในการจัดการที่มีคุณภาพ เขาใจในบทบาท ความสัมพันธของปจจัยที่มีองคประกอบของการ
กําหนดนโยบายขององคการ เปดกวางในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหมๆ และแสดงถึงการมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สนับสนุนสรางทีมงาน สรางความไววางใจและความปรองดองเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในกลุม การสรางบรรยากาศที่ดีขององคการ เห็นคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถ
ปองกันสถานการณที่จะกอใหเกิดการเผชิญหนาที่ไมพึงประสงค การแกไขความขัดแยงในทางบวกอยาง
สรางสรรค นอกจากนี้ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียนและระดับการจูงใจ  ซึ่งเปนเกณฑประสิทธิผลการ
บริหารงานดานกระบวนการของโรงเรียนและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงาน
โรงเรียนโดยจัดแรงจูงใจระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาใหมีความสัมพันธ และมีบรรยากาศแบบ
เพื่อนรวมงาน โรงเรียนจะมีประสิทธิผลได บุคลากรในโรงเรียนจะตองมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานโรงเรียนโดยคํานึงถึงคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียน ให
ทุกฝายสนใจและเขาใจปญหาของโรงเรียนและใชวิธีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม เขาใจถึงความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียนและบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและผูเรียนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมเปนสวนใหญโดยครูมี
หนาที่ใหคําแนะนํา วัดและประเมินผลดวยวิธีหลากหลาย ดังนั้นควรคํานึงถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ 
ศักยภาพของครูในโรงเรียนอยางตอเนื่องและดําเนินการทุกอยางโดยบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม 
                      ประสิทธิผลกระบวนการหรือความสําเร็จของการใชกระบวนการบริหารเปนองคประกอบหนึ่ง
ของการบงช้ีความสําเร็จขององคการ ผูบริหารและคณะในองคการที่เปนโรงเรียนหรือสถานศึกษาควรให
ความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจาก “กระบวนการ (Process)” เปรียบดั่งเปน “หัวใจ”  ของระบบที่คอยขับเคลื่อน ผลักดัน
ใหองคการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีความสัมพันธกันไปสูเปาหมายที่ผลผลิตขององคการในที่สุด ประสิทธิผล
กระบวนการเปนการบูรณาการเทคนิคหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธกันในลักษณะ “ปฏิกิริยา
สัมพันธ” ยอมมีผลทําใหเกิดพลังการขับเคลื่อนใหองคการสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดอยางถูกจังหวะ มี
กอน-หลังอยางถูกกาลเทศะที่เหมาะสม ดังนั้นการทําความเขาใจเกี่ยวกับประสิทธิผลกระบวนการจึงเปนความ
จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการกําหนดกลยุทธในการ
บริหารโรงเรียนอยางเหมาะสมตอไป   
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   ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

                         1.ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน 
                            โรงเรียนเปนองคการหนึ่งซึ่งมีลักษณะ โครงสรางและการดําเนินกิจกรรมตางๆเชนเดียวกัน  
ดังนั้น  การใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน จึงสามารถปรับใชจากความหมายประสิทธิผลของ
องคการ 
                            ประสิทธิผลขององคการมีนักวิชาการไดใหนิยามไวอยางหลากหลายซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของ
องคการและมุมมองของผูเขียนหรือนักวิชาการ แตสวนใหญแลวจะมุงไปที่ผลสําเร็จของงานหรือการทํางานให
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจกลาวได โดยสรุปวา 
                            ประสิทธิผลของโรงเรียน   หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียนได ประกอบดวย นักเรียนที่เปนผลผลิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติ
เชิงบวก โรงเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และสามารถแกปญหาภายในและบุคลากรมีความ
พอใจในงานที่กระทํา  เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2532 ;  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2536;  
เปรมสุรีย เช่ือมทอง. 2536; Hoy and Miskel. 2001; วาสนา แกวจันทรเพ็ง. 2550; สุริยา เอมะราช. 2550; ดวงพร 
คําภูแสน. 2551; และวิเศษ มูลสุวรรณ. 2551)  
                         2.  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
                              การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถสามารถสรุปแนวทางการประเมินได 3 
แนวทาง(ภรณี กีรติบุตร มหานนท. 2529; Hoy and Miskel. 2001 อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2549 : 47-50) ดังนี้ 
                       2.1  การประเมินประสิทธิผลในแง เปาหมาย(Goal Model of Organizational Effectiveness) 
เปนการพิจารณาประสิทธิผลขององคการโดยใชเปาหมายองคการเปนเกณฑซึ่งเปนการใชหลักเกณฑอันใด
อันหนึ่งในการประเมิน 
                       2.2  การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร (The System Resource Model of 
Organizational Effectiveness)   เปนการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยอาศัยแนวคิดวาองคการเปนระบบ
เปด มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาความสามารถขององคการในการ
แสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมและทรัพยากร ซึ่งเนนที่ปจจัยปอนเขา (Input) มากกวาผลผลิต 
(Output)    
                         2.3   การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ  (The Multi Criteria of Effectiveness)   
เปนการวัดประสิทธิผลขององคการโดยใชหลักเกณฑหลายอยางในการวัดประเมินผลซึ่งพิจารณาตัวแปรหลักที่
อาจมีผลตอความสําเร็จตอองคการและพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตางๆมีความสัมพันธกัน ผูใหแนวคิดใน
การประเมินประสิทธิผลองคการโดยวิธีนี้ ไดแก 
                          2.3.1 แนวคิดของแคพโลว (Caplow. 1964 อางถึงใน  ภรณี  กีรบุตร มหานนท .2529) 
โดยแคพโลวเสนอวา ประสิทธิผลองคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัวแปรดวยกัน คือ 1)ความมั่นคง หมายถึง 
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ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 2) ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  3)ความสมัคร
ใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก และ 4)ความสําเร็จขององคการ  
                            2.3.2 แนวคิดของพารสัน (Parson. 1964 cited in Hoy and Miskel. 2001)ไดเสนอ
ความคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการไวดังนี้  1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptation)  2) การ
บรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ(Integration)  และ4) การคงไวซึ่งระบบคานิยม (Latency) 
                            2.3.3  แนวคิดของเซอรกิโอแวนนิ (Segiovanni.1981)   ไดเสนอแนวคิดวา โรงเรียนที่
มีประสิทธิผลมีลักษณะ  1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 5) สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบ
เปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากร 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค และ 
9) ผูปกครองกับชุมชนมีสวนรวม 
                             จากการศึกษาแนวคิด ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการและโรงเรียนพบวาไมมี
เกณฑใดที่เปนสากลและประเมินประสิทธิผลขององคการไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณและทุกองคการ 
(Cameron. 1980 cited in Hoy and Miskel. 2001)  เกณฑการประเมินควรเลือกใชใหเหมาะสมกับองคการนั้นๆ 
                        3. ลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  แนวคิดของนักวิชาการที่กลาวถึงลักษณะของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  (Effective School)   ที่นาสนใจมีดังนี้ (วิโรจน สารรัตนะ. 2548 : 323-333)  
                         3.1 ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของ  ฮอลตัน(Halton)ไดกลาวถึง                                         
ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวา ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ คือ การมีจุดหมายรวม 
เนนการเรียนรูและมีบรรยากาศการเรียนรู โดยแตละองคประกอบมีองคประกอบยอยออกไปอีก ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของฮอลตัน (Halton) 
ที่มา : วิโรจน  สารรัตนะ. 2548 : 324. 
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                       3.2 ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของ พอลลแลค, คริสพีลและวัทสัน 
(Pollack, Chrispeels & Watson) 
                                พอลลแลค, คริสพีลและวัทสัน จําแนกองคประกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลออกเปน
สามองคประกอบใหญๆ คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน การปฏิบัติการเรียนการสอนและกระบวนการ
บริหาร นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของภาวะผูนํา (Leadership) ที่สงผลตอองคประกอบทั้งสามดวย 
ดังภาพที่ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2 ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของ พอลล, คริสพีล และวัทสัน  
                                       ท่ีมา : วิโรจน  สารรัตนะ. 2548 : 328. 
 

 3.3  ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของมอรไทเมอร ( Mortimore) 
มอรไทเมอรไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผล  12  ปจจัยคือ 
 - ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 - การมีสวนรวมของหัวหนาฝาย 
 - การมีสวนรวมของครูในการวางแผน  การพัฒนาและการตัดสินใจ 
 - ความสามัคคีของคณะครู 
 - เนนการเรียนรู 

ภาวะผูนําทางการสอนของผูบริหารและครู 
ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูของนักเรียน 

บรรยากาศและ           
วัฒนธรรมโรงเรียน 

-ความปลอดภัยและเปน
ระเบียบ 
-การยอมรับและรางวัล 
-ความคาดหวังสูง 
-บานกับโรงเรียน 
-ความเปนทีม 
 

เทคโนโลยีโรงเรียน: 
หลักสูตรและการสอน 

-เนนวิชาการ 
-จัดระบบหลักสูตร 
-ติดตามผลประจํา 
-กําหนดเวลาทํางาน 
-ใชผลการทดสอบ 
-พัฒนาคณะครู 

โครงสราง                 
และกระบวนการ 

-ตัดสินใจรวม 
-แกปญหารวม 
-เนนการติดตอสื่อสาร 

ผลจากหองเรียนที่นําไปสูความมีประสิทธิผลในผลลัพธของนักเรียน 
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 - การสอนที่ทาทาย 
 - สภาพแวดลอมที่สงเสริมการทํางาน 
 - เนนการเรียนการสอน 
 - ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 
 - การบันทึกขอมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 
 - การมีสวนรวมของผูปกครองกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
 - มีบรรยากาศทางบวก 
 3.4  ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของรัทเทอร (Rutter) เห็นวาโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลควรมีลักษณะดังนี้ 

 - มีการกําหนดคานิยม  ความคาดหวงัและมาตรฐานของโรงเรียน 
 - มีสภาพแวดลอมและการบริหารหองเรียนที่ดีสําหรับครูและนักเรียน 
 - มีการสอนของครูและความคาดหวังที่สูง 
 - มีขอมูลยอนกลับในทางบวกตอนักเรียน 
 - มีการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับนักเรียน 
 - มีการประสบผลสําเร็จของนักเรียน 
 - มีกิจกรรมรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 
 3.5 โรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของ  เพอรกีและสมิธ  (Purkey & Smith)  ไดจัดกลุม

ปจจัยที่แสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเปน 2 ดาน  คือ  ดานโครงสราง และดานกระบวนการ  ดังนี้ 
     ดานโครงสราง 

 - มีการบริหารและภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ 
 - มีความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครู 
 - มีหลักสูตรที่ชัดเจนและจัดเปนระบบ 
 - มีการพัฒนาคณะครู 
 - มีสวนรวมและสนับสนุนจากผูปกครองและทองถิ่น 

 - มีการยอมรับจากนักเรียนและมีเวลาเพื่อการเรียนรูสูงสุด 
     ดานกระบวนการ 

 - มีการวางแผนแบบมีสวนรวม 
 - มีความสัมพันธแบบเปนทีม 
 - มีสํานึกชุมชน 
 - มีจุดหมายที่ชัดเจน 
 - มีระเบียบวินัย 
 - มีความคาดหวังรวมกันสูง 
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 3.6  ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในทัศนะของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskey) ฮอย
และมิสเกล ไดจําแนกทัศนะเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลออกเปน  3 ทัศนะ  คือ 
 - ทัศนะดั้งเดิมที่เห็นวาประสิทธิผลเปนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายองคการที่
กําหนดไว  (Goal attainment)  
 - ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ (System-resource)  ซึ่งเห็นวาเปนความสามารถของ
องคการในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณคาและขาดแคลนมาใชในระบบองคการได 
 - ทัศนะที่คํานึงถึงความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคการ 

   ทัศนะของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาสอดคลองแนวคิดกับฮอยและมิสเกลที่ได
พัฒนาเกณฑการประเมินความมีประสิทธิผลขององคการขึ้นมาชุดหนึ่ง  โดยใหคํานึงถึงหลักการสําคัญสาม
ประการ คือ  1) หลักการเรื่องเวลา ซึ่งเห็นวาควรใหมีการประเมินประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  2) 
หลักการเรื่องความเปนพหุขององคประกอบในการประเมินโดยใหประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย 
และ 3) หลักการเรื่องความเปนพหุของเกณฑโดยคํานึงถึงความเปนระบบที่จะตองประเมินทั้งปจจัยปอนเขา 
กระบวนการ  และปจจัยปอนออก  ดังภาพที่ 3 

 

ปจจัยปอนเขา   กระบวนการ   ปจจัยปอนออก 

องคประกอบ 
ความมีประสิทธิผล 

องคประกอบ 
ความมีประสิทธิผล 

องคประกอบ 
ความมีประสิทธิผล 

-ทรัพยากรการเงิน 
-สิ่งอํานวยความสะดวก 
-ความพรอมของนักเรียน 
-ศักยภาพของครู 
-ทรัพยากร เทคโนโลยี 
-การสนับสนุน 
-นโยบายและมาตรฐาน 

-ความปรองดองและวิสัยทัศน 
-บรรยากาศองคการ 
-ระดับการจูงใจ 
-การจัดโรงเรียนและหองเรียน 
-คุณภาพหลักสูตร การสอน 
-เวลาในการเรียนรู 
-คุณภาพภาวะผูนํา 

-ความสําเร็จของงาน 
-การเรียนรูของนักเรียน 
-ความพึงพอใจในงาน 
-ระดับการขาดงาน 
-อัตราการลาออก 
-คณุภาพการปฏิบัติ 

 

ภาพที่ 3  องคประกอบการประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในเชิงระบบตามทัศนะของ   
               ฮอยและมิสเกล  (Hoy & Miskel)   
               ท่ีมา : วิโรจน  สารรัตนะ.  2548 : 335. 

 

ประสิทธิผลกระบวนการ:เปาหมายสําคัญของการบริหารโรงเรียน 
 ดังไดกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนประเด็นความหมาย  และลักษณะ พอเปนสังเขปไปแลวนั้น  
เพื่อใหทราบถึงสภาพของการใชกระบวนการบริหารโรงเรียนในบริบทของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย  
ผูเขียนและคณะไดใชกรอบแนวคิดการวิจัยที่ปรับจาก “องคประกอบของการประเมินความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียนเชิงระบบตามทัศนะของฮอยและมิสเกล  ในสวนของกระบวนการดังที่กลาวมาแลวมาเปนแนวทาง
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สําหรับการศึกษาวิจัยกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร  (วาสนา  
แกวจันทรเพ็ง. 2550 ;  สุริยา  เอมะราช. 2550; ดวงพร  คําภูแสน. 2551;  และวิเศษ  มูลสุวรรณ. 2551) โดยมี
คําถามการวิจัยวา “องคประกอบประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการของโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนครมีลักษณะอยางไร” ซึ่งองคประกอบดังกลาวประกอบดวย 
   

  1. กระบวนการกําหนดวิสัยทัศน 
   2. ความปรองดองของบุคลากร 
   3. ระดับแรงจูงใจในการทํางาน 
   4. บรรยากาศของโรงเรียนและหองเรียน 
   5. คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  และ 
   6. คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารและครูผูสอน 
 

 ผลการวิจัยไดขอสรุปที่สําคัญหลายประการ  อาทิ  องคประกอบประสิทธิผลการบริหารงานดาน
กระบวนการโดยรวมและองคประกอบแตละดานอยูในระดับมาก  และมีความสัมพันธกันทางบวกทุก
องคประกอบ  นอกจากนั้นยังมีขอคนพบที่นาสนใจก็คือ  โรงเรียนทุกขนาดคือ ขนาดใหญ  กลาง  และเล็ก  และ
โรงเรียนเทศบาลควรยกระดับประสิทธิผลการบริหารดานกระบวนการ 2 ประเด็น  คือ แรงจูงใจในการทํางาน
และบรรยากาศของโรงเรียนและหองเรียน สําหรับโรงเรียนขนาดกลางควรยกระดับประสิทธิผลการบริหารงาน
ดานกระบวนการเพิ่มขึ้น 1 ประเด็น คือ ความปรองดองของบุคลากร  สวนโรงเรียนขนาดใหญควรยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการเพิ่มขึ้น 1 ประเด็น คือ คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน 
 เพื่อประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยจึงไดใหขอเสนอแนะโดยความ
เห็นชอบของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการในประเด็นตางๆ ไว
ดังนี้ 

1.แนวทางในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการประเด็น  ความปรองดองของ
บุคลากร ประกอบดวย  

   1.1 การสงเสริมคณะครูใหมีขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดย 
          1.1.1 ทุกคนมีสวนรวมคิด รวมทํา และรับผิดชอบรวมกันกับความสําเร็จของงาน 
          1.1.2 สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยเนนจากผลงานและการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
รวมกัน 
 1.1.3 ผูบริหารสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางเต็มที่ 
    1.2 การสงเสริมคณะครูใหปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน มุงม่ัน สละเวลาดวยความเต็มใจ  โดย 
          1.2.1 สรางจิตสํานึกในการทํางานเพื่อสวนรวม 
          1.2.2 มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน 
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          1.2.3 มีความยืดหยุนในการทํางานและใหความไววางใจในการทํางานที่ตนไดรับมอบหมาย 
    1.3 การสงเสริมคณะครูใหมีการยอมรับความสามารถทางวิชาการของเพื่อนรวมงาน 
          1.3.1 การสรางศรัทธาในการทํางานของตนและคณะบุคคลที่ทํางานรวมกัน 
          1.3.2 การเคารพในเหตุผลของคนสวนใหญ 
          1.3.3 ประกาศเกียรติคุณใหเพื่อนรวมงานรับรูถึงความสามารถของตนและเผยแพรผลงานให
บุคคลทั่วไปไดรับรู 
    1.4 การสงเสริมคณะครูปฏิบัติงานชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกัน โดย 
          1.4.1 แบงการทํางานเปนหมูคณะเพื่อสรางความปรองดองและความผูกผันรวมกัน 
    1.4.2 สรางความเปนกันเองในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความสบายใจและเจตคติที่ดีในการ
ทํางานรวมกัน 
          1.4.3 แสดงน้ําใจโดยการใหความชวยเหลือกันโดยไมตองขอรอง 
 

 2. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการ ประเด็น แรงจูงใจในการทํางาน 
ประกอบดวย  

     2.1 การโนมนาว จูงใจใหมีความกระตือรือรนและทุมเทในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
บรรลุเปาหมาย โดย 

           2.1.1 จัดใหมีคาตอบแทนที่สูงขึ้น 
                        2.1.2 ทําใหเห็นวาอาชีพที่ทําอยูมีความมั่นคง 
           2.1.3 มีความแนนอนในความกาวหนาของอาชีพที่ทํา 

    2.2 มีความม่ันใจวาจะไดรับคําชมเชย รางวัล สิ่งตอบแทนและการประกาศเกียรติเม่ือปฏิบัติงานได
สําเร็จ โดย      
           2.2.1 มีการกําหนดเกณฑและเครื่องมือการประเมินผลงานอยางชัดเจน 
           2.2.2 ดําเนินการประเมินอยางเปนระบบ โปรงใสและเปนธรรม 
           2.2.3 มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผูที่มีผลงานดีเดนอยางตอเนื่อง 

    2.3 การสงเสริมสนับสนุนเขารวมอบรม ศึกษาดูงานและนําความรูมาปรับปรุงจัดทําและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการและโรงเรียน โดย 
          2.3.1 ผูบริหารสนับสนุน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรม 
          2.3.2 ติดตามประเมินผลการนําความรูไดจากการอบรมไปใช 
          2.3.3 จัดใหมีกิจกรรมประชาสัมพันธหรือแสดงผลงานของบุคลากรและโรงเรียนใหบุคคลทั่วไป
ทราบ 

    2.4 ความเจริญกาวหนาในอาชีพ รายไดท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
          2.4.1 การช้ีแจงแนวทางความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
          2.4.2 การช้ีแจงถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
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          2.4.3 ผูบริหารช้ีแจงถึงความสําคัญและความมั่นคงในอาชีพ 

    2.5 มีโอกาสแสดงความสามารถในการบริหารงานที่ปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี โดย 
          2.5.1 ผูบริหารช้ีแจงภารกิจและเปาหมายของงานอยางชัดเจน 
          2.5.2 ผูบริหารมอบหมายงานตามแผนงานและใหบุคลากรปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ 
          2.5.3 ใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและรวมรับความสําเร็จของงาน 

 

 3. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการ ประเด็นบรรยากาศของโรงเรียน
และหองเรียน ประกอบดวย   
    3.1 โรงเรียนจัดที่นั่งพักอยางเพียงพอใหกับนักเรียน ซึ่งสามารถใชเปนที่ทําการบาน พักผอนโดย 
          3.1.1 มีการวางผังบริเวณ อาคารสถานที่อยางเปนระบบและเอื้อตอการพักผอนและการเรียนรู
ของนักเรียน 
 3.1.2 จัดหาที่นั่งพักไวบริการนักเรียน ผูปกครองใหมากขึ้น 
          3.1.3 จัดใหมีสวนหยอม  ไมดอก ไมประดับและตกแตงใหสวยงาม 
    3.2 โรงเรียนมีหองน้ําหองสวมอยางเพียงพอและดูแลความสะอาดอยูเสมอ โดย 
          3.2.1 จัดใหมีเวรรักษาความสะอาดหองน้ํา บริเวณโรงเรียนและหองเรียน 
          3.2.2 มีการแบงบริเวณในการรักษาความสะอาดใหกับนักเรียนอยางชัดเจน 
          3.2.3 จัดกิจกรรมการประกวดและแขงขันการรักษาความสะอาดหองน้ํา 
    3.3 โรงเรียนรวมมือกับชุมชนในการจัดระเบียบ  รักษาความปลอดภัยตอสวัสดิการและทรัพยสิน
ของบุคลากรในโรงเรียน โดย 
          3.3.1 โรงเรียนจัดใหมีการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงขอความรวมมือ 
          3.3.2 กําหนดเวลาในการเปด-ปด โรงเรียนที่แนนอน 
          3.3.3 ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน ผูปกครองและประชาชนในความเปนเจาของโรงเรียน 
 

 4. แนวทางยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการ ประเด็นการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย   
    4.1 ครูผูสอนนําความรูเร่ืองการวิจัยมาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตระดับการศึกษา โดย 
 4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนจัดทําวิจัยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
    4.1.2 สงเสริมใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาบูรณาการใชในการจัดการเรียนการสอน 
          4.1.3 ใหครูรูจักวิเคราะหปญหา และวางแผนแกปญหาเพื่อประยุกตใชใหเหมาะสมกับนักเรียน 
          4.1.4 จัดอบรมการทําวิจัยใหกับครูในโรงเรียนและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
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    4.2 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดย 
          4.2.1 สงเสริมใหครูมีการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของครูดวยกัน 
          4.2.2 จัดระบบการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
          4.2.3 กําหนดเปาหมายที่สําคัญของการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางชัดเจน 

    4.3 โรงเรียนมีการสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดย  
          4.3.1 เปดโอกาส สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมพัฒนาหลักสูตร 
          4.3.2 หลักสูตรไดรับการพัฒนาและมุงเนนการพัฒนาใหเด็กเกิดความสุขและเพลิดเพลินในการ
เรียนรู  
          4.3.3 หลักสูตรควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรมและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
    4.4 การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรูจักคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรค โดย 
          4.4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกลุมสาระตางๆ และสอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของผูเรียน 
         4.4.2 การจัดกระบวนการสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 4.4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง ใหคิดเปน ทํา
เปน รูจักคิดวิเคราะห 
    4.4.4 การจัดกระบวนการเรียนรูดวยการปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกรายวิชา 
 ประสิทธิผลการบริหารงานดานกระบวนการเปนกลไกที่อาศัยปฏิกิริยาสัมพันธระหวางกิจกรรมที่เปน
องคประกอบดานตางๆ ของระบบ ซึ่งผูบริหารจําเปนตองมีการเรียนรูและมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม
ตางๆ อยางมีรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน  อยางไรก็ตามเพื่อใหประสิทธิผลกระบวนการมี
การยกระดับและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง วิสัยทัศนของผูบริหารที่มีตอโรงเรียนในฐานะขององคการที่เปน ระบบ
เปด ก็เปนสิ่งสําคัญซึ่งผูบริหารทุกคนจะตองมีความตระหนักรู ผูบริหารจึงควรตรวจสอบและเรงรัดพัฒนาให
โรงเรียนเปนองคการระบบเปด โดยตอบคําถาม 8 ขอ  (สุริยนต  เถายะบุตร. 2549) ตอไปนี้ 

1. โรงเรียนมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกมากนอยเพียงใด 
2. โรงเรียนเปนองคการที่มีระบบมากนอยเพียงใด 
3. โรงเรียนมีการจัดระบบใหเปนวงจรตอเนื่องมากนอยเพียงใด 
4. โรงเรียนมีความพยายามที่จะหยุดความเสื่อมที่เกิดขึ้นมากนอยเพียงใด 
5. โรงเรียนมีความสามารถที่จะดํารงอยูในสังคมไดมากนอยเพียงใด 
6. โรงเรียนไดแสดงออกถึงความชํานาญการและความหลากหลายในหนาที่มากนอยเพียงใด 
7. โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบขอมูลยอนกลับไดหรือไมอยางไร และ 
8. โรงเรียนไดแสดงออกและแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดโดยวิธีการใดบาง อยางไร 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 : มกราคม – มิถุนายน 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(3) : January – June 2010 
  

 

31 

การจัดองคการโรงเรียนใหเปนองคการระบบเปดไดมากหรือนอย ยอมเกี่ยวของกับ คุณภาพภาวะผูนํา
ของผูบริหารและครูผูสอนดวย ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพภาวะผูนําเปนตัวบงช้ีของการกําหนดทิศทางที่มุงไปสูการ
ยกระดับประสิทธิผลกระบวนการอยางเชื่อมั่นและมีความมั่นคง ดังนั้น การปลูกฝง การฝกอบรมและการ
สงเสริมใหผูบริหารและครูผูสอนมีภาวะผูนําเพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในระบบของโรงเรียนยอมเปนความ
จําเปนที่สมควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

สรุป 
 

 การปฏิรูปการศึกษายอมมีเปาหมายที่สําคัญคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑและ
มาตรฐานทั้งในประเทศและในระดับสากล ดังนั้นการพัฒนาและการจัดการศึกษาอยางมีระบบและรูปแบบที่ดี
งาม เหมาะสมกับบริบทไทยจึงมีความจําเปนและสมควรที่จะใหความใสใจสําหรับผูเกี่ยวของทุกระดับ 
 ผูบริหารและครูผูสอนเปนคณะบุคคลที่มีความสําคัญในระบบของโรงเรียนที่ตองมีความตระหนักและ
ลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความพยายามที่จะขับเคลื่อนระบบดานกระบวนการใหดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิผลดานกระบวนการ โดยใชการบริหารท่ีมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
ดังนี้  1) กระบวนการกําหนดวิสัยทัศน  2) ความปรองดองของบุคลากร  3) ระดับแรงจูงใจในการทํางาน  4) 
บรรยากาศของโรงเรียนและหองเรียน  5) คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน และ  6) คุณภาพ
ภาวะผูนําของผูบริหารและครูผูสอน 
 ความพยายามยกระดับประสิทธิผลกระบวนการของโรงเรียนถือวาเปนภารกิจประจําที่ผูบริหาร 
ครูผูสอนและผูเกี่ยวของจะตองดําเนินการพรอมกันอยางตอเนื่อง จึงจะสามารถทําใหโรงเรียนเปนองคกรระบบ
เปดที่มีชีวิตและมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา 
 จึงขอฝากขอคิดนี้สําหรับผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของกับระบบโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนไดรับการ
พัฒนาแบบยั่งยืนตลอดไป 
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     การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
(Causal Comparative Research) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาโร  เพ็งสวัสดิ ์1 
 

บทนํา 
 

การวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ (Causal comparative research) หรือการวิจัยยอนรอย (Expost facto 
research)  เปนการวิจัยเชิงพรรณนาลักษณะหนึ่งที่มุงคนหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ  มีลักษณะที่คลายๆ กับการ
วิจัยเชิงทดลอง เรียกวา “การทดลองเทียม” (Pseudo experiment) (Spector. 1981 : 48)  หรือ  “การทดลองแบบ
ธรรมชาติ (Natural  experiment)”  (Babbie. 1998 : 249-251)  หรือ  “Non–experimental  research” (Kerlinger. 
1986 : 379)   
 ช่ือในภาษาอังกฤษที่นยิมใชเนื่องจากสื่อความหมายไดดี  ไดแก 
 1.  Causal  comparative  research (การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ) เนื่องจากมีจุดมุงหมายในการศึกษา 
เพื่อยืนยันตัวแปรสาเหตุ (Lehmann  and  Mehrens. 1971; Borg. 1987; Issac  and  Michael.  1983 ; Charles  and  
Merther.  2002 ;  McMillan.  2000) 
 2.  Ex post  facto  research (การวิจัยยอนรอย) เนื่องจากเปนการศึกษายอนจากผล  หรือความเปนจริง
ที่ปรากฏแลว  เพื่อคนหาสาเหตุที่อาจเปนไปได  (Kerlinger.  1986 ; Cohen and Manion. 1994) 
 สําหรับในบทความนี้จะใชคําวา “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ” (Causal  comparative research) 
โดยจะนําเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังนี้ 1) ความหมายของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 2) ลักษณะของการวิจัย
เชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 3) รูปแบบของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 4) วิธีวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 5) ขอดี
และขอจํากัดของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ  6) วิธีการควบคุมอิทธิพลแทรกซอนในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
สาเหตุ และ 7) ลักษณะที่เหมือนและตางระหวางการวิจัยเชิงทดลองกับการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
 

ความหมายของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
   

 นักการศึกษาไดใหความหมายของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ ไวดังนี้ 
 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุเปนการวิจัยที่มุงหาคําตอบในเชิงสาเหตุโดยนักวิจัยไมสามารถควบคุม
ตัวแปรที่คาดวาเปนสาเหตุโดยตรงเพราะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนแลวหรือเพราะเปนตัวแปรที่ไมอาจจัด
กระทําได ดังนั้น การอนุมานในเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลจึงตองอาศัยการพิจารณาจาก

                                                           
1 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ลักษณะความผันแปรเกี่ยวของกัน (Concomitant variation) ระหวางกลุมตัวแปรที่คาดวาเปนสาเหตุกับตัวแปรผล 
(Kerlinger.  1986 : 379) 
 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ เปนการวิจัยที่มุงคนหาความสัมพันธเชิงเหตุผลที่อาจเปนไปไดโดยการ
สังเกตสภาพการณของเรื่องราวนั้นๆ แลวศึกษายอนกลับไปหาองคประกอบที่อาจจะเปนสาเหตุ (ไพศาล           
หวังพานิช.  2530 : 21) 
 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ เปนการวิจัยที่ศึกษาจากผลไปหาเหตุ ซึ่งทั้งผลและเหตุเกิดขึ้นมากอน
แลว  วิธีการศึกษาจะเริ่มจากการกําหนดผล (ตัวแปรตาม) กอน  แลวคอยคนหาสาเหตุ (ตัวแปรอิสระ)  ซึ่งเปน
ตัวแปรที่ทําใหเกิดผล (ตัวแปรตาม) นั้น  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2540 : 21)  
 สรุปไดวา การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุเปนการวิจัยที่มุงศึกษาสาเหตุที่อาจเปนไปได ของผลที่เกิดขึ้น  
โดยทั้งเหตุและผลไดเกิดขึ้นอยูกอนแลว ผูวิจัยศึกษายอนหลังถึงผลที่เปนไปไดของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปร
ตาม ผูวิจัยไมสามารถจัดกระทํา หรือควบคุมตัวแปรหรือสิ่งที่คิดวานาจะเปนสาเหตุได การวิจัยประเภทนี้จึงมิได
เปนการพิสูจนถึงความเปนสาเหตุ  แตสืบยอนไปถึงสิ่งที่นาจะเปนสาเหตุ 
 

ลักษณะของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหต ุ
 

 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ มีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนการวิจัยที่ผูวิจัยพยายามจะศึกษาถึงสาเหตุหรือผลของความแตกตางในพฤติกรรมหรือสถานภาพ
ของกลุมคนหรือบุคคล  หรือปรากฏการณในสภาพการณที่เปนธรรมชาติ 
 2. ผูวิจัยไมสามารถจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรหรือสิ่งที่คิดวานาจะเปนสาเหตุไดแตสังเกตตัวแปรตาม
หรือผลที่ตามมาเพื่อสืบยอนหลังกลับไปหาสิ่งที่คิดวานาจะเปนเหตุหรือตัวแปรอิสระ 
 3. การวิธีการศึกษาจะมีลักษณะของการสืบสวนสอบสวน 
 4. ตัวแปรที่ศึกษามีการจัดกระทําเพื่อการทดลองหาเหตุและผลไมไดโดยตรงอาจเปนเพราะตองใช
คาใชจายมาก หรือมีขอหามทางสังคม หรือศีลธรรม เชน การสูบบุหรี่กับการเกิดมะเร็งในปอด ลักษณะของครูกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกับรายไดของครอบครัว เพศ หรือ  เช้ือชาติ  เปนตน 
 5. การควบคุมตัวแปรเกินทําไดไมเต็มที่เหมือนกับการวิจัยเชิงทดลอง  ดังนั้น  จึงสรุป ผลการศึกษาเชิง
เหตุและผลไดไมเต็มที่ 
 6. กลุมที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยูแลวในตัวแปรบางตัว  การศึกษาที่ทําไดจึงเปนแค
การหาสาเหตุของความแตกตางของตัวแปรนั้นๆ 
 7.  การคนพบความสัมพันธในการศึกษายอนรอย  อาจนําไปสูการวิจัยเชิงทดลอง 
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วิธีการดําเนินการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
 

 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุมีวิธีดําเนินการ  4  ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การระบุปญหาหรือคําถามวิจัย ปญหาหรือคําถามวิจัยในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุมักจะเกิด
จากหลักการทฤษฎีและการสังเกตเห็นความแตกตางของบุคคล กลุมบุคคล  เชน  ความแตกตางดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เจตคติ  สติปญญา  ความถนัด  เปนตน 
 2. การต้ังสมมติฐาน   จากปญหาและผลที่สังเกตพบ  ผูวิจัยสืบคนจากแหลงความรูตาง ๆ ทั้งแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวม “สาเหตุ” ตางๆ ที่อาจเปนไปได (Potential causes)  แลวแยกแยะ
สาเหตุเหลานั้นเปนปจจัยหลักและปจจัยรอง ต้ังสมมติฐานรองรับ ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดกรอบทาง
ทฤษฎีที่ชัดเจนเพื่อคาดหมายความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
 3. การดําเนินการวิจัย ขั้นการดําเนินการวิจัยประกอบดวย ขั้นการออกแบบการวิจัย  การเลือกกลุม
ตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การออกแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุมี 2 รูปแบบ (Cohen and 
Manion.  1994 : 147-148)  ดังนี้  
            3.1.1  รูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร (Co-relational study  or  Causal  research)  
รูปแบบของการออกแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรนี้เปนรูปแบบที่มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลต้ังแต 2 ชุดขึ้นไปจากกลุมตัวอยางเดียวกัน เพื่อคํานวณหาคาระดับความสัมพันธระหวางชุด
ขอมูลดังกลาวโดยใชวิธีการทางสถิติ เชน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ที่แสดง
ความเกี่ยวของกัน หรือเปนสวนหนึ่งของกันและกัน  (Associate) รูปแบบของการออกแบบดังกลาว สามารถ
เขียนเปนแผนภาพได  ดังนี้ 
 
 
 

ภาพที่  1  รูปแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

 จากภาพที่ 1 จะขอยกตัวอยางประกอบการอธิบาย ดังนี้ สมมติวาการวิจัยมีจุดมุงหมาย
เพื่อหาระดับความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (X) กับผลการเรียนของนักเรียน 
(O) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวแปรที่ 1 คือ ประสิทธิภาพการสอนของครู  โดยการสัมภาษณ 
หรือใชแบบสอบถามกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวแปรที่ 2 คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชการทดสอบ  การเก็บรวบรวมขอมูลของทั้งสองตัวแปรนี้จะกระทํา
เมื่อจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว  ทําใหผูวิจัยไดขอมูลมา  2  ชุดจากกลุมตัวอยางเดียวกัน คือ X  และ O 
รูปแบบการวิจัยในลักษณะนี้สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) เพื่อแสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรคูดังกลาวได   อาจแปลผลของการวิจัยดังกลาวได  3 ทางเลือกดังนี้ 

X                    O 
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  3.1.1.1 ตัวแปรของชุดขอมูล  X  เปนสาเหตุทําใหเกิดผลในตัวแปรของขอมูลชุด  O หรือ
อาจกลาวไดวา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู (X) เปนเหตุทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  (O) 
   3.1.1.2  ตัวแปรของชุดขอมูล  O เปนเหตุทําใหเกิดผลในตัวแปรของชุดขอมูล X  หรือ
อาจกลาวไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O) เปนเหตุทําใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครู  (X)    
   3.1.1.3  อาจมีตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดทําการวัดและเก็บรวบรวมขอมูล เปนเหตุใหเกิดผลใน
ตัวแปร  X  และ O  หรืออาจกลาวไดวาทั้งประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู (X)  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (O) อาจเปนผลอันเนื่องมาจากตัวแปรอื่น ๆ ที่มิไดนํามารวมวิจัยในครั้งนี้ 
  ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา ตราบใดที่ผูวิจัยยังไมไดทําการวิจัยเชิงทดลอง ก็จะไมสามารถสรุปผลการวิจัย
ไดวาตัวแปรใดเปนเหตุทําใหเกิดผลในตัวแปรใดๆไดอยางแทจริงตามหลักของเหตุและผล (cause  and  effect)  
ผลการวิจัยในลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลสามารถใหคุณคาในระดับหนึ่ง คือ  เปนการบงช้ี  หรือให
ขอสังเกตที่เปนประโยชนที่ผูวิจัยจะไดนําไปพิจารณาทําการทดลองตอไป 
   3.1.2 รูปแบบกลุมเปรียบเทียบ (Criterion group study or Causal  comparative  research) การวิจัย
เชิงเปรียบเทียบสาเหตุแบบกลุมเปรียบเทียบนี้ จะศึกษาสาเหตุที่อาจเปนไปไดของปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลว
เชนเดียวกับการศึกษาแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร  แตตางกันตรงที่แทนที่จะใชกลุมตัวอยางเพียงกลุม
เดียว  ผูวิจัยจะทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกันตั้งแต  2  กลุมขึ้นไป  โดยกลุม
ตางๆ นั้นมีลักษณะแตกตางกันในคณุลักษณะที่จะศึกษาดังภาพ 
 
 
 
 

ภาพที่  2  รูปแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุแบบกลุมเปรียบเทียบ 
        หมายเหตุ   O (O1 , O2 )  แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

               X  (X1 , X2)  แทน  ตัวแปรสาเหตุ 
 

 จากภาพที่ 2 จะขอยกตัวอยางประกอบการอธิบาย ดังนี้ สมมติวาผูวิจัยจะศึกษาองคประกอบที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กลุมเกณฑเปนกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (O1) และ
กลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (O2) สวน  X   (ในที่นี้คือ X1 , X2)  คือ  ตัวแปรที่ตรวจสอบ  ซึ่งอาจ
ไดแก  ความรูพ้ืนฐาน การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง  ความตั้งใจเรียน  สติปญญา  เปนตน  เพื่อคนวาสิ่งใดที่
ทําใหนักเรียนบางคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 ถาเปรียบเทียบกับแผนการวิจัยในการวิจัยเชิงทดลอง O จะแปรเปลี่ยนตามการจัดกระทําตอ X แตการ
วิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุจะเริ่มที่การสังเกต  (การวัด) O ซึ่งจะมีระดับหรือคุณลักษณะตางกันในกลุมนักเรียน

 
       X1                                  O1 
       X2                           O2 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 : มกราคม – มิถุนายน 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(3) : January – June 2010 
  

 

40 

ที่ศึกษาแลวสืบสาวไปยัง X แตไมสามารถยืนยันไดเต็มที่วา O เกิดจาก X อยางแทจริง นอกจากนี้ลักษณะของ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตละคนเปนสิ่งที่มีอยูแลว  การแบงกลุมตามตัวแปรตามมีอยูแลว
ตามธรรมชาติ  ไมไดมีการจัดกระทํา  และไมสามารถจัดนักเรียนเขาไวในกลุมใดกลุมหนึ่งโดยการสุมได
เชนเดียวกันตัวแปร X (องคประกอบตาง ๆ  ที่ผูวิจัยศึกษา) ก็ไมสามารถนํามาจัดกระทําไดเชนกัน 
 3.2  การเลือกกลุมตัวอยาง  การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบมีความสําคัญในการสรุปอางอิง
ผลการวิจัย  ดังนั้น  จะตองมีการนิยามประชากร 2 กลุม ที่ตองการอางอิงผลการวิจัยไปใชอยางรอบคอบชัดเจน  
เชน ถาประชากรที่ตองการเปรียบเทียบ ไดแก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ผูวิจัยตองนิยามคําวา  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง”  และ  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่า” เปนนิยามเชิงปฏิบัติการที่มีความชัดเจนและสามารถใชเปนเกณฑแยกเด็กใหเขาไปอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง
ไดอยางเด็ดขาด และถาทําไดควรเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมโดยใชวิธีการสุมที่กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของ
ประชากรไดอยางแทจริง และใหกลุมตัวอยางทั้ง  2  กลุมมีความเทาเทียมกันในตัวแปรที่ตองการศึกษา 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  เมื่อระบุตัวแปร O ซึ่งมีระดับความแตกตางกันในกลุมที่สนใจศึกษา
ไดแลว  ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูล  X ซึ่งอาจมีอยูแลว โดยใชเครื่องมือวัดตางๆ ที่สอดคลองกับคุณลักษณะที่
สนใจศึกษา 
 3.4  การวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีหลายลักษณะ  
ไดแก 

     3.4.1  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายทาง (Multiple analysis of variance) ซึ่งใชใน
การวิเคราะหขอมูลในแบบการวิจัยชนิด  Factorial  design  เปนสถิติที่นําตัวแปรแทรกซอนตาง ๆ มาศึกษาดวย
โดยใชเปนตัวแปรอิสระเพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยหลัก  โดยวิเคราะหพรอม ๆ กัน ซึ่งจะใหขอมูลตอไปนี้ 
    3.4.1.1 อิทธิพลของปจจัยหลัก (Main  effect) 
       3.4.1.2  อิทธิพลของปจจัยรอง (Simple effect)   
 3.4.1.3 อิทธิพลรวมระหวางปจจัยทุกตัวแปร (Interaction  effect) 
   การวิเคราะหดวยวิธีนี้เหมาะที่จะใชกับรูปแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุชนิดกลุม
เปรียบเทียบ 
   3.4.2  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Multiple  regression  analysis)  เปนสถิติที่นิยมใช
มากในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูวิจัยศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ (X)  จํานวนมากและ 
ตัวแปรบางตัวในกลุมปจจัยดังกลาวเปนขอมูลที่มีระดับการวัดอยูในมาตราอันตรภาค (Interval  scale) หรือ
มาตราอัตราสวน (Ratio scale) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจะใหขอมูลที่เปนประโยชนในการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบสาเหตุ ดังนี้ 
   3.4.2.1  อิทธิพลรวมของปจจัยทุกตัวแปรรวมกันที่มีตอ  Y 
 3.4.2.2  อิทธิพลเฉพาะของปจจัยหลักเมื่อปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
 3.4.2.3  อิทธิพลเฉพาะของปจจัยรองแตละตัวแปร เมื่อปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
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   จากขอมูลทั้ง 3 แหลงขางตนจะชวยใหผูวิจัยตีความและสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัย
หลักที่มีตอ  Y  ได 
 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เหมาะที่จะใชกับรูปแบบการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
สาเหตุชนิดความสัมพันธระหวางตัวแปร 
    3.4.3  การวิเคราะหเสนทาง (Path  analysis)  เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากในการทดสอบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุในการวิจัยทางสังคมศาสตร  จัดวาเปนเทคนิคเกาแกเริ่มใชมาตั้งแต ค.ศ. 1912  เทคนิคนี้
เปนการวิเคราะหความสัมพันธที่ซับซอนโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเปนพื้นฐาน เพื่อทดสอบวา
โมเดลเชิงสาเหตุที่กําหนดขึ้นตามทฤษฎี (เรียกวาโมเดลสมมติฐาน) มีความสอดคลองกับความเปนจริงหรือ
ขอมูลเชิงประจักษ (Empirical data) หรือไม  หลักการวิเคราะหเสนทางมีดังนี้ 
    3.4.3.1  พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุที่ผูวิจัยสังเคราะหจากทฤษฎี โมเดลนี้จะมีความ
ซับซอนกวากรอบแนวคิดการวิจัยเชิงสหสัมพันธโดยทั่วไป  กลาวคือ  (1) ตัวแปรจะถูกจัดลําดับกอนหลังตาม
อิทธิพลที่มีระหวางกัน (2) แสดงลักษณะความสัมพันธหลายรูปแบบตามสมมติฐานตาง ๆ ที่กําหนดไว  ซึ่ง
ไดแก  ความสัมพันธเชิงสาเหตุทางตรง  ความสัมพันธเชิงสาเหตุทางออม ความแตกตางระหวางกรอบความคิด
การวิจัยแบบสหสัมพันธกับโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ดังนี้  
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยแบบสหสัมพันธ      ภาพที่ 4 กรอบความคิดการวิจัยแบบโมเดล 
              (วิเคราะหดวยการถดถอยพหุคูณ)                               ความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
                                                                                                  (วิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง) 
 

   3.4.3.2 วิเคราะหและทดสอบอิทธิพลของแตละเสนทางความสัมพันธ (Causal path)  
และทดสอบความสอดคลองโดยรวมของโมเดล (Good  fit)   
    3.4.3.3 สรุป  การสรุปผลแบงออกเปน  3 กรณี ดังนี้ 
  1)  ปฏิเสธโมเดลเชิงสาเหตุทั้งหมด 
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ทางการเรียน 
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ฐานเดิม 
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ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

การเอาใจใสของ
ผูปกครอง 
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  2)  ยืนยันโมเดลเชิงสาเหตุ 
  3)  ปรับโมเดลเชิงสาเหตุ ไดแก การตัดเสนทางความสัมพันธที่ไมมีอิทธิพล 
(Weak  path) 
  การวิเคราะหเสนทางเหมาะกับรูปแบบของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ ชนิด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
  3.4.4  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)  เปนสถิติที่ใชประโยชนในการปรับคา
ความแตกตางที่มีอยูเดิมระหวางกลุม ซึ่งผูวิจัยอาจใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนรวมกับวิธีการจับคู (ในขั้นการ
เลือกตัวอยาง)  กลาวคือ  จะใชวิธีการจับคูสําหรับบางตัวแปรในกลุมปจจัยรอง เชน เพศ  ระดับสติปญญา  และ
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนเสริมในการวิเคราะหขอมูล เพื่อปรับคาความแตกตางจากปจจัยรองอื่นๆ  เชน 
รายไดของครอบครัว อาชีพของผูปกครอง เปนตน 
  วิธีการวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนรวม เหมาะที่จะใชกับรูปแบบ
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุชนิดกลุมเปรียบเทียบ 
 3.5 การแปรผลจากขอมูลที่ไดในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยตองนําผลมาตีความเพื่อใหไดขอสรุป
ซึ่งการตีความเปนขั้นตอนที่สําคัญ และมีความเสี่ยงคอนขางมากในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ ประเด็นที่
ผูวิจัยจะตองพิจารณาในการตีความและสรุป (Kerlinger. 1968 : 358 อางถึงใน ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล  และ
สุภาพ  ฉัตราภรณ.  2543 : 164)  ไดแก 
     1. ปจจัยหลักเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธเดนชัดที่สุดกับตัวแปรตามหรือไม  
     2. นอกจากปจจัยหลักแลว ปจจัยรองตัวใดที่มีความสัมพันธเดนชัดที่สุดกับตัวแปรตาม 
     3. ผลที่สังเกตได (Y) มีปจจัยใดบางมาเกี่ยวของ  และมีน้ําหนักความสําคัญอยางไร  
     4. ปจจัยหลักมีแนวโนมจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดผลดังกลาวไดหรือไม  
  ถาผูวิจัยมีกรอบแนวคิดการวิจัยที่เดนชัด กลาวคือมีฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่
ผานมา  การตีความและสรุปผลนาจะชัดเจนและมีน้ําหนักเพียงพอ 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุสามารถสรุปเปนภาพประกอบได ดังนี้ 
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ภาพที่  5  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
 

ขอดีและขอจํากัดของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
 

 ขอดีและขอจํากัดของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ มีดังนี้ (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล และสุภาพ        
ฉัตราภรณ.  2543 : 159 - 159)  
  1.  ขอดีของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
 1.1  เปนการวิจัยที่เหมาะสําหรับการศึกษาปญหาที่ไมสามารถทําการทดลองไดเพราะถาใชวิธีการ
วิจัยเชิงทดลองจะสิ้นเปลืองเวลา งบประมาณ  หรือมีขอหามทางสังคมหรือศีลธรรม เชน ถาตองการตอบคําถาม
การวิจัยวา “การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็งในปอดหรือไม” ผูวิจัยไมสามารถจัดกระทําสถานการณการ
สูบบุหรี่ได เพราะผิดจรรยาบรรณ  เปนตน 
 1.2 การวิจัยลักษณะนี้ใหขอมูลกวางกวาการวิจัยเชิงทดลอง  เพราะศึกษาตัวแปรไดครอบคลุม
มากกวา  ทําใหนักวิจัยเขาใจปรากฏการณในแงมุมที่กวางกวา 

1. ระบุปญหาหรือคําถามวิจัย ตัวแปร x สงผลตอตัวแปร y หรือไม  
มีสาเหตุหรือตัวแปรใดที่ทําใหเกิดผลดังกลาว และ
สาเหตุใดนาจะเปนสาเหตุสําคัญกวาสาเหตุ 
อื่น ๆ 

2. การต้ังสมมติฐาน การคาดคะเนสาเหตุที่เปนไปได 

3. ดําเนินการวิจัย 

1.  ออกแบบการวิจัย 
     1.1  รูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร 
     1.2  รูปแบบกลุมเปรียบเทียบ 
2.  เลือกกลุมตัวอยาง 
3.  เก็บรวบรวมขอมูล 
4.  วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

4. การตีความและสรุปผล 
ตีความและสรุปผลบนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎี 
และผลการวิจัย 
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 1.3  ในบางกรณีการวิจัยแบบนี้มีความเหมาะสมมากกวาการวิจัยเชิงทดลองโดยเฉพาะใน
สถานการณที่ตองการความเปนธรรมชาติ สอดคลองกับสภาพปกติวิสัย ถาผูวิจัยใชการทดลองอาจจะทําให
เกิดผลชัดแจงเกินกวาที่จะนําไปใชไดจริง  เพราะเปนการศึกษาในสถานการณเทียมที่จัดใหมีขึ้นและมีโอกาส
เปนจริงไดนอยตามเงื่อนไขของการทดลอง 
 1.4 แมวาโดยทั่วไปการวิจัยลักษณะนี้เหมาะสมในกรณีที่ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุที่ไม
ซับซอน แตในกรณีที่ซับซอนก็อาจใชการวิจัยลักษณะนี้ได เพราะพัฒนาการของวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการ
วิเคราะหขอมูล ไดชวยใหการวิจัยลักษณะนี้มีความแกรงมากขึ้นในการตอบคําถามเชิงสาเหตุ 
 1.5  ในการศึกษาเริ่มตนถาใชการวิจัยลักษณะนี้  จะชวยใหไดขอมูลที่บงช้ีแนวโนมความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ซึ่งทําใหงายตอการตั้งสมมติฐานเพื่อดําเนินการวิจัยเชิงทดลองในโอกาสตอไป 
 

2.  ขอจํากัดของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
 2.1 ถาผูวิจัยไมรอบรู หรือไมระมัดระวังในการสืบคนตัวแปรสาเหตุใหครอบคลุม  อาจจะละเลย   
ตัวแปรสาเหตุบางตัวแปร  ทําใหการสรุปผลคลาดเคลื่อนได 
 2.2 การสรุปผลจะทําไดยากในกรณีที่มีตัวแปรที่มีอิทธิพลหลายตัวแปร อาจตองจัดลําดับ
ความสําคัญของกลุมตัวแปรเหลานั้น  ทั้งนี้ในทางสังคมศาสตรมักจะพบกรณีของกลุมตัวแปรมากกวาตัวแปร
เดียว 
 2.3 ผลที่เกิดขึ้นในตางวาระอาจมาจากสาเหตุที่ไมเหมือนกันแมในกลุมเดียวกัน จึงตองระวังการ
สรุปผล 
 2.4 ในบางกรณีความสัมพันธเชิงสาเหตุอาจผกผัน (กลับทิศทาง) จากที่คาดหมายไว (Reversed  
causation)  ทําใหการสรุปผลคลาดเคลื่อนได  นอกจากนี้การที่ตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  
ไมไดหมายความวาตัวแปรหนึ่งจะตองเปนสาเหตุสงผลตออีกตัวแปรหนึ่งเสมอไป  หรือแมแตในกรณีที่พบวา 
X เกิดขึ้นกอน O ก็ไมไดหมายความวา X เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด O  ผูวิจัยตองพิจารณาตัวแปรแวดลอมอื่นๆ 
ประกอบดวย ในกรณีที่ซับซอนเชนนี้ นักวิจัยนิยมใชโมเดลเชิงสาเหตุเปนพื้นฐานในการทดสอบยืนยัน
ความสัมพันธเชิงสาเหตุในรูปแบบตาง ๆ 
 

วิธีการควบคุมอิทธิพลแทรกซอนในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหต ุ
 

 วิธีการควบคุมเพื่อไมใหปจจัยสาเหตุอื่น ๆ สงผลตอตัวแปรตาม  อาจใชวิธีการตาง ๆ ดังนี้  (Ary, 
Jacobs, and Razavich.  1990 : 363-372; McCracken.  1989 : 38-42) 
 1. การเลือกกลุมตัวอยางในการเปรียบเทียบ  การเลือกกลุมตัวอยางเปรียบเทียบอาจใชวิธีการดังนี้ 
  1.1  การสุมแบบจับคู  (Randomized  matching) เปนวิธีการเลือกตัวอยางโดยจับคูแตละหนวย (คน) 
ตามตัวแปรแทรก (หรือที่เรียกวาปจจัยรอง)  แลวสุมแยกทีละคูใหไดกลุมตัวอยางที่จะนํามาเปรียบเทียบกัน  เชน 
ถาตองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตัวแปรแทรก ไดแก  “ระดับสติปญญา”  ผูวิจัยจะตองจับคู
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นักเรียนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันตามตัวแปรแทรกนั้น ซึ่งก็คือระดับสติปญญาเดียวกันจากแตละคูของกลุม
ตัวอยาง ใชวิธีจับสลากเพื่อสุมแยกเขาตามกลุมที่ศึกษา 
 การสุมแบบจับคูมีขอจํากัดในการเลือกตัวแปรแทรกที่เหมาะสม  ไมควรใชตัวแปรแทรกหลายตัว
เพราะจะจับคูไดยาก อีกทั้งจะทําใหกลุมตัวอยางที่นํามาวิเคราะหมีขนาดเล็ก 
                  1.2  การทําใหตัวแปรมีคาคงที่  ซึ่งสามารถทําได  2  วิธีคือ 
           1.2.1  เลือกศึกษาเฉพาะคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง (ระดับใดระดับหนึ่ง) ของตัวแปรนั้น เชน  
ตัวแปร “เพศ”  ผูวิจัยอาจศึกษาเฉพาะเพศหญิง 
           1.2.2  เลือกศึกษากลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันในดานนั้น ๆ (Homogeneous  selection)  เชน  
ตัวแปร “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน”  ผูวิจัยอาจศึกษาเฉพาะกลุมที่มี “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสูง” 
            การทําตัวแปรใหคงที่มีขอจํากัด กลาวคือนอกจากจะทําใหกลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก ยังมีผลทําให
อํานาจในการสรุปอางอิง  (ความเที่ยงตรงภายนอก) ของงานวิจัยตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชผลตาง การใชผลตาง (Change score) ระหวางขอมูลในอดีตกับขอมูลใน
ปจจุบัน (เปรียบเทียบคลายกับคะแนนกอน (Pretest) และคะแนนหลัง (Posttest) การทดลองของการวิจัยเชิง
ทดลอง) อาจจะเปนวิธีการควบคุมอิทธิพลตัวแปรแทรกไดวิธีหนึ่ง เพราะเปนการปรับคาความแตกตางตรง
จุดเริ่มตน แตอาจจะไมใชวิธีการที่ดีถามีความแตกตางในอัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงวุฒิภาวะโดยธรรมชาติ
ระหวางกลุมที่ตองการเปรียบเทียบ 
 3. การนําปจจัยรองมาวิเคราะหรวม 
                   วิธีการนําปจจัยรองมาวิเคราะหรวมเปนความพยายามอธิบายวาปจจัยแทรกตางๆ มีอิทธิพลมากนอย
เพียงใดเพื่อประโยชนในการสรุปอิทธิพลของปจจัยหลัก วิธีการนี้นาจะดีกวาวิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาแลว 
 

ลักษณะที่เหมือนและตางระหวางการวิจัยเชิงทดลองกับการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ  
 

 ลักษณะที่เหมือนและตางระหวางการวิจัยเชิงทดลองกับการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ  มีดังนี้ 
 1. ในการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยจะจัดกระทํากับตัวแปรอิสระแลวศึกษาตัวแปรตามหรือผลที่เกิดขึ้น  
ผูวิจัยจะควบคุมตัวแปรอิสระเพื่อใหแนใจวาผลที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัวแปรอิสระ สวนการวิจัยเชิง
เปรียบเทียบสาเหตุจะมีลักษณะตรงกันขาม กลาวคือผูวิจัยจะเริ่มตนดวยการสังเกตตัวแปรตามแลวศึกษา
ยอนกลับไปหาตัวแปรอิสระ 
 2. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุจะเกี่ยวของกับตัวแปรที่มีขึ้นตามธรรมชาติ   ไมไดจัดกระทําขึ้น 
หรือเรียกไดวาเปนลักษณะที่ติดตัวมากับกลุมตัวอยางกอนที่จะเริ่มทําวิจัย ซึ่งเรียกวา “ตัวแปรอิสระที่ไมสามารถ
จัดกระทําได” (Attribute variable)  เชน เพศ อาชีพ เปนตน สวนการวิจัยเชิงทดลองเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 
ตัวแปรที่สามารถจัดกระทําได ซึ่งเรียกวา “ตัวแปรอิสระที่สามารถจัดกระทําได” (Active variable)  เชน วิธีสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 
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 3. ในการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยสามารถจําแนกกลุมตัวอยางใหอยูในกลุมใดก็ไดและยังสามารถจัดให
เปนกลุมทดลองหรือกลุมควบคุมไดโดยวิธีการสุม โดยสมาชิกแตละคนในแตละกลุมมีโอกาสเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมเทาๆ กัน แตในการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุนั้น ผูวิจัยไมสามารถจัดกลุมตัวอยางไดเพราะสมาชิก
แตละคนมีคุณลักษณะที่จะศึกษาอยูกอนแลว 
 4. การวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยสามารถใหตัวแปรทดลอง (Treatment)  แกกลุมตัวอยางตามลักษณะและ
ระดับที่ตองการ เชน ผูวิจัยตองการทดสอบคุณภาพของปุยชนิดตาง ๆ ในกรณีนี้ปุยจะเปนตัวแปรอิสระ ปุยสูตร
ตางๆจะเปนระดับของตัวแปรซึ่งเรียกวา  Treatment  สวนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ ผูวิจัยไมมีโอกาสจัด
กระทํากับกลุมตัวอยางไดเพราะกลุมตัวอยางไดรับมากอนแลวตามธรรมชาติ 
 5.  การวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยสามารถควบคุมการทดลองใหกลุมตัวอยางไดรับการกระทําเฉพาะตัวแปร
อิสระเทานั้น โดยไมใหตัวแปรแทรกซอนอื่นๆ เขามามีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม  สวนการวิจัย
เชิงเปรียบเทียบสาเหตุนั้น ผูวิจัยไมสามารถควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ได เนื่องจากไดเกิดขึ้นมากอนแลว 
 6. การสรุปผลการวิจัย สําหรับการวิจัยเชิงทดลองสามารถสรุปในเชิงเหตุผล (Causal  relationship) 
สวนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุจะสรุปในเชิงความสัมพันธเกี่ยวของกัน (Functional relationship)  หรือ
แนวโนมของความสัมพันธในเชิงสาเหตุ 
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Participatory Action Research for Developing a Teachers Development 
Model to Make Them Be Able to Manage Learning with Emphasis on 
Thinking : A Case in Ban Tha Wat “Kuru Rat Bamrung Wit” School 

under the Office of Sakon Nakhon Educational Service Area 1 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ  กําจัดภัย 1 

 

บทคัดยอ 
 

 การ วิ จั ยปฏิบั ติ ก า รแบบมีส วนร วมครั้ งนี้  มี วั ตถุ ประสงคห ลัก เพื่ อ  1) พัฒนารู ปแบบ 
การพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดและ 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาครูที่
พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายเปนครูโรงเรียนบานทาวัด “คุรุราษฎรบํารุงวิทย” สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษา
สกลนครเขต 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 14 คน การดําเนินการวิจัยมี 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้น
ศึกษาปญหาและกําหนดวิธีการแกไข 3) ขั้นวางแผนปฏิบัติการแกปญหา 4) ขั้นวางแผนติดตามและประเมินผล 
5) ขั้นปฏิบัติการตามแผนที่วางไว และ 6) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1. รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด มีองคประกอบไดแก 1) 
ช่ือรูปแบบ 2) ความเปนมาและความสําคัญ 3) แนวคิดพื้นฐาน 4) หลักการ 5) วัตถุประสงค 6) เนื้อหา 7) 
กระบวนการ 8) สื่อและแหลงเรียนรู และ 9) การวัดและประเมินผล โดยแนวคิดพื้นฐานสําคัญมี 3 ประการ คือ 
การฝกอบรมอยางมีสวนรวม การฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการอบรมเพื่อแกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานแบบครบวงจร  
 2. ผลการใชรูปแบบพัฒนาครู พบวา 1) กอนการพัฒนา ครูมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูที่เนนการคิดเทากับรอยละ 45.73 แตหลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเปนรอยละ 73.93 ซึ่งสูง
กวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังการพัฒนาครูทุกคนมีความสามารถในการจัดทํา

                                                           
1 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดผานเกณฑที่กําหนด กลาวคือ แผนการจัดการเรียนรูที่ครูกลุมเปาหมายสราง
ขึ้น มีความเหมาะสมผานเกณฑที่กําหนดไว และ 3) หลังการพัฒนา ครูมีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการ
พัฒนาครูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   
 

Abstract 
  

 The objectives of this participatory action research were (1) to study the state, problem, and need of 
teachers in the target school concerning development of teachers to be able to manage learning with emphasis 
on thinking, (2) to develop a model for development of teachers to be able to manage learning with emphasis 
on thinking, (3) to compare teacher’ knowledge of learning management with emphasis on thinking before 
and after development, (4) to evaluate teacher’ ability to make a learning plan with emphasis on thinking and 
(5) to investigate teachers’ satisfaction with implementing the teachers development plan. 
 The target group were 14 teachers at Ban Tha Wat “Kuru Rat Bumrung Wit” School under the 
Office of Sakon Nakhon Educational Service Area 1 in academic year 2008. The study consisted of 6 steps: 
(1) preparation, (2) problem investigation and specifying how to resolve the problem, (3) planning to resolve 
the problem, (4) following-up and evaluating the results, (5) implementing the plan and (6) evaluating the 
results of problem solution. The findings can be concluded as follows: 
 1. Every teacher had a congruent opinion that students’ ability to think was in the unsatisfactory 
criterion, so teachers should be promoted with ability development. They should be able to manage learning 
with emphasis on thinking through attending a workshop both in theory and practice. A trainer should be 
assigned to give some advice. Close and regular supervision, following-up and evaluation should be 
conducted. A package of learning for review and further learning by themselves should be given. The 
example of a lesson plan with emphasis on thinking should be prepared and the school library should have 
books, texts, related research reports. Document for introducing websites should be produced including how 
to search examples of innovation for learning with emphasis on thinking. Experts in demonstrating instruction 
with emphasis on thinking in the real situation should be invited. A field trip to a successful school in learning 
management with emphasis on thinking should be made. 
 2. The model for development of teachers to be able to manage learning with emphasis on thinking 
was based on three important basic ideas like participatory training, school-based training, and training for 
resolving performance problems comprehensively. Components of the model comprised (1) model name, (2) 
its background and importance, (3) basic theory ideas (4) principle, (5) objectives, (6) content, (7) process, (8) 
media and sources of learning, and (9) measurement and evaluation. 
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 3. The results of implementing the teacher development model revealed (1) that before the 
development, teacher had an average score of 45.73% for their knowledge about learning management with 
emphasis on thinking, whereas after the development they got an average score of 73.93% which was 
significantly higher than before the development at the .01 level; (2) that after the development every teacher 
had their ability to make a learning management plan with emphasis on thinking and met the criterion; and (3) 
that after the development, teachers were satisfied with implementation of the overall teachers development 
model at the highest level. 
 

ความเปนมาและความสําคญัของการวิจัย 
 

     “การคิด” เปนความสามารถที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคน และสามารถพัฒนาไดถาไดรับการฝกอยาง
เหมาะสม ดวยเหตุผลนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงได
มุงเนนใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเอง ริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ดังมาตรา 24 ที่ระบุให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยการฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา รวมทั้งจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 13-14)  
 ถึงแมวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวจะไดระบุใหสถานศึกษาทุกแหงฝกทักษะ 
กระบวนการคิดใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง แตผลผลิตจากการจัดการศึกษากลับไมเปนไปตามที่คาดหวัง ดัง
ผลการวิจัยของอวยพร เรืองตระกูล และสุวิมล  วองวาณิช (อวยพร เรืองตระกูล และสุวิมล วองวาณิช. 2547 อาง
ถึงใน สมบัติ การจนารักพงค. 2549 :3) ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย พบวา สถานศึกษาทั้ง 2 ระดับช้ัน
มีนักเรียนที่มีทักษะการคิดอยูในระดับคุณภาพดีไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมด  ในขณะ 
เดียวกัน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ยังช้ีชัดวา สถานศึกษาสวนใหญ ไมผานเกณฑในมาตรฐานที่ 
4 “ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน”            

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามผลลัพธที่คาดหวังของหลักสูตร ปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางมากคือ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู กลาวคือ ครูตองมีความรูความเขาใจเปาหมาย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
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ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). มปป. : 13)  

“ครูผูสอน” เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาการคิดของผูเรียน ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนตอง
ไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดอยางมีระบบ จริงจัง และตอเนื่อง ซึ่งในอดีตที่
ผานมา การพัฒนาครูนิยมจัดในรูปแบบการฝกอบรม ที่มักบริหารจัดการทุกอยางเสร็จสรรพภายในชวงเวลาสั้น 
ๆ โดยทีมงานจัดการอบรมและวิทยากร เมื่ออบรมเสร็จก็แยกยายกันไป ไมมีการนิเทศ ติดตามผล  แตในปจจุบัน
ไดมีการนําเอาแนวคิด “การฝกอบรมอยางมีสวนรวม” มาใชกันอยางกวางขวางในวงการสาธารณสุข สวนในวง
การศึกษายังมีไมมากนัก ซึ่งแนวคิดนี้ ใชกลวิธีและขอดีของการมีสวนรวมมาพัฒนาศักยภาพของผูเขารับการ
อบรม โดยจัดประสบการณการเรียนรูใหตามความสนใจของผูเขาอบรมภายใตกรอบของหลักสูตร บนหลักการ
และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการมีสวนรวม มีการเตรียมการและการออกแบบหลักสูตรที่ดี มีรูปแบบ
กระบวนการอบรมที่เหมาะสม (จงกลนี ชุติมาเทวินทร. 2544 : 124-125)  
 อีกแนวคิดหนึ่ งที่น าจะนํ ามาประยุกต ใช ก็คือ  “การฝกอบรมโดยใชโรง เรี ยน เปนฐาน”  
ที่มีแนวคิดวา การฝกอบรมที่ดีจะตองใหความสําคัญทั้งการเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะการทํางานและ
เจตคติที่ดีตอการทํางานของบุคคลในองคการ โดยตองทําใหครบระบบอยางทั่วถึง ทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติเพื่อเอื้อซึ่งกันและกัน (ประวิต เอราวรรณ และคณะ. 2541 : 19) อยางไรก็ตาม หากตองการใหการ
ฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐานดําเนินการอยางเปนระบบสอดคลองกับสภาพจริงในโรงเรียน “การอบรมเพื่อ
แกไขปญหาการปฏิบัติงานแบบครบวงจร” ก็นาจะเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ควรนํามาประยุกตใชรวมกัน ซึ่ง
ขั้นตอนการอบรม เริ่มจากองคกรนั้น ๆ มองเห็นปญหาที่จําเปนจะตองแกไข ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของพิจารณา
กระบวนการแกปญหารวมกัน เสนอและเลือกแนวทางแกปญหา จากนั้นวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งในแผนปฏิบัติ
การอาจมีการอบรม เปนวิธีการหนึ่งรวมกับวิธีการอื่น ๆ ที่เลือกไว เมื่อวางแผนเสร็จก็ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไป
ตามแผน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปนระยะ ๆ รวมทั้งหลังจากที่ผูเขารับการอบรมกลับไปปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริง (จงกลนี ชุติมาเทวินทร. 2544 : 28)  
 จากความสําคัญของการพัฒนาการคิดของผูเรียน สภาพปญหาการจัดการเรียนรูของครู และแนวคิด
เกี่ยวกับการฝกอบรมครูดังกลาวขางตน นาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด” ถารูปแบบการพัฒนาครูดังกลาวสามารถนําไปใชไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ก็จะชวยใหทั้งครูผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนเปาหมายมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่วางไว อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกต ใชในโรงเรียนอื่น ๆไดอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของครูในโรงเรียนเปาหมาย เกี่ยวกับการพัฒนาครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด  
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด  
 3. เพื่อศึกษาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ดังนี้  

    3.1 เปรียบเทียบความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด กอนและหลังการ
พัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด  
        3.2 ประเมินความสามารถของครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู   

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่เนนการคิด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุมเปาหมาย เปนครูผูสอนในโรงเรียนบานทาวัด “คุรุราษฎรบํารุงวิทย” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนครเขต 1 จํานวน 14 คน เปนครูผูชาย 7 คน และครูผูหญิง 7 คน 
 2. ผูมีสวนรวมในการวิจัย  ประกอบดวย คณะผูวิจัย ครูกลุมเปาหมาย และผูอํานวยการโรงเรียน
บานทาวัด “คุรุราษฎรบํารุงวิทย” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 1) สภาพ ปญหา และความตองการของครู เกี่ยวกับการพัฒนาครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 2) รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่
เนนการคิด 3) ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ประกอบดวย 2 ตัวแปรยอยคือ ความรู 
ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนน
การคิด และ4) ความพึงพอใจของครูตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนน
การคิด 
 4. ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช คือ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยมี
การศึกษาขอมูลตาง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพตอไปนี้   
 

 
 
 
                                   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวของ 

  เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 

ศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการเกี่ยวกับ 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ศึกษาแนวคิด การฝกอบรมอยางมีสวนรวม   

การฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการอบรม

เพื่อแกไขปญหาการปฏิบัติงานแบบครบวงจร   

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวางระบบติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาครู 

รางรูปแบบการพัฒนาครูใหมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ที่เนนการคิด 

ประชุมกลุมเปาหมาย และผูเกี่ยวของ  

เพื่อวิพากษใหขอเสนอแนะ และ 

รวมกันปรับรูปแบบใหเหมาะสม 

 และสอดคลองกับความตองการ 

ใหขอมูลยอนกลับแกผูเกี่ยวของ 

เพื่อการปรับปรุง แกไข 

ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ควบคูไปกับ 

การสังเกต ติดตาม และประเมินผลเปนระยะ ๆ 

รวมกันวางแผนปฏิบัติการพัฒนาครู

ตามรูปแบบที่กําหนดขึ้น  

                                                                ประเมินผลสรุปรวม  
1. ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ซึ่งพิจาณาจาก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
    การจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 
2. ความพึงพอใจของครูตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 

ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ 

ของครูในโรงเรียนเปาหมาย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะตางๆ ดังนี้ 
 1. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรูตามหลักการของการวิจัย
เชิงวิทยาศาสตร ซึ่งมีวัตถุประสงคมุงไปที่การแกปญหาหรือพัฒนากลุมเปาหมาย โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
กลุมเปาหมายทั้งในแงของผูรวมกระบวนการวิจัย และผูมีหุนสวนในการใชประโยชนของการวิจัย ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้เปนการทํางานรวมกันระหวางคณะผูวิจัยในฐานะนักวิจัยภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กับกลุมเปาหมาย อันไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนบานทาวัด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1 ในฐานะนักวิจัยภายใน  

2. รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด หมายถึงแบบแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับครู โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียน การจัดประสบการณการเรียนรูใชหลักการสําคัญ 3 ประการ 
คือ (1) การพัฒนาไปดวยกันทั้งโรงเรียน (2) การมีสวนรวมระหวางผูฝก (วิทยากร) ผูรับการฝก (ครู) และ
ผูบริหารโรงเรียน และ(3) การพัฒนาหรือแกปญหาแบบครบวงจร โดยเริ่มตนจากการระบุปญหาและคนหา
สาเหตุ การเลือกประเด็นปญหาที่ตองการแกไข การแสวงหาและเลือกวิธีการแกปญหา การวางแผนแกปญหา
และแผนการติดตามประเมินผล การจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว การติดตาม
และประเมินผล การใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไปจนกวาปญหาจะหมด
ไปหรือคลี่คลายอยูในเกณฑที่พอใจ  
 3. ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด หมายถึง ผลลัพธอันเกิดจากการที่ครูไดรับ
การพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ในที่นี้พิจารณา
ไดจาก 2 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) ความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และ (2) ความ 
สามารถในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนการคิด  

    3.1 ความรู ความเขาใจของครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด หมายถึง พฤติกรรมทาง
ปญญาของครูที่บงบอกวามีความรอบรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียนในขอบขาย
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ ไดแก การวิเคราะหผูเรียน ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิดตาง ๆ 
รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดของผูเรียน การเลือกสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม 
แหลงเรียนรูที่สงเสริมการคิดของผูเรียน  วิธีการวัดและประเมินความสามารถในการคิดของผูเรียน การ
ออกแบบการเรียนรูที่เนนการคิด และการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด พฤติกรรมทางปญญาดังกลาว
ขางตน อาจแสดงออกโดยการบอก การบรรยาย การอธิบาย การยกตัวอยาง หรือการตัดสินคุณคา ซึ่งสามารถวัด
ไดโดยใชแบบทดสอบ ความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และแบบประเมิน
ตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้น    
               3.2 ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด หมายถึง พฤติกรรมทางปญญา
ของครูที่แสดงออกในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด โดยพิจารณาไดจาก 
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ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดที่ครูกลุมเปาหมายแตละคนพัฒนาขึ้น ประเมินโดย
ผูเช่ียวชาญตามแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ซึ่งมีระดับความเหมาะสม
เปนมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด    
     4. ความพึงพอใจของครูตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนน
การคิด หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็นในเชิงบวกของครูกลุมเปาหมายเกี่ยวกับการไดรับการพัฒนาตาม
รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของครูตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดที่ผูวิจัย
สรางขึ้น    
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการทํางานรวมกันระหวางคณะผูวิจัย และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบานทาวัด 
“คุรุราษฎรบํารุงวิทย” สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 ปการศึกษา 2551 ซึ่งขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยมีดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก 1) เพิ่มพูนความรูใหกับคณะผูวิจัย โดย
คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่เนนการคิด และ 2) เสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียนพื้นที่เปาหมาย  
 ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาปญหาและกําหนดวิธีการแกไข ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก 1) สํารวจสภาพ 
ปญหา และความตองการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
และ 2) กําหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด  
 ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนปฏิบัติการแกปญหา ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก 1) นําเสนอและอภิปราย
รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และ 2) จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาครู
ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 
 ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนติดตามและประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก 1) จัดทําแผนติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และ 2) สรางเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ไดแก แบบทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการ
คิด และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่
เนนการคิด  
  ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก 1) นําแผนปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมตาง ๆ ที่ระบุในโครงการ และแผนการติดตามและประเมินโครงการไปปฏิบัติจริง 2) ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน 3) ใหขอมูลยอนกลับแกผูเกี่ยวของเพื่อประกอบการวางแผน
ปรับปรุง และ 4) วางแผนปรับปรุง และดําเนินการตามแผนตอไปจนกวาจะดีขึ้น 
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 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแกปญหา ประกอบดวยกิจกรรมยอยไดแก 1) วิเคราะห         
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด โดยการเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูที่เนนการคิดกอนและหลังการพัฒนา ทั้งที่เปนขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบและแบบประเมิน
ตนเอง และวิเคราะหความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด โดยใชการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดที่ครูพัฒนาขึ้นกับเกณฑที่ต้ังไว และ 2) ประเมินความพึงพอใจ
ของครูกลุมเปาหมายตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด  
 

ผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่เนนการคิด ไดขอสรุปผลการวิจัย ดังนี้  

1. ครูทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันวา ความสามารถในการคิดของนักเรียนอยูในเกณฑไมนาพอใจ 
ควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จัดใหมีพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนํา จัดระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อยางใกลชิดและสม่ําเสมอ จัดใหมีชุดการเรียนรูเพื่อทบทวนและศึกษาเพิ่มดวยตนเอง จัดหาตัวอยางแผนการ
จัดการเรียนรูที่เนนการคิด รวมทั้งหนังสือ ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของไวในหองสมุดของโรงเรียน 
จัดทําเอกสารแนะนํา Website รวมทั้งวิธีการสืบคน จัดหาตัวอยางนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูที่เนนการพัฒนาการ
คิด เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาสาธิตการสอนที่เนนการคิดในสถานการณจริง และศึกษาดูงานโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 
 2. รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด มีองคประกอบดังนี้ 1) ช่ือ
รูปแบบ 2) ความเปนมาและความสําคัญ 3) แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 4) หลักการ 5) วัตถุประสงค 6) เนื้อหา 7) 
กระบวนการ 8) สื่อและแหลงเรียนรู และ 9) การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอียดพอสังเขปในบาง
องคประกอบหลัก ๆ ดังนี้   
     2.1 แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ ไดแก การฝกอบรมอยางมีสวนรวม การฝกอบรมโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน และการอบรมเพื่อแกไขปญหาการปฏิบัติงานแบบครบวงจร  
   2.2 หลักการสําคัญของรูปแบบ ไดแก 1) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับรู  เขาใจ ตองการ และ
ยินดีเขารวมกิจกรรม 2) ใชกระบวนการมีสวนรวมระหวางบุคลากรในโรงเรียนและทีมวิทยากรภายนอกในการ
วิเคราะหปญหาและคนหาแนวทางแกไข 3) ทีมวิทยากรทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ผูอํานวยความสะดวก ผูใหการ
ชวยเหลือ ช้ีแนะ และใหขอมูลยอนกลับ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี และความมั่นใจในการทํางาน
รวมกัน 4) มุงเปลี่ยนแปลงทั้งความรู ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด การนํา
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน รวมทั้งเจตคติที่ดีตอการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียน 
และ 5) การพัฒนาครูจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเวนระยะเวลาการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามรูปแบบ
พอสมควร เพื่อใหครูไดมีโอกาสทบทวนความรู ศึกษาคนควาเพิ่มเติม และฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
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                         2.3 วัตถุประสงคหลักของรูปแบบ คือ 1) เพื่อพัฒนาความรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่
เนนกระบวนการคิด และ 2) เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 
และการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช 
 2.4 เนื้อหาของรูปแบบ ไดแก 1) การวิเคราะหผูเรียน การคิดและการพัฒนาการคิด  2) รูปแบบ
การสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่สงเสริมการคิดของผูเรียน 3) การเลือกสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม แหลง
เรียนรูตาง ๆ ที่สงเสริมการคิดของผูเรียน  4) วิธีการวัดและประเมินความสามารถในการคิดของผูเรียน  5) การ
ออก แบบการเรียนรูที่เนนการคิด และ 6) การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 
                2.5 กระบวนการของรูปแบบ แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมการกอนการพัฒนา และ
ระยะปฏิบัติการ นิเทศ และติดตามการพัฒนา ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาครู ประกอบดวย  
                         1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งการเพิ่มพูนความรูเชิงทฤษฎี และการฝกทักษะ
ปฏิบัติในสถานการณจําลอง หรือตามกจิกรรมฝกทักษะที่จัดเตรียมไว  

            2) กิจกรรมสาธิตการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
           3) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดแก ชุดการเรียนรูดวย

ตนเอง หนังสือ ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และเครือขาย
อินเตอรเน็ต    

              4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ ไดแก การจัดหาพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูที่เนนการคิด การติดตามใหคําปรึกษา ใหการชวยเหลือ ช้ีแนะ และใหขอมูลยอนกลับโดยทีม
วิทยากร ซึ่งสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ไดแก การเยี่ยมโรงเรียน การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท การตรวจ
ช้ินงานและใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงแกไข รวมทั้งการเรียนรูจากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จใน
การจัดการเรียนรูที่เนนการคิด   
         2.6 สื่อ และแหลงเรียนรู มีหลายรูปแบบ เชน เอกสารประกอบการอบรม ชุดนําเสนอเพาเวอร
พอยตประกอบการบรรยายของวิทยากร ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเครือขาย
อินเตอรเน็ต ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาการคิด หนังสือ 
ตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคดิ  
                    2.7 การวัดและประเมินผล วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคของรูปแบบโดยใช 
แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนการคิด และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอการใชรูปแบบการพัฒนาครู   

3. ผลการใชรูปแบบพัฒนาครู พบวา  
                  3.1 กอนการพัฒนาครูกลุมเปาหมายมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด
เทากับรอยละ 45.73 แตหลังการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเปนรอยละ 73.93 ซึ่งสูงกวากอนการพัฒนาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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    3.2 หลังการพัฒนาครูกลุมเปาหมายทุกคนมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
การคิดผานเกณฑที่กําหนด กลาวคือ แผนการจัดการเรียนรูที่ครูกลุมเปาหมายสรางขึ้น มีความเหมาะสมผาน
เกณฑที่กําหนดไวคือ 3.50 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5)   
 4. หลังการพัฒนา ครูกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการพัฒนาครูในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

    รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริงกับกลุมเปาหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบทุกประการ 
กลาวคือ ครูกลุมเปาหมายมีความรู (เชิงทฤษฎี) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด สามารถนําความรูที่ไดไป
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด และนําแผนการจัดการเรียนรูนั้นไปทดลองใชจริงในหองเรียน สราง
ความพึงพอใจอยางมากทั้งครูและนักเรียน  ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลสําคัญ ดังนี้ 
                  1. รูปแบบการพัฒนาครูดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นอยางมีระบบ เปนขั้นเปนตอนตามระเบียบแบบแผน
ของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยเริ่มจาก 1) คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูที่เนนการคิด วิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธขององคความรูตาง ๆ ที่ได เพื่อลงสรุปใหเห็นภาพของ 
แนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการ และอื่น ๆ สําหรับใชเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการพัฒนาครูใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด 2) คณะผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อเสริมสรางความรวมมือจากโรงเรียน
เปาหมายและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 3) คณะผูวิจัยและกลุมเปาหมายรวมกันศึกษาสภาพ ปญหา และ
ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด พรอมกับกําหนด
แนวทางพัฒนา จากนั้นรวมกันสรางเปนรูปแบบ จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนติดตามและประเมินผลการพัฒนา  
4) รวมกันปฏิบัติการตามแผนที่วางไว พรอมทั้งกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิดโดย
ใชเครื่องมือที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต แบบสอบถาม การพูดคุยอยางไมเปนทางการ แบบทดสอบ และการ
ตรวจชิ้นงาน และ  5) รวมกันสะทอนผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และดําเนินการปรับปรุงแกไข
เมื่อพบขอบกพรอง 
         จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดนั้น เปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยาง
มีระบบ โดยทุกขั้นตอนอาศัยความรวมมือ รวมแรงรวมใจกันระหวางคณะผูวิจัย และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนเปาหมาย ทําใหไดรูปแบบการพัฒนาครูตรงกับสภาพ ปญหา ความตองการของครูกลุมเปาหมาย และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของรูปแบบที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของ กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8-9) ที่
กลาวไววา การใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางถูกตอง จะเกิดผลสัมฤทธิ์กับกลุมเปาหมายอยางนอย 3 
ประการ คือ 1) ไดเรียนรูเพิ่มขึ้น 2) มีการกระทํามากขึ้น และ 3) มีการเผยแพรพลังความรูกันมากขึ้น และพรอม
ที่จะเผชิญกับปญหาอื่น ๆ ตอไป  
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    2. รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี
แนวคิดพื้นฐานที่เหมาะสม 3 ประการ ดังนี้  
        2.1 การฝกอบรมอยางมีสวนรวม เปนแนวคิดที่ใชกลวิธีและขอดีของการมีสวนรวมมาพัฒนา
ศักยภาพของผูเขาอบรม โดยจัดประสบการณการเรียนรูใหตามความสนใจในกรอบของหลักสูตร บนหลักการ
และทักษะตาง ๆ ที่จําเปน (จงกลนี ชุติมาเทวินทร. 2544 :125)  
       2.2 การอบรมเพื่อแกไขปญหาการปฏิบัติงานแบบครบวงจร ซึ่งกระบวนการอบรมมี 22 ขั้นตอน 
ไดแก 1) สํารวจปญหาหรือความจําเปน 2) ระบุปญหา 3) ระบุสาเหตุของปญหา 4) นิยามปญหา 5) เสนอ
ทางเลือกเพื่อแกปญหา 6) ประเมินทางเลือก 7) ตกลงใจเลือกวิธีการแกปญหาทางใดทางหนึ่ง โดยที่ 8) แนว
ทางเลือกมี 2 แนวทางคือ เลือกการฝกอบรม และเลือกวิธีอื่นที่ไมใชการอบรม ซึ่งถาเลือกการฝกอบรม ให
ดําเนินขั้นตอ ๆ ไปคือ 9) วิเคราะหหาความจําเปน 10) ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงคในวัตถุประสงค 11) ระบุวิธี
วัดผลการปฏิบัติงาน 12) ระบุกลุมเปาหมายและเนื้อหาวิชาอบรม 13) เตรียมแบบทดสอบ 14) เตรียมเทคนิค 15) 
พัฒนาสื่อและอุปกรณการสอน 16) ทดลองแบบทดสอบการอบรม 17) ดําเนินการอบรม 18) วัดการเรียนรูหลัง
อบรม 19) ผูอบรมกลับไปทํางาน 20) การติดตามผล 21) วัดผลการปฏิบัติงานภายหลังการอบรม และ 22) 
ตรวจสอบพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงาน 
                    2.3 การฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนรูปแบบการฝกอบรมที่ ใหความสํ าคัญ 
ทั้งการเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะการทํางานและเจตคติที่ดีตอการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน โดย
การอบรมตองทําใหครบระบบอยางทั่วถึง ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติเพื่อเอื้อซึ่งกันและกัน ดังนั้นการ
ฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จําเปนตองเพิ่มพูนทั้งความรูความสามารถ และทักษะใน
การทํางาน รวมทั้งกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอการทํางานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ใหกับบุคลากร
ทั้งโรงเรียน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียน ขั้นตอนสําคัญในการ
กําหนดโปรแกรมการฝกอบรมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การระบุปญหา 2) การระบุแนว
ทางแกไขปญหาที่อาจเปนไปได 3) การนําแนวทางนั้นไปใช 4) การประเมินโปรแกรม และ 5) การพิจารณา
ปรับปรุงแกไข (ถาจําเปน) โดยโปรแกรมดังกลาวมีลักษณะเฉพาะสําคัญ ไดแก 1) เริ่มที่ความตองการของครู
และโรงเรียน 2) จะตองอยูภายใตภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนหรือสวนกลาง 3) จะตองใชสังกัปสําคัญ (Key 
concepts) และคําสําคัญ (Key words) ที่ไดกําหนดไวในกระบวนการวางแผน การนําไปใชและการประเมิน 4) 
กิจกรรมทุกอยางจะตองกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของโรงเรียน และทุกคนตองใหความรวมมือ และ 
5) กระบวนการฝกอบรมถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติดวยความเขาใจ (ประวิต เอราวรรณ และคณะ. 2541 : 19-21)     
         จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแนวคิดพื้นฐานทั้ง 3 ประการที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด มีจุดเนนสําคัญสอดคลองกันคือ การมี

สวนรวมในการพัฒนาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยประเด็นที่รวมกันพัฒนานั้นเปนเรื่องที่สอดคลองกับ

สภาพ  ปญหาและความตองการ  ซึ่งแนวคิดเหลานี้สอดคลองและเหมาะสมอยางยิ่ งที่ ผู วิจัย เลือกใช

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถใน
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การจัดการเรียนรูที่เนนการคิด นอกจากนี้ จากการศึกษาผลงานวิจัยของคนอื่น ๆ ไดขอคนพบที่สอดคลองกันวา 

การพัฒนาครูโดยใชการฝกอบรมตามแนวคิดดังกลาวเปนรูปแบบที่เหมาะสม สามารถพัฒนาครูใหมีความรู 

ทักษะการปฏิบัติงานในประเด็นที่ตองการพัฒนาไดเปนอยางดี รวมทั้งเกิดเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานในเรื่อง

นั้น ๆ ดังเชน ผลงานวิจัยของอนันต เพียรพานิชย (2550 : ออนไลน) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูสูการ

ปฏิรูปการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดําเนินการวิจัยเปน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ครูสูการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระยะที่ 2 เปนการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูสูการปฏิรูป

การเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบเปนครูตนแบบการปฏิรูปเรียนรูจาก

โรงเรียนในกลุมเครือขายศรีปทุม จํานวน 22 คน ไดมาโดยการเปนอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ

พัฒนาครูสูการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสม มี 3 องคประกอบ ไดแก การวางแผนการ

พัฒนา การปฏิบัติการพัฒนา และการประเมินการพัฒนา สวนผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูโดย

ผูเช่ียวชาญ พบวา โครงสรางรูปแบบการพัฒนาครู และกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความชัดเจน ความงายตอ

การนําไปใชอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูโดยครูกลุมตัวอยาง พบวา 

โครงสรางรูปแบบการพัฒนาครู มีความเปนประโยชน มีความเปนไปได มีความถูกตอง มีความเหมาะสม และ

ครูมีความพึงพอใจตอกระบวนการพัฒนาครูและการบริหารจัดการของผูวิจัยดานกระบวนการพัฒนาครู ดาน

การอํานวยความสะดวก ดานการสนับสนุน ดานการสรางความกระจางชัด ดานการมีสวนรวม ดานการมี

เสรีภาพทางการคิด อยูในระดับมาก ผลงานวิจัยของ บุญชวน วงศชา (2550 : ออนไลน) เรื่อง การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการประชุมปฏิบัติการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนโนนคอ

วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ กลุมเปาหมายหลักไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนโนนคอวิทยาคม  จังหวัดศรีสะเกษ   

จํานวน 24 คน และกลุมเปาหมายรวม ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2,3 , 4  และ 6 จํานวน 120 คน  

ผูปกครองนักเรียน จํานวน 120 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แผนการการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครู หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการ นวัตกรรม และแบบวัด 

ตาง ๆ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบงออกเปน 4  ขั้นคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตและบันทึกผล 

และขั้นการสะทอนผล หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการแบงเปน 3 ระยะ ดําเนินการประชุมปฏิบัติการ รวม

ทั้งสิ้น 40 ครั้ง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามประเมินความรูความสามารถของครู 

แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบบันทึกการสังเกต แบบสอบถามความ

พึงพอใจโครงการการพัฒนา  ผลการวิจัย  พบวา ครูที่เขารับการพัฒนามีความรู ความสามารถในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางถูกตอง และเปนแผนที่มีคุณภาพ โดยความรูความสามารถ

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง หลังการ

พัฒนาเพิ่มขึ้นเปนระดับมาก และความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของทั้ง ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา ตอโครงการการพัฒนาครูอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รัชนี 
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ขวัญบุญจัน และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2547 : ออนไลน) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทํา

สาระหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

กลุมตัวอยางเปนครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ต้ังแตระดับช้ัน ป.1-ม.6 จํานวน 65 คน จากกรุงเทพฯ และ

จังหวัดเพชรบุรี โดยแบงออกเปนกลุมควบคุม 4 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนอนุบาล

เพชรบุรี โรงเรียนสายน้ําผึ้ง และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ กลุมทดลอง 4 โรงเรียนประกอบดวย โรงเรียนพญา

ไท โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย โรงเรียนบดินทรเดชา 1 และโรงเรียนพรหมาณุสรณ  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

3 ชวง ชวงที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนละ 3 วัน ดวยการใชรูปแบบการจัดทํา

สาระหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ชวงที่ 2 การนิเทศติดตามผลหลังการอบรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและ

ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ชวงที่ 3 การประชุมสัมมนาสรุปผล และประเมินผลเจตคติ

ของครูผูสอนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครู ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการจัดทําสาระหลักสูตรมีประสิทธิผลตอ

การพัฒนาครูผูสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัด

เพชรบุรี กลาวคือ ครูมีความรูความสามารถและเจตคติดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทําใหทุก

โรงเรียนไดสาระหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดี  
 

ขอเสนอแนะ 
 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่ เนน 
การคิดที่พัฒนาขึ้น สามารถสงเสริมใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด อีกทั้งยังมีความ        
พึงพอใจตอการใชรูปแบบดังกลาว ดังนั้นจึงควรมีการนําผลการวิจัยไปใช  ดงันี้ 
       1.1 ผูบริหารและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมและพัฒนาครูในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรสง เสริมใหมีการนํ ารูปแบบการพัฒนาครู ใหมีความสามารถในการจัดการ เรียนรู 
ที่เนนการคิด ซึ่งไดผานขั้นตอนการพัฒนาอยางเปนระบบ ไปใชในการพัฒนาครูใหมีความสามารถจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.2 จากผลงานวิจัยของประวิต เอราวรรณ และคณะ (2541 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอการ
บรรลุความสําเร็จของพัฒนาครูคือ “ความพรอมของโรงเรียน” อันไดแก ผูบริหาร และครูตองมีความพรอมที่จะ
พัฒนาตนเอง ดังนั้นในการนํารูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดที่
พัฒนาขึ้นไปใช จะตองคํานึงถึงปจจัยดังกลาวดวย  
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  1.3 การพัฒนาครูตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มุงเนนใหครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
การคิด และนําไปใชในสถานการณหองเรียนจริง ซึ่งจําเปนตองไดรับการนิเทศ ใหคําปรึกษา และใหขอมูล
ยอนกลับอยางตอเนื่อง ดังนั้นในการนํารูปแบบการพัฒนาครูไปใช จึงตองมุงเนนใหครูที่เขารับการพัฒนาได
ปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง ภายใตการดูแลชวยเหลือของวิทยากร ซึ่งจะชวยเสริมสรางใหครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่เนนการคิดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

     2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนน
การคิด ในบริบทพื้นที่โรงเรียนอื่นๆ ตอไป โดยเนนกิจกรรมของการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และมี
การศึกษาความสามารถในการคิดของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ครูนําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการ
คิดไปใชในสถานการณจริง  
                   2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนน
การคิด รวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน ทักษะการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของครู    
                   2.3 ควรนําแนวคิด การฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การฝกอบรมแบบมีสวนรวม และการ
อบรมเพื่อแกไขปญหาแบบครบวงจร ไปพัฒนารูปแบบการฝกอบรมครูใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีใน
ประเด็นอื่น ๆ เชน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เปนตน  
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     การศึกษาลักษณะบงชี้คุณภาพ
การผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สมศักดิ์  เจริญสุข 1 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะบงช้ีและสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อใชเปนเกณฑในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตกําลังคนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กระบวนการวิจัยดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การกําหนดกรอบการศึกษาลักษณะ
บงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รับรองกรอบและ
รูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกําลังคน ระยะที่ 2 เปน
การศึกษาลักษณะบงช้ีและสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดําเนินการตาม
กรอบและรูปแบบที่ผานการรับรองจากผูเช่ียวชาญโดยการสํารวจคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สงผลตอคุณภาพ
การผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน 4  ดาน คือ 1) ดานปจจัยในการผลิตกําลังคน 2) กระบวนการ
ผลิตกําลังคน 3) คุณภาพผลผลิต และ 4) ผลกระทบตอระบบการผลิตกําลังคน จากผูไหขอมูล 4  กลุม  คือ 
ผูสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูบริหารหนวยงานการผลิตกําลังคน  ผูบริหารหนวยงานผูใช
กําลังคนและผูประกอบอาชีพอิสระดานการผลิตและบริการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิเคราะหผลและ
นํามาใชเปนลักษณะบงช้ีเพื่อสรางเปนเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่ง
ประกอบดวย  7  องคประกอบ  คือ 1)  โครงสรางหนวยงานการผลิตกําลังคน  2)  กระบวนการเรียนการสอน  
3)  การฝกประสบการณวิชาชีพ  4) การบริหารจัดการ  5) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6 )  การติดตามประเมินคุณภาพ
ผลผลิต  และ 7)  กระบวนการประกันคุณภาพ  และเกณฑคุณภาพมี  148  ลักษณะบงช้ี  ดําเนินการสอบทวน
เกณฑคุณภาพโดยใชเทคนิคเดลฟาย โดยผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   จํานวน 18  คน  และประเมินเกณฑคุณภาพโดยการสํารวจความเห็นจากผูใชเกณฑคุณภาพที่เปน
ผูบริหารหนวยงานผลิตกําลังคนและผูสอนในสาขาเทควิชาโนโลยีอุตสหกรรม  จํานวน  60 คน  
               ผลการวิจัยพบวาเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นเหมาะสมที่จะ
นําไปใชเปนเกณฑในการพัฒนาคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในระดับมาก  

 

                                                           
1 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 
 

The objective of this research was to study  the quality indicators of manpower production for 
industrial technology to be used as quality criteria for improvement of manpower production process in  
Rajabhat Universities. The research procedure was undertaken in two steps. The fist step was to set the study 
framework of quality indicators and quality criteria development model. The framework and model approved 
by quality and standard manpower production expert. The second step was to study in indicators and develop  
quality criteria for industrial technology manpower production process. Survey of desirable characteristics in 
four factors was 1) production input 2) production process 3) output quality and 4) impact on production 
process. Data were collected from four sample groups: 1) teachers of industrial technology program, 2) 
administrators in industrial technology manpower production unit, 3) users of manpower in industrial 
technology, and 4) entrepreneurs in production and service related to industrial technology. Analysis the 
desirable characteristic for quality indicators and development  quality criteria consisted of 7 factors: 1) 
structure of manpower production unit, 2) teaching and learning process, 3) on the job training, 4) 
management, 5) student development activities, 6) follow up and assessment  process, and 7) quality 
assurance process. They were 148 quality indicators for all seven factors. The quality criteria and indicators in 
industrial technology manpower production verified by 18 expert of quality and standard manpower 
production  for standard efficiency on Delphi Technique. A survey  of 60 samples from  administrators in 
industrial technology  manpower  production unit and  teachers in  industrial technology program who used 
the quality criteria and indicators as conducted to ensure the usability of the developed manpower production 
quality. 
               The finding revealed that: The quality criteria and indicators developed manpower production 
standard for industrial technology was appropriate at a high level to be used as criteria for industrial 
technology manpower in order to improve the manpower production in industrial technology in Rajabhat  
Universities. 
 

ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 
 

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกอยางกวางขวาง เห็นไดจากเทคโนโลยีขาวสารขอมูลกาวเขาสูโลกยุคดิจิตอล (Digital  Age) ซึ่งนําไปสู
ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ที่ทําใหการสื่อสารสามารถ ทําไดสะดวก   รวดเร็วและติดตอกันไดทั่วโลกดวยการ
ใชระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Network) การเปลี่ยนแปลงวิทยาการตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองโดยตรง ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในดานความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
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และวิทยาการสมัยใหมจึงเปนประโยชน  เพราะจะชวยให มนุษยสามารถปรับตัวใหพรอมที่จะเผชิญกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  และตองปรับวิธีการทํางานและการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  โดยจะตองเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สามารถสรางและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจนมีศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสูงพอที่จะแขงขันไดในระดับสากล  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาดานธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544 : 
3) ดังนั้นจึงตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบ มีการพัฒนาหรือสรางองคความรูดานเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549 : 2) การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาดานเทคโนโลยีจึงเปนแนวทางสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูผลสําเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
                ระบบคุณภาพเขามามีบทบาทในการพัฒนาคณุภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในระดับสากล ทั้งดานการผลิตทางอุตสาหกรรมและดานการพัฒนาคุณภาพกําลังคนและ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การนําระบบคุณภาพและมาตรฐานมาใชในการกําหนดเกณฑการผลิต
กําลังคนเปนการควบคุมคุณภาพของผลผลิตกําลังคนจากสถาบันการศึกษาในรูปของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนขอบังคับในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งกําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและคุณภาพภายนอกเพื่อเปนหลักประกันดานมาตรฐานกระบวนการผลิตกําลังคน รวมถึงเปนการ
ประกันคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาวาเปนไปตามความตองการของสังคมและอาชีพ  (สุวิทย  มูลคํา และ 
อรทัย  มูลคํา. 2545 : 7) 

การพัฒนาประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมอันมี เทคโนโลยีและการใชความรู เปนฐาน                                         
ในการพัฒนา   จึงตองปรับกลยุทธให เหมาะสมกับสภาพการณ  ตองเตรียมกําลังคนที่มีคุณภาพสู
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตใหมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น ประกอบกับปจจุบันขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางดานเทคโนโลยีของประเทศอยูในระดับต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการพัฒนางานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  
ขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีไมเพียงพอ เนื่องมาจากปญหาการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพ จึงสามารถคิดคนนวัตกรรมใหมๆ มาใชประโยชนไดอยางจํากัด (ทิพวรรณ  
ต้ังจิตพิบูลย. 2544 : 32)   
               โฉมหนาทางอุตสาหกรรมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต วัฒนธรรมการทํางานในโลก
อุตสาหกรรมยุคใหมมีวิวัฒนาการทั้งดานโครงสรางทางอุตสาหกรรม ระบบการผลิต การบริหารและการบริการ
ปรับเปลี่ยนไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม (วีระพันธ  สิทธิพงศ. 2539 : 48) ดวย
เหตุนี้แนวคิดในการผลิตกําลังคนสูอาชีพในภาคอุตสาหกรรมจึงเปลี่ยนไปดวย 
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               เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรจัดเปนเทคโนโลยีที่มีความสําคัญยิ่งในปจจุบัน  
สามารถนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท โดยเขามาในรูปของการควบคุมระบบการผลิตและ
การบริหารจัดการ  ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2545 : 83)  อางถึง  Zbigniew  Brzezinski ที่เรียกสังคมปจจุบันวาเปน
สังคม “เทคเนโทรนิก (Technetronic)” ซึ่งหมายถึงสังคมที่นําเอาเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสที่สอด
ประสานกันมาใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การพัฒนากําลังคนเพื่อเขาสู
ระบบโลกของงานในอนาคตโดยเฉพาะการผลิตนักเทคโนโลยีเขาสูสังคมของงานและอาชีพดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จึงตองพัฒนาคุณลักษณะของคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตกําลังคนที่จะออกไปประกอบอาชีพตองมีการกําหนดแผนการพัฒนากําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการกําหนดจุดมุงหมายที่สําคัญคือการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ  สรางศักยภาพและทักษะในตัว
มนุษย  นําเอามาตรฐานตาง ๆ  ไปปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อเตรียมกําลังคนเขาสูระบบเศรษฐกิจใหมที่ตองมีการ
แขงขันกันภายใตกรอบอันเปนมาตรฐาน   นอกจากนี้ยังตองสรางกระบวนการ ระบบคิดและทําอยางเปนระบบ 
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน มีการจัดการและสั่งสมทางปญญาเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป       
                นักเทคโนโลยี เปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม เพราะนัก
เทคโนโลยีจะตองเขาไปมีบทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใชในการผลิตและ
บริการในภาคอุตสาหกรรม  ดวยเหตุดังกลาว นักเทคโนโลยีจึงตองไดรับการฝกทักษะวิชาชีพ     สามารถ
ประยุกตใชงานการวิจัย รวมวิเคราะหและออกแบบงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีกับนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกร  ใหคําแนะนําปรึกษาแกชางเทคนิคในงานประกอบ  ทดสอบและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบ  รวมถึง
การพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่พึงประสงคใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี เปนภาระหนาที่สําคัญของ
สถาบันการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น   มีหนาที่จัดการศึกษา  สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูงเพื่อผลิตกําลังคนสาขาวิชาชีพตาง ๆ  สูตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  (วิสูตร    
ธนชัยวิวัฒน. 2547: 2)  จึงตองมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตกําลังคนใหมีประสิทธิภาพและสามารถมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  สอดคลองกับความตองการของหนวยงานและสถานประกอบการผูใชกําลังคน จาก
ผลการวิจัยของสถาบันราชภัฏพระนคร (2541:82) พบวา คุณภาพการผลิตผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีปญหาดานเครื่องมือ  เครื่องจักรลาสมัยไมทันตอเทคโนโลยีและมีจํานวนไมเพียงพอ  
ไมมีการพัฒนาผูสอนใหมีความรูความสามารถและทักษะใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปญหาดาน
คุณภาพที่เกิดขึ้นดังกลาวเกี่ยวของสัมพันธกับปจจัยในการผลิต กระบวนการผลิตกําลังคนทั้งระบบและ
ผลกระทบจากอิทธิผลภายนอก 
               ปจจุบันกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบการผลิตและบริการใน
ภาคอุตสาหกรรมอยางมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองแกปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกําลังคนดานนี้
อยางเรงดวน โดยทําใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานแกระบบการผลิตกําลังคนของสถานศึกษา ทั้งดานหลักสูตร 
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กระบวนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลผลิตหรือผูสําเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพการผลิต
กําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนเกณฑกําหนดคุณภาพใหครอบคลุมกระบวนการผลิตกําลังคน
ทางดานนี้ตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

                  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบงช้ีและสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ใชเปนเกณฑปรับปรุงคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

การนําทฤษฎีเชิงระบบมาใชในการศึกษาลกัษณะบงชี้คณุภาพ 
 

                  การนําแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงระบบแบบองครวม (Total  Approach Analysis) มาใชเปน
แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการพัฒนาองคประกอบตัวบงช้ีดานคุณภาพการผลิตกําลังคนโดยพิจารณา
จากคุณลักษณะของระบบที่เปนระบบเปด  มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม ซึ่งมีการรับปจจัยนําเขาจาก
สภาพแวดลอมและสงผลผลิตออกมาใหสังคม   ระบบมีจุดมุงหมาย มีกระบวนการทํางาน มีรูปแบบที่แนนอน
คงที่และมีความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ  ภายในระบบ และระบบมีกลไกในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง ซึ่งเปนผลยอนกลับ (Feedback) สงกลับไปเปนปจจัยปอนเขาอีกครั้งหนึ่ง  Nadler (1981 : 32) ไดกําหนด
องคประกอบของกระบวนการเชิงระบบแบบองครวมไว 5 องคประกอบ  คือ 1) การวางแผนกลยุทธ (Pursuing 
a Strategy)  2) การกําหนดแนวทางและเสนอวิธีการแกปญหา (Specifying and Presenting the Solution)    3) 
การมีสวนรวมของประชาชนจากสถานการณจริง (Involving People from the Real World)  4) การใชทฤษฎี
และขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม (Using Information and Knowledge) และ 5) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
(Arranging for Continual Change and Improvement)  ซึ่งเปนประโยชนในการวิเคราะหองคประกอบของเกณฑ
คุณภาพและลักษณะบงช้ีคุณภาพการผลิตกําลังคนอยางมาก 
               ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามาสรุปเปนแนวคิดในการศึกษาลักษณะ
บงช้ีและสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีองคประกอบ คือ 1) 
องคประกอบดานโครงสรางหนวยงานการผลิตกําลังคน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน  3) ดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพ  4) ดานกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน  5) ดานการบริหารจัดการ  6) ดานการติดตามประเมิน
คุณภาพผลผลิต   และ 7) องคประกอบดานการประกันคุณภาพผลผลิต  ดําเนินการตามทฤษฎีเชิงระบบ (System 
Approach)  โดยศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพใน 4  ดาน  ดังนี้ 

1. ลักษณะบงช้ีคุณภาพดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย  หลักสูตร  ผูสอน  ผูเรียน  ปจจัยสนับสนุน 
การผลิตกําลังคน 
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2. ลักษณะบงช้ีคุณภาพดานกระบวนการผลิตกําลังคน ประกอบดวย ระบบบริหารจัดการ การเรียน 
การสอน การฝกประสบการณวิชาชีพ  การพัฒนาผูเรียนและการประกันคุณภาพผลผลิต 

3. ลักษณะบงช้ีคุณภาพดานคุณภาพผลผลิตกําลังคน ประกอบดวย การติดตามประเมินคุณภาพ 
ผลผลิต 

4. ลักษณะบงช้ีดานผลกระทบตอคุณภาพการผลิตกําลังคน  
                   จากการวิเคราะหเอกสารและแนวคิดในการศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพ สามารถนํามาสรางเปนผัง
กรอบการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ตามแนวคิดดานการปรับปรุงคุณภาพของ Edwards W. Deming   ดังนี้ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคน 
                                 ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย                                                                                                      
 

                การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน  2  ระยะ  คือ   
               ระยะที่ 1 การกําหนดกรอบการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิต
กําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach) ผสานกับแนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพของ Edward W. Deming นํามากําหนดกรอบและสรางเปนรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการ
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ผลิตกําลังคน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิเคราะหและวางแผนการศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพ 2) ปฏิบัติ
ตามแผน 3) การสอบทวนเกณฑคุณภาพ และ 4) ประเมินเกณฑคุณภาพ  พิจารณาความเหมาะสมของกรอบ
การศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพ โดยผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
กําลังคน จากหนวยงานผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 18 คน  วิเคราะหผลโดยใชคาสถิติ
มัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Rang)  เกณฑพิจารณายอมรับกรอบและรูปแบบ
การสรางเกณฑคุณภาพ ใชคามัธยฐานตั้งแต 3.50  ขึ้นไป  และคาพิสัยควอไทล 1.50  ลงมา 
                 ระยะท่ี 2  ศึกษาลักษณะบงช้ีและสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยดําเนินการตามกรอบและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพ ที่ผานการยืนยันความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ    
เริ่มจาก (1) การวิเคราะหและวางแผนการศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพ โดยวิเคราะหงานและภาระหนาที่ของ
หนวยงานผลิตกําลังคน  (2) การปฏิบัติตามแผนการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพ โดย
ศึกษาเอกสารดานการปรับปรุงคุณภาพการผลิตกําลังคนและสรางเครื่องมือสําหรับรวบรวมขอมูลดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สงผลตอคุณภาพการผลิตกําลังคน ใน 4 ดาน คือ 1) ดานปจจัยการผลิตกําลังคน 2) 
ดานกระบวนการผลิต  3) ดานคุณภาพผลผลิต และ 4) ดานผลกระทบที่มีตอระบบการผลิตกําลังคน ขอมูลได
จากกลุมเปาหมาย 4  กลุม จํานวน 162 คน  คือ ผูสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผูบริหารหนวยงาน
ผลิตกําลังคน  ผูบริหารหนวยงานผูใชกําลังคนและผูประกอบอาชีพอิสระดานผลิตและบริการดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
สรุปผลการวิเคราะหและเลือกคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผานเกณฑกําหนด คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมตํ่ากวา  0.50 โดยนํามาสังเคราะหใหมรวมกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อ
ใชเปนลักษณะบงช้ีดานคุณภาพ  รางเกณฑคุณภาพตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการผลิตกําลังคน
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประกอบดวย  7  องคประกอบ 148 ลักษณะบงช้ี คือ 1) โครงสรางหนวยผลิต
กําลังคน ประกอบดวย ลักษณะบงช้ีดานหลักสูตร ผูสอน ผูเรียนและปจจัยสนับสนุนการผลิตกําลังคน   2)  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ลักษณะบงช้ีดานการ เตรียมการ ขั้นการสอน สื่อ การใช
เทคโนโลยีและการวัดผลและประเมินผล  3) การฝกประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย ลักษณะบงช้ี  
ขั้นเตรียมการ ขั้นฝกประสบการณวิชาชีพและขั้นประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ  4)  กิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียน ประกอบดวยลักษณะบงช้ีดาน กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพผูเรียน กิจกรรมดานประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและกิจกรรมพิเศษ  5) การบริหารจัดการ ประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ และการบริหารงานดานพัสดุ ครุภัณฑและอาคาร
สถานที่  6) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลผลิตกําลังคน ประกอบดวย ลักษณะบงช้ีดานงานฐานขอมูล
และการสํารวจติดตามประเมินผลผลิตกําลังคน และ 7) กระบวนการประกันคุณภาพผลผลิต ประกอบดวย 
ลักษณะบงช้ีดานการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและผลกระทบตอคุณภาพการ
ผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3) ดําเนินการสอบทวนมาตรฐานโดยผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 18 คน  เครื่องมือที่ใชประกอบดวยเอกสาร
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เกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ การ
สอบทวนใชเทคนิคเดลฟาย เพื่อหาผลสรุปความเห็นของผูเช่ียวชาญตอเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใชเกณฑการพิจารณายอมรับมาตรฐานที่คามัธยฐาน 3.50  ขึ้นไป และคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล 1.50 ลงมา และ (4) การสํารวจความเห็นของผูใชมาตรฐานเพื่อประเมินมาตรฐาน  โดยสอบถามจาก
กลุมตัวอยางที่เปนผูใชเกณฑคุณภาพ  ไดแก ผูบริหารหนวยงานผลิตกําลังคนและผูสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จํานวน 60  คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกณฑที่นํามาใช
พิจารณา คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 ขึ้นไป  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย                 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
              1. แบบสอบถามดานกรอบการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิต
กําลังคน 
            2. แบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สงผลตอคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กําหนดจาก 4 ดาน  คือ  1) ดานปจจัยที่ใชในการผลิตกําลังคน  2) ดานกระบวนการผลิตกําลังคน  
3) ดานคุณภาพผลผลิตกําลังคน  และ  4) ดานผลกระทบที่มีตอการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
              3. เอกสารรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแบบสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคน  เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 
ระดับ  โดยสอบถามในประเด็นความเหมาะสม  ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของเกณฑคุณภาพการ
ผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 4. แบบสอบถามความเห็นของผูใชเกณฑคุณภาพ 

กลุมเปาหมาย 
1. ผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกําลังคน  จํานวน 18 คน 

              2. ผูสอน จํานวน 43 คน ผูบริหารหนวยงานการผลิตกําลังคน 44 คน ผูบริหารหนวยงานผูใชกําลังคน 
39 คน และผูประกอบอาชีพอิสระดานการผลิต และบริการทางเทคโนโลยี  จํานวน 36  คน  รวม 162  คน 

3. ผูใชเกณฑคุณภาพ  ประกอบดวย ผูบริหารหนวยงานการผลิตกําลังคนและผูสอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 60 คน 
 

ผลการวิจัย 
 

                1) กรอบการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ที่กําหนดขึ้น ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหและวางแผนการศึกษาลักษณะบงช้ี
คุณภาพ 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การสอบทวนเกณฑคุณภาพ  และ 4) การประเมินเกณฑคุณภาพ  ผูเช่ียวชาญ
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เห็นวามีความเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนกรอบและรูปแบบในการสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับมาก   
                  2) เกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ที่สรางขึ้นประกอบดวย  
7 องคประกอบ 148 ลักษณะบงช้ี  พบวา ผูเช่ียวชาญดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกําลังคน เห็นวาเกณฑ
คุณภาพมีความเหมาะสมที่จะใช เปนเกณฑในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับมาก และผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในระดับสูงผูใช
มาตรฐาน ประกอบดวย ผูบริหารหนวยผลิตกําลังคนและผูสอนในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นวา เกณฑ
มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การอภิปรายผลการวิจัย ดําเนินการเปน 2 สวน ประกอบดวยสวนที่ 1 อภิปรายผลดานการกําหนด
กรอบในการศึกษาลักษณะบงช้ีและรูปแบบการสรางเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจากกรอบแนวคิดกระบวนการเชิงระบบผสานกับวิธีปรับปรุงคุณภาพของ Deming โดยกําหนด
เปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหและวางแผนการศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพ 2) การปฏิบัติตามแผนการศึกษา
ลักษณะบงช้ีและการสรางเกณฑคุณภาพ 3) การสอบทวนเกณฑคุณภาพ และ 4) การประเมินเกณฑคุณภาพ 
กรอบการศึกษาดําเนินการอยางเปนระบบ  ผูเช่ียวชาญเห็นวารูปแบบที่กําหนดขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับความเห็นของ Levis (2001: 59) ที่กลาวถึงวิธีการทางระบบเปนกระบวนการที่สรางความ
เช่ือมั่นที่นําใหการดําเนินงานไปสูความสําเร็จ ในสวนที่ 2 เปนการอภิปรายผลลักษณะบงช้ีและการสรางเกณฑ
คุณภาพการผลิตกําลังคน ตามรูปแบบการศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยอภิปรายผลลักษณะเฉพาะของเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
สรางขึ้น คือ องคประกอบที่ 1 โครงสรางหนวยงานการผลิตกําลังคน องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 3 การฝกประสบการณวิชาชีพ องคประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน องคประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ องคประกอบที่ 6 การตรวจสอบติดตามประเมินผลผลิตและองคประกอบที่ 7 ดานการ
ประกันคณุภาพผลกําลังคน ทุกองคประกอบมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิต
กําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะบงช้ีคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. สถานศึกษาที่เปนหนวยงานทําหนาที่ผลิตกําลังคน  ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนประโยชนตอ
หนวยงานการผลิตกําลังคนเพื่อใชเปนเกณฑในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตกําลังคน  ทั้งดาน
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การบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนการสอน   นําไปสูคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต  คือผูสําเร็จ
การศึกษา  เปนหลักประกันดานคุณภาพ  เปนที่ยอมรับของสังคม  

2. หนวยงานผูใชกําลังคนซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับผลโดยตรงจากการผลิตกําลังคน สามารถนําเกณฑ
คุณภาพไปใชประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเขาทํางานในหนวยงานไดตรงตามความตองการ   

3. ควรนําเกณฑคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ
การผลิตกําลังคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏในสถานการณจริงและทําการศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการใช
เกณฑคุณภาพ   
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การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากการทําโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม 

ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ  รอดแกว1 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจาก
การทําโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม   การดําเนินงานวิจัยเปนการวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  ( Participation Action    Research)  กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษาไดมาจากการสุมแบบเจาะจง
จํานวน 31 คน ประกอบดวยนักศึกษาชั้นปที่  2  วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 15 คน และวิชาเอกคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  16  คน  ปการศึกษา  2552  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยมี 2 ชนิด  ไดแก  1)โครงการพัฒนาสังคมเพื่อชวยแกปญหาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ 2)แบบ
วัดจิตสาธารณะ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะกอน-หลังดําเนินโครงการพัฒนา
สังคม  คือคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  (t – test  Dependent Samples) ขอมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะหโดยใชการนําเสนอผลงานโครงการพัฒนาสังคมและการพรรณนา 
               ผลการวิจัย  พบวา 

1. หลังดําเนินโครงการพัฒนาสังคม นักศึกษามีจิตสาธารณะสูงกวากอนดําเนินโครงการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

2. นักศึกษารูสึกภูมิใจในผลงานที่มีสวนชวยเหลือพัฒนามหาวิทยาลัยและอยากทําสิ่งที่เปนประโยชน
ตอสวนรวมมากยิ่งขึ้น    
 

Abstract 
 

               The  purpose of  this  research  was  to   study  the  development  of  students’ public   mind  by  
doing  activities in Social  Development  Project.  This research was done by using Participation Action 
Research. The  samples in  this research were 31 students in the second year from Sakon Nakhon  Rajabhat 
University ,  composed  of  15 students  from  veterinary  technology  subject  major  in  Faculty of 
Agriculture  Technology  and  16 students   from    mathematic subject major  in   Faculty of  Science . The 
instruments  used were  the  public   mind  questionnaire   and  the Social  Development  Project  for  solving  
the Sakon  Nakhon  Rajabhat University  problems . The  statistics used   to analyze  data  were  mean,  

                                                           
1 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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standard  deviation and  t – test  for dependent samples . For  qualitative  data  analysis ,the  presenting  of 
Social  Development  Project’s  products  and  the  descriptive  method   were  used. 
The   results  were  found  that  : 
              1. The  Public  mind existed of  the  students  after  doing  the  Social Development  Project   was  
higher  than  before  at the .05  level. 
             2. Students felt proud in  work  product  which  were  in  partial  development  of  the Sakon  Nakhon  
Rajabhat University and  wanted  to   be  more  responsible to public. 
 

ความเปนมาของปญหา 
 

                     การพัฒนาคุณภาพคนใหเปนผูที่มีความเจริญทั้งทางดานจิตใจและปญญาเปนสิ่งสําคัญ การสราง
และพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ หากทุกฝายไดรวมมือกันพัฒนาเยาวชนใหรูจักคุณธรรม   ประพฤติปฏิบัติตัว
เปนคนดีมีประโยชนตอสังคมจนเปนนิสัย  มีจิตสํานึก   วิจารณญาณที่จะทําสิ่งที่จะเกิดผลดีตอตนเองและเปน
ประโยชนตอสวนรวม สังคมไทยก็จะเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว แตเปนที่นาสังเกตวาสังคมไทยในปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเฉพาะดานวัตถุ  ซึ่งรุดหนาไปมาก  ขณะที่ความเจริญทางดานจิตใจและปญญากาว
ตามไมทัน กอใหเกิดปญหากับบุคคลและสังคมโดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ถาเยาวชนเหลานี้ขาดจิตสํานึกที่
พึงประสงคจิตสํานึกที่ยอมรับกันวาเปนสิ่งที่เปนคุณงามความดีและเหมาะสมแลว เยาวชนเหลานี้จะมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนตาง ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ํา  สรางภาระและปญหาใหกับสังคม (อรพินทร ชูชม, อัจฉรา สุขารมณและ 
อุษา ศรีจินดารัตน. 2549: 1)  
 จิตสํานึกตอสวนรวมเปนลักษณะหนึ่งของจิตสาธารณะ ซึ่งในปจจุบันควรตองเรงพัฒนาเปนอยาง
ยิ่ง เพราะจิตสาธารณะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจใหเจริญตามทันเทคโนโลยี จิตสาธารณะคือ การ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม (ยุทธนา วรุณปติกุล. 2542 : 181-183) พรอมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม (บรรทม มณีโชติ. 2530 : 25) มีความปรารถนาที่จะชวยแกปญหาใหแกผูอื่นหรือสังคม (หฤทัย 
อาจปรุ. 2544 : 103-104) ดวยความเต็มใจ พิจารณาจากความรู ความเขาใจ ความรูสึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงลักษณะดังกลาว ไมวาจะเปนดานการรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ดานการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมในเรื่องสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม  ดานการรับรูและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น
และมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมรวมกัน เห็นไดวา จิตสาธารณะเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางยิ่งในการ
ยกระดับจิตใจของมนุษยใหหันมามองถึงประโยชนสวนรวม ชวยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งรวมมือกันพัฒนา
สังคมและประเทศชาติใหมีความสงบสุข ความพยายามในการปลูกฝงจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นในสังคมไทยใน
ปจจุบันจึงเปนหนาที่สําคัญของสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาและปลูกฝงผูเรียนทุกคนใหมจีิตสาธารณะ 
 ผูวิจัยในฐานะผูสอนจึงตองการที่จะนํานโยบายของมหาวิทยาลัยที่วา “เปนคนดี   มีจิตสาธารณะ มี
ทักษะในการทํางาน”  มาพัฒนาผูเรียนโดยการใหนักศึกษาไดฝกคิดและปฏิบัติสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม
สวนรวมหลังจากไดเรียนภาคทฤษฏีแลว นักศึกษาควรไดมีโอกาสฝกการปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสรางใหนักศึกษา
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คิดเปน คิดสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม  และนําความรูมาทดลองปฏิบัติจริงอันเปนการฝกทักษะการทํางาน
รวมกัน เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยจึงแบงกลุมนักศึกษากลุมละ5-6 คน คิดและทํา
โครงการพัฒนาสังคมที่กลุมสนใจกลุมละ 1 โครงการ และนําเสนอผลการทํางานเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามี 
จิตสาธารณะ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากการทําโครงการกิจกรรม
พัฒนาสังคม        
 

ระเบียบวิธีวิจัย    
 

                   การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 กลุมเปาหมาย 
 - กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา  เปนนักศึกษาชั้นที่  2  วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และวิชาเอกคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา  2552 จํานวนทั้งสิ้น  31  คน 
 - รายวิชาที่ทําการศึกษาวิจัย  ไดแก  วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
 - ระยะเวลาที่ดําเนินงานวิจัย  1  ภาคเรียน (มิถุนายน-กันยายน  2552) 
 

      ขั้นตอนในการดําเนินโครงการพัฒนาสังคม   มีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจปญหา แบงนักศึกษาเปนกลุม ๆ ละ 5 – 6   คน  สํารวจปญหาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร โดยใชวิธีสังเกตและสัมภาษณ  
 ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปญหา ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกปญหามากลุมละ  1  
ปญหา    
 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหา  นักศึกษาแตละกลุมทําแผนภูมิกางปลาเพื่อวิเคราะหหา
สาเหตุหลักและสาเหตุรองที่เปนตนเหตุทําใหเกิดปญหา โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลายรูปแบบ
กลาวคือ การสนทนากลุม   การระดมสมอง  การประชุมกลุมยอย เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 4 หาแนวทางพัฒนาหรือแกไขปญหาแตละกลุมรวมกับระดมสมอง คิดออกแบบ
แนวทางพัฒนา หรือแกไขปญหา แตละกลุมเขียนโครงการพัฒนา เพื่อแกไขปญหาที่เลือก โดยใชวิธีการแบบมี
สวนรวมหลากหลายรูปแบบคือการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  การระดมสมอง การประชุมกลุมยอย 
 ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติจริง  นักศึกษาแตละกลุมนําแนวทางพัฒนาหรือแกไขปญหาที่รวมกันออกแบบ
ไวไปปฏิบัติในสถานการณจริงโดยใชกระบวนการทํางานแบบรวมคิดรวมทํา    
 ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดําเนินงานของนักศึกษาทุกกลุม    อาจารยผูทําวิจัยนิเทศติดตาม 
แนวทางพัฒนา หรือวิธีแกไขปญหาที่นักศึกษานําไปปฏิบัติ เปนระยะๆทุกสัปดาหเปนเวลา  4 สัปดาห  และให
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นักศึกษาแตละกลุมประเมินผลการดําเนินงานในกลุมของตนเอง โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลาย
รูปแบบคือการสังเกต  การสัมภาษณ  แบบประเมินผลงาน  ภาพถาย  เปนตน ผูวิจัยวัดลักษณะจิตสาธารณะและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักศึกษาโดยเปรียบเทียบผลกอน-หลังดําเนินโครงการพัฒนาสังคม 
 ขั้นตอนที่ 7 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานสะทอนความคิด เสนอขอคนพบและผลกระทบตาง ๆ  
ที่ไดรับจากการดําเนินการวิจัย โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลายรูปแบบ คือ การนําเสนอในที่ประชุม
(หนาช้ันเรียน) ภาพถาย แสดงผลงานดวย Power point เปนตน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 1. โครงการพัฒนาสังคมเพื่อชวยแกปญหาที่สามารถทําไดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                 2. แบบวัดจิตสาธารณะ มีลักษณะเปนสถานการณที่จะตองแสดงพฤติกรรมโดยใหเติม
ขอความ 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลการคิดแกปญหาและจิตสาธารณะกอน – หลังดําเนินโครงการพัฒนา
สังคมดวยแบบวัดจิตสาธารณะ 

                             2. สังเกตและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาสังคม 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปรียบเทียบการคิดแกปญหาและจิตสาธารณะของนักศึกษากอน
และหลังดําเนินโครงการพัฒนาสังคม ดวยการทดสอบที (t-test ) 

2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ วิเคราะหผลการดําเนินงานที่รวบรวมจากการสังเกต การสัมภาษณ  
การตรวจผลงานโดยใชการพรรณนาประกอบภาพผลงาน 
    

สรุปผลการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1  การสํารวจปญหา   
               จากการใหนักศึกษาจํานวน 7 กลุมๆ ละ5-6  คน ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมปญหาที่สังเกตเห็นใน
มหาวิทยาลัย สรุปปญหาที่รวบรวมไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 : มกราคม – มิถุนายน 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(3) : January – June 2010 
  

 

84 

ตารางที่ 1  แสดงคาความถี่ของปญหาที่สํารวจพบในมหาวิทยาลัยเรียงตามลําดับ 
 

ปญหาที่พบ ความถี่ 
-แตงตัวไมเรียบรอย/ตามแฟชั่น 
-ขามถนนโดยไมใชสะพานลอย 
-จอดรถไมเปนระเบียบ/จอดในที่หามจอด 
-ไมประหยัดไฟฟา/น้ํา 
-ทิ้งขยะไมเปนที่เปนทาง 
-ขับรถยอนศร 
-อาคารเรียนไมสะอาด 
-ตนไมในมหาวิทยาลัยถูกตัดโคนไปมาก 

22 
15 
10 
6 
5 
5 
4 
2 

จากตารางที่  1   พบวา   ปญหาที่พบมากที่สุด  ไดแก นักศึกษาแตงกายไมเรียบรอยหรือแตงกายตามแฟชั่น 
 

ขั้นตอนที่ 2  คัดเลือกปญหา  
ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกปญหาที่เห็นวาเหมาะกับศักยภาพของกลุมในการ

แกปญหากลุมละ 1 ปญหา สรุปไดดังนี้ 
 

ตารางที่  2   แสดงปญหาที่นักศึกษาแตละกลุมเลือกทําโครงการพัฒนาสังคม 

กลุมท่ี ปญหาที่คัดเลือกมาทําโครงการพัฒนาสังคม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ที่นั่งเลนสกปรก 
หองคอมพิวเตอรสกปรก 
ขาดตนไมหนาอาคาร 
โรงยิมเนเซียมสกปรก 
หองLABสกปรก 
หองน้ําสกปรก 

            จากตารางที่  2   พบวา   นักศึกษาเลือกทําโครงการที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุม 
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
แตละกลุมนําปญหาที่เลือกมาวิเคราะหสาเหตุโดยใชผังกางปลาซึ่งจัดกลุมตามลักษณะงานไดดัง

ภาพประกอบที่ 1 
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ปญหาอาคารสถานที่สกปรก 

 
                                                      
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
ปญหาตนไมถูกตัด 

 
                                                      
                                                               
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  1   ผังกางปลาแสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
 

ขั้นตอนที่ 4  หาแนวทางพัฒนาหรือแกไขปญหา  
แตละกลุมรวมกันระดมสมองคิดออกแบบแนวทางพัฒนาหรือแกไขปญหา เพื่อจะทําใหสังคมดีขึ้น 

ขั้นตอนนี้จะชวยพัฒนานักศึกษาแตละกลุมใหรูจักใชทักษะกระบวนการคิดแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน  
มีจิตสาธารณะที่จะชวยเหลือพัฒนาสังคมสวนรวม   จากนั้นแตละกลุมเขียนโครงการพัฒนา หรือแกไขปญหาที่
เลือก  รวมกันพิจารณาวางแผนหาแนวทางพัฒนาหรือแกไขปญหาโดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลาย
รูปแบบ คือ การศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ การระดมสมอง การประชุมกลุมยอย สรุปผลการประชุม
วิธีแกไขปญหาไดดังนี้ 

 

อาคารสกปรก 

นักศึกษา 

อาจารย อาคาร สถานที่ 

มหาวิทยาลัย 

ทิ้งขยะ 

มักงาย 

ขาดจิตสาธารณะ 

คิดวาไมใชหนาที ่

ไมสนใจ 

มีเจาหนาที่นอย 
ถังขยะมีนอย 

มีหลายอาคาร 

กวางมาก 

    ตนไมถูกตัดโคน 

การพัฒนา 

อาคาร บุคลากร 

สิ่งแวดลอม 

ความเจริญทางวัตถุ 

สังคมเปลี่ยนแปลง 

ตองพื้นที่ใชพัฒนา 

หองเรียนมีนอย 

ไมพอ 

ภาวะโลกรอน 
มลภาวะเปนพิษ 

ขาดการดูแล 

ไมเห็นความสําคัญ 
 ของตนไม 
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ตารางที่  3  แสดงปญหาและวิธีแกไขปญหาที่นักศึกษาแตละกลุมเลือกนํามาทําโครงการพัฒนาสังคม 

กลุมท่ี ปญหา โครงการพัฒนาสังคม 
เพื่อแกปญหา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ที่นั่งเลนสกปรก 
หองคอมพิวเตอรสกปรก 
ขาดตนไมหนาอาคาร 
โรงยิมเนเซียมสกปรก 
หองLABสกปรก 
หองน้ําสกปรก 

การพัฒนาที่นั่งเลน 
หองคอมพิวเตอรนาใช 
การปลูกตนไมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
โรงยิมเนเซียมสะอาด 
การพัฒนาหองLAB 
หองน้ํานาใช 

 

   จากตารางที่  3   พบวา   นักศึกษาจะเลือกทําโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อชวยเหลือสวนรวม 
 

ขั้นตอนที่  5  ปฏิบัติจริง     
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันวางแผนและดําเนินงานตามความเหมาะสมและความพรอมของแตละกลุม

เพื่อพัฒนา หรือแกไขปญหาในสถานการณจริงโดยใชกระบวนการทํางานแบบรวมคิดรวมทํา   เพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานและการแกปญหา  ใหนักศึกษารูจักทํางานในสถานการณจริง  จนสามารถทํางานไดผล  พัฒนา
หรือแกปญหาจนเปนที่นาพอใจจึงยุติโครงการ โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลายรูปแบบคือ การปฏิบัติ
จริง การระดมสมอง การประชุมกลุมยอย  การสังเกต เปนตน  สรุปผลไดตัวอยาง  
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  โรงยิมเนเซียมสะอาด 
 

ภาพกอนปฏิบัติงานภาพกอนปฏิบัติงาน

 
 
 

ภาพหลังปฏิบัติงานภาพหลังปฏิบัติงาน
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  การปลูกตนไมอนุรักษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สํารวจพื้นที่
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ขั้นตอนที่   6  ประเมินผลการดําเนินงาน 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวิจัยประเมินผลการดําเนินงานของนักศึกษาทุกกลุม นิเทศติดตามแนวทางพัฒนาหรือแกไขปญหาที่
นักศึกษานําไปปฏิบัติเปนระยะๆทุกสัปดาหเปนเวลา 4 สัปดาห และใหนักศึกษาแตละกลุมประเมินผลการ
ดําเนินงานในกลุมตนเอง โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลายรูปแบบคือ  การสังเกต   การสัมภาษณแบบ
ประเมินผลงาน ภาพถาย เปนตน ผลการประเมินจะนําเสนอเปน 2 สวน คือ 1) ผลการพัฒนาเชิงปริมาณ และ    
2) ผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ 
                  ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ  จะไดนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  ดังนี้ 
ผลการพัฒนาการคิดแกปญหาและจิตสาธารณะ แสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่  4  แสดงผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะกอนและหลังดําเนินโครงการพัฒนาสังคมเพื่อแกปญหาของ  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รายการ จํานวน
นักศึกษา 

กอนดําเนิน
โครงการ 

 

หลังดําเนิน
โครงการ 

X 

D (D)2 t 

จิตสาธารณะ 
 

31 
 

95.10 108.57 289 3,543 11.02 

 จากตารางที่  4   พบวา  หลังดําเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม นักศึกษามีจิตสาธารณะสูงกวากอนดําเนิน
โครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ 
               จากการสัมภาษณนักศึกษา  พบวา  

1. นักศึกษารูสึกภูมิใจในผลงานที่มีสวนชวยเหลือพัฒนามหาวิทยาลัยและอยากทําสิ่งที่เปนประโยชน
ตอสวนรวมมากยิ่งขึ้นดังคําพูดของนายอภิสิทธิ์ โสรินทร นักศึกษาชั้นที่  2 วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่วา “ ผมรูสึกภูมิใจในผลงานและความเสียสละของกลุมอยางมากที่สามารถทําใหหอง 
LAB  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สะอาดนาอยู อาจารยและเพื่อนมีโอกาสไดเรียนรูในหอง LAB นี้  อีกครั้ง 
”นางสาวดวงแกว  กลิ่นจันทร  นักศึกษาชั้นที่  2 วิชาเอกคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  กลาววา  “ หนูรูสึกดีใจ
มากที่ทําใหหองน้ําของมหาวิทยาลัยสะอาดนาใช ไมมีกลิ่นเหม็น  ไมอายใคร ๆ  ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยของ
เรา ดีใจที่มีคนชมวาสะอาด” 

2. นักศึกษาไดฝกการคิดแกปญหาที่พบในการทํางานจริง  เชน งบประมาณไมพอ เพื่อนมีความคิดเห็น
ไมตรงกัน เพื่อนไมมาตามนัด เปนตน นักศึกษาแตละกลุมไดฝกทักษะการแกปญหา เชน  กลุมทําความสะอาดที่
นั่งพักผอนหนาอาคารเรียน  ขาดอุปกรณ  จึงไปขอยืมอุปกรณเจาหนาที่ประจําตึก ไดแก ไมกวาด ที่ตักผง ถังน้ํา   
สายยาง ทําใหลดคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

ขั้นตอนที่  7 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน สะทอนความคิด  เสนอขอคนพบและผลกระทบ 
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน สะทอนความคิด  เสนอขอคนพบและผลกระทบตาง ๆ  ที่ไดรับจาก

การดําเนินการวิจัย โดยใชวิธีการแบบมีสวนรวมหลากหลายรูปแบบคือ การนําเสนอในที่ประชุม (หนาช้ันเรียน) 
ภาพถาย แสดงผลงานดวย Power point  เปนตน  ขอคนพบจากการทํางาน มีดงันี้ 
                   1.ทําใหรูจักการทํางานรวมกันตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
                   2. ทําใหรูจักแกปญหาที่พบในการทํางานดวยความสุขุมเยือกเย็น   มองโลกในแงดี เชน นัดเพื่อน
แลวเพื่อนไมมา  คิดวาเขาอาจมีธุระจําเปนจริง ๆ  หรือเจ็บปวย 
                   3.ทําใหรูสึกมีความสุขที่ไดทําประโยชนใหแกสวนรวมใหแกมหาวทิยาลัย 
 

ขอเสนอแนะ 
 

           จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใชโครงงานพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาจิต
สาธารณะของนักศึกษาสามารถทําใหนักศึกษามีจิตสาธารณะสูงขึ้นได ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถนํา
ผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะใหแกนักศึกษาได และจะไดผลดียิ่งขึ้นถาทํา
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
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การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ
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     การพัฒนาหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่า 

Development of an Instruction-assisting Robot to Support the Management of 
Mathematics Learning Activities for Prathom Suksa 6  Students with Low 

Learning Achievement in Mathematics 
 มงคล  ศิริสวัสดิ ์1 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหุนยนตชวยสอนจาก “หุนมหัศจรรย” เดิมเปน “หุนมหัศจรรย 2”  และ 
“หุนมหัศจรรย 3”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ โดยใชหุนยนตชวยสอนที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75  และหาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรม  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียน
ที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  3) เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน  แบงวิธีดําเนินการออกเปน 3ชุดโครงการยอย  ระหวางปการศึกษา 
2547 - 2550 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทาแรวิทยา สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สกลนคร เขต 1  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย มี 4 ชนิด คือแผนการจัดการเรียนรูโดยใชหุนยนตชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีปกติ รูปแบบ
ละ 11 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก 0.25 - 1.00  
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 25 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก 2.16 - 4.58  คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอหุนยนตชวยสอนจํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนก 2.72 - 4.79  คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที   

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหุนยนตชวยสอน มีประสิทธิภาพ 77.02/76.67 และดัชนี

ประสิทธิผล 0.55 ซึ่งสงูกวาเกณฑที่ต้ังไว   

                                                           
1 ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนทาแรวิทยา 
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2) นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3) นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอหุนยนตชวยสอนในระดับ มากที่สุด 
โดยสรุป   การใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลเอื้อตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  จึงควร
สนับสนุนใหครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตอไป 

 

Abstract 
 

This study was to develop the instructional assisting robot from the original “Amazing Robot” to 
“Amazing Robot 2” and finally to “Amazing Robot 3”.Thus the purposes of this study were : 1) to develop 
learning activities in the mathematics learning entitled counting number and the addition, the subtraction, the 
multiplication and the division of counting number by using the instructional assisting robot with a required 
efficiency of 75/75; and to find out the effectiveness   indices of learning activities by using the instructional 
assisting robot; 2) to compare the achievement learning abilities of the students who learned using between 
the instructional assisting robot and the ordinary method; 3) to compare the attitudes towards mathematics 
learning the student who learned using the instructional assisting robot and the ordinary method;4) to study 
students satisfaction with the instructional assisting robot. The project was divided into three sub - projects 
which were run during academic years 2004 - 2008. The samples used in this study consisted of 2 classrooms 
of Prathomsuksa 6 students attending Tharaewittaya School under the Office of Sakon Nakhon Educational 
Service Area 1, selected by using simple random sampling. Four types of the instruments used in the study 
were learning plans using instructional assisting robot and the ordinary method, 11 plans each; a 40 - item 
mathematics achievement test with discriminatinon power ranging from 0.25 - 1.00 and a reliability of 0.91; a 
25 - item scale on student’s attitude toward mathematics learning with discrimination power ranging from 
2.16 - 4.58 and a reliability of 0.91 ; a 20 item - scale on satisfaction with learning activities using the 
instructional assisting robot with discrimination power ranging from 2.72 - 4.79 and a reliability of 0.91. The  
statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation and t-test (independent 
samples) was  employed  for  testing  hypotheses. 

The  results  of  study  were  as  follows : 
1. The learning activities using the instructional assisting robot had efficiency of 77.02/76.67 and 

had effectiveness indices of  0.55 which were higher than the set criteria. 
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2. The students who learned using the instructional assisting robot showed higher learning 
achievement than those who learned  using  the ordinary method at .01  level  of   significance. 

3. The students who learned using the instructional assisting robot showed better attitudes towards 
mathematics learning than those who learned using the ordinary method at .01  level  of   significance. 

4. The students who learned using the instructional assisting robot indicated satisfaction with the 
instructional assisting robot as a whole at the highest level. 

In conclusion, the mathematics learning activities using the instructional assisting robot were 
efficient and effective. Also, the instructional assisting robot should be supported to implement the 
instructional in learning - teaching mathematics strand in the future 

  

บทนํา 
 

คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งที่เปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต  และชวยพัฒนามนุษยให
สมบูรณ  แตสภาพปจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังประสบปญหา  ไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
นักเรียนสวนใหญจะไมสนใจเรียนคณิตศาสตร  ทําแบบฝกหัดไมได  ไมทําการบานหรือสงการบานไมตรงเวลา  
ซึ่งอาจเปนเพราะเด็กแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานรางกาย  จิตใจและสภาพแวดลอม  นักเรียนที่มี 
พ้ืนฐานความรูไมเพียงพอและมีความถนัดต่ํา ยอมเรียนไมทันเพื่อน  ขาดแรงจูงใจในการเรียน  นักเรียนเหลานี้
จึงไมชอบคณิตศาสตร  ครูที่สอนคณิตศาสตรจําเปนตองใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน  
สมควร  ปานโม (2545 : 37)  และ อัญชนา  โพธิพลากร (2545 : 96)  ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและมีผลตอการเรียนของนักเรียนสอดคลองกันคือ เกิดจากการจัดการเรียนการสอน  และ
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  พรอมกับเสนอแนะวิธีแกปญหาดวยการให  ครูหาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อจูงใจใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีและพรอมที่จะเรียนรู
ตอไป 

แนวทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใชในการจัดทํา ปรับปรุงและพัฒนาหุนยนตชวยสอน ประกอบการจัดกิจกรรม                       
การเรียนรู  ผูวิจัยนํามาจากทฤษฎีการเรียนรูไดใชหลายทฤษฎีผสมผสานหรือบูรณาการเขาดวยกัน ทั้งหลักการ  
แนวคิดทาง จิตวิทยา และปรัชญาการศึกษา ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ  ดวยเหตุนี้จึงเปนการยากที่จะระบุ
หรือช้ีชัดลงไปไดวาผูวิจัยใชทฤษฎีใด  อยางไรก็ดี  หากจะกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานที่สอดคลองและ
อางอิงได พอสรุปไดวา  สอดคลองและอางอิงไดกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ  Skinner  และทฤษฎีการเรียนรู
ของ  Hull (อางอิงจาก  วีระ  ไทยพานิช  และสุแพรวพรรณ  ตันติพลาผล.  2546 : 37)  ที่ยึดเอาความตอเนื่อง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแรงขับของแตละบุคคล 

หุนยนตนั้น เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่เริ่มมีการนํามาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานลักษณะ  
ตางๆ ปจจุบันการเรียนรูเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความสนใจทั้งจากครูผูสอนและนักเรียนเปนอยางมาก      



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 : มกราคม – มิถุนายน 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(3) : January – June 2010 
  

 

97 

(สุชิน เพ็ชรักษ. 2544 : 53) เนื่องจากเปนกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการที่ทําใหผูเรียนรูสึกตื่นเตนสนุกสนาน 
(Eli Kolberg; & Nahum Orlev. 2001 : 1 - 2)  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใชหุนยนตที่ประกอบไปดวยเกม
อิเล็กทรอนิกส  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนาน และทาทายความสามารถ  โดยนําเกมมา
ประกอบอยูตามสวนตาง ๆ ของหุนยนต  หุนยนตจะชวยอํานวยความสะดวก  และชวยเสริมใหการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

การใชหุนยนตในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น  ผูวิจัยไดเคยจัดทําและเคยทดลองใชมาแลวในรุนแรก
โดยเรียกช่ือตามลักษณะการใชงานวา  “หุนยนตชวยสอน”  แตครูและนักเรียนสวนใหญนิยมเรียกวา “หุน
มหัศจรรย”  (ซึ่งตอไปจะเรียกวา  “หุนมหัศจรรย 1”)  โดยทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ  ในปการศึกษา 2542  ซึ่งในครั้งนั้นใชเกม
ที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสไมมากนัก  แตก็สามารถเราความสนใจของนักเรียน ชวยใหการเรียนสนุกสนาน 
และสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะไดเปนอยางดี (มงคล  ศิริสวัสดิ์. 2542 : 46) 

สําหรับการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําเปนโครงการตอเนื่องมาจากผลงานเดิม คือหุนยนต
ชวยสอน “หุนมหัศจรรย 1”  โดยในครั้งนี้ไดพัฒนาหุนยนตชวยสอนขึ้นมาพรอม ๆ  กัน  2  รุน  คือ  รุนที่ 2  
และรุนที่ 3  ระหวางปการศึกษา 2547 - 2549  เรียกวา “หุนมหัศจรรย 2”  และ  “หุนมหัศจรรย 3”  โดยได
ปรับปรุงคุณลักษณะ  รูปราง  โครงสราง  วงจร  และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย  มีคุณสมบัติใน                                  
การเคลื่อนไหว และสามารถควบคุมการทํางานดวยรีโมทวิทยุบังคับ ทําใหการใชงานสะดวกมากยิ่งขึ้น  เพิ่มเกมที่
ชวยพัฒนาทักษะในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เพื่อชวยเราความสนใจของนักเรียนใหเกิดความตองการ                             
ที่จะเรียนรูและฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม  เพื่อเปดโอกาสให
นักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกันจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกันทุกคน  ชวยเพิ่มทักษะการทํางาน  
ทักษะการคิด  และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรอีกดวย   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    

1. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนนับ และการบวก 
การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ โดยใชหุนยนตชวยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  และหาดัชนี
ประสิทธิผลการจัดกิจกรรม   

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน กับนักเรียน                         
ที่เรียนโดยวิธีปกติ 

3. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนกับนักเรียน
ที่เรียนโดยวิธีปกติ 

4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 

1. หุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80  มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  และมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50  
ขึ้นไป 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจํานวนนับ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความึงพอใจตอ
หุนยนตชวยสอนในระดับมาก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําหุนยนตชวยสอนไปใชกับนักเรียน โดยแบงการดําเนินการวิจัย
ออกเปน  3  ชุดโครงการยอย  ระหวางปการศึกษา 2547 - 2551  เพื่อใหสนองวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง  4  
ขอ ดังตอไปนี้   

โครงการยอยชุดที่ 1  โครงการพัฒนาหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระ                                  
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง  จํานวนนับ  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหารจํานวนนับ   

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทาแรวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสกลนคร เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547 - 2550  รวม  476  คน 
1.2 กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทาแรวิทยา สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 - 2550 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่า
กวารอยละ 80 ไดมาจากการสุมอยางงายดวยวิธีจับฉลาก  ดวยการคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนผลทางการเรียน
คณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ  80 โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนในปการศึกษาที่ผานมาทั้งสองภาคเรียน (ช้ันประถมศึกษาปที่ 5)   

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 หุนยนตชวยสอน  คือ หุนมหัศจรรย 2  และ  หุนมหัศจรรย 3 
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2.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  เรื่อง  จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
จํานวนนับ  จํานวน 11 แผน  ใชเวลา 15 ช่ัวโมง 

2.3 แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีปกติ จํานวน 11 แผน  ใชเวลา 15 ช่ัวโมง 
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  จํานวน

นับ  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหารจํานวนนับ  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  
จํานวน  40 ขอ 

2.5 แบบวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
จํานวน  25 ขอ 

3. การดําเนินการทดลอง 
ในโครงการยอยชุดที่ 1 นี้  ผูวิจัยไดแบงการทดลองออกเปน 4 ระยะ โดยผูวิจัยเปนผูดําเนิน 

การทดลองดวยตัวเองทั้งหมด  ระหวางปการศึกษา 2547 - 2550  ดังนี้ 
3.1. ทดลองระยะที่ 1  ปการศึกษา 2547  เปนการทดลองใชเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย กับนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทาแรวิทยา  ที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  แบบหนึ่งตอหนึ่ง 
(One to One Testing)  จํานวน 3 คน   ทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing)  จํานวน 9 คน  และทดลอง
ภาคสนาม (Field Testing)  จํานวน 30 คน  เพื่อหาขอบกพรองของเครื่องมือและทําการปรับปรุงแกไข กอน
นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองระยะที่ 2  ระยะที่ 3  และระยะที่ 4  ในปการศึกษา  2548 - 2550  
ตอไป   

3.2 ทดลองระยะที่ 2  ปการศึกษา 2548  เปนการทดลองหาประสิทธิภาพของการใชหุนยนต
ชวยสอน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทดลองกับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทาแรวิทยา  ที่
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80  สุมกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (กลุมเดียว)  
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ใชระยะเวลาจัดการเรียนรู 15 วัน  วันละ 1 ช่ัวโมง (การทดลองระยะที่ 1 นี้  
ไมไดใชแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีปกติ  และแบบวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร) 

3.3 ทดลองระยะที่ 3  ปการศึกษา 2549  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่มี
ตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทาแรวิทยา ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80  ระหวางกลุมนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรม                            
การเรียนรู กับกลุมนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  สุมกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน  แลวสุมแยกเปนสองกลุม กลุมละ 
30 คน  จากนั้นสุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ใชระยะเวลาจัดการ
เรียนรูแตละกลุม 15 วัน  วันละ 1 ช่ัวโมง 

3.4 ทดลองระยะที่ 4  ปการศึกษา 2550 (ทดลองซ้ํา)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทาแรวิทยา ที่มีคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80  ระหวางกลุมนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กับกลุมนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  ซึ่งมีวิธีดําเนินการทดลองเชนเดียวกัน
กับการทดลองระยะที่ 3 

โครงการยอยชุดที่ 2  โครงการนําหุนยนตชวยสอนไปใชตางโรงเรียน เปนการนําหุนยนตชวยสอนไป
ใชกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80  ในโรงเรียนอื่น 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  ใน

โรงเรียนจํานวน  3 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  ไดจากการคัดเลือกโรงเรียนที่
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สนใจและพรอมที่จะใหความรวมมือในการนําหุนยนตชวยสอนไปทดลองใช  
และมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวนมากพอ  ซึ่งไดแก  โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  
จํานวน  103  คน  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จํานวน  296  คน  และโรงเรียนนิรมลวิทยา  จํานวน  115  คน 

1.2 กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  จากนักเรียนที่กําลัง
เรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอย
ละ 80  ใน  3 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยแตละโรงเรียนจะคัดเลือก
นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ  80  ไว (พิจารณาจากชั้นประถมศึกษาปที่ 
5)  แลวสุมนักเรียนเหลานั้นเขาเปนกลุมตัวอยางโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดโรงเรียนละ  1  หองเรียน  รวม
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง  3  โรงเรียน  จํานวน  121  คน  (สุมนักเรียนเขาเปนกลุมตัวอยางตั้งแตตนป
การศึกษา 2551  เพื่อจัดเขาช้ันเรียน)  ซึ่งไดแก  โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  จํานวน  34  คน  
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จํานวน  49  คน  และโรงเรียนนิรมลวิทยา  จํานวน  38  คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 หุนยนตชวยสอน  คือ หุนมหัศจรรย 2  และ  หุนมหัศจรรย 3  และคูมือการจัดทําและ

การใชหุนยนตชวยสอน 
2.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  เรื่อง  จํานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
จํานวนนับ  จํานวน 11 แผน  ใชเวลา 15 ช่ัวโมง  

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอหุนยนตชวยสอน  เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)  จํานวน  20 ขอ 

3. การดําเนินการทดลอง  
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551 (หลังจากโครงการยอยชุดที่ 1  เสร็จสิ้น)  

เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนตอหุนยนตชวยสอน  ใชเวลาทดลองโรงเรียนละ 15 วัน ดังนี้ โรงเรียนเมือง
สกลนคร (ธาตุนารายณเจงเวง)  ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 - 9 มิถุนายน 2551  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
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ระหวางวันที่ 16 มิถุนายน 2551 - 4 กรกฎาคม 2551 และโรงเรียนนิรมลวิทยา ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 
ถึง 5 สิงหาคม 2551 

โครงการยอยชุดที่ 3 โครงการเผยแพรหุนยนตชวยสอน ผานสื่อและกิจกรรมทางวิชาการประเภทตาง ๆ
การเผยแพรหุนยนตชวยสอนโดยผานสื่อและกิจกรรมทางวิชาการประเภทตาง ๆ  ผูวิจัยไดวางแผนดําเนินการ
ต้ังแตเริ่มตนการวิจัยและพัฒนา ทั้งขณะที่กําลังทําการวิจัย และเมื่อไดสรุปผลการวิจัยแลว  ในระหวางป
การศึกษา 2547 - 2551  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. เผยแพรหุนยนตชวยสอนโดยผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก เอกสาร  วารสารตาง ๆ  สื่อที่ไมใช
สิ่งพิมพ ไดแก วิทยุ  โทรทัศน  จัดทําวีดิทัศนแนะนําหุนยนตชวยสอน  เผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม
ทางวิชาการ  และการสงประกวด 

2. ศึกษาและรวบรวมการเผยแพรหุนยนตชวยสอนโดยผานสื่อและกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมดที่
กระทําขึ้นระหวางปการศึกษา 2547 - 2551 

3. ประเมินผลและวิเคราะหขอมูลการเผยแพรหุนยนตชวยสอน 
4. สรุปผลการประเมินและวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 
 

   โครงการยอยชุดที่ 1 
ผลการทดลองระยะที่ 1 ปการศึกษา 2547  ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองระยะตอไป ดังนี้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก 0.25 - 1.00  คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92  แบบวัด 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 25 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก 2.16 - 4.58  คาความเชื่อมั่นเทากับ .9138  และแบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนตอหุนยนตชวยสอน จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก  2.72 - 4.79  คาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.91 

ผลการทดลองระยะที่ 2 ปการศึกษา 2548  การใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2)  77.02/76.67  และคาดัชนีประสิทธิผล (EI)  0.55 

ผลการทดลองระยะที่ 3 ปการศึกษา 2549  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวาง
นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.92, p-value < .01)  และการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลอง 
ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.85, p-value < .01) 
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ผลการทดลองระยะที่  4 ปการศึกษา  2550 (ทดลองซ้ํา) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง                                 
การเรียน ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีปกติ พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
วิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.74, p-value < .01)  และการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
หลังการทดลอง ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียน
ที่เรียนโดยวิธีปกติพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอน มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่
เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 5.95, p-value < .01)  ซึ่งผลการทดลองซ้ํา สอดคลองกับการ
ทดลองในระยะที่ 2 

จากการทดลองระยะที่ 1  จนถึงระยะที่ 4  ระหวางปการศึกษา 2547 - 2550  ผูวิจัยไดพบปญหาและ
คนหาวิธีปรับปรุงหุนยนตชวยสอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหหุนยนตชวยสอนเปนนวัตกรรมสื่อการเรียนรูที่ชวย
กระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรู  และไดเรียนรูอยางมีความสุขตลอดจนสามารถนําไปใชแกปญหาทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการยอยชุดที่ 2  ผลการนําหุนยนตชวยสอนไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ใน                        
3  โรงเรียน  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  สรุปไดดังนี้ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอ
หุนยนตชวยสอน พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความพึง
พอใจตอหุนยนตชวยสอนในระดับมากที่สุด 

โครงการยอยชุดที่ 3  ผลการเผยแพรหุนยนตชวยสอนผานสื่อและกิจกรรมทางวิชาการประเภท                              
ตาง ๆ  สรุปไดดังนี้ 

1. ผลการเผยแพรโดยผานสื่อสิ่งพิมพ ไดแก แผนพับแนะนําหุนยนตชวยสอน  แจกจายใหแกผูสนใจ
ในการจัดนิทรรศการและงานวิชาการตาง ๆ  รวมทั้งผูที่มาเยี่ยมชมหุนยนตชวยสอนที่โรงเรียนทาแรวิทยา  รวม
จํานวน  1,457  คน  จัดทําคูมือการสรางและการใชหุนยนตชวยสอน โดยถายสําเนาใหแกผูสนใจ ที่มาจากหลาย
จังหวัดจํานวน  54 คน   ลงบทความในนิตยสารรายเดือนดานการศึกษา (สานปฏิรูป)  คอลัมนแมไมครูไทย 
เรื่อง หุนยนตมหัศจรรย : สื่อการสอนคณิตศาสตร ไอเดียครูมงคล  ศิริสวัสดิ์ (ออย   พันธเดช. 2548 : 33 - 35)  
แสดงใหเห็นวา การเผยแพรโดยผานสื่อสิ่งพิมพ ไดรับการตอบรับเปนที่นาพอใจ 

2. ผลการเผยแพรโดยผานสื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ  สรุปผลไดดังนี้  การเผยแพรทางสถานีวิทยุ  ไดแก  
สถานีวิทยุชุมชนในทองถิ่น คลื่น 104.5 MHz  รายการ “เรียนรูกับครูบานเฮา”  ออกอากาศในวันพุธที่ 7, 14,  21,  
28 กุมภาพันธ 2550 (วุฒิไกร  ทองอันตัง. 2550)   การเผยแพรทางสถานีโทรทัศน  ไดแก  สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5  รายการ “ที่นี่ประเทศไทย” ชวง “ภูมิใจไทยทํา”  ออกอากาศเมื่อวันที่  27  กันยายน  2547 
(ไชยวัฒน  อนุตระกูลชัย. 2547)  โดยบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส ไดสงทีมงานมาถายทํารายการ ณ หองเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6/1  โรงเรียนทาแรวิทยา  ระหวางวันที่  7 - 8  กันยายน  2547  เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชหุนยนตชวยสอน   สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  รายการ “สะเก็ดขาว”   ออกอากาศเมื่อวันที่  7  
สิงหาคม  2549 (พิษณุ  นิลกลัด. 2549)  ถายทําโดยผูสื่อขาวขณะนําหุนยนตชวยสอนไปรวมประกวดในงาน 
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“มหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2549”  ณ  จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อวันที่  4 
- 6  สิงหาคม  2549   และสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  รายการ “เก็บตก” ออกอากาศเมื่อวันที่  20  
สิงหาคม  2549 (พัชรศรี  เบญจมาศ. 2549)  ถายทําโดยผูสื่อขาวขณะนําหุนยนตชวยสอนไปรวมจัดนิทรรศการ
ประเภทสื่อนวัตกรรม “งานมหกรรมรักการอาน 4 ภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ”  ระหวางวันที่  17 - 18  
สิงหาคม  2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  นอกจากนั้นยังไดเผยแพรดวยการจัดทําวีดิทัศนบรรยายสรุป
แนะนําหุนยนตชวยสอน (หุนมหัศจรรย 2  และ หุนมหัศจรรย 3)  ไดแก การจัดทํา CD-ROM (Compact Disc 
Read Only Memory)  โดยจัดทําไวทั้งในรูปแบบ VCD (Video Compact Disc) และ DVD (Digital Versatile 
Disc)  เพื่อเผยแพรแกผูสนใจ  จากการเผยแพรดังกลาวสงผลใหมีคนรูจักหุนยนตชวยสอนมากขึ้น   

3. ผลการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการ สรุปผลไดดังนี้  ผลการนําหุนยนต
ชวยสอนไปรวมจัดนิทรรศการในงานสําคัญตาง ๆ  รวม  4 งาน  และการนําหุนยนตชวยสอนไปรวมกิจกรรม
ทางวิชาการ  รวม  2 งาน  นอกจากเปนการเผยแพรหุนยนตชวยสอนและไดรับเกียรติบัตรในฐานะผูรวมจัด
กิจกรรมซึ่งทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  เชน  เกียรติบัตรจาก คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  8  กันยายน  2550 แลว  ยังสงผลใหบุคคลหลายระดับรูจักหุนยนต
ชวยสอน (หุนมหัศจรรย 2 และ หุนมหัศจรรย 3) มากขึ้น อีกทั้งยังไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานที่ ผู วิจัยไดนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาหุนยนตชวยสอนอีกดวย  
นอกจากนั้นยังไดรับความสนใจจากนักเรียนแวะเวียนมาเลนเกมคณิตศาสตรที่มีในหุนยนตชวยสอนตลอดเวลา
ที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการ 

4. ผลการเผยแพรโดยการสงประกวด  การนําหุนยนตชวยสอนไปรวมประกวดสื่อนวัตกรรม
ประเภทสิ่งประดิษฐรวม 2  งาน สรุปผลไดดังนี้  ไดรับโลรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษาระดับ
ภูมภิาค เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2549  จาก นางพรนิภา  ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และไดรับโลรางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศการประกวด นวัตกรรมตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 จาก นายจาตุรนต ฉายแสง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการสรุปผล มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้ 
1. การทดลองระยะที่ 1  ปการศึกษา 2547   

1.1 ผลการนําหุนยนตชวยสอนไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการทดลองแบบหนึ่ง
ตอหนึ่ง (One to One Testing)  ทําใหผูวิจัยพบขอบกพรองในขั้นตอนการเปลี่ยนเกมของหุนยนตชวยสอน จึงได
แกไขโดยเพิ่มวงจรเมนูหลัก (Main menu)  โดยไดรวบรวมคําสั่งควบคุมการทํางานและเกมตางๆ มารวมไว 
พรอมกับเพิ่มรีโมทวิทยุบังคับ ที่ทํางานรวมกับวงจรเมนูหลัก ที่มีไฟแสดงการทํางานไวอยางชัดเจน เพื่อใหการ
เปลี่ยนเกมและการใชงานหุนยนตชวยสอนทําไดสะดวกมากขึ้น   
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1.2 ผลการนําหุนยนตชวยสอนไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากทดลองกลุมเล็ก 
(Small Group Testing)  ทําใหผูวิจัยพบปญหาคือ สวิตชกดคําตอบมีขนาดเล็กเกินไป ทําใหขาดความคลองตัว
ขณะกดสวิตช  จึงแกไขโดยทําตัวครอบสวิตชแทนการเปลี่ยนตัวสวิตช  ซึ่งตัวครอบสวิตชนี้จะทําใหตัวสวิตช
กด (ซึ่งมีขนาดเล็ก)  มีลักษณะภายนอกที่ใหญขึ้น โดยไมตองเพิ่มขนาดของตัวสวิตช  และระหวางใชงาน
หุนยนตชวยสอน จะมีสัญญาณรบกวนซึ่งเกิดจากการสับสวิตชไฟฟาจากแหลงตาง ๆ  ทําใหการทํางานไม

เสถียร  จึงไดปรับปรุงแกไขโดยใช Condenser  คา 100 μF 16 V ตอครอมระหวางไฟเลี้ยง B+ กับ Ground ใน
แตละวงจรของหุนยนตชวยสอน  ซึ่งทําใหวงจรตาง ๆ  ทํางานไดเสถียรและลดสัญญาณรบกวนไดเปนอยางดี 

1.3 ผลการนําหุนยนตชวยสอนไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการทดลองภาคสนาม 
(Field Testing)  ทําใหผูวิจัยพบขอบกพรองของหุนยนตชวยสอนที่ควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นไดแก  การ
ควบคุมเวลาซึ่งยังไมดีพอ จึงไดเพิ่มวงจรต้ังเวลาเพื่อใหสามารถควบคุมเวลาเลนไดตามตองการดวยระบบ
ตัวเลขดิจิตอลพรอมสงเสียงเตือนโดยอัตโนมัติ  และระบบเสียงที่ดังไมชัดเทาที่ควร เมื่อใชกับนักเรียนกลุมใหญ  
จึงไดปรับปรุงแกไข โดยเพิ่มภาคขยายเสียงที่มีกําลังวัตตมากขึ้นจากเดิม  15 วัตต เปน  100 วัตต ซึ่งทําใหระบบ
เสียงดีขึ้นอยางชัดเจน  นอกจากนั้นผลการทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก 0.25 - 1.00  คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92  แบบวัด 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 25 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก 2.16 - 4.58  คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 และแบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนตอหุนยนตชวยสอน จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก  2.72 - 4.79  คาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.91  

2. การทดลองระยะที่ 2  ปการศึกษา 2548  ผลจากการหาประสิทธิภาพการใชหุนยนตชวยสอน
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนนับ และการบวก การลบ                  
การคูณ การหารจํานวนนับ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวา
รอยละ 80 ไดคาประสิทธิภาพ (E1/E2)  77.02/76.67 หมายความวา นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการทํากิจกรรม
ระหวางเรียนคือ  การทําใบงาน (คิดคะแนนจากผลงานของกลุมยอย)  การทําแบบฝกหัด และการทดสอบยอย
หลังแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน  คิดเปนรอยละ 77.02  และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง  คิดเปนรอยละ 76.67 นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดนําคะแนนจากการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง มาวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (EI)  ซึ่งได 0.55  
หมายความวา  หลังการทดลองนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  55   แสดงวา  การใชหุนยนตชวยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  จํานวนนับ  และ
การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจํานวนนับ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่ต้ังไว (คาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 และมีคาดัชนีประสิทธิผลต้ังแต  0.50  ขึ้นไป)  ที่เปนเชนนั้นเพราะวา  
เมื่อนักเรียนไดเลนเกมตางๆ จากหุนยนตชวยสอน  นอกจากจะไดรับความสนุกสนานแลว  ยังเกิดการเรียนรูใน
เนื้อหาสาระผานเกมตางๆ จากหุนยนตชวยสอนอีกดวย  สอดคลองกับ  ทิศนา  แขมมณี (2548 : 365)  ที่กลาววา  
วิธีสอนโดยใชเกม  เปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ  อยางสนุกสนาน  และทาทายความสามารถโดย
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ผูเรียนเปนผูเลนเอง  ทําใหไดรับประสบการณตรง  เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง และในการ
ใชหุนยนตชวยสอน สอดคลองกับการศึกษาของ มารติน (Martin.  1990 : 129 - 140)  ที่ไดนําหุนยนตไปใชสอน
กับเด็กอายุ 10 – 13  ป พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในการเรียนรูมากขึ้น และสอดคลองกับเรส
นิค และ ออคโก (Resnick & Ocko.  1990 : 121 - 128  อางอิงจาก สุชิน  เพ็ชรักษ. 2544 : 52 - 53) ที่ช้ีใหเห็นวา 
การใชกิจกรรมหุนยนตในการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ดีสําหรับสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนโดยเฉพาะ
เนื้อหาสาระที่สําคัญบางเรื่องในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จะเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80 จากการทดลองระยะที่ 3 ในปการศึกษา 2549  และ
ทดลองซ้ําในระยะที่ 4  ในปการศึกษา 2550  ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ พบวา หลังการทดลอง นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวย
สอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธี
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อีริ โคลเบิรก  และ นาฮาม  ออเลฟ (Eli 
Kolberg & Nahum Orlev. 2001 : 1 - 2) ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยหุนยนตเพื่อบูรณาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในโรงเรียน  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวยหุนยนต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวย
วิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการเรียนดวยหุนยนตสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุน
นักเรียนใหเขารวมกิจกรรมไดมากกวาการเรียนดวยวิธีปกติ 

4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่ากวารอยละ 80 จากการทดลองระยะที่ 3 ในปการศึกษา 2549 และ
ทดลองซ้ําในระยะที่ 4 ในปการศึกษา 2550 ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวยสอนประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ พบวา หลังการทดลอง นักเรียนที่เรียนโดยใชหุนยนตชวย
สอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนั้นเพราะวา  หุนยนตชวยสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
สนุกสนาน ไมเบื่อการเรียน จึงเกิดความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร  พอถึงช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร  
นักเรียนจะเขาหองเรียนอยางพรอมเพรียง และมีความพรอมที่จะทํากิจกรรมที่ครูจัดให  สอดคลองกับ สมควร 
ปานโม (2545 : 37)  และ อัญชนา โพธิพลากร (2545 : 96) ที่ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร  และมีผลตอการเรียนของนักเรียนสอดคลองกันคือ การจัดการเรียนการสอน และเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร  พรอมกับเสนอแนะวิธีแกปญหาไววา  ครูควรจัดหาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีและพรอมที่จะเรียนรู
ตอไป สิริวรรณ พรหมโชติ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบวา   
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธทางบวกกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อเนก เตชะสุข (2542 : 90) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชา
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คณิตศาสตร เจตคติตอครูผูสอน ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร ความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตร  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ  ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คอยโว (Koivo.  1983 : 2624 - A)   
ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จะมีเจตคติตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  บราวน และ โฮลซแมน 
(Brown  and Hoitzman.  1976 : 4 อางอิงจาก  นงลักษณ  อวยสุข. 2536 : 44)  ที่ไดศึกษา พบวา 1)  เจตคติในการ
เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ   2)  นักเรียนที่มีสติปญญาเทาเทียมกันแตมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันเปนเพราะมีเจตคติ และแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน 3) นักเรียนสวน
ใหญที่มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไปในทางลบ จะไดคะแนนต่ํากวาระดับคะแนนที่คาดไว  สวนนักเรียนที่มี 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรไปในทางบวก  จะสามารถทําคะแนนไดเหนอืกวาระดับคะแนนที่คาดไว 

5. ผลการเผยแพรโดยการนําหุนยนตชวยสอนไปใชตางโรงเรียนจํานวน  3  โรงเรียน  โดยผูใชไมใช
ผูวิจัย ในปการศึกษา 2551  พบวา นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรูกับหุนยนตชวยสอนเปนอยางมาก สังเกตได
จากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตื่นเตนเมื่อไดเรียนกับหุนยนตชวยสอน  และจากการวิเคราะหผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอหุนยนตชวยสอน ของนักเรียนทั้ง  3  โรงเรียน  หลังจากไดเรียน
โดยใชหุนยนตชวยสอน พบวา มีความพึงพอใจตอหุนยนตชวยสอนที่ระดับมากที่สุด  ที่เปนเชนนั้นเพราะวา  
หุนยนตชวยสอนเปนนวัตกรรมสื่อการเรียนรูที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  มีเกมหลายเกมที่เด็กชอบ การ
ควบคุมการทํางานทําไดงายดวยรีโมทวิทยุบังคับ  จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
สอดคลองกับแนวคิดที่กอใหเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาของ  วีระ  ไทยพานิช  และสุแพรวพรรณ  ตันติพลาผล  
(2546 : 21)  ที่วาการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการจัดการศึกษาจึงมุงจัดใหตามความถนัด  ความ
สนใจ  ความสามารถของแตละคน  มุงใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนที่มีอยูใหมากที่สุด  ประกอบ
กับเกมในหุนยนตชวยสอนเปนสิ่งเราใหนักเรียนอยากเรียนรู สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ  Skinner  
(อางอิงจาก  วีระ  ไทยพานิช  และสุแพรวพรรณ  ตันติพลาผล. 2546 : 37)  ซึ่งเขาพบวา  การเรียนรูเกิดจาก
ผูเรียนเปนผูกระทํา  โดยมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  ถาการกระทํานั้นเปนผลสําเร็จ
หรือไดรับการเสริมแรง ก็จะมีแนวโนมกระทําพฤติกรรมนั้นอีก 

6. การเผยแพรผานสื่อและกิจกรรมทางวิชาการประเภทตางๆ ไดแก  การเผยแพรโดยผานสื่อสิ่งพิมพ  
การเผยแพรโดยผานสื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ  การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการ  และการ
เผยแพรโดยการสงประกวด ผูวิจัยขออภิปรายผลโดยรวมดังนี้ การเผยแพรหุนยนตชวยสอนผานสื่อและ
กิจกรรมทางวิชาการประเภทตางๆ ผูวิจัยไดกระทําตั้งแตเริ่มตนการพัฒนาหุนยนตชวยสอนโดยการเขียน
บทความ  จัดทําเอกสารแนะนําหุนยนตชวยสอน ติดตามขาวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  เพื่อนําหุนยนตชวย
สอนไปเผยแพรในกิจกรรมทางวิชาการประเภทตางๆ ติดตอประสานกับผูสื่อขาว สื่อมวลชน สถานีวิทยุ  
สถานีโทรทัศน และหนวยงานตางๆ  เพื่อใหชวยเผยแพรหุนยนตชวยสอน ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี  
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ขอเสนอแนะ 
 

1. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหุนยนตชวยสอน  ครูควรศึกษาวิธีการใชหุนยนตชวยสอน                      
จากคูมือการจัดทําและการใชหุนยนตชวยสอน  และอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียน  กติกา  หรือ
ขอตกลงตาง ๆ  ใหเรียบรอย 

2. ครูตองเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนรูแตละครั้ง  โดยศึกษารายละเอียดของกระบวนการ
จัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู ซักซอมวิธีการใชหุนยนตชวยสอน จะทําใหการจัดการเรียนรู
ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง 

3. จากคุณสมบัติของหุนยนตชวยสอนที่สามารถสุมตั้งโจทยเลขไดอยางหลากหลาย ครูจึงควรนํา
หุนยนตชวยสอนมาชวยสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรตํ่า หรือมีปญหา
ทางการเรียนเฉพาะดาน โดยใหนักเรียนฝกหาผลลัพธจากการเลนเกม  สุมต้ังโจทยเลขแบบซ้ํา ๆ  ดวยตัวเอง
นอกเวลาเรียน  สวนนักเรียนที่ไมมีปญหาทางการเรียนก็อาจเพิ่มเติมทักษะดวยเกมดังกลาวได แตปรับจํานวน 
(ตัวเลขแสดงผล) ใหมากขึ้น  หรืออาจใหเลนเกม 180 ไอคิว (ซึ่งเปนเกมที่ตอเนื่องมาจากเกมสุมจํานวน) เพื่อฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหมุงพัฒนาสูความเปนเลิศ 
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   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี 
บานทาแร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 

ณัฐิยา  ศิริสวัสดิ์ 1 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและศึกษาผลการใช
หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดย
มีวิธีการวิจัย แบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การสรางหลักสูตรการทดลองใชหลักสูตร     
การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 
 ขั้นการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แบงเปน 2 ระยะ คือ การศึกษานํารองและการ
ทดลองใชหลักสูตร การศึกษานํารองเปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/1  
โรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร ตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  จํานวน  30  คน  เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของการใชหลักสูตรในสภาพจริง  พบวา  ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยูในระดับมาก  หลังจากนั้นนํา
หลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/2  โรงเรียนทาแรวิทยา  ตําบลทาแร  
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จํานวน 30  คน ใชระยะเวลาทดลอง  12  วันๆละ 2 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง รวม
เวลาทดสอบกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรดวย  ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวทําการทดสอบกอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตร ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 1) หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรม  
ประเพณีบานทาแร มีประสิทธิภาพ 87.13 /88.17 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ไดกําหนดไว  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  3) คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูดานเจตคติ เทากับ 4.18  อยูในระดับมาก สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
(3.50) 4) คาเฉลี่ย ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร
ประเมินโดยนักเรียนเทากับ 4.52  อยูในระดับมากที่สุด สูงกวาเกณฑที่กําหนด  (3.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ และสามารถนําไปใชจัดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                           
1 ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนทาแรวิทยา 
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Abstract 
 

 This  study was research and development  with  an objective to develop and to study the results  of  
using  the local curriculum on works of  art, cultures and traditions of  Ban Tharae for Prathom Suksa  6 
students. The  research methodology consisted of four stages: a study of fundamental data,curriculum design, 
experimentation,  evaluation   and   improvement. 
 The experimentation of the curriculum was divided into two periods : pilot  study and curriculum  
experiment. In the  pilot study the curriculum was used  with 30 Prathom Suksa  6/1 students  at  St. Joseph  
School, Tambon Tharae, Amphur Mueang, Sakon Nakhon  to study  the suitability  of using   the  curriculum  
in   a   real  situation. It  was found  that the suitability of the curriculum was  at  a high  level.  After   that  the  
curriculum was  experimented with 30  samples who were in Prathom  Suksa  6/2  students  at   Tharaewittaya  
School,   Tambon  Tharae,  Amphur   Mueang,  Sakon Nakhon.   The  experiment   took   two   hours  daily   
for  12   days.  This   included  a   pretest  before   using  the  curriculum   and  a   posttest   after   using   the  
curriculum   given   to   the   same   group   of   students. The of study were  as  follows : 1) The local  
curriculum on works of art, cultures and traditions of  Ban Tharae  had  efficiency  of  87.13 / 88.17, which   
was  higher than the established  of  80/80  2)  The learning achievement after using  the curriculum was   
higher than the learning achievement before using  the curriculum at .01 level of significance. 3)The average   
score of  the  expected  attitudinal outcome  was 4.18,  which was at  a  high level, higher than the set criteria   
(3.50).  4) The average suitability evaluation of the local curriculum on works of art, cultures and traditions  
of  Ban  Tharae for Prathom Suksa 6 students was 4.52,  which was at the highest level, higher than the set   
criteria (3.50) at  .01 level of significance. All these values showed that the developed curriculum is efficient  
according to the criteria in curricular efficiency evaluation and can be used in managing learning efficiently.   

 

บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  มาตรา  
27  (วรรค 1)  กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษา
ตอ  มาตรา  27 (วรรค 2) กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ในวรรคหนึ่ง  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  มาตรา  29  กําหนดใหสถานศึกษารวมกับ
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
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เรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ ความตองการ  
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน ใหสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  ม.ป.ป. :  15 – 17) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
มีเปาหมายสําคัญของการเรียน  คือ  ตองเปนไปเพื่อสรางจิตสํานึกของการเปนพลเมืองดีของสังคม  เปน
ประชากรที่มีการศึกษา  เขาใจปญหาของสังคม  เช่ือมโยงเขากับการดําเนินชีวิตของผูเรียนและผูอื่น  สงเสริม
ความเขาใจ  ปฏิสัมพันธที่มนุษยมีตอกัน  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมและให
เครื่องมือแกผูเรียนในการทําความเขาใจอดีตเพื่อเปนสาระในการเผชิญและตัดสินใจตาง ๆ  ในปจจุบัน  โดย
ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นและวางแผนสูอนาคต  โดยเนื้อหารายละเอียดยอย สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสภาพทองถิ่นและกาลสมัย  แตใหเนื้อหากระบวนการตาง ๆ  นําผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
แกนกลางที่วางไว  สอดคลองกับแนวความคิดของ  ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ  (2539 : 109)  ที่กลาวไววา  หลักสูตร
แกนกลางหรือหลักสูตรแมบทไดกําหนดจุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  และกิจกรรมอยางกวาง ๆ  เพื่อใหทุกคนได
เรียนรูคลายคลึงกัน  ทําใหกระบวนการเรียนการสอนมุงเนื้อหาสาระและประสบการณที่เปนหลักการทั่ว ๆ ไป  
ไมสามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรูตามสภาพแวดลอม  สังคม  เศรษฐกิจ  ปญหาและความ
ตองการของทองถิ่นในแตละแหงไดทั้งหมด  ดังนั้นจึงตองพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น  หมูบานทาแรเปนหมูบานที่กอต้ังขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส  ทําใหการนับถือศาสนา  วิถีชีวิต
ความเปนอยู  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปกรรม วัฒนธรรมตาง ๆ  มีเอกลักษณเปนของตนเอง  หลักสูตร
ทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  จํานวน  10  เรื่อง  ไดแก  1)  
วันจุดเทียน  2) ประเพณีเกี่ยวกับการตาย  3)  การทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ  4)  วันคริสตมาส 5)  บุญกองขาว  6)  
การรับศีลแตงงาน  7) การบวชเปนพระสงฆ  8)  การแหเทียนปาสกา  9)  ตึกโบราณทรงยุโรป และ 10)  บานไม
โบราณ  เนื้อหาดังกลาวยังไมมีผูใดศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรในโรงเรียน
ประถมศึกษามากอน ผูวิจัยไดวางแผนดําเนินการรวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปกรรม  วัฒนธรรม 
ประเพณีบานทาแร จากแหลงความรู เอกสารหลักฐานขั้นตน (Primary Sources) และปรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะ วัย  ความสนใจของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  (ชวงอายุ  9 – 11  ป)  
เหตุผลที่พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบาน ทาแร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6  มีดังนี้ 
 1. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รูจักวิเคราะหเหตุการณ  เรื่องราวที่ตนสนใจ  เห็นคุณคาของการตอสู  
และเพียรพยายามในเรื่องตาง ๆ  ของบรรพบุรุษของตนในอดีต  ทําใหมีความภาคภูมิใจ  รัก หวงแหนในทองถิ่น
ของตน 
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 2. จากรายงานผลการศึกษาเบื้องตนเพื่อการศึกษาศักยภาพ  ปญหาสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมทองถิ่น  
มรดกล้ําคาที่บานทาแร  หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมทองถิ่นจังหวัดสกลนคร (สุรัตน  วรางครัตน. 2539 : 28)  
พบวา  อิทธิพลของศาสนาคริสตทําใหชุมชนบานทาแรมีสถาปตยกรรม อาคาร โบสถ สํานักสงฆ โรงเรียน  
บานเณร  สํานักชี  เปนรูปทรงแบบตะวันตก  แมอาคารเหลานั้นสวนใหญจะถูกรื้อถอนไปหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2  แตยังมีเรือนที่พักอาศัยหลงเหลืออยูในปจจุบันเปนสิ่งที่มีคุณคาตองานสถาปตยกรรม สมควรไดรับการ
อนุรักษใหเกิดประโยชนตอชุมชน  แตหนวยงานและสถาบันการศึกษาในทองถิ่นยังไมไดเห็นความสําคัญและ
ไมมีแนวทางในการอนุรักษพัฒนาอาคารที่อยูอาศัยดังกลาวให เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษา  
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นควรรวมมือกับผูรูในชุมชน  จดัพิมพ  เผยแพร  อบรมมัคคุเทศกทองถิ่น  ใหมีความรู
และเห็นคุณคาของสถาปตยกรรมทองถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่หมูบานทาแร  สําหรับดานเนื้อหา
ประเพณีและวัฒนธรรมบานทาแรยังไมมีหนวยงานใดเขามาศึกษาหรือวิจัย   
 3. เนื้อหาสาระการเรียนรูเกี่ยวกับศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  จํานวน  10  เรื่อง เปน
สวนหนึ่งในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร  มาตรฐาน  ส  4.2  และมาตรฐาน  4.3  เปนเรื่องที่นาสนใจ  ตรงตาม
ความตองการของนักเรียนและของทองถิ่น  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห เช่ือมโยงเนื้อหาประวัติศาสตรเขากับ
สถานการณการดําเนินชีวิต และสรางเสริมเจตคติการปฏิบัติตนเพื่อประโยชนแกสวนรวมเพื่อการดําเนินชีวิตที่
มีความสุขรวมกัน (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. 2544 : 7)    
 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยเห็นความสําคัญของทองถิ่น  และตองการอนุรักษศิลปกรรม  วัฒนธรรม  
ประเพณีบานทาแรเพื่อปลูกฝงความรัก  ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนใหกับนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอศิลปกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  อีกทั้งเปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหเกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียนและชุมชนตอไป  ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร
ขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6   
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนดไว คือ  80/80   
 3. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูจากการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี
บานทาแร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  ที่สรางขึ้น 
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สมมติฐานการวิจัย   
 

1. หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  สําหรับนักเรียน ช้ันประถม 
ศึกษาปที่  6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  คือ  80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่นของนักเรียน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใช
หลักสูตรทองถิ่น   
 3. ผลการเรียนรูดานเจตคติของนักเรียนตอ ศิลปกรรม วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแรตามหลักสูตร
ทองถิ่น สูงกวาเกณฑที่กําหนด  (ระดับมาก)  
 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่นโดยนักเรียน สูงกวาเกณฑที่กําหนด  
(ระดับมาก) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

เปนการวิจัยและพัฒนา ไดแนวคิดมาจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  (Tyler)  ทาบา  
(Taba) เซเลอร อเล็กซานเดอร, เลวิส  (Saylor   Alexander  &  Lewis) และสงัด  อุทรานันท เนื้อหาสาระเปน
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปกรรม  วัฒนธรรมประเพณีบานทาแรจํานวน  10  เรื่อง  ประชากรที่ใชในการทดลอง  
เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนทาแรวิทยา  ตําบลทาแร  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ปการศึกษา  
2549  จํานวนนักเรียน 92  คน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/2 โรงเรียนทาแรวิทยา              
ปการศึกษา  2549  ภาคเรียนที่  2  จํานวน  30  คนที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทําการทดลองในภาคเรียนที่  
2  ปการศึกษา  2549  ระหวางวันที่  1  พฤศจิกายน  2549  ถึงวันที่  19  มกราคม  2550   สัปดาหละ  2  ช่ัวโมง  
รวม  24  ช่ัวโมง  (รวมการทดสอบกอนและหลังการทดลอง)  ตัวแปรตน ไดแก  หลักสูตรทองถิ่น  เรื่อง  
ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแร  ตัวแปรตาม ไดแก  ประสิทธิภาพของหลักสูตร  เจตคติตอศิลปกรรม  
วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแรของนักเรียน  และความเหมาะสมของหลักสูตร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคนควาและสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
 1.1  การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  เริ่มจากการศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มาตรฐานการเรียนรู  เอกสาร  ตําราที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู   รวมถึงตํารา งานวิจัยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับชวงช้ันที่  2  (ป. 4 – 6)   
 1.2  การศึกษาความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง  ศิลปกรรม  
วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแรของผูบริหาร ครูโรงเรียนทาแรวิทยา  นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน  ผูนํา
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ศาสนา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  จํานวนรวม 40  คน  
และผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 5 คน   
 1.3  การศึกษาจากแหลงเรียนรู จากสถานการณจริงในเรื่องวัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแรเก็บขอมูล
จากวิทยากรที่เปนผูรูและผูชํานาญการดานศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  จํานวน  3  คน  และจาก
แหลงเรียนรูดานศิลปกรรมบานทาแรจํานวน 3 แหง   

ขั้นตอนที่  2  การสรางหลักสูตร 
 2.1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการสรางโครงรางหลักสูตร ใชแบบสอบถามกับผูบริหารและครู
โรงเรียนทาแรวิทยา จํานวน 30  คน   
 2.2 การสรางโครงรางของหลักสูตร ประกอบดวยสภาพปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร  
หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ผู เรียนตามหลักสูตร สื่อประกอบการเรียนรู                       
การประเมินผลหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูเมื่อไดโครงรางหลักสูตรแลว  ไดประชุมคณะกรรมการ 12 
คนเพื่อพิจารณาโครงรางหลกัสูตร  
 2.3 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร โดยผูเช่ียวชาญ 5  ทาน   
 2.4 ปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช 
 ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตร   
 เปนการนําหลักสูตรทองถิ่นไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 แบงการดําเนินการเปน  2  
สวน  คือ  1)  การศึกษานํารอง  เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชหลักสูตรในสถานการณจริง  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/1  โรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร  จํานวน  30  คน  และ 2)  การนําหลักสูตรไป
ทดลองใชเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/2  โรงเรียน 
ทาแรวิทยา  จํานวน  30  คน  เครื่องมือที่ใชในการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 
 3.1  หลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปกรรม วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 3.2  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.3  แบบวัดผลการเรียนรูดานเจตคติตอศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร 
 3.4  แบบประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่น 
 3.5  แผนการจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น จํานวน  10  แผน   
 การดําเนินการทดลอง  เริ่มจากการทดสอบกอนการทดลองดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดําเนินการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และหลังเสร็จสิ้นการทดลองใชหลักสูตรทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุมเดิมอีกครั้งดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอน
การทดลอง  ทําแบบวัดผลการเรียนรูดานเจตคติตอศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  และตอบแบบ
ประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่น 
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 การวิเคราะหขอมูล  หาประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถิ่น ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยการ
ทดสอบที  (t – test)  เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานเจตคติตอศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  ดวย
การหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแรโดยการทดสอบที  (t – test)   
 ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร  
 การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร  พิจารณาจากผลการเรียนรูทายแผนการจัดการเรียนรูในแตละ
แผน และจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่ต้ังไว  พิจารณาคาเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองของกลุมตัวอยางซึ่งสูงกวากอนการทดลอง  พิจารณาเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรูดานเจตคติตอศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดและคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี
บานทาแร  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด   
 สวนการปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาจาก  เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตร  
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญที่ประเมินโครงรางหลักสูตร  และขอคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชหลักสูตร 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ผลจากการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  6 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแร มีประสิทธิภาพ  87.13 / 88.17  ซึ่ง
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่ไดกําหนดไว   
 2. นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 
 3.  ผลการเรียนรูดานเจตคติตอศิลปกรรม วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแร  หลังการทดลองใชหลักสูตร
ของนกัเรียน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.18 อยูในระดับมาก สูงกวาเกณฑที่กําหนด  (3.50)  
 4.  การประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่นของนักเรียนเทากับ 4.52  อยูในระดับมาก 
ที่สุด สูงกวาเกณฑที่กําหนด  (3.50)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1.  หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ศิลปกรรม  วัฒนธรรม ประเพณีบานทาแร  มีประสิทธิภาพ  87.13 / 88.17  
แสดงใหเห็นวา  หลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน  80/80  ที่ไดกําหนดไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรไดรับการประเมินและปรับปรุงแกไขมา
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อยางตอเนื่องตามลําดับ จนเปนหลักสูตรที่สมบูรณ  มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไวทุกประการ ผูวิจัย
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางมีระบบและเปนขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ไดบูรณาการตาม
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร,  ทาบา, เซเลอร อเล็กซานเดอร, และเลวิส  ซึ่งประกอบดวย  4  
ขั้นตอนคือ การศึกษาคนควาและสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน การสรางหลักสูตร  การทดลองใชหลักสูตร  และการ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสาลินี  อุดมผล  (2542)  ที่
ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบานเรื่องการเจียระไนนิล  ศรีวรรณ  จันทรหงษ  (2542)  
ที่พัฒนาหลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องงานจักสาน  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 :  ศึกษากรณีโรงเรียน
วัดยกกระบัตร  (ชุบราษฎรนุสรณ)  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งสามารถใชกระบวนการดังกลาวในการพัฒนา
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน   
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี
บานทาแร  ของกลุมตัวอยางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ  ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ  
นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางครูและ
นักเรียน ผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการตางๆ  คือ กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเรียน  
กระบวนการกลุม  และผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับ  สํานักนิเทศ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา   (2544 : 28)  ที่กลาววา  หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางนั้นตองใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construct)  มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูให
มากที่สุด  (Participation)  ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันไดเรียนรูจากกันและกัน  ไดแลกเปลี่ยนขอมูล  ความรู  
ความคิด  และประสบการณระหวางกันมากที่สุดเทาที่จะทําได  (Interaction)  ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
ควบคูไปกับผลงาน/ขอความรูที่สรุปได  (Process/Product)  และใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน  
(Application)  และสอดคลองกับ เกษมสันต  มีจันทร (2541 : 120)  ที่ไดใหขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวา  “ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะกอใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนไดดีนั้น  ครูจะตองใชวิธีการ
สอนที่หลากหลาย”  ผลการทดลองใชหลักสูตรสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุภาวดี  กุดจอมศรี  (2546 : 57)  
อลงกรณ  กูสุจริตกุล  (2543 : บทคัดยอ)  ดาวเรือง  เจนไชยวัฒน  (2546 : 88) ศักดิ์ชาย  บุญทองดี  (2548 : 63)  
ที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  โดยผลการวิจัยพบวา  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใชหลักสูตร
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 3.  ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแรของนักเรียนซึ่งเรียน
ตามหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแร  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนการเรียนรู
ดานเจตคติเทากับ  4.18  อยูในระดับมาก  สูงกวาเกณฑที่ต้ังไว  (3.50)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูที่หลากหลาย  การใหขอมูลที่ถูกตอง  การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน  การศึกษาสถานที่จริง  
สถานการณจริง  การจัดหาตัวอยางที่ดี การจัดกิจกรรมโดยอาศัยประสบการณตรง  ชวยพัฒนาเจตคติของผูเรียน
ได ซึ่งสอดคลองกับ  McGuire (1968 อางถึงใน  สมศรี  ทองนุช . 2549 : 271–272)  ที่ไดใหขอเสนอแนะ
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สําหรับครูที่ตองการเสริมสรางและพัฒนาเจตคติของนักเรียนวา  การใหความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงโดยละเอียด  
การจัดหาตัวอยางที่ดีใหเลียนแบบ  การใชเหตุการณประจําวันสอดแทรกเจตคติ   การจัดสภาพแวดลอมให
นาสนใจ  การจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณตรงแกผูเรียน  การนําเสนอเรื่องชักจูงใหเปลี่ยนเจตคติ  ก็ยอม
ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงเจตคติได  สอดคลองกับ สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (2544 : 253)  ที่
กลาววา  วิธีสอนโดยการไปทัศนศึกษาชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเรื่องที่เรียน  ไดเรียนรูสภาพ
ความเปนจริง  ไดใชแหลงชุมชนใหเปนประโยชนตอการเรียนรู  ทําใหเกิดความเขาใจ  และเกิดเจตคติที่ดีทั้งตอ
สถานที่แหงนั้นและตอการเรียนรู และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สาลินี   อุดมผล  (2542 : บทคัดยอ)  ฉวีวรรณ  
แผวตะคุ  (2541 : ฆ)   ศักดิ์ชาย  บุญทองดี  (2548 : 63) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
ผลการวิจัยพบวา  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแลว  ผูเรียนมีเจตคติตอเรื่องที่เรียนดีขึ้น 
 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรทองถิ่นเรื่องศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี
บานทาแร  ของนักเรียน  พบวา  โดยภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( X  =  4.52,  SD =   
0.64)  สูงกวาเกณฑที่กําหนด  (3.50)  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  สามารถนําความรูจากการเรียนและการรวมกิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง  
( X  =  4.76,  SD =  0.50)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบาน 
ทาแร  เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของนักเรียน  เปนสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ  บุญชม  ศรี
สะอาด (2546 : 89)  กลาววา  สิ่งที่อยูใกลตัวเปนสิ่งที่ผูเรียนมีประสบการณ  จึงงายตอการเขาใจและเอื้อตอการ
นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ  (2539 : 16)  กลาววา  การ
เรียนรูที่ดีควรเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัว  เพราะเปนกระบวนที่ผูเรียนสามารถรับไดรวดเร็วกวา  ขอที่มีคาเฉลี่ย
รองลงไปคือ  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู  ( X  =   4.60,  SD =   0.61)  แสดงวา  นักเรียนไดเรียน
อยางมีความสุข  จากการไดศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง  สถานที่จริง  ไดแสดงออก  ไดทํางานเปนกลุมคละ
ความสามารถ  ทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในหอง รวมทั้งไดนําเสนอผลงานของตนเอง  ไดใช
กระบวนการคิดที่มีความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน  สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการเชาวนปญญา
ของ พีอาเจต  (Piaget)   (อางถึงใน  สมศรี   ทองนุช.  2549 : 29)  ที่ระบุวา  เด็กวัยนี้  (7 - 12  ป) สามารถคิดหา
เหตุผลเชิงตรรกศาสตรได  รับรูสิ่งแวดลอมตามสภาพที่เปนจริง  รูจักการอนุรักษ  ในดานภาษาเด็กสามารถใช
สัญลักษณ  เขาใจกฎเกณฑตาง ๆ  อยางมีเหตุผล  สนใจและรูจักคิด  สรางความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ  ได  
การไดศึกษาจากสถานที่จริง  สถานการณจริงทําใหนักเรียนเกิดประสบการณตรง  สอดคลองกับ สําลี  รักสุทธิ  
(2544 : 34)  ที่กลาววา  กระบวนการเรียนการสอนเปนเรื่องที่ตองเนนและเปดโอกาสใหนักเรียนออกไปเรียนรู
ชีวิตจริงในทองถิ่น  เพื่อใหเกิดประสบการณตรง  ไดสัมผัสและตองกระทําจริง  และมุงการมีสวนรวมแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมเปนสําคัญดวย  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดแตอยูในระดับมาก  คือ  ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการเรียนแตละเรื่อง ( X  =   4.27,  SD =   0.73)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การไดเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัว
ทําใหเกิดความสนุกสนาน การไดศึกษานอกสถานที่ ไดศึกษาจากสถานที่จริง กิจกรรมจริงทําใหเวลาที่
กําหนดใหหมดไปอยางรวดเร็ว   
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  ควรกําหนดหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีในทองถิ่นเปนสาระเพิ่มเติมใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพื่อเปนทางเลือกในการเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
ของนักเรียน 
 2.  ควรใหมีการเผยแพรหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง  ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีบานทาแรโดยการจัด
ฝกอบรมครู/อาจารยที่มีความสนใจจะพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  
 ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นนี้สามารถปรับใชไดผลกับนักเรียนทุกระดับช้ันตั้งแตประถมศึกษา  ถึง
ระดับมัธยมศึกษาแตควรไดรับการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับช้ัน 
 2.  กอนนําหลักสูตรทองถิ่นไปใชควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ  ของหลักสตูรใหเขาใจ   
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูอื่นและในระดับช้ันอื่น ๆ 
 2.  ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตรทองถิ่นที่หลากหลาย  เชน  หนังสือ
อานเพิ่มเติม  การตูนแอนิเมชั่นประกอบเรื่อง เปนตน  
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   การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  
เร่ือง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปา 

ชุมชนบานนางัว จังหวัดนครพนม สําหรับเยาวชน 
The Study And Multimedia Development For Youth On Diversity  

And Utilization Of Plant And Mushroom In Community Forest Of  
Ban NA-NGAU, Nakhon Phanom Province  

ดร.อมรา เขียวรักษา, ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต  รัตนอุดมโชค, จิราภรณ สุมังคะ1 

และอนุวัฒน พูลแสวงทรัพย 2    

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้ แบงการศึกษาออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลายและการใช
ประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ และขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลาย
และการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชนบานนางัว หรือ
ช่ือพ้ืนบานเรียกวา ปาโคกกุดเลาะ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและ
เห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ พ้ืนที่ในการสํารวจคือ ปาชุมชนโคกกุดเลาะ บานนางัว ตําบลนางัว อําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม ระหวางเดือนกันยายน 2551 –  กุมภาพันธ  2552 โดยสํารวจเห็ด และพืชอีก 4 กลุม คือ พืช
สมุนไพร กลวยไม วัชพืช และเฟรน แบงเนื้อที่เปน 6 แปลง ขนาดแปลง 40x40 เมตร ผลการสํารวจพบ พืช
สมุนไพร  25  วงศ  30  สกุล  32 ชนิด กลวยไม 3 วงศ 10  สกุล 14 ชนิด เฟรน 6 วงศ 7 สกุล 9  ชนิด วัชพืช 25  
วงศ 32 สกุล 33 ชนิด  และเห็ด 16  วงศ  21  สกุล  43  ชนิด เปนเห็ดที่รับประทานได 31 ชนิด และเห็ดที่
รับประทานไมได 12 ชนิด ชุมชนบานนางัวนําพืช และเห็ดจากปาชุมชนโคกกุดเลาะ มาใชประโยชนในหลาย
ลักษณะทั้งรับประทานเปนอาหาร ยารักษาโรค และประดับอาคารบานเรือน การที่ปาชุมชนโคกกุดเลาะยังคงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพอยูมาก เพราะคนในชุมชนมีความชาญฉลาดในการอนุรักษความสมบูรณของปาใน
หลายลักษณะ ดวยความเคารพในขอตกลงของคนในชุมชนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากปา มีการแบงปาเปน
สัดสวน  มีการอนุรักษน้ํา และผืนดินควบคูไปกับการปลูกไมทดแทนตามโครงการพระราชดําริ 

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปา
ชุมชนโคกกุดเลาะ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืช
และเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลการเรียนของ
นักศึกษาและนักเรียนกอนและหลังทดลองใชสื่อมัลติมีเดีย  และ 3) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาและนักเรียนที่มี
ตอสื่อมัลติมีเดีย  

 นําผลการสํารวจมาจัดทําเปนเนื้อหาเพื่อเผยแพรในลักษณะสื่อมัลติมีเดีย แบงเปน  6 เรื่อง คือ 1) 
ความรูเกี่ยวกับการสํารวจพืชและเห็ด 2) พืชสมุนไพร 3) กลวยไม 4) เฟรน 5) วัชพืช และ 6) เห็ดโปรแกรมหลัก
ที่ใชทําสื่อมัลติมีเดีย คือ Macromedia Flash Professional  8  พัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพโดยนําสื่อไปให
ผู เ ช่ียวชาญพิจารณาคุณภาพ จากนั้นนําไปทดลองใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนางัว จังหวัดนครพนม ตอมาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ทดลองใชกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียน 
ภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย และเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอน
กับหลังทดลองใชสื่อมัลติมีเดีย และวัดเจตคติของนักศึกษาและนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เครื่องมือวิจัย
ประกอบดวย สื่อมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และแบบวัดเจตคติที่มีตอสื่อ
มัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะหหาคาความตางระหวางผลการเรียนกอน
กับหลังเรียน โดยใชการทดสอบที  (t-test ชนิด Dependent samples)   

ผลปรากฏวา 
1. สื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน(80/80) เมื่อทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และมีประสิทธิภาพนอยกวาเกณฑมาตรฐาน เมื่อทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 กลาวคือ  เรื่องพืช มีประสิทธิภาพ 86.00/94.00, 82.31/86.03และ 58.38/71.10 ตามลําดับ  
เรื่องเห็ด มีประสิทธิภาพ 84.00/90.00,  84.83/83.30และ 69.37/62.53  ตามลําดับ 

           2. นักศึกษาและนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังทดลองใชสื่อมัลติมีเดียสูงกวากอนทดลองใช อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกระดับการศึกษา 
              3. นักเรียนประถมศึกษาช้ันปที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอสื่อมัลติมีเดียระหวางปานกลาง
ถึงมากคือ 4.37, 4.00และ 3.47 ตามลําดับ  

 

ABSTRACT 
 

This study was divided into two steps : Step 1 Study about diversity of plant and mushroom in Khok 
Kudlo community forest. Step 2 Multimedia Development on diversity of plant and mushroom in Khok 
Kudlo community forest.   

Step 1 Study about diversity of plant and mushroom in Khok  Kudlo community forest   
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 The purposes of this study was to survey the diversity of plant and mushroom in Khok  Kudlo 
community forest, including study about properties of plant and mushroom in Khok Kudlo community forest 
during September 2008 to  February 2009. (1 month/time). 

Results of survey about the diversity of plant and mushroom in Khok  Kudlo community forest :  
herb  25 family, 30 genus, 32 species ; Orchids 3 families, 10 genus, 14 species;  Fern 6  families,  7 genus, 9  
species  ; Weeds  25 families, 32  genus  and  33 species;  Mushroom  16  families,  21  genus,  43  species ; 
mushroom that can eat 31 species and can’t  eat 12 species. Local  people in Ban Na Ngua use plants and 
mushroom in many ways such as food ,medicine and decoration. 

Step 2  Multimedia development on diversity of plant and mushroom in Khok  Kudlo community 
forest   

The purposes of this study were  1) to develop the multimedia on diversity and utilization of plant 
and mushroom in Khok  Kudlo community forest on the standard efficiency of 80/80, 2) to compare the 
learning achievement before and after learning by multimedia, and 3) to identify the attitudes toward the 
multimedia.  

The samples of this study were 3 groups according to the educational level, each level had 30 
persons. Group 1 students from Sakon Nakhon Rajabhat University who enrolled in the second semester of 
the academic year 2009, group 2 consisted of students from Prathom Suksa 6 in Ban Na Ngua  school ,and 
group 3 students from Mathayom Suksa 3 in Phudindang Withaya School. The samples were selected by 
volunteer. 
 The instruments used in this study were 1) The Multimedia on diversity and utilization of plant and 
mushroom in Khok Kudlo community forest include a set of learning achievement test, and 2) a set of 
questionnaire on the attitude toward the multimedia. 
 To analyze the efficiency of the multimedia and attitude, mean, standard deviation and percentage 
were used. To analyze the learning achievement and the retention of students, t-test (Dependent Samples) was 
employed. 
 The findings of this study were as follows :  

1. The efficiency of the multimedia on diversity and utilization of plant and mushroom in Khok  
Kudlo community forest was higher than the standard criteria 80/80 when studied with students form Sakon 
Nakhon Rajabhat University and Mathayom Suksa 3 students in Phudindang Withaya School, but lower than 
standard criteria when studied with Prathom Suksa 6 students in Ban  Na Ngua  school. 

     Efficiency of plant were 86.00/94.00, 82.31/86.03 and 58.38/71.10 respectively. 
       Efficiency of mushroom were  84.00/90.00, 84.83/83.30 and  69.37/62.53 respectively.   
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 2. The learning achievement between those 3 groups were significantly different  at the  .05 level. 
3. The attitude of the students toward the multimedia were as a whole at  the high level. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

ความภาคภูมิใจอยางหนึ่งของชาวอีสาน คือ การมีปาไมที่คอนขางสมบูรณ  จากการที่ผูวิจัยและคณะ
ไดศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชนบานนางัว ต.นางัว อ.นาหวา จ.นครพนม ทําใหเกิดความ
ตระหนักตองการถายทอดความรูเกี่ยวกับปาบริเวณนั้นใหกับผูที่ไมไดอยูใกลไดรูจักปาชุมชนแหงนี้มากขึ้น  คน
ในชุมชนเรียกปาดังกลาววา “ปาโคกกุดเลาะ” จากการศึกษาประวัติและลักษณะของปาพบวา ปาโคกกุดเลาะ มี
พ้ืนที่ประมาณ  907 ไร มีหนองกุดเลาะและหนองกุดกวาง เปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญ และมีปลาชุกชุม รอบ
บริเวณหนองน้ําทั้ง 2 แหง เปนพื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาดิบแลง พรรณไมที่พบเปนพวก เต็ง รัง 
เหียง พลวง ตีนนก กวาว แดงสาน ชางกาว กระโดน มะพอก พืชพ้ืนลาง ไดแก หญาเพ็ก ตะโกหัน ปอหู ปรง 
พวงประดิษฐ รางจืด จัดวาปาดังกลาวเปนแหลงอาหารสําคัญและยังชวยเพิ่มรายไดจากการทํานาอีกดวย รายได
อีกทางหนึ่งของคนในชุมชน  คือ การตัดไมแปรรูปขาย การเผาถาน การตัดไมเพื่อใชเพาะเห็ด หรือเผาปาใหเกิด
เห็ด ตัดไมเพื่อนําแมลงมาเปนอาหาร เปนตน จากการใชประโยชนปาโคกกุดเลาะของคนในชุมชนบานนางัว ทํา
ใหทรัพยากรในปาเสื่อมโทรม 

ดวยความตระหนักของคนในชุมชนที่เห็นวาถาปลอยใหเปนเชนนี้ ในอนาคตอาจจะมีเพียงแหลงน้ําที่
ไมกอใหเกิดประโยชนและปาไมหมดไป  ดังนั้นเพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเรื่องแกปญหาความยากจนของราษฎร จึงตองมีการอนุรักษปา พัฒนาแหลงน้ําและสงเสริมอาชีพ ใน
ชุมชน ดวยเหตุดังกลาวจึงจัดใหมีโครงการอนุรักษปาพัฒนาแหลงน้ํากุดเลาะ กุดกวางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหชาวบานที่อยูรอบๆ ปาโคกกุดเลาะใชเปนแหลงหาของปา  หาอาหาร พืชผักสมุนไพร จากการศึกษาของ
ผูวิจัยและคณะในป พ.ศ. 2550 พบวาปาโคกกุดเลาะไดรับการฟนฟูและมีความหลากหลายทางชีวภาพอยูมาก 

นับเปนความโชคดีของผูที่อยูใกลปาโดยเฉพาะปาโคกกุดเลาะ  ที่สามารถใชปาเปนแหลงเรียนรูได
จริง แตสําหรับผูที่อยูไกลปาซึ่งมีจํานวนมากกวาโดยเฉพาะกลุมเยาวชนจะเรียนรูไดจากที่ใด ถาไมใชจากสื่อ  
และสื่อที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดมาก คือ สื่อที่มีการประยุกตเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย สรางสรรค
เนื้อหาใหมีความนาสนใจและนาจดจํา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยและคณะจึงไดจัดทําสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลาย
และการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะขึ้น  เพื่อใหเยาวชนไดใชเปนกรณีศึกษาเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ อยางสะดวกและประหยัดคาใชจาย สงผลใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาของปา  เห็น
ความชาญฉลาดของภูมิปญญาและผูนําในชุมชนที่สามารถใชประโยชนจากปา และปกปองความสมบูรณของ
ปาไปพรอมกัน และมุงหวังใหสื่อดังกลาวชวยใหผูรับสื่อไดเกิดจิตสํานึกที่จะสรางสิ่งดีๆ และขยายสิ่งที่ไดรับนี้
ใหกับคนอื่น เพื่อใหเกิดการอนุรักษ ผืนปาในวงกวางตอไป   
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 

   1. เพื่อศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชน โคกกุดเลาะ จังหวัด
นครพนม 
 2. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชน
โคกกุดเลาะ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาและนักเรียนกอนทดลองและหลังทดลองใชสื่อมัลติมีเดีย 
   4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศกึษาและนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืช และเห็ด ในปาชุมชนโคกกุดเลาะ 

  1. กําหนดพื้นที่การสํารวจ  คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจพืชและเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ  บานนา
งัว  ตําบลนางัว อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยกําหนดพื้นที่สํารวจ เปน 6 แปลง แตละแปลงมีขนาด 40 X 
40  เมตร และออกสํารวจเปนเวลา 6 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. กําหนดกลุมของพืชที่ทําการสํารวจ ในการวิจัยครั้งนี้สํารวจ พืช 4 กลุม คือ พืชสมุนไพร กลวยไม  
วัชพืช และเฟรน  ในการสํารวจเห็ด รวบรวมขอมูลทั้งเห็ดที่รับประทานไดและรับประทานไมได 
 3. เตรียมวัสดุ อุปกรณและสารเคมีที่ใชในการสํารวจ พืช และเห็ด    
 4. ออกสํารวจและเก็บตัวอยางพืช และเห็ด   
 5. วิเคราะหชนิดพันธุไม  และเห็ด รวมทั้งการใชประโยชนจากพืช และเห็ด 
 6. ทําตารางบันทึกขอมูลจากการสํารวจเพื่อสะดวกในการทําสื่อมัลติมีเดีย 

 

  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปา
ชุมชนโคกกุดเลาะ 
  1. การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

     1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสื่อมัลติมีเดีย ศึกษาซอฟแวรที่จะใชในการ
ผลิต (โปรแกรม Macromedia Flash Professional  8.0)   

    1.2 กําหนดวัตถุประสงคและกรอบเนื้อหาในการจัดทําสื่อมัลติมีเดีย   
    1.3 สรางแบบทดสอบเรื่องพืชและเห็ด และแบบฝกหัดเรื่องสมุนไพร วัชพืช กลวยไม เฟรน และ

เห็ด  ที่มีลักษณะเปนแบบเติมคํา จับคู และแบบเลือกคําตอบ โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู 
    1.4 ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และ ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาโดยใช

ผูเช่ียวชาญทั้งดานเนื้อหา (เห็ด) และดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ดวยวิธีประชุมกลุมยอย ปรับปรุงเนื้อหาและ
รูปแบบการนําเสนอตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนํา  
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  2. การทดลองใชสื่อมัลติมีเดียและเก็บรวบรวมขอมูล 
    การทดลองใชสื่อมัลติมีเดียและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

                  2.1  ทดลองกับนักศึกษาและนักเรียนแบบหนึ่งตอหนึ่ง และทดลองกับกลุมยอย  15 คน  ปรับปรุงสื่อ
และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนนําไปทดลองใชกับนักศึกษาและนักเรียนในกลุมทดลอง 

   2.2 ทดลองกับนักศึกษาและนักเรียนกลุมทดลอง  นําสื่อมัลติมีเดยีไปทดลองใชกับนักศึกษาชั้น 

ปที่ 2 คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนรายวิชาชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 30 คน ทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนางัว จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  และทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที 3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จํานวน 30 คน  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  โดยใช

แบบแผนการทดลอง   One-group pretest-posttest design  ทดสอบความรูเรื่องพืชและเห็ดกอนและหลังทดลอง

ใชสื่อมัลติมีเดีย และใหนักศึกษาและนักเรียนทําแบบฝกหัดในสื่อมัลติมีเดีย เมื่อเรียนในแตละเนื้อหายอยเสร็จ

แลว และวัดเจตคติดวยแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ใชสถิติพ้ืนฐาน และการหาคาความตางระหวางผลการเรียนกอนกับหลังการใชสื่อมัลติมีเดีย โดยใชการทดสอบ

ที (t-test ชนิด Dependent samples)    
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สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิจัยโดยสรุป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืช

และเห็ดในปาชุมชนบานนางัว จังหวัดนครพนม เสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอนดังนี้ 
 

สํารวจความหลากหลายของพืชและเห็ดวิเคราะห
เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับผลการสํารวจปาชุมชน
โคกกุดเลาะ  และศึกษาทฤษฎีและวิธีการพัฒนา

สื่อมัลติมีเดีย 

สรางสื่อมัลติมีเดีย นําไปใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาคุณภาพ  ปรับปรุงสื่อมัลติมีเดีย         

กอนนําไปทดลองใชจริง 

ทดลองใชสื่อมัลติมีเดียกับนักศึกษาและ
นักเรียน  3 ระดับๆละ 30  คน                 

และรวบรวมขอมูล  

วัดเจตคติของนักศึกษาและนักเรียน     
ที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความ
หลากหลายและการใชประโยชนจากพืช
และเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ หลัง
ทดลองใชสื่อมัลติมีเดีย 

 

เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษา
และนักเรียนใน เรื่อง ความหลากหลาย
และการใชประโยชนจากพืชและเห็ดใน
ปาชุมชนโคกกุดเลาะกอนกับหลังทดลอง

ใชสื่อมัลติมีเดีย 

หาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย                    
ตามเกณฑมาตรฐาน80/80 
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ตอนที่ 1 ผลการสํารวจความหลากหลายของพืช และเห็ด ในปาชุมชนโคกกุดเลาะ จากการสํารวจความ

หลากหลายของพืชสมุนไพร กลวยไม วัชพืช เฟรน และ เห็ด พบพืชสมุนไพร 25 วงศ 30 สกุล  32 ชนิด, 

กลวยไม  3  วงศ   10  สกุล  14  ชนิด, เฟรน  6  วงศ  7  สกุล  9  ชนิด, วัชพืช  25 วงศ  32  สกุล  33  ชนิด  และ

เห็ด 16  วงศ  21  สกุล  43  ชนิด  เปนเห็ดที่รับประทานได 31 ชนิด และเห็ดที่รับประทานไมได 12 ชนิด      

ชุมชนบานนางัวนําพืชและเห็ดจากปาชุมชนโคกกุดเลาะ มาใชประโยชนในหลายลักษณะทั้งรับประทานเปน

อาหาร  ยารักษาโรค และประดับอาคารบานเรือน การที่ปาชุมชนโคกกุดเลาะยังคงมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยูมาก เพราะคนในชุมชนมีความชาญฉลาดในการอนุรักษความสมบูรณของปาแหงนี้ในหลายลักษณะ

ดวยความเคารพในขอตกลงของคนในชุมชนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากปา มีการแบงปาเปนสัดสวน และมี

การอนุรักษน้ําและผืนดินควบคูไปกับการปลูกไมทดแทนตามโครงการพระราชดําริ 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชสื่อมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น เร่ือง ความหลากหลายของพืชและเห็ด จากปา

ชุมชน โคกกุดเลาะ ทดลองใชสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาชั้นปที่ 2, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏผลตามลําดับ ดังนี้ 

1. สื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน(80/80) เมื่อทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปที่ 1  

และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และมีประสิทธิภาพนอยกวาเกณฑมาตรฐาน เมื่อทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 กลาวคือ  เรื่องพืช มีประสิทธิภาพ 86.00/94.00, 82.31/86.03 และ 58.38/71.10 ตามลําดับ  

เรื่องเห็ด มีประสิทธิภาพ 84.00/90.00, 84.83/83.30 และ 69.37/62.53  ตามลําดับ 

2. นักศึกษาและนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังทดลองใชสื่อมัลติมีเดียสูงกวากอนทดลองใชอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกระดับการศึกษา 

3. นักศึกษาและนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอสื่อมัลติมีเดียอยู

ระหวางปานกลางถึงมากคือ 4.37, 4.00 และ 3.47 ตามลําดับ  
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ตัวอยางเนื้อหาและภาพประกอบในสื่อมัลติมีเดีย 
เร่ือง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการทดลองใชสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น เรื่อง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและ

เห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะ สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย จากการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลาย

และการใชประโยชนจากพืชและเห็ดในปาชุมชนโคกกุดเลาะที่ผูวิจัยสรางขึ้น กับนักศึกษาและนักเรียนพบวาสื่อ

ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานใน 2 กลุมทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 และนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา มีประสิทธิภาพตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็น

วา สื่อมัลติมีเดียนี้จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับนักศึกษาและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา สื่อนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะเนื้อหามีความ

สอดคลองกับวัยและหลักสูตรในระดับดังกลาว และอาจจะมีเนื้อหายากเกินไปสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา   

 กรณีที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อมัลติมีเดียมีองคประกอบที่

เหมาะสมหลายประการ เชน มีการศึกษาเนื้อหาและออกแบบตามขั้นตอนที่ถูกตอง ผานการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญทั้งดานเนื้อหาและดานการสรางสื่อมัลติมีเดีย ผูวิจัยไดประยุกตใชโปรแกรม Macromedia Flash 

Professional 8 ซึ่งเปนโปรแกรมออกแบบใหใชงานงาย สามารถสรางปฏิสัมพันธ(Interactive) กับผูใชไดไม

จํากัด งายตอการนําไปใช สามารถบันทึกขอมูลลงในแผนซีดีรอม เปนระบบการเลนอัตโนมัติ (Auto run) หรือ

บันทึกไวในสื่ออื่นๆ ไดงาย ผูเรียนสามารถใชไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียยังไดผานการทดลองใช

เบื้องตนกับผูเรียนทั้งกลุมเล็กและกลุมยอยทําใหไดขอมูลในการปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชจริง

กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและผลการทดสอบประสิทธิภาพดังกลาวนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของหลาย

คน เชน ณัฐวุฒิ  โทษาธรรม (2550 : 57) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย สาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องใชไฟฟาในบาน รหัสวิชา 32161 สําหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัย

ปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 มีคาเทากับ 

82.11/83.55  ทํานองเดียวกับผลงานวิจัยของ ประภัสสรณ  นครเขต (2551: บทคัดยอ) และกิตติพงษ  ตาลอําไพ

(2552 : 133) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย วิชาฟสิกส เรื่องการชนและโมเมนตัม ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามลําดับ พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 75/75 

                 2.  ผลการเรียนรูของนักศึกษาและนักเรียนหลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชสื่อมัลติมีเดียอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้ง 3 กลุมทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อมีประสิทธิภาพ แมเมื่อทดลองใชกับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 6 จะไดประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐานก็ตาม แตสื่อดังกลาวก็ยังชวยให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดมากขึ้น ทั้งนี้อาจดวยเหตุผลหลายประการ เชน เนื้อหาที่นําเสนอ เปนเนื้อหาใหมที่ได

จากการศึกษาสํารวจในทองถิ่น สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบานนางัวนั้นเปนเนื้อหาที่

อยูในทองถิ่นของตนเองอีกดวย แตอยางไรก็ตามสื่อที่พัฒนาขึ้นสามารถใชไดกับผูที่อยูในทองถิ่นอื่นอีกดวย 

ทั้งนี้จะเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 

จังหวัดสกลนคร ก็สามารถเรียนรูไดดีเชนกัน   

เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ครูมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูไดดีขึ้น ทั้งนี้ดวยลักษณะของความเปนมัลติมีเดียของสื่อที่สามารถแสดงทั้งภาพ ตัวอักษร แสง และเสียง

ในเวลาเดียวกัน จึงชวยเพิ่มความนาสนใจ และชวยใหผูเรียนรับขอมูลผานประสาทสัมผัสไดหลายทาง สงผลให

สมองมีการจดจําไดดีขึ้น  นอกจากนี้โปรแกรมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสืบเสาะพรอมทั้งยังเปดโอกาส

ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง และกลับมาทบทวนไดตามที่ตองการ ผลการศึกษา

ครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐวุฒิ  โทษาธรรม (2550 :57) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

มัลติมีเดีย สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องใชไฟฟาในบาน รหัสวิชา 32161 สําหรับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ ประภัสสรณ  นครเขต (2551: บทคัดยอ) และกิตติพงษ   

ตาลอําไพ (2552 : 133) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย วิชาฟสิกส เรื่องการชนและโมเมนตัม 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามลําดับ พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  3. เจตคติของนักศึกษาและนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียอยูระดับปานกลางถึงระดับมากโดยจะเห็นวา
นักศึกษาและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีเจตคติตอสื่อมัลติมีเดียอยูในระดับมาก (4.37, 4.00) ตามลําดับ  
สวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีเจตคติตอสื่ออยูในระดับปานกลาง (3.47) จากคาเฉลี่ยเจตคติของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จะเห็นวามีคาใกลเคียง 3.50 หรือระดับมาก ซึ่งเปนในทํานองเดียวกันทั้ง 3 กลุมทดลอง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะตัวสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพของภาพประกอบและตัวอักษร 
ที่มีสีสันสวยงาม คมชัด พรอมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวได ผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินผลตลอดจนสามารถ
ทราบผลการเรียนรูของตนเองขณะนั้น ผูเรียนมีอิสระที่จะเรียนรู โปรแกรมการนําเสนอไมมีการบังคับลําดับการ
เรียนรูในแตละเนื้อหา มีการเสริมแรงดวยเสียงปรบมือสําหรับผูที่ทําคะแนนไดต้ังแตรอยละ 50 ขึ้นไป เปนสื่อที่
ทันสมัย เรียนไดไมยุงยาก อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของณัฐวุฒิ  โทษาธรรม (2550 :57)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครื่องใชไฟฟาในบาน รหัสวิชา 32161 สําหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
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ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนมีเจตคติตอสื่อมัลติมีเดียอยูในระดับมากที่สุดสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ประภัสสรณ  นครเขต (2551: บทคัดยอ) และกิตติพงษ  ตาลอําไพ (2552 : 133) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมัลติมีเดีย วิชาฟสิกส เรื่องการชนและโมเมนตัม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ตามลําดับ ไดผลการศึกษาเชนเดียวกัน คือ นักเรียนมีเจตคติตอสื่ออยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการสํารวจความหลากหลายของพืชและเห็ด 
      1.1  ควรขยายเวลาในการสํารวจหรือสํารวจทุกฤดูกาลเพราะพืชบางชนิดมีจํานวนเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาล เชน เฟรน และวัชพืช 
 1.2  ควรเพิ่มพื้นที่ในการสํารวจใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 1.3 ชุมชนยังคงตองใชประโยชนจากปาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานพืชอาหารและพืชสมุนไพร  
ถึงแมวาพื้นที่ปาที่มีอยูในปจจุบันจะมีศักยภาพในการตอบสนองตอความตองการของชุมชน  แตเมื่อประชากร
เพิ่มขึ้น ความตองการพ่ึงพิงก็เพิ่มมากขึ้นดวย  ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไมที่มีอยูให
ยังคงตอบสนองตอความตองการของชุมชน  พรอมกับการวางแผนการใชประโยชนของชุมชนเพื่อใหเกิดความ
สมดุลระหวางกนั  ภายใตความรวมมืออันดีระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ 
   1.4 การเก็บตัวอยางเห็ดควรเก็บในทุกฤดูกาล 
   1.5 การสํารวจเห็ดตองไปตั้งแตเชามืดกอนชาวบาน เพราะจะไดเห็ดที่มีความสมบูรณ 
                    1.6 การสํารวจเห็ดและพืชควรจะมีปราชญทองถิ่นไปเก็บตัวอยางดวยเพื่อที่จะไดรูช่ือพ้ืนเมืองของ
พ้ืนที่ที่สํารวจ  แลวนําไปเทียบหาชื่อวิทยาศาสตรภายหลัง 
  2.ขอเสนอแนะในการนําสื่อมัลติมีเดียไปใช 
  2.1  สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นนี้เหมาะที่จะใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 
      2.2 ควรแนะนําขอตกลงเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร เปนการปูพ้ืนฐานใหผูเรียนทุกคนมีความรู
ความเขาใจเบื้องตนใหตรงกัน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
       2.3 ศึกษาคูมือการใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชและเห็ดใน
ปาชุมชนโคกกุดเลาะ ใหเขาใจขอบขายเนื้อหากอน จากนั้นจึงศึกษาลักษณะการทํางานของปุมตางๆ ในสื่อ
มัลติมีเดีย  เพื่อที่จะสามารถใชไดสะดวกไมเกิดปญหา 
 2.4  ผูใชควรเตรียมอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมกอนใชสื่อมัลติมีเดีย 
   2.5 ผูใชควรมีหูฟงเพื่อปองกันการรบกวนการบรรยาย เพราะผูเรยีนอาจเรียนเนื้อหาตางกัน 
  2.6  ครูผูสอนสามารถใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวของหรือเปน
สื่อเสริมความรูเรื่องพืชและเห็ดหรือปาชุมชนนอกหลักสูตรก็ได 
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  3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
    3.1  ควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อใชในการสอนหรือเผยแพรความรูในเนื้อหาอื่นๆ 
             3.2  ควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียไปใชในอินเตอรเน็ตเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระและกวางขวาง
มากขึ้น 
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   การสรางระบบตรวจสอบมาตรฐานสินคา จังหวัดสกลนคร 
The Design of Product Clarity Control System   

in  Sakon Nakhon Province 
ผูชวยศาสตราจารยสุดกมล ลาโสภา และ ผูชวยศาสตราจารยอนุรัตน สายทอง 1 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางมาตรฐานผายอมคราม  สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค และขยาย
ตลาดผลิตภัณฑผายอมคราม   เก็บขอมูลโดยการประชุม สัมมนาผูเกี่ยวของไดแก ผูผลิต ผูแทนชุมชน  ผูบริโภค  
นักวิจัย  นักธุรกิจ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ   ผูแทนจากทุกหนวยมีความเห็นตรงกันถึงความจําเปนใน
การสรางมาตรฐานผายอมครามเพื่อความมั่นใจแกผูบริโภค กลุมผูผลิตและชุมชนเห็นวาไมจําเปนตองเรงสราง
มาตรฐานแตควรเนนการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผาจนเกิดวัฒนธรรม “ การสรางผา
ยอมครามที่มีคุณคาตอชุมชน”  ผูผลิตรวมถึงชุมชนเปนผูควบคุม เฝาระวัง  และสืบทอดบนพื้นฐานของความ
เช่ือมั่นและไวใจกัน  อีกทั้งสรางความมั่นใจแกผูบริโภคผายอมครามในบทบาทสินคาชุมชน  โดยคุณภาพคน 
เนนที่ความซื่อสัตย  มีคุณธรรม  เขาใจคุณคาของผายอมคราม และรับผิดชอบตอผลิตภัณฑของกลุมดวย
สัญลักษณหรือตราสินคา  สวนกลุมนักวิจัยตองเขาใจในความยากของการควบคุมกระบวนการผลิตสีและการ
ยอมครามจากวัตถุดิบธรรมชาติดวยภูมิปญญาทองถิ่น  ขณะที่ผูบริโภคตองการผลิตภัณฑธรรมชาติและ
คุณธรรมจริยธรรมของผูผลิต  ดังนั้นจึงไมสามารถกําหนดมาตรฐานผายอมคราม  ไมมีหนวยตรวจสอบและ
รับรองดังเชนสินคาอุตสาหกรรมอื่น  แตผูเกี่ยวของไดรวมกันกําหนดมาตรฐานผายอมครามสกลนคร  และ
ยอมรับที่จะนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งสีคราม เสนใย และน้ําขี้เถา 
2. ยอมดวยการหมักเนื้อครามในน้ําขี้เถาตามวิธีของภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ใชเครื่องมือทอผาพื้นบาน  พัฒนาดวยเทคโนโลยีพ้ืนบาน 
4. ผาทุกผืนมีเอกลักษณ  มีเรื่องราว 
5. รักษาจิตวิญญาณของผูผลิตและชุมชนในความเอื้อเฟอ  แบงปน ทั้งกับชุมชนและสิ่งแวดลอม 
สวนมาตรฐานในระดับกวางกวา เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  มาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม  

ควรเปนผลสืบเนื่องตอไป   
 
 
 

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ABSTRACT 
 

 The  purposes  of  this  research  were : 1)  to  establish  the  standards  of  indigo – dyed  cloths,  2)  
to  create  consumers’ confidence,  and  3)  to  extend  indigo – dyed  cloths’  market.   The  study  revealed  
that  all  relevant parties which  included  the  producers,  representatives from  the  communities,  consumers,  
business  people,  and  representatives  from  the  government offices had the  same views  on  these  matters.  
They agreed  that  it  was  essential  to  establish  the  standards  of  indigo – dyed  cloths  so  as  to  create  
consumers’  confidence.  As  for  the  producers  and  representatives  from  the  communities,  they  saw  that  
there  was  no  need  to  speed  up  the  establishments  of  the  standards  and  consumers’  confidence.  On  
the  contrary,  they  thought  that  there  should  be  an emphasis  on  the  quality  of  human  resources  who  
produced  the  indigo – dyed  cloths.  This  would  lead  to  the  better  quality  of  the  cloths  which  
ultimately  would  bring  about  a  culture  called  “indigo – dyed  cloths”  production  which  is  valuable  to  
the  community. To  reach  this  cultural  value,  the  producers  and  communities  had  to  collaborate  with  
each  other  in  controlling ,  protecting  and  transferring  the  production  procedure  based  on  their  
confidence  and  trust.  In  addition,  both  the  producers  and  the  communities  had  to  help  create  the  
confidence  in  the  consumers  by  convincing  them  that  these  communities’  products  which  were  made  
of  indigo – dyed  cloths  were  produced  by  quality  people  who  possessed  integrity,  conscience,  as  well  
as  appreciation  of  the  indigo – dyed  cloths.  These  people  would  be  responsible  for  their  group’s  
products  by  branding  these  goods  with  logos  or  trademarks.   With  regard  to  the  researchers,  they  
understood  the  procedures  of  producing  the  colors  to  dye  the  cloths  from  natural  raw  materials  by  
adopting  the  local  wisdom.  These  procedures  were  hard  to  control.  In  the  mean  time,  the  consumers  
showed  their  demands  for  natural  products  and  the  producers’  conscience  and  ethics.  As  the  needs  
from  the  researchers  and  the  consumers  did  not  coordinate,  the  standards  of  indigo – dyed  cloths  
could  not  be  established.  Thus,  unlike  other  industries,  there  was  no  authorized    supervisory  agency  
which  would  check  and  approve  the  qualities  of  the  products  made  from  indigo – dyed  cloths.  
However,  all  relevant  parties  had  proposed  the  standards  of  Sakon  Nakhon’s  indigo – dyed  cloths  as  
the  following: 
 1.  All  the  indigo  hues,  fibers  and  lye  ash  water  must  be  gained  from  natural  raw  materials. 
 2.  The  dyeing  method  must  follow  the  local  wisdom  of  immersing  and  fermenting  the  
indigo  plant  and  leaves  tissues  with  the  lye  ash  water. 
 3.  All  weaving  tools  must  be  produced  and  developed  according  to  the  local  technology. 
 4.  All  cloths  should  contain  uniqueness  and  story. 
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 5.  The  cloths  must  maintain  spiritual  characters  of  the  communities  and  producers’  
generosity  and  sharing  with  their  communities  and  environments. 
 As  for  the  broader  standards  of  community  products,  and  industrial  products,  these  standards  
should  be  resulted  from  the  standards  mentioned  above.   
  

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

ในยุคโบราณ แตละชุมชนมีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ทอผา จักสาน และอื่นๆ ตามสภาพของทองถิ่น
และวัตถุดิบที่มีเปนผลใหบางชุมชนมีผลผลิตมากเกินความตองการ จึงนําผลผลิตของตนไปแลกเปลี่ยนกับ
ผลผลิตหรือวัตถุดิบอื่นที่ตนเองขาดแคลน ในการแลกเปลี่ยนจะตองอาศัยการพบปะเจรจาเพื่อพิจารณาสินคา
กอนตัดสินใจ  แตยุคปจจุบันสังคมซับซอน การแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคา  กลายเปนระบบการแลกเปลี่ยนที่ขาด
ประสิทธิภาพ  สิ้นเปลืองเวลา  เพิ่มตนทุนจากการเดินทาง   จึงมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนผานตัวกลางและคนกลาง คือ
เงินและพอคา  เมื่อผูซื้อไมพบกับผูผลิต  จึงจําเปนตองใชมาตรฐานเปนตัวอางอิงเพื่อใหผูซื้อเกิดความเชื่อมั่นและ
ยอมรับคุณภาพ   มาตรฐานสินคาจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนบรรทัดฐานใหผูประกอบการ
หรือผูผลิตสินคายึดเปนแนวปฏิบัติ  เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับสินคาที่ไดมาตรฐาน และเพื่อ ปองกันการแอบ
อางและฉวยโอกาส   นอกจากนั้นการสรางมาตรฐานสินคายังเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันใน
ระดับประเทศและตางประเทศ  สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  อยางไรก็ตามแมจะมีมาตรฐาน
รับรองคุณภาพสินคา  แตผูประกอบการจํานวนหนึ่งก็ประสบปญหาในเรื่องการแขงขันดานราคา เนื่องจาก
ตลาดมีการแขงขันสูง ดังนั้นการสรางมาตรฐานจะตองทําควบคูไปกับการสรางกลไกทางการตลาดใหกับ
ผูประกอบการดวย โดยผูประกอบการตองเตรียมความพรอมต้ังแตการปรับกระบวนการผลิตสินคา ซึ่งตอง
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดทําบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุนใหไดคุณภาพ  เพื่อใหสามารถรักษา
มาตรฐานไดตลอดจนการตรวจสอบมาตรฐานสินคาทุก ๆ 3 เดือน ปญหาประการหนึ่งที่ผูประกอบการชุมชน
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือการเผชิญกับคูแขงในระดับโรงงาน  เพราะโรงงานสามารถผลิตสินคาไดในราคาที่ตํ่า
กวา  ดังนั้นผูประกอบการชุมชนจึงควรคนหาคุณคาเพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น แขงขันในตลาดสินคาคุณภาพได  
และสรางมาตรฐานสินคาตั้งแตระดับชุมชน จนถึงระดับสากล  

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑชุมชน หรือระดับพื้นบานใหไดรับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง เพื่อสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑชุมชน เนนใหมีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
“โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  ในการแกไขปญหาความยากจนของชุมชน  โดยมุงใหความสําคัญกัน
การนําภูมิปญญาชาวบาน และทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาพัฒนาและสรางมูลคาใหสูงขึ้น  มีคุณภาพ มีจุดเดน 
มีเอกลักษณ มีการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได  สรางงานและสรางรายได  ผลิตภัณฑสิ่ง
ทอที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดแก 
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ผามัดหมี่  ผาทอลายขัดพื้นฐาน ผาหางกระรอก ผาขิด ผาแพรวา และผากาบบัว ในสวนของผลิตภัณฑผายอม
ครามจะตองผานการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑสิ่งทอในสวนของผาทอลายขัดพื้นฐาน ทําใหเกณฑ
มาตรฐานไมมีความเฉพาะเจาะจง  

การฟนฟูผายอมครามสกลนคร สืบทอดภูมิปญญาจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง มีการประยุกตและ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพการณทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เปนที่ยอมรับในวงกวางทั้งใน
และตางประเทศ  สรางยอดขายสูงสุดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนผลใหญี่ปุนและยุโรป ตองการผา
ยอมครามคุณภาพดี ไมจํากัดจํานวนในราคาที่สูงใกลเคียงกับผาไหม  แตผายอมครามคุณภาพดีมีการผลิตออกสู
ตลาดนอย ขณะที่ผายอมครามคุณภาพปานกลางผลิตออกสูตลาดจํานวนมาก ผายอมสีครามที่มีคุณภาพดี  แมจะ
มีระดับสีเขมหรือจาง  ก็ตองมีสีสดใส  สะอาด และ ติดทน ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปนผลมาจากคุณภาพของ
วัตถุดิบและความรูความชํานาญของผูผลิต  การเตรียมน้ํายอมและการยอมโดยใชกระบวนการหมักเนื้อครามกับ
น้ําขี้เถา ซึ่งเปนวัตถุดิบธรรมชาติ ไมใชเช้ือเพลิง จึงประหยัดพลังงาน รักษาปาไม และไมกระทบตอภาวะโลก
รอน    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีโครงการจัดตั้งศูนยครามและผลิตภัณฑครามใน พ.ศ. 2550 เพื่อเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  และเผยแพรความรู ขยายพื้นที่ และจํานวนผูรูเกี่ยวกับผายอม
ครามไปยังพื้นที่ใกลเคียง สงเสริมใหทีมผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความพรอมในการจัดทํา
มาตรฐานผลิตภัณฑผายอมคราม เพื่อตอบสนองตอผูผลิตและผูบริโภค  สนับสนุนการจําหนายใหแพรหลาย และ
เปนหลักประกัน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค     

 

วัตถุประสงคของโครงการวจัิย 
  

1. เพื่อสรางมาตรฐานสินคาและระบบตรวจสอบคุณภาพผาครามและ ผลิตภัณฑผาคราม จังหวัด
สกลนคร 

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาครามใหไดรับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง 
3. เพื่อสงเสริมดานการตลาดของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑผาคราม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เชิงพัฒนา (Development Research) โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ
ดังนี้ 
          1.  การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมคราม 
  1.1  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมครามจังหวัดสกลนคร  
ประกอบดวย นักวิจัย ผูผลิต นักธุรกิจ (หอการคาจังหวัดสกลนคร) ผูบริโภค หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  
(พาณิชย และอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร)  
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 1.2  ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมครามสกลนคร  เพื่อพิจารณากําหนด 
แนวทาง  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกําหนดมาตรฐาน  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผายอมคราม 
               1.3 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานและกฎระเบียบเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทํามาตรฐานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
              1.4 จัดทําคูมือมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมครามจังหวัดสกลนคร เนื้อหาของคูมือมาตรฐาน 
ประกอบดวยหวัขอตาง ๆ ดังนี้ 
  ขอ 1. ขอบขาย กลาวถึงสาระสําคัญของมาตรฐาน หรือขอบเขตการนําไปใชงาน หรือ 
ลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑผายอมคราม 
 ขอ 2. บทนิยาม กลาวถึงประวัติ ขอบเขตพื้นที่การผลิตผายอมคราม 
 ขอ 3. วัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิตผายอมคราม 

 ขอ 4. คุณลักษณะที่ตองการ  เปนสวนสําคัญของมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑคุณภาพ หรือ
คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑผายอมครามที่ตองการจะกําหนดไวเปนมาตรฐาน การเขียนขอกําหนดดังกลาว
เขียนแยกเปนขอๆ เพื่อใหชัดเจนและสะดวกในการทดสอบ 

  ขอ 5. บรรจุภัณฑ ในกรณีที่มีบรรจุภัณฑใหกลาวถึงวัสดุที่ผลิตภาชนะบรรจุ และขนาด
ผลิตภัณฑ 

 ขอ 6. เครื่ องหมายและฉลากเปนสวนจํ าเปนของมาตรฐานเพราะจะเปนประโยชนแก
ผูบริโภค ขอความที่ระบุไวในหัวขอนี้เปนขอความที่ผูผลิตตองระบุไวที่ฉลากทุกขอโดยใหคํานึงถึงความจําเปน 
ประโยชนของผูบริโภค รวมทั้งความเปนไปไดของผลิตภัณฑ 

 ขอ 7. การทดสอบ การกําหนดเกณฑคุณภาพหรือคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑตองกําหนด
วิธีทดสอบของแตละขอตามที่กําหนดไวดวย วิธีทดสอบอาจเปนการตรวจพินิจ การวัดดวยเครื่องวัด หรืออางอิง
วิธีทดสอบ   ตามเอกสารอางอิงที่เปนที่รูจักและยอมรับ 
 1.5 ออกแบบเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมครามจังหวัดสกลนคร 
 1.6 นําเสนอมาตรฐาน และเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมครามจังหวัดสกลนคร  เพื่อขอ
การรับรอง 
 1.7 ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ไดแก ประชุมผูนําชุมชนผลิตผายอมคราม สปอตวิทยุ และ
แผนพับ 
          2. จัดตั้งหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผายอมคราม ประกอบดวย   

     2.1 ประชุมคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑผายอมครามเพื่อวางระบบตรวจสอบรองรับ
การรับรองเกณฑมาตรฐานผลติภัณฑ 
                   2.2  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐาน วิธีการทดสอบ   ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลิตภัณฑผายอม
คราม  
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                   2.3  คณะกรรมการใหการรับรองดวยการอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑผายอม
คราม จังหวัดสกลนคร 
                   2.4  คณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผายอมคราม ตรวจติดตามผล  และพิจารณาระยะเวลา
ในการรับรอง และระยะเวลาในการตรวจติดตามผล โดยมีขั้นตอนการรับรองมาตรฐานดังนี้  รับคําขอ 
ตรวจสอบสถานที่ผลิต เก็บตัวอยางตรวจสอบ ประเมินผล  และสรุปออกใบรับรองคุณภาพ ตามลําดับ 
  2.5 คณะกรรมการยกเลิกการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผายอมคราม 
 

ผลการวิจัย  
 

จากการประชุมผูเกี่ยวของกับผายอมครามทั้ง  2  ครั้ง  ผูรวมประชุมประกอบดวย ผูผลิต ผูแทนชุมชน  
ผูบริโภค  นักวิจัย  นักธุรกิจ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  ผูแทนจากทุกหนวยมีความเห็นตรงกันถึงความ
จําเปนในการสรางมาตรฐานผายอมคราม  โดยกลุมชุมชนเห็นวาไมจําเปนตองเรงสรางมาตรฐานแตควรเนนการ
พัฒนาคุณภาพคน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผาจนเกิดวัฒนธรรม “การสรางผายอมครามที่มีคุณคาตอ
ชุมชน” ใหชุมชนเปนผูควบคุม  เฝาระวัง  และสืบทอด  บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความไวใจกัน  อีกทั้ง
สรางความมั่นใจแกผูบริโภคผายอมครามในบทบาทสินคาชุมชน  ไมสามารถกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑดังเชน
สินคาอุตสาหกรรมอื่น  โดยคุณภาพคนเนนที่ความซื่อสัตย  มีคุณธรรม  เขาใจคุณคาของผายอมคราม และ
รับผิดชอบตอผลิตภัณฑของกลุมดวยสัญลักษณหรือตราสินคา  ตลอดจนรวมกันกําหนดมาตรฐานผายอมคราม
สกลนคร  พรอมยอมรับนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทั้งสีคราม เสนใย และน้ําขี้เถา 
2. ยอมดวยการหมักเนื้อครามในน้ําขี้เถาตามวิธีของภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ใชเครื่องมือทอผาพื้นบาน  พัฒนาดวยเทคโนโลยีพ้ืนบาน 
4. ผาทุกผืนมีเอกลักษณ  มีเรื่องราว 
5. รักษาจิตวิญญาณของผูผลิตและชุมชน ไดแก ความซื่อสัตย  สามัคคี  เอื้อเฟอ  แบงปน ทั้งกับ 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
สวนมาตรฐานในระดับสูงขึ้น เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  มาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม  ควร

เปนผลสืบเนื่องตอไป   
 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางมาตรฐานผายอมคราม สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค  และ
ขยายตลาดผลิตภัณฑผายอมคราม   ผลการสัมมนาผูเกี่ยวของทั้งสองครั้ง  หนวยงานที่ดูแลสนับสนุนการสราง
มาตรฐานสินคาทั้งพาณิชยจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด ใหขอมูลในการดําเนินการสรางตราสินคา  การ
สรางมาตรฐานเฉพาะกลุม  การขอรับรอง มผช. ในขณะที่ผูใกลชิดกับผูผลิตเชน นักพัฒนาอิสระ ผูบริโภค หรือ
แมแตผูผลิตเอง  ไมคอยใหความสําคัญกับเครื่องหมายหรือเอกสารกําหนดใด ๆ เทากับคุณภาพของผายอมคราม  
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เชน คุณเหลาไท  นวลนิล นักพัฒนาอิสระ เห็นดวยที่จะสรางมาตรฐานผายอมคราม  แตไมเห็นดวยที่จะเรงรีบ
กําหนด  ควรพัฒนาคุณภาพผาไปเรื่อย ๆ ใหเปนวัฒนธรรมผาดีของชุมชน   ดร. ยุวนุช  ทินนาลักษณ  ผูบริโภค
ย้ําเตือนวาเครื่องหมายที่ติดไปกับผาไมสําคัญเทาจิตวิญญาณของทองถิ่น  ของคนทําที่ฝากไปกับผา ผูบริโภคมี
ความสุขแมจะตองจายเงินจํานวนมากแลกกับผายอมครามที่ช่ืนชอบก็ไมไดใหความสําคัญกับตราสินคาเชนกัน  
แตสนใจที่ความสวย  ดี  และเรื่องราว  ใครทํา  ทําที่ไหน ทําอยางไร  สําหรับผูผลิตซึ่งสวนใหญไมคอยแสดง
ความเห็น  กลาวสั้น ๆ วา  “ ไมกลากําหนดกฎเกณฑ  แตจะทําใหดีที่สุด  ไมหลอกลูกคา”  ในฐานะที่ผูวิจัยเปน
คนหนึ่งในทีมงานฟนฟูผายอมคราม  ติดตามและพัฒนาสืบเนื่องมานานกวา 10 ป  มีความเห็นตรงกับทุกคนใน
ประเด็นที่วา มาตรฐานผายอมคราม ควรมาจากมาตรฐานคนทําผายอมคราม  ในการเลือกวัตถุดิบ  ควบคุม
กระบวนการยอม  การใหขอมูลตรงไปตรงมาและตั้งราคาสอดคลองกับคุณภาพผา ดังคํากลาวสั้น ๆ ของผูผลิต
ที่วา “หากเขาเปนคนคุณภาพ  จะควบคุมคุณภาพไดหมด”   ซึ่งเทียบไมไดกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่น   

คําพูดที่วา “ไมกลากําหนดกฎเกณฑ ” เปนเพราะการทําผายอมครามในชุมชนแทรกอยูในวิถีชีวิตที่
ตองเอื้อเฟอและพึ่งพากัน  ตองมีวัฒนธรรมและประเพณีไมอาจละเลยได  นอกจากนี้แตละขั้นตอนการผลิตตอง
ใชผูชํานาญการจากเครือขายที่ไมอาจกําหนดได   ยิ่งใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ  ดวยกระบวนการตามธรรมชาติ  
ทําใหควบคุมยาก  แตความตองการของผูบริโภคหลักอยูตรงที่  “ผายอมครามเปนงานหัตถศิลปภูมิปญญา
ทองถิ่น จากวัตถุดิบธรรมชาติ  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” นั่นคือ  ฝายแท  ครามธรรมชาติ  ยอมเย็น ฝมือทอ
ประณีตดวยจิตใจอันงดงาม  อาจารยทรงจิต พูลลาภ  นักวิจัยดานสังคมศาสตรผูหนึ่งที่สนใจและชื่นชอบผายอม
ครามไดสรุปคุณคาผาพื้นบานวาตองมีคุณสมบัติ 5H  ไดแก  Hand  made  at  Home  by Head  from Heart for 
Health 

“แตจะทําใหดีที่สุด  ไมหลอกลูกคา”  ทําใหดีที่สุด  หมายถึงการมีวินัย  ซื่อตรง  ใสใจผลิตช้ินงาน  
ตามความตองการของลูกคา  ไมหลอกลูกคา หมายถึงการใหขอมูลตรงไปตรงมา  เนื่องจากผายอมครามตาม
ความตองการของลูกคาหลักนั้น  ราคาสูงเกินกวาลูกคาทั่วไปจะบริโภคได  และลูกคาทั่วไปพอใจผายอมครามที่
มีสี  ลาย  และเนื้อผา  ตามที่ประสาทสัมผัสสามารถสัมผัสไดเทานั้น  ดังนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของผาในตลาดผา
ยอมครามในประเทศ   จึงเปนผายอมครามที่ใชเสนใยสังเคราะหสีน้ําเงินหรือดําเปนเสนยืน  ซึ่งวัตถุดิบลักษณะ
นี้หางาย  ถูกกวา  ทองายกวา  ความสวยเทาเดิม  ซึ่งทําใหผายอมครามสูญเสียคุณสมบัติที่ดีของฝายไปรอยละ 50  
สูญเสียคุณสมบัติของสีครามไปรอยละ  50  เชนกัน  สูญเสียคุณสมบัติความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และที่
สําคัญสูญเสียหัตถศิลปภูมิปญญาทองถิ่น  แตผูบริโภคก็พึงพอใจ  ดังเชนนางคําพูน  ผูผลิตรายหนึ่งสะทอนวา 
“ไมรูมาตรฐานอยูตรงไหน คนนี้หยิบดู บอกวาสีซีด  พอคนตอมา บอกวาชอบอยางนี้  พวกสีเขม ๆ เหมือนผา
ชาวไร ชาวนา”  ความจริงผายอมครามสีหมองซีด มีโอกาสไมใชฝายสูง  ติดสีครามเล็กนอย มีโอกาสตกสีสูง
มาก  คุณคาของผายอมครามแทบไมมี  และขอเท็จจริงอีกอยางหนึ่งที่ผูบริโภคผายอมครามควรตระหนักคือ
ปรมาจารยผายอมครามคือชาวไร-ชาวนา    เมื่อผายอมครามเปนที่ตองการมาก  ปจจุบันจึงเกิดผายอมสีครามเคมี
ในตลาดชุมชน   และผูคาคนกลางนําไปแปรรูปขายในราคาเดียวกับผายอมครามธรรมชาติ   ผูผลิตที่มีคุณธรรม
จะตองใหขอมูลตรงไปตรงมาและตั้งราคาที่เหมาะสม   บริษัททงละหาสินธุ ทํากิจการสงออกไดดวยการกํากับ
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ดูแลคน  ควบคุมระดับโทนสี และตรวจสอบวัตถุดิบธรรมชาติโดยบริษัทคูคาในตางประเทศ ลูกคาเปาหมาย
สั่งซื้อผายอมครามลักษณะเดียวชัดเจนคือ ฝายแทและสีธรรมชาติ  ในขณะที่กลุมยอมครามในสกลนครมากกวา 
60 กลุม  ตอบสนองผูบริโภคหลายกลุม หลายระดับและหลายมาตรฐาน  ดังนั้นจึงไมสามารถสงใหตรวจสอบ
และขอการรับรองได   อีกประการหนึ่งผูผลิตเองยังไมเช่ือมั่นในมาตรฐานที่จะรับรองสินคาไดเทากับตัวผูผลิต
เอง  ดังเชนผูผลิตรายหนึ่งเคยกลาวไวเมื่อครั้งมีการคัดสรรสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑวา “การประกวด  
การใหดาว  ไมใชของจริง  สิ่งสําคัญคือเรารูวาเรากําลังทําอะไร  เราทํางานของเราใหดีที่สุด  ใหไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาดวยคุณภาพของงาน  ลูกคาของเราซื้อผาของเรา  ใชผาของเราเพราะวาเปนของเรา  เขาดูที่
หนาเรา ไมไดดูที่สินคาเรา สี่ดาว หรือหาดาว โอท็อป”  กลุมตองการ มผช.  เพื่อ 30 คะแนน ที่สงผลไปยัง 4-5 
ดาว  และที่ตองการมากสุดคือการสนับสนุนจากภาครัฐดานวัสดุ-อุปกรณ และพื้นที่ขายสินคาในงานตาง ๆ โดย
ไมตองเสียคาเชา  

ผายอมครามในปจจุบันเปนสินคาชุมชน  สวนใหญผลิตเปนกลุมๆเพื่อสนองความตองการของภาครัฐ  
แลกกับการไดรับการสนับสนุนในเรื่อง วัสดุ – อุปกรณ  ความรู และที่สําคัญคือตลาด  ผูบริโภคมีเปาหมายที่
แตกตางกันจึงมีผายอมครามคุณภาพตางๆกันในตลาด  จากเดิมมีในตลาดสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
ปจจุบันมีในตลาดชุมชน  ตลาดนัด  หากผูบริโภคตัดสินใจเลือกผาภายใตขอมูลตรงไปตรงมาของผูคา  หรือ
เลือกสินคาที่มีตราสัญลักษณแสดงความรับผิดชอบของผูผลิต  จะเกิดความยุติธรรมเชนเดียวกับการกําหนด
มาตรฐาน  การกําหนดคุณภาพคนจึงเปนทางหนึ่งในการกํากับมาตรฐานผาที่เหมาะสมกับบริบทในขณะนี้    แต
ถากลุมมีกําลังการผลิตเพียงพอ  กําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน แนนอน และดําเนินธุรกิจในรูปบริษัท   การ
กําหนดมาตรฐานผายอมครามตามมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมจึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได   ดังนั้นควรสนับสนุน 
และพัฒนาคนรุนใหม  ดังเชนคําแนะนําของคุณประสาท  ตงศิริ  นักธุรกิจผูบริโภคที่กลาววา “ผูจะทําธุรกิจผา
ยอมครามคือรุนลูกของผูผลิตวันนี้  ที่มีรากเหงาเคลาคลุกกับผายอมคราม  ผานการศึกษาอยางต่ําปริญญาตรี    
และฝกฝนประสบการณทางธุรกิจเพิ่มเติม  ถาเทียบกับแหลงผลิตที่สะหวันนะเขต  เราจะไดเปรียบมากในเรื่อง
การขนสง”  สวนจุดออนอื่น ๆ ในเรื่องคนและแนวคิด  สามารถใหขอมูล ปลูกฝง และฝกฝนไดดวยการสราง
แรงบันดาลใจ และการสงเสริม  สนับสนุน   
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   การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสญูหาย  
โดยวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท ตนไมการตัดสินใจ และ คาเฉลีย่ 

A Comparative Imputation Methods Study by Discriminant Analysis,  
Decision Tree and Mean 

ณรงค โพธิ และสมชาย ปราการเจริญ 1 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายโดยวิธีการทางสถิติ ไดแก 1) การ
วิเคราะหจําแนกประเภท 2) ตนไมการตัดสินใจ 3) คาเฉลี่ย เกณฑเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคา
สูญหายใชคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ฐานขอมูลภาพถายกอน
เนื้อเตานม (Mammographic mass) ของ UCI Machine learning repository data set จํานวน 800 ชุด (Case) 
วิธีการวิจัยมีดังตอไปนี้  1) แบงฐานขอมูลเปน 2 กลุม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ดวยวิธีของ Taro Yamane คือ  
กลุมขอมูลเรียนรู (Training data) 533 ชุด และ กลุมขอมูลทดสอบ (Testing data) 267 ชุด 2) นําขอมูลเรียนรูมา
หาสมการทดแทนคาสูญหายของแตละวิธี 3) นําขอมูลทดสอบมาแทนคาสมการที่ไดเพื่อหาคาทดแทนคาสูญ
หาย  4) คํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธและคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธของแตละวิธี ผลการวิจัย
พบวาวิธีที่ดีที่สุดเรียงตามลําดับจากมากไปนอยเปนดังนี้  1) การวิเคราะหจําแนกประเภท (MMRE=26.56%)  2) 
ตนไมการตัดสินใจ (MMRE=33.30%) และ 3) คาเฉลี่ย (MMRE=63.26%) ดังนั้น การวิเคราะหจําแนกประเภท
จึงมีความเหมาะสมกับขอมูลที่มีความสัมพันธกันและมีการกระจายออกเปนกลุมที่มีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน  การประมาณคาสูญหายจึงจะมีความใกลเคียงกับคาของขอมูลจริงมากที่สุด 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to compare statistical imputation methods: 1) Discriminant 
Analysis (DA), 2) Decision Tree, and 3) Mean. The criteria for the efficiency comparison was estimated by 
Mean Magnitude of Relative Error (MMRE). The data used for the study were extracted from 800 sets of the 
mammographic mass database of UCI Machine Learning Repository Data Set. The research processes 
included:  1) Divided the data of 800 sets into two groups (95% Reliability based on Yamane’s formula, 
resulting in 533 sets of learning data and 267 sets of testing data),  2) Used the data of learning sets to form an 

                                                           
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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equation for finding the substitution of incomplete values provided,  3) Replaced the missing values of the 
equation with the data of testing sets, and  4) Computed Magnitude of Relative Error (MRE) and Mean 
Magnitude of Relative Error (MMRE) for each of 3 methods. In summary, it was found that the best 
approaches for calculating MMRE ranged from  1) Discriminant Analysis,  2) Decision Tree, and  3) Mean 
(26.56%, 33.30%, 63.27%) respectively. Discriminant Analysis, therefore, was appropriate approach for data 
that could be identified correlation and had the high degree of dispersion in order to predict the best results for 
missing values. 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
โดยทั่วไปงานวิจัยตองการขอมูลที่มีความครบถวนสมบูรณในการวิเคราะหและพยากรณ เพื่อใหได

ผลลัพธที่แมนยําและถูกตองมากที่สุด แตเนื่องจากการเก็บขอมูลอาจมีบางสวนที่ขาดหายไปหรือไมสมบูรณเกิด
ขึ้นอยูเสมอ ดังนั้น เพื่อใหสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาใชงานได ผูวิจัยจึงตองนําชุดขอมูลที่สูญหายมาแทนคา
ดวยวิธีประมาณคาที่ใกลเคียงที่สุด เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและพยากรณผลลัพธ หากขอมูลเกิดการสูญหาย
มากๆ ผูวิจัยอาจตองตัดขอมูลชุดนั้นทิ้งไป 

สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคาสูญหายที่ไดจากสมการ ใชวิธีการทางสถิติ 3 
วิธี คือ  1) การวิเคราะหจําแนกประเภท 2) ตนไมการตัดสินใจและ 3) คาเฉลี่ย ผูวิจัยใชคาเฉลี่ยความคลาด 
เคลื่อนสัมพัทธ (Mean magnitude of relative error: MMRE) หากมีคานอย แสดงวามีความแมนยํามาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 

1. ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ฐานขอมูลจากภาพถายกอนเนื้อเตานม (Mammographic mass) ของ 
UCI Machine learning repository data Set จํานวน 800 ชุด (Case) 

2. การวิจัยนี้กําหนดใหคาของแอทริบิวต Shape เทานั้นที่เปนคาสูญหาย เพื่อใชในการศึกษา 
เปรียบเทียบ 

3. ลักษณะของการสูญหายของขอมูลจัดอยูในประเภทการสูญหายสมบูรณเชิงสุม (Missing  
Completely Random: MCAR) (Garson G. David. 2005) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาทดแทนคาสูญหายของขอมูลโดยวิธีทางสถิติ(Discriminant 
Analysis, Decision Tree, Mean) 

2. เพื่อประมาณความแมนยําในการประมาณคาทดแทนของคาสูญหายของแอทริบิวต Shape ของ
ฐานขอมูลภาพถายกอนเนื้อเตานมในแตละวิธี 

 

ทฤษฏีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
 

1. การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis: DA)เปนเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธ 
หรือการหาสาเหตุที่สอดคลองกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2542; กัลยา วานิชยบัญชา. 2550; มนตชัย  เทียนทอง. 
2550; Geoffrey J. McLachlan. 2005) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของกลุมประชากร 2 กลุมขึ้นไป โดยคามากอยูที่
กลุมใดจะถือวาขอมูลใหมจัดอยูในกลุมนั้นทันที โดยใชสูตร 

1 1 2 2
ˆ ... p pd a b x b x b x= + + + +     (1) 

โดยที่  d̂  =  คาอํานาจการจําแนกประเภท 
   a  =  คาคงที่ (สวนตัดแกน Y, เมื่อ X = 0) 
      1,..., nx x  =  คาตัวแปรอิสระ, ตัวแปรจําแนกกลุม 
      1,..., nb b  =  คาสัมประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุม 
 

2. ตนไมการตัดสินใจ (Decision Tree) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางดานเหมืองขอมูล (ณรงค 
โพธิ และคณะ. 2551; พยูน พาณิชยกุล. 2548 ; สกลนันท หุนเจริญ. 2548) ที่ไดนําเอาการตัดสินใจแบบ
โครงสรางตนไมมาใชเปนตัวชวยในการทํางานเกี่ยวกับการชวยในการตัดสินใจตาง ๆ ไมวาจะเปนดานระบบ
ธุรกิจหรืออื่นๆ โดยปกติมักประกอบดวยกฎในรูปแบบ  “ถา เงื่อนไข แลว ผลลัพธ”  ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการของตนไมการตัดสินใจ 
 

31..40 

Age ? 

Student ? Credit rating ? yes 

no yes yes no 

yes no fair good 

<=30 >40 
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3. คาเฉลี่ย (Mean) เปนเทคนิคที่ใชในการหาคาเฉลี่ยแบบกลางๆ(Darlington, R.B. 1990; ชูศรี วงศ
รัตนะ. 2541; กัลยา วานิชยบัญชา. 2542; กัลยา วานิชยบัญชา. 2550; มนตชัย  เทียนทอง. 2550) จากชุดขอมูลที่มี
ขอมูลสมบูรณ โดยใชสูตร 

1 2 ... nx x xx
n

+ + +
=    (2) 

โดยที่  x  =  คาเฉลี่ยกลาง 
      1,..., nx x  =  ขอมูลสมบูรณตัวที่ 1, 2, ..., n  
   n  =  จํานวนขอมูลสมบูรณทั้งหมด 

4. การประมาณความแมนยํา (Evaluation Criterion) จากการใชวิธีตางๆ ที่สรางขึ้น (Martin Sheppard. 
1996 ; สมชาย ปราการเจริญ. 2551) ตองมีความแมนยําเขากันได (Model best fit) จะถูกนําไปทดสอบกับกลุม
ขอมูลอีกชุดหนึ่งที่ทราบคาจริง (Actual Data) ผลจากการพยากรณขอมูลชุดใหม (Predicted Data) จะถูกนํามา
คาํนวณหาคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MRE) โดยใชสูตร 

i i
i

i

actual predicted
MRE

actual
−

=   (3) 

หากมีขอมูลหลายชุด การคํานวณใหนําคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MRE) ของแตละชุดขอมูลมา
รวมกันและหาคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean-MRE: MMRE) หาก MMRE มีคามากๆ แสดงวามี
ความคลาดเคลื่อนสูง แตถา MMRE = 0 (ศูนย) แสดงวาคาของการพยากรณเทากับคาจริงทุกคา นั่นคือ MMRE  
ยิ่งมีคานอย แสดงวามีความแมนยํามาก ในการประมาณคาสูญหายของขอมูล โดยใชสูตร 

1

1 100
n

i i

i i

actual predicted
MMRE x

n actual=

−
= ∑  (4) 

 
5. การกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro  Yamane ) เปนการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

(Sample Size) เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาทุกหนวยประชากรไดมีโอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของประชากร 
งานวิจัยนิยมกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967) ประโยชนของการเลือก
ศึกษากลุมตัวอยาง  คือ  1) ประหยัดเวลา คาใชจายและแรงงาน  2) มีความสมบูรณและถูกตองมากกวาเพราะ
จํานวนนอย  3) ควบคุมความคลาดเคลื่อนไดงาย โดยใชสูตร 

21
Nn
Ne

=
+

     (5) 

โดยที่ n  =  ขนาดของตัวอยาง 
   N  =  ขนาดของประชากร 
   e  =  ระดับความคลาดเคลื่อน 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
    Hidetomo Ichihashi (2007) ไดศึกษาวิธีการจัดกลุมขอมูลจากคาขอมูลเริ่มตนและคาขอมูลที่สูญ

หายดวยวิธี Fuzzy C-Means (FCM) มีความแมนยํามากที่สุด 
    ไกรุง เฮงพระพรหม และพยุง มีสัจ (2551) ไดวิจัยการเลือกคุณลักษณะดวยวิธีสมาชิกที่ใกลที่สุด

สําหรับการแทนที่คาขอมูลที่ขาดหายดวยวิธีการที่ใกลที่สุดแบบใหน้ําหนักของขอมูลไมโครอารเรย พบวาใชวิธี 
KNNFSW Impute มีความแมนยํามากที่สุด 

    จริยา แสงสุวรรณ, ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ และอําไพ  ทองธีรภาพ (2551) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
วิธีการประมาณคาสูญหายในการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ วิธีนี้ใหความแมนยําสูงกวาการแทนคาดวยวิธี
อื่นๆ 

    ณรงค โพธิ และคณะ (2551) ไดวิจัยการเปรียบเทียบผลการแยกประเภทของกอนเนื้อจากภาพ  
แมมโมแกรม โดยการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในการทํานายผลโรคมะเร็งเตานม พบวาการใชวิธีโครงขาย
ประสาทเทียมใหความแมนยําสูงสุด 

    สมชาย ปราการเจริญ (2551) ไดศึกษาวิธีการประมาณเวลาในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเชิง
โครงขายโดยวิธีแบบจําลองสมการโครงสราง มีความแมนยํามากที่สุด 

    ณรงค โพธิ และคณะ (2552) ไดวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายโดยวิธีการทาง
สถิติ พบวาการใชวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท มีความแมนยํามากที่สุด 

    จากงานวิจัยที่ไดศึกษาเปนการใชเทคนิคการประมาณคาสูญหายและจําแนกขอมูล ซึ่งมีความ
เหมาะสมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทและลักษณะของขอมูลที่นํามาใช สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทดลอง
การประมาณคาสูญหายกับฐานขอมูลมาตรฐานสากลจากฐานขอมูลของ UCI 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายโดยวิธีการทางสถิติ จํานวน 3 วิธี ผูวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ขอมูล และเทคนิคตางๆ จากหนังสือเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของ 
2. แบงฐานขอมูลภาพถายกอนเนื้อเตานม (Mammographic Mass) ของ UCI Machine Learning 

Repository Data Set จํานวน 800 ชุด (Case) ออกเปน 2 กลุมที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (หรือระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05) ตามวิธีการกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane คือ กลุมขอมูลเรียนรู (Training Data) 
533 ชุด และกลุมขอมูลทดสอบ (Testing Data) 267 ชุด 
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ตารางที่ 1 แอทริบิวตฐานขอมูลภาพถายกอนเนื้อเตานมที่ใชในการวิจัย 
 

ชื่อขอมูล คําอธิบาย ขอมูล 

BI-RADS ลักษณะภาพที่พบจากการตรวจ 1-5 

Age อายุของผูปวยโรคมะเร็งเตานม 18-96 

Shape รูปรางของโรคมะเร็งเตานม 1-4 

Margin ขอบเขตของกอนเนื้อ 1-5 

Density ความหนาแนนของกอนเนื้อ 1-4 

Severity ผลการตรวจของโรคมะเร็งเตานม 0-1 

3. นํากลุมขอมูลเรียนรูมาหาสมการที่ดีที่สุดในแตละวิธี 
4. นํากลุมขอมูลทดสอบมาแทนคาในสมการที่ไดในขอ 3 เพื่อประมาณหาคาทดแทนคาสูญหายของ 

ขอมูลแอทริบิวต Shape 
5. นําคาประมาณการที่ไดในขอ 4 แทนคาลงในชุดขอมูลที่สูญหายแลวนําขอมูลทั้งหมดไปทําซ้ําตาม

วิธีในขอ 3 และ 4 อีกครั้งเพื่อใหไดคาทดแทนของคาสูญหายที่ดีที่สุด ผลจากการทดลองโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  มีดังตอไปนี้ 

     5.1 การประมาณคาสูญหายจากสมการวิเคราะหจําแนกประเภท ไดสมการประมาณคา จํานวน 
4 สมการ ดังนี้ 
 

      1̂d  =  -72.697+(17.048*BI)+(0.120*A)-(1.508*M)+(23.751*D)  (6) 

      2d̂  =  -67.179+(16.857*BI)+(0.125*A)-(0.741*M)+(21.613*D)  (7) 

      3d̂  =  -77.571+(17.512*BI)+(0.140*A)+(0.802*M)+(22.713*D)  (8) 

      4d̂  =  -87.661+(19.688*BI)+(0.118*A)+(2.027*M)+(21.781*D)  (9) 
 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของสมการวิเคราะหจําแนกประเภท 
 

Classification Function Coefficients 

 S-hape 

 1 2 3 4 

BI-RADS 17.048 16.857 17.512 19.688 

A-ge 0.120 0.125 0.140 0.118 

M-argin -1.508 -0.741 0.802 2.027 

D-ensity 23.751 21.613 22.713 21.781 

(Constant) -72.697 -67.179 -77.571 -87.661 

Fisher's linear discriminant functions 
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 5.2 การประมาณคาสูญหายจากตนไมการตัดสินใจ แสดงดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2 
 

ตารางที่ 3 ผลการประมวลผลดวยตนไมการตัดสินใจ  
 

Classification 

Observed Predicted 

1 2 3 4 Percent Correct 

1 54 0 0 7 88.5% 

2 42 0 0 14 0.0% 

3 10 0 0 15 0.0% 

4 1 0 0 124 99.2% 

Overall Percentage 40.1% 0.0% 0.0% 59.9% 66.7% 

Growing Method: CHAID 
Dependent Variable: S-hape 

   

 

 
ภาพที่ 2 ผลการประมวลผลดวยตนไมการตัดสินใจ 
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 5.3 การประมาณคาสูญหายดวยคาเฉลี่ย 
 

ตารางที่ 4 ผลการประมวลผลดวยคาเฉลี่ย 
  

Descriptive Statistics 

 N Range Mean Std. Dev. 

 Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

BI-RADS 800 3 4.34 0.021 0.582 

A-ge 800 78 55.65 0.523 14.784 

S-hape 800 3.00 2.7503 0.03599 1.01787 

M-argin 800 4 2.79 0.055 1.567 

D-ensity 800 3 2.91 0.013 0.356 

Se-verity 800 1 0.48 0.018 0.500 

Valid N (listwise) 800     

 
6. ตรวจสอบความแมนยําของผลลัพธที่ไดจากสมการของแตละวิธีดวยการหาคาความคลาดเคลื่อน 

สัมพัทธ (MRE) และคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) จากผลการวิจัย 
 

 DA Decision Tree Mean 

MMRE 26.56 % 33.30 % 63.26 % 

Accuracy 73.44 % 66.70 % 36.74 % 

 
7. ผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบวิธีทางสถิติที่ใชในการทดแทนคาขอมูลสูญหายของแอทริบิวต Shape  

จากฐานขอมูลภาพถายกอนเนื้อเตานม พบวา วิธีการวิเคราะหจําแนกประเภทใหผลการประมาณคาทดแทนคา 
สูญหายที่มีคาใกลเคียงกับคาขอมูลจริงมากที่สุด  
  

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายโดยวิธีการทางสถิติ สรุปไดดังนี้ 
1. สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาทดแทนคาสูญหายของขอมูลจากสมการที่ดีที่สุด  

โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 
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ลําดับที่ 1 การประมาณคาสูญหายจากสมการวิเคราะหจําแนกประเภท เปนวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากมี
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ 26.56% ซึ่งเปนคานอยที่สุด หรือแสดงวาความแมนยําในการประมาณคา
ทดแทนคาสูญหายมีความถูกตอง 73.44% 

ลําดับที่ 2 การประมาณคาสูญหายจากตนไมการตัดสินใจ เปนวิธีที่ดีลําดับที่ 2 เนื่องจากมีคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ 33.30% หรือแสดงวาความแมนยําในการประมาณคาทดแทนคาสูญหายมีความถูกตอง 
66.70% 

ลําดับที่ 3 การประมาณคาสูญหายดวยคาเฉลี่ย เปนวิธีที่ดีเปนลําดับสุดทาย เนื่องจากมีคาเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ 63.26% หรือแสดงวาความแมนยําในการประมาณคาทดแทนคาสูญหายมีความถูกตอง 
36.74% 

สรุปผลการวิจัยเปนกราฟเปรียบเทียบคา MMRE ของแตละวิธีที่ไดทําการทดสอบไดดังภาพที่ 3  
 

 
ภาพที่ 3: กราฟเปรียบเทียบคา MMRE ของแตละวิธี 

 

2. ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาเปรียบเทียบ 
2.1 ไดวิธีการประมาณคาทดแทนคาสูญหายของขอมูลที่เหมาะสมโดยใชวิธีทางสถิติ 

(Discriminant Analysis, Decision Tree, Mean) 
2.2 ไดผลลัพธจากการประมาณคาทดแทนคาสูญหายของขอมูลที่มีความใกลเคียงกับคาจริง

และมีความนาเชื่อถือของขอมูลมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาทดแทนคาสูญหายของแอทริบิวต Shape จากฐานขอมูล
ภาพถายกอนเนื้อเตานมที่กําหนดใหเปนขอมูลสูญหายดวยวิธีทางสถิติ เพื่อใชทดสอบความแมนยําในการ
ประมาณคาทดแทนคาสูญหาย  พบวา วิธีการวิเคราะหจําแนกประเภทมีความเหมาะสมกับขอมูลที่มี
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ความสัมพันธกันและมีการกระจายออกเปนกลุมที่แตกตางกันอยางชัดเจน การประมาณคาทดแทนคาสูญหายจึง
จะมีความแมนยําและใกลเคียงกับคาของขอมูลจริงมากที่สุด หากนําวิธีการนี้ไปใชทดสอบกับขอมูลที่ไมมี
ความสัมพันธกันและมีความเปนอิสระตอกันมากๆ จะทําใหการแทนคาในสมการดวยวิธีการขางตนไดคาที่มี
ความคลาดเคลื่อนมากจากคาจริงของขอมูล ดังนั้น ขอมูลที่มีความเปนอิสระตอกันและมีการกระจายออกเปน
กลุมที่แตกตางกันมากๆ ผูวิจัยตองแบงชวงขอมูลใหเหมาะสมและจัดการกับขอมูลที่ไมเก่ียวของออกไปกอนที่
จะนํามาใชงาน 
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ทาริกา  โกฏสันเทียะ

ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ 

ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ

ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ
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   ผลของการใชสมุนไพรชนิดตางๆ รวมกับน้ําสกัดชีวภาพ 
ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกออดกบ 

The  Use of  Herbs  and  Bio-Extract  Against  Tadpole  Pathogenic 
ทาริกา โกฏสันเทียะ 1 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาองคความรูในการเพาะเลี้ยงลูกออดกบ สาเหตุของการเกิดโรค 
และศึกษาผลของการใชสมุนไพรชนิดตาง ๆ ไดแก ใบมะระขี้นก  ใบฝรั่ง  ใบกระเพรา  และใบมะยม  รวมกับ
น้ําสกัดชีวภาพ  ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกออดกบ  จากการศึกษาวิจัยทั้งหมด  สรุปไดดังนี้ 
 การศึกษาองคความรูในการเพาะเลี้ยงลูกออดกบ  ในจังหวัดสกลนคร  โดยทําการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชนบานนอยจอมศรี  และบานดอนตาลโงะ  
อ.เมือง จ.สกลนคร  พบวาเกษตรกรสวนใหญจะทําการเพาะเลี้ยงลูกออดกบเปนอาชีพหลัก บางครัวเรือนทํา
อาชีพนี้มานานถึง 10 ป ฤดูกาลในการเลี้ยงจะเริ่มในชวงเดือนมีนาคมของทุกป  โดยคัดพอแมพันธุอัตราสวน
เพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:1 จํานวน 20 คูมาเพาะในกระชังขนาด 3x3 ตารางเมตร ระดับน้ํา  10 เซนติเมตร โดย
ปลอยพอแมพันธุในชวงเวลา 18.00 น.  เมื่อเวลา 06.00 น.จึงนําพอแมพันธุออกไปพักไวในบอดินสวนไขกบที่
ไดรับการผสมแลวจะเจริญเติบโตเปนลูกออด ทําการอนุบาลดวยอาหารเม็ดขนาดเล็กจนลูกออดอายุ 21 วัน
หลังจากนั้นลูกออดจะเจริญเติบโตเปนลูกกบ บางตัวจะเกาะตามขอบกระชังจึงทําการคัดเลือกไวเลี้ยงในบอดิน
เพื่อเปนพอแมพันธุตอไป ไมพบปญหาดานการตลาด  เนื่องจากจะมีลูกคาทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดมารับซื้อ
ถึงหนาฟารมตั้งแตลูกออดมีอายุ 13-21 วัน ราคากิโลกรัมละ 200-250 บาท 
 การหาสาเหตุของการเกิดโรคในลูกออดกบโดยทําการตรวจในหองปฏิบัติการเริ่มตั้งแตการตรวจ
วิเคราะหน้ําจากบอเลี้ยงพบวา มีปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)อยูในระดับที่ไมปลอดภัยตอ
ลูกออด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสูงเกินกวาที่สัตวน้ําจะทนได ซึ่งระดับที่สัตวน้ําทนไดคือไม
เกิน 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร (สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ, 2530) นอกจากนี้การตรวจตัวอยางสัตวน้ําที่มีอาการ
ปวยโดยเก็บจากพอแมพันธุและจากลูกออดกบ  ผลการตรวจภายนอกพบอาการผิดปกติของสัตวน้ํา คือ มีแผลสี
แดงบริเวณขา แผลหลุมลึกที่ผิวหนัง ทองบวม การตรวจภายในพบวาในชองทองกบมีของเหลวสะสมและเมื่อ
ตรวจวิเคราะหโดยนํามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA (Tryptic Soy Agar) และยอมสีแกรมพบวาเปนกลุมของ
แบคทีเรียแกรมลบ  

                                                           
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 การทดสอบเชื้อกับสมุนไพรชนิดตาง ๆ ไดแก ใบมะระขี้นก ใบฝรั่ง ใบกระเพรา และใบมะยมใน
หองปฏิบัติการ พบวาใบฝรั่งทําใหแบคทีเรียที่ทดสอบไมสามารถเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อได เมื่อทําการ
ทดลองเลี้ยงในฟารมโดยปลอยลูกออดกบอายุ 3 วัน ในบอซีเมนตกลม อัตราความหนาแนน 100 ตัว/ตารางเมตร 
ใหอาหารผสมสมุนไพรชนิดตาง ๆ รวมกับน้ําสกัดชีวภาพ โดยใชน้ําสกัดชีวภาพสเปรยทั่วบอทุกสัปดาห ผล
ปรากฏวา บอที่เลี้ยงโดยใชใบฝรั่งรวมกับน้ําสกัดชีวภาพ มีอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และไม
พบวามีแผลหรืออาการผิดปกติของลูกออดกบ 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research were to study the body of knowledge on frog  breeding and causes of 
using different kinds of  herbs such as Momordica charantia, Psidium guajava, Ocimum sanctum and 
Phyllanthus acidus with bio-extract on preventing diseases in tadpoles.  The results of study were as follows. 
 From studying the body of knowledge on frog breeding in Sakon Nakhon province through in-depth 
interview and participatory observation with frog breeders in Ban Noijomsri and Ban Donta-ngo it was found 
that most farmers breed frogs as their main occupation.  Some households have had this occupation for ten 
years.  The breeding season begins around March every year.  Twenty couples of breeding stocks are bred in 
a 3x3 meter breeding cage in 10-centimeter-deep water.  The breeding stocks are kept in the breeding cage for 
mating from 6.00 p.m. to 6.00 a.m. and then they are allowed to lay eggs in a pond.  The fertilized eggs will 
hatch into tadpoles.  These young are fed with fine-grained feed until they are 21 days old.  After that these 
tadpoles will develop to young frogs.  Some of these will cling to the sides of the cage and will be selected to 
be new breeding stocks.  There is no problem in marketing  of  tadpoles because frog  raisers from both          
Sakon Nakhon and other provinces will come to the farm to buy tadpoles.  The price for 13-21 day old 
tadpoles is 200-250 baht per kilogram. 
 From trying to identify the causes of diseases in tadpoles through laboratory  examination beginning 
with water analysis of the water in the pond it was found that the level of NH3-N was  2.8 mg/l, which was 
much higher than the optimum level of  0.02 mg/l.  Therefore, it was not suitable for frog breeding.  (Inland 
Fisheries Institute, 1987).  Moreover, the diagnosis of infected tadpoles and frogs showed that, from external 
examination, there were ulcers on the leg and the skin of the frog, and there was also edema.  From internal 
examination it was found that the frog had an accumulation of  liquid  in the abdomen.  When the pathogens 
from the kidney, the spleen and the liver analyzed by culturing them on TSA media, they were found to be 
gram negative bacteria. 
 From laboratory tests of  using  the leaves of Momordica charantia, Psidium guajava, Ocimum 
sanctum and Phyllanthus acidus  it was found that guava leaves could stop the growth of bacteria on TSA 
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media. And from the experiment in raising 3-day-old tadpoles in cement ring tanks with 100 tadpoles per 
square meter density in which in each cement ring tank the tadpoles were fed with the feed mixed with a 
different kind of herb and bio-extract was sprayed all over the tank, it was found that the tadpoles fed with the 
feed mixed with guava leaves and sprayed with bio-extract had the highest survival rate and the highest 
grown rate.  Ulcers and unusual condition of the tadpoles were not found.   
 

บทนํา 
 

 นโยบายการบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
ยุทธศาสตรที่ 2  ไดมุงการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ โดยให
ความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการสงเสริมความรวมมือ รวมแรงกาย แรงความคิดที่
หลากหลาย และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีการสรางเครือขายการเรียนรู
ของชุมชนทั้งภายในและภายนอก มุงเนนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดและเนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยาง
พอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมประกอบอาชีพใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืนซึ่งจะสงผลตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเทศไทยถือเปนประเทศที่ทําการเกษตรในดานตางๆไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมวาจะเปนการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุง และการเลี้ยงกบ  ทําใหชุมชนมีรายไดเพียงพอตอการ
ดําเนินชีวิตและมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาการทํานาเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําถือเปนอาชีพ
ที่มีความสําคัญเนื่องจากสัตวน้ําเปนอาหารประเภทโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และมีผูนิยมบริโภคมากขึ้น ในอดีตมี
การจับสัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ แตปจจุบันสัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมีจํานวนนอยลงไมเพียงพอตอ
การบริโภค จึงมีการคิดคนวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเภทตางๆขึ้น การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆมักประสบ
ปญหาที่คลายกันคือโรคที่คุกคามสัตวน้ําที่เลี้ยง ทําใหสัตวน้ําตายกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต  จังหวัดสกลนครเปนอีก
จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีหลายหมูบานประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะการ
เลี้ยงกบเพื่อผลิตลูกออด เนื่องจากผลผลิตที่ไดมีราคาคอนขางสูงเฉลี่ย  250-300 บาท/กิโลกรัม และปจจุบันมีผู
นิยมบริโภคลูกออดกบทั่วทั้งภาคอีสาน อีกทั้งระยะเวลาในการเลี้ยง  และการลงทุนยังนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเลี้ยงกบหรือสัตวชนิดอื่น   มีหลายหมูบานที่ประกอบอาชีพนี้  ไดแก หมูบานนอยจอมศรี, หมูบานดอน
ตาลโงะ ฯลฯ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อาชีพนี้สรางรายไดเฉลี่ย/ปมีมูลคาหลายแสนบาท ในชวงป
แรกที่เลี้ยงนั้นไดผลผลิตดี ทําใหชุมชนมีความหวังวาจะมีฐานะความเปนอยูดีขึ้น   แตในปตอมาเกิดปญหาเรื่อง
โรคขึ้น  สงผลใหลูกออดกบตายเปนจํานวนมากกอนที่จะจับขาย  ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงตองขาดทุน  แมจะ
หาทางแกไขโดยการใชยาและสารเคมีตางๆ แลวก็ยังไมเกิดผล   
 จากปญหาที่เกิดขึ้น สงผลใหทางเลือกในการประกอบอาชีพของชุมชนในจังหวัดสกลนครลดนอยลง 
บางครัวเรือนเลิกอาชีพนี้ไป บางครัวเรือนประกอบอาชีพการทํานาเพียงอยางเดียว ซึ่งตองรอผลผลิตปละครั้ง 
อีกทั้งตนทุนในดานตางๆ สูงมาก เชน คาแรงเฉลี่ย 240 บาท/คน/วัน คาปุยและอื่นๆกวาจะทํานาแลวเสร็จ ตอง
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ใชทั้งแรงกายและเงินทุนเปนจํานวนมาก บางครัวเรือนตองจากบานเกิดไปหางานทําในเมืองใหญๆ โดยทิ้งให
ผูสูงอายุและเด็กอยูบานเพียงลําพัง สงผลใหเกิดปญหาทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบทตามมา      
 โครงการวิจัยนี้เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในจังหวัดสกลนครที่
เพาะเลี้ยงลูกออดกบใหยังคงประกอบอาชีพนี้ไดตลอดไป โดยการทดลองใชสมุนไพรชนิดตางๆ ควบคูกับน้ํา
หมักชีวภาพ สมุนไพรที่ใชไดแก มะระขี้นก ใบฝรั่ง กะเพรา และมะยม เพื่อยับยั้งการเกิดโรค ถาสามารถ
เพาะเลี้ยงลูกออดใหรอดตายได  จะสงผลใหชุมชนผูเพาะเลี้ยงมีรายไดในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และเกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจในวงกวาง  เพราะความตองการของตลาดลูกออดกบยังมีสูงทั้งในและตางประเทศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาองคความรูในการเพาะเลี้ยงลูกออดกบในจังหวัดสกลนคร  ซึ่งประกอบดวย สภาพทั่วไป
ของกลุมผูเลี้ยงและเครือขาย  กระบวนการเพาะเลี้ยง  การจับจําหนาย  การตลาด  และความตองการของกลุม
เกษตรกร 
 2.  เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคในลูกออดกบ 
 3.  เพื่อศึกษาผลของการใชสมุนไพรชนิดตางๆ รวมกับน้ําหมักชีวภาพในการยับยั้งการเกิดโรคใน     
ลูกออดกบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. การศึกษาองคความรูของชุมชนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงลูกออดกบ 
     1.1) คนควาเอกสาร ตํารา งานวิจัยและเว็บไซดตางๆเพื่อศึกษารวบรวมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
ลูกออดกบ 
    1.2) รวบรวมขอมูลในชุมชนที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงลูกออด โดยจัดประชุมกลุมยอย กลุมผูนํา
ชุมชน นักวิชาการประมงและกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงเกี่ยวกับ สถานที่ วิธีเลี้ยง การจัดการระหวางเลี้ยง  การ
อนุบาล การจับจําหนายและการตลาด ปญหาที่พบและขอเสนอแนะอื่นๆที่จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําวิจัยขั้น
ตอไป 
 2.  การหาสาเหตุของปญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในลูกออดกบ 
      2.1 การตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
       2.1.1 เก็บตัวอยางน้ําจากบอเลี้ยงมาวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพและ เคมี  
       2.1.2 เก็บตัวอยางสัตวน้ําที่มีอาการปวยและไมมีอาการจากพอแมพันธุและลูกออด  มาตรวจ
วินิจฉัยในหองปฏิบัติการ โดยตรวจวินิจฉัยภายนอกและภายใน 

   - การตรวจภายนอก โดยใช Coverglass ขูดเมือกแลวสองดูดวยกลองจุลทรรศนเพื่อ
สังเกตปรสิตชนิดตางๆที่เกาะอยู รวมทั้งความผิดปกติตางๆ ไดแก  การเปนแผลรอยช้ําเลือด ฯลฯ แลวบันทึกผล 
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 - การตรวจภายใน โดยการผาทองของสัตวปวยแลวใชเข็มเขี่ยเช้ือ (steak) จากบริเวณ
อวัยวะภายใน ไดแก ตับ มาม ไต เขี่ยเช้ือลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA (Tryptic Soy Agar) นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  สังเกตลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้นบันทึกผล แลวนํา Single colony ที่เกิดขึ้นมา
ยอมแกรมเพื่อดูวาเปนแบคทีเรียกลุมใด หลังจากนั้นเก็บเชื้อดังกลาวใน Slant Agar เพื่อเตรียม Stock solution 
สําหรับทดสอบกับสมุนไพรชนิดตางๆ 

 

3.  การทดสอบเชื้อกับสมุนไพรชนิดตางๆ 
      3.1 การทดลองในหองปฏิบัติการ 
        3.1.1 การเตรียมสมุนไพร ไดแก ใบฝรั่ง มะระขี้นก มะยม กะเพรา โดยนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 ช่ัวโมงแลวบดสกัดโดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย 
   3.1.2 การเตรียมเช้ือทดสอบ นําเชื้อที่แยกไดจากสัตวปวยเปนโรคในฟารมเลี้ยงลูกออดกบใน
จังหวัดสกลนคร รวมจํานวน 10 สายพันธุ จาก Stock  ถายเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA  นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส  นาน 24  ช่ัวโมง รวบรวมใสใน Normal saline 0.85% ใหไดปริมาณ ความเขมขนของเชื้อเทากัน
โดยใช spectrophotometer วัด 
   3.1.3 การทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ โดยวิธี Plate dilution  ของ Tragen 
(1983)  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 1)  เจือจางสารสกัดจากสมุนไพรแตละชนิดดวยน้ําที่ฆาเชื้อใหไดความเขมขน 6 ระดับ 
ดังนี้ 100 มก./ ล  50 มก./ ล 25 มก./ ล 12.5 มก./ ล  6.25 และ  3.12 มก./ ล  นํามาผสมกับ Muller Hinton Agar  
(MHA) ในอัตรา 1: 10 (สารสกัด 2 มิลลิลิตร : MHA 18 มิลลิลิตร) ผสมใหเขากันดีแลวจึงเทลงในจานเพาะเชื้อ 
ต้ังทิ้งไวใหอาหารแข็งตัว การทดสอบจะทํา 3 ซ้ํา ทุกชุด สวนชุดควบคุม ใช MHA ผสมน้ํากลั่นแทนสารสกัด
จากสมุนไพร 

 2) เขี่ยเช้ือแตละสายพันธุลงบนอาหารที่เตรียมไวในขอ 1)   แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียสนาน 24 ช่ัวโมง 

 3) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยดูจากการขึ้นของโคโลนีบนอาหาร
ในตําแหนงที่เขี่ยเช้ือไว  แลว บันทึกผลการทดลอง 
  3.2 การทดลองในฟารมเพาะเลี้ยง 
        วางแผนการทดลองแบบ  RCBD (Randomized Completed Block Design) สาเหตุที่วาง
แผนการทดลองแบบนี้ เนื่องจากหนวยทดลองที่ใชคือลูกออดกบไมไดมาจากพอแมเดียวกัน ซึ่งจะมีอัตราการ
รอดและอัตราการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดลูกออดกบที่มาจากพอแมพันธุคูเดียวกันไว
ในบล็อกเดียวกันและที่มาจากพอแมพันธุตางคูไวคละบล็อก เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการทดลองที่อาจ
เกิดขึ้น  การทดลองนี้มี 3 ซ้ํา 6 ทรีตเมนต  ดังนี้ 
   T1=อาหาร+ใบมะระขี้นก+น้ําหมักชีวภาพ 
   T2=อาหาร+ใบฝรั่ง+น้ําหมักชีวภาพ 
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   T3=อาหาร+ใบกะเพรา+น้ําหมักชีวภาพ 
   T4=อาหาร+ใบมะยม+น้ําหมักชีวภาพ 
   T5=อาหาร+น้ําหมักชีวภาพ 
   T6=อาหารอยางเดียว 
         วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) การดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 
    1) เตรียมบอเลี้ยงขนาด  2 ตารางเมตร จํานวน 18 บอ 
    2) นําลูกออดกบที่เพาะไดในระยะ 3 วันแรกกอนที่ถุงไขแดงจะยุบ   มาอนุบาลในอัตรา 
100 ตัว/ตารางเมตร 
    3) ใหอาหารผสมกับสมุนไพรชนิดตางๆ โดยใหกินวันละ 2 มื้อ เวลา 8.00 น. และ 16.00 น. 
    4) ในระหวางที่เลี้ยงใชน้ําหมักชีวภาพสเปรยใหทั่วบอทุกๆ สัปดาหโดยใชน้ําหมักที่  
เจือจางดวยน้ําสะอาดในอัตราสวน  1:250  วันละครั้ง ๆ ละ 1 ลิตร/บอ 
    5) บันทึกอัตราการเจริญเติบโตโดยวัดน้ําหนักเฉลี่ย  เปอรเซ็นตการรอดตาย และ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําระหวางที่ทําการเลี้ยงเปนประจําทุกสัปดาห จนเก็บผลผลิต แลววิเคราะหขอมูลและ สรุปผล
การทดลอง  

 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
 

การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงลูกออดกบจากเอกสารตํารา จากผูรูที่ฟารมพบวา การ
เพาะเลี้ยงลูกออดกบเปนอาชีพที่เพิ่มรายไดใหครัวเรือนเปนอยางดีถึงแมในการเพาะเลี้ยงจะมีปญหาและ
อุปสรรคในเรื่องโรค แตก็มิไดทําใหกลุมผูเลี้ยงเลิกอาชีพนี้โดยสิ้นเชิง อาจหยุดเลี้ยงไปบางแลวก็กลับมาเลี้ยง
ใหม เพราะอาชีพนี้จะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทํานาเพียงอยางเดียว จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุม      
ผูเลี้ยง พบวาเทคนิคและวิธีการเลี้ยงใหไดผลผลิตดีนั้นจะตองเริ่มตนตั้งแตการคัดเลือกสายพันธุ การเตรียมบอ 
การเตรียมน้ํา การจัดการระหวางการเลี้ยง  เชน การใหอาหาร การถายเปลี่ยนน้ํา ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ เหลานี้
มีเทคนิคและวิธีการที่เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูเลี้ยงจะตองทุมเทและใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี 
 สาเหตุของโรคที่เกิดในลูกออดกบ  พบวาคุณภาพน้ํามีผลตอการเกิดโรคเนื่องจากถาสภาพน้ําไม
เหมาะสม  เชน มีปริมาณกาซพิษ  เชน แอมโมเนียมากเกินไป (เกิดจากการใหอาหารที่มากเกินไป  ประกอบกับ
สัตวน้ํามีการขับถายของเสียออกมาเปนจํานวนมาก) จะทําใหสัตวน้ําออนแอ และเกิดติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย
โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียและแบคทีเรียที่ตรวจเปนกลุมของแบคทีเรียแกรมลบ 
 การทดลองใชสมุนไพรชนิดตาง ๆ ไดแก ใบฝรั่ง ใบมะระขี้นก ใบกะเพรา และใบมะยม รวมกับน้ํา
สกัดชีวภาพ เพื่อชวยในการยับยั้งหรือรักษาโรคที่เกิดขึ้นในลูกออดกบและเพื่อใหน้ําหมักชีวภาพชวยปรับสภาพ
น้ําใหสมดุล และเหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา  ทําใหสัตวน้ํามีความแข็งแรง  จากการศึกษาใน
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใชรักษาโรคโดยผสมสมุนไพรกับอาหารเลี้ยงเชื้อแลวทดลองเขี่ยเช้ือลงไป 
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พบวาใบฝรั่งทําใหแบคทีเรียเจริญเติบโตในปริมาณนอยที่สุด  รองลงมาคือ ใบกะเพรา มะระขี้นก และใบมะยม  
ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาใบฝรั่งสามารถชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อไดดีกวา
สมุนไพรชนิดอื่น 
 การทดลองเลี้ยงในฟารมโดยเลี้ยงลูกออดกบอายุ 3 วัน ในบอซีเมนตโดยปลอยเลี้ยงในอัตราความ
หนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารผสมสมุนไพรชนิดตาง ๆ วันละ 2  ครั้ง คือ 08.00 น. และ 16.00 น. 
และสเปรยน้ําหมักชีวภาพใหทั่วบอทุกสัปดาห วัดน้ําหนักทุกสัปดาห พรอมทั้งคํานวณหาอัตราการรอดเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง  ผลการทดลองพบวา บอที่ไดรับทรีตเมนทที่ 2 (อาหารสําเร็จรูป+ใบฝรั่ง+น้ําสกัดชีวภาพ)   มี
อัตราการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักเฉลี่ยสูงที่สุดคือเทากับ 2,900 กรัมรองลงมาตามลําดับคือบอที่ไดรับทรีต
เมนทที่ 3 (อาหารสําเร็จรูป+ใบกะเพรา+น้ําสกัดชีวภาพ) มีคาน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 2,680 กรัม บอที่ไดรับทรีต
เมนทที่ 1 (อาหารสําเร็จรูป+ใบมะระขี้นก+น้ําสกัดชีวภาพ) น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 2,650 กรัม บอที่ไดรับทรีต
เมนทที่ 4 (อาหารสําเร็จรูป+ใบมะยม+น้ําสกัดชีวภาพ) มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 2,530 กรัม บอที่ไดรับทรีตเมนต  
ที่ 5 (อาหารสําเร็จรูป+น้ําสกัดชีวภาพ)  มีคาน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 2,520 และบอที่มีน้ําหนักเฉลี่ยตํ่าสุด คือบอ
ควบคุมหรือบอที่ไดรับทรีตเมนทที่ 6 (อาหารสําเร็จรูปเพียงอยางเดียว) มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 2,500 กรัม เมื่อ
นํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% 
 เมื่อพิจารณาดานอัตราการรอดพบวา บอที่ไดรับทรีตเมนทที่ 2 (อาหารสําเร็จรูป+ใบฝรั่ง + น้ําสกัด
ชีวภาพ) มีอัตราการรอดสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 65 รองลงมาตามลําดับคือบอที่ไดรับทรีตเมนทที่ 3 (อาหาร
สําเร็จรูป+ใบกะเพรา+น้ําสกัดชีวภาพ) คิดเปนรอยละ 58, บอที่ไดรับทรีตเมนทที่ 1 (อาหารสําเร็จรูป+มะระ
ขี้นก+น้ําสกัดชีวภาพ) คิดเปนรอยละ 56, บอที่ไดรับทรีตเมนทที่ 4 (อาหารสําเร็จรูป+ใบมะยม+น้ําสกัดชีวภาพ)  
คิดเปนรอยละ 53  บอที่ไดรับทรีตเมนตที่ 5 (อาหารสําเร็จรูป+น้ําสกัดชีวภาพ)  คิดเปนรอยละ 50 และบอที่มี
อัตรารอดต่ําสุดคือบอควบคุมซึ่งไดรับทรีตเมนทที่ 6 (อาหารสําเร็จรูปเพียงอยางเดียว) คิดเปนรอยละ 30  เมื่อ
นํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดเปนประจําทุกสัปดาหพบวา ทรีตเมนทที่ 1 ถึง 5 ซึ่งไดรับสมุนไพร
ชนิดตาง ๆ รวมกับน้ําสกัดชีวภาพมีคาของอุณหภูมิ คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา และ
แอมโมเนียอยูในระดับที่สัตวน้ํายอมรับไดคือ อุณหภูมิระหวาง 23-32 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดาง  
6.5-9  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร และแอมโมเนียมีคานอยกวา 0.02 มิลลิกรัมตอ
ลิตร สวนทรีตเมนทที่ 6 ซึ่งไดรับอาหารสําเร็จรูปเพียงอยางเดียวจะทําใหคุณภาพน้ําไมเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา เพราะคาของแอมโมเนียที่ตรวจวัดไดมีคาสูงถึง 2.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเกินเกณฑ
มาตรฐานที่สัตวน้ํายอมรับได (ตองไมเกิน 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร) จากผลดังกลาวสรุปไดวาน้ําสกัดชีวภาพชวย
ปรับสภาพของน้ําใหมีคาเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ชวยใหสัตวน้ํามีรางกายที่แข็งแรง สามารถ
ตานทานโรคได  
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ขอเสนอแนะ 
 

 1.  ควรศึกษาวาแบคทีเรียแกรมลบที่พบเปนชนิดใดเพื่อจะไดทราบชื่อโรคที่แนนอนและหาวิธีการ
รักษาที่เหมาะสมตอไป 
 2. ควรศึกษาวาในใบฝรั่งมีสารอะไรที่สามารถยับยั้งการเกิดโรคในลูกออดกบได 
 3.  ควรศึกษาในเขตพื้นที่อื่นเพื่อใหไดขอมูลและความแตกตางของโรคเพื่อจะไดเตรียมพรอมในการ
ปองกันและรักษาโรคตอไป 
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   การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

The  Development  of  Indicators  for  Strategic  Leadership  of  School  
Administrators  under  The  Offices  of  Nakhon  Phanom   

Educational  Service  Area 
พิลาศลักษณ  อุมะวรรณ 1,  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ,์ รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร2 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ซึ่งดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวบงช้ี
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย  เก็บรวบรวมขอมูล  3  
รอบจากผูเช่ียวชาญจํานวน 24 คนซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด สวนขั้นตอนที่ 2 การศึกษาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน โดยนําผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา  5  ระดับ  นําไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพกับผูบริหารโรงเรียนจํานวน 60 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.98  หลังจากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  217  คน 
 ผลการวิจัยพบวา  ผลการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนไดตัวบงช้ีจํานวน  
100  ตัวบงช้ี  มีความเหมาะสมระดับดีขึ้นไปทุกตัวบงช้ี  จํานวนตัวบงช้ีในแตละองคประกอบเปนดังนี้  1) การ
กําหนดวิสัยทัศนขององคการ  มีตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนจํานวน  17  ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ี
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกขอ  2) ความสามารถรวบรวมขอมูลมากําหนดกลยุทธได  มีตัวบงช้ีภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนจํานวน 18 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดจํานวน 14  
ตัวบงช้ี และมีความเหมาะสมในระดับมากจํานวน 4  ตัวบงช้ี  3) การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ มีตัวบงช้ี
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนจํานวน 13  ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
จํานวน  12  ตัวบงช้ี  และมีความเหมาะสมในระดับมากจํานวน  1  ตัวบงช้ี  4) การคิดสรางสรรคเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  มีตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนจํานวน 17 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุดทุกขอ  5) การพยากรณและกําหนดอนาคตได มีตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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โรงเรียน  จํานวน  12  ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดจํานวน 11 ตัวบงช้ี และมีความ
เหมาะสมในระดับมากจํานวน 1 ตัวบงช้ี  6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง มีตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิง    
กลยุทธของผูบริหารโรงเรียนจํานวน 23 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกขอ 

ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน พบวา  
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 6 องคประกอบโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  3  ลําดับ  คือ  ดานการปลูกฝง
วัฒนธรรมขององคการ  ดานการคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
ตอเนื่อง สวนดานการพยากรณและกําหนดอนาคตไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to develop the indicators for strategic leadership of school 
administrators under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area by using the Delphi 
Technique. The research consisted of two stages. Stage 1 was the development of indicators for strategic 
leadership of school administrators under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area through 
the synthesis of the component concept for strategic leadership of school administrators as the frame of 
reference in compliance with library research of texts, documents, papers and research reports. There were 6 
components including the determination of organizational vision, collecting data for the determination of 
strategies, the establishment of the organizational culture, the creativity for changing, the prediction and 
determination for future, and the successive development of human resource which were applied as the first 
questionnaires. These questionnaires consisted of the questions with agree-disagree responses and opend 
questions to collect data from 24 experts who were qualified according to the criteria of the research. Stage 2 
was the study of strategic leadership of school administrators under the Offices of Nakhon Phanom 
Educational Service Area. The result of the research in stage 1 was used to construct standard questionnaires 
with a five-level rating scale. These questionnaires were tried  out  to find the validity of the tool, with the 
control group of 60 school administrators. The reliability of overall questionnaires was 0.98. Later, the 
questionnaires were applied with 217 school administrators under the Offices of Nakhon Phanom Educational 
Service Area. 

The findings of research were: 
1. According to the development of indicators for strategic leadership of school administrators under 

the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area, 100 indicators were determined and considered 
suitable from good level. Each component had the number of indicators as follows: 
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1.1) In terms of the determination of organizational vision, there were 100 indicators and all 
indicators were considered suitable at very high level. 

1.2) In terms of the ability of collecting data for the determination of strategies, there were 18 
indicators for strategic leadership of school administrators which 14 indicators were considered suitable at 
very high level and 4 indicators were at high level. 

1.3) In terms of the establishment of the organizational culture, there were 13 indicators for strategic 
leadership of school administrators which 12 indicators were considered suitable at very high level and 1 
indicator was at high level. 

1.4) In terms of the creativity for changing, there were 17 indicators for strategic leadership of 
school administrators which all were considered suitable at very high level. 

1.5) In terms of the prediction and determination for future, there were 12 indicators for strategic 
leadership of school administrators which 11 indicators were considered suitable at very high level and 1 
indicator was at high level. 

1.6) In terms of the successive development of human resource, there were 23 indicators for 
strategic leadership of school administrators which all were considered suitable at very high level. 

2. The result of the strategic leadership of school administrators under the Offices of Nakhon 
Phanom Educational Service Area, in compliance with the administrator opinions, revealed that 6 components 
of the strategic leadership of school administrators were in general rated high. When considering each aspect, 
it was found that mean value of all aspects were rated high by arranging mean value sequence from maximum 
to minimum. The preceding 3 aspects included the establishment of the organizational culture, the creativity 
for changing, and the successive development of human resource. The prediction and determination for future 
had the minimum mean value. 

 

บทนํา 
 

แนวโนมแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันทําใหบริบทในดานสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและ
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหทุกองคกรตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  หลายองคกร
กําหนดกลยุทธการสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อนําการศึกษามาพัฒนาคนและพัฒนาองคกรให
มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูที่นําการศึกษามาพัฒนาคนและพัฒนาองคกรใหบรรลุ
วิสัยทัศน ดังเชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อแสดงทิศทางการพัฒนา
การศึกษาไววา ประชากรในวัยเรียนจะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เปนคนดี มีปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกในความเปนไทยและมีศักยภาพการเรียนรูในระดับสากล  เพื่อเปนพื้นฐานใน
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การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของคน 

จากนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพของทุกคนทั้งในดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ให
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ (ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล. 
2547 : 1-2) สถานศึกษาจึงนับวาเปนองคการที่สําคัญที่สุดในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง เชน การ
บริหารที่ดี  ความสามารถในการจัดองคการ  การใชทรัพยากรที่หามาไดอยางคุมคา (Steers.1977 : 46)  
องคประกอบที่กลาวมาทั้งหมดจะเปนไปมิไดหากสถานศึกษานั้นๆ  ขาดภาวะผูนําของผูบริหาร ผูบริหาร
โรงเรียนจึงเปนตัวจักรกลที่สําคัญที่สุดเพราะเปนผูนํานโยบายและโครงการตางๆไปปฏิบัติ ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีพฤติกรรมการบริหารอยางเหมาะสม ตองเปนผูนําในการบริหารจัดการที่มีการปรับเปลี่ยน    
(วันเพ็ญ เจริญแพทย. 2545 : 2)   

การศึกษาไทยในยุคนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานโครงสรางและเนื้อหา ผูบริหารการศึกษาจะตอง
ติดตามความเคลื่อนไหวใหทันกับเหตุการณและสามารถปฏิบัติภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นิพนธ กินาวงศ (2543 : 185)  กลาววาจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
โรงเรียนในยุคปจจุบันตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อที่จะนําองคกรใหผานวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงไปได  
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนในจังหวัด
นครพนม  เพื่อนําผลการวิจัยตลอดจนขอเสนอแนะไปปรับปรุงและหาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  

1.  เพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม   

2.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในจังหวัดนครพนม   
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  
อยูในระดับมาก 
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ขอบเขตการวจัิย 
 

การวิจัยนี้ครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1.  เนื้อหาของการวิจัย 

                   การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ดังนี้  การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ,  ความสามารถรวบรวมขอมูล
มากําหนดกลยุทธได, การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ, การคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง, การพยากรณ  
และกําหนดอนาคตได และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนี้จําแนกประชากรและกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 
 2.1 กลุมตัวอยางผูเช่ียวชาญที่ใชในการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จํานวน 24 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่กําหนด  จําแนกเปน 4 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ กลุมที่ 1 ผูบริหาร
การศึกษาจํานวน 6 คน กลุมที่ 2 ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 6 คน กลุมที่ 3 นักวิชาการ จํานวน  6  คน  กลุมที่  4 
ครูจํานวน 6 คน   
 2.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.2.1 ประชากร ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ปการศึกษา 2552  จํานวน 499 คน 
 2.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม  จํานวน  217  คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่  และ  มอรแกน  (Krejcie  
and  Morgan  อางถึงใน  วาโร  เพ็งสวัสดิ์. 2550 : 152)  การไดมาของกลุมตัวอยางใชการสุมอยางงาย 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 

    ตัวแปรที่ศึกษา  คือ  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ประกอบดวย  2  ขั้นตอน  คือ   
ขั้นตอนที่  1  เปนการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดขององคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรยีนเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัย จากการศึกษาเอกสาร  ตํารา บทความ และรายงานการวิจัย  
สรุปได  6 องคประกอบ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน  ความสามารถรวบรวมขอมูลมากําหนดกลยุทธได การ
ปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ การคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง การพยากรณและกําหนดอนาคตได  และ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 24 คน แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตัว
บงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายจํานวน 3 รอบ   
  ขั้นตอนที่  2  เปนการศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยเก็บขอมูลกับผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม  จํานวน  217  คน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  ดังนี้ 
 1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ซึ่งประกอบดวย  
ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ผูวิจัย
นํามาวิเคราะหคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล  ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล จากการตอบแบบสอบถาม
รอบที่ 2  และรอบที่ 3 ผูวิจัยคํานวณคาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 ถาคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลที่คํานวณไดของขอความใด มีคาตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันและ
ในทางตรงกันขามถาคาดังกลาวมากกวา 1.50 แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน  ผลการ
วิเคราะหขอมูลไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองอยู
ในเกณฑที่กําหนด คือ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50  ขึ้นไปและคาพิสัยระหวางควอไทล ต้ังแต  1.50  ลงมาจํานวน  
100  ตัวบงช้ี 
 2. ขอมูลจากการศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  จํานวน  217  คน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห

หาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เพื่อนํามาจัดลําดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในจังหวัดนครพนม ของผูเช่ียวชาญ  24  คน  ไดตัวบงช้ีองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  6  องคประกอบ  รายละเอียดดังนี้ 

    1.1 การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ  ไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในเกณฑความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด  จํานวน  17  ตัวบงช้ี   
                  1.2 ความสามารถรวบรวมขอมูลมากําหนดกลยุทธได  ไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในเกณฑ 
ความเหมาะสมระดับมากและระดับมากที่สุด  จํานวน  18  ตัวบงช้ี   
                   1.3 การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ ไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในเกณฑความเหมาะสม
ระดับมากและระดับมากที่สุด จํานวน 13 ตัวบงช้ี   
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   1.4 การคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในเกณฑความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด จํานวน 17 ตัวบงช้ี   

     1.5 การพยากรณและกําหนดอนาคตได  ไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในเกณฑความเหมาะสม
ระดับมากและระดับมากที่สุด จํานวน 13 ตัวบงช้ี   

     1.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องไดตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในเกณฑความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด จํานวน 23 ตัวบงช้ี   
 2. การศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จํานวน  217 คน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ทั้ง  6 ดาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย  3  ลําดับ คือ  ดานการปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ  ดานการคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง  และ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง  สวนดานการพยากรณและกําหนดอนาคตไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เปนการพัฒนา 
ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตาม
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ และขั้นตอนที่ 2 เปนการศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  
 1. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  
มี  6  องคประกอบ  100  ตัวบงช้ีที่มีความเหมาะสมในระดับดีและดีมาก  จากการศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน มีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

     1.1 การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ  ผลการวิจัยพบวาตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม  ดานการกําหนดวิสัยทัศนขององคการ  มีจํานวน 
17 ขอ  ผลการวิจัยดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวาการกําหนดวิสัยทัศนขององคการเปนสิ่งบงบอกทิศทางของการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  การกําหนดวิสัยทัศนขององคการจึงเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับ
ผูบริหารท่ีมีลักษณะภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่ตองเปนผูที่รูทันการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับแนวคิดของบูรชัย    
ศิริมหาสาคร (2548 : 31 – 32) ที่กลาววา วิสัยทัศนคือการมองภาพตลอดแนวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
การสรางวิสัยทัศนที่ดีตองมีลักษณะดังนี้  มุงสูอนาคต  มีลักษณะเปนอุดมคติเพื่อโรงเรียนที่ดีกวา เหมาะสมกับ
ลักษณะของโรงเรียน  ประวัติความเปนมา วัฒนธรรม และคานิยมของโรงเรียน  มีสวนกําหนดมาตรฐานสูความ
เปนเลิศ  สะทอนถึงอุดมคติอันสูงสง  (Reflects  High  Ideals)   
 1.2 ความสามารถรวบรวมขอมูลมากําหนดกลยุทธได  ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิง   
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กลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม  ดานความสามารถรวบรวม
ขอมูลมากําหนดกลยุทธได  มีจํานวน  18  ขอ  สอดคลองกับแนวคิดของเดส  และมิลเลอร  (Dess & Miller. 
1993 : 320 – 321  อางถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ. 2542 : 401)  ที่วาผูนําเชิงกลยุทธมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการวางแผนกลยุทธและรับผิดชอบการนําไปปฏิบัติตลอดจนการควบคุมกลยุทธซึ่งจะนําผลการประเมินไป
ใชในการจัดการกลยุทธ  จําเปนจะตองรับขอมูลในการควบคุมกลยุทธ  เนื่องจากระบบขอมูลสําหรับจัดการ   
กลยุทธจะชวยฝายบริหารระดับสูงในการตัดสินใจในดานกลยุทธ  การวางแผนงานและโครงการ  ลักษณะ
ขอมูลที่มีผลตอความสําเร็จของโรงเรียนตองสามารถควบคุมและวัดผลได   
 1.3 การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ  ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม ดานการปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ  
จํานวน 13  ขอ ผลการวิจัยสามารถบงบอกถึงการบริหารดวยภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อใหการจัดการศึกษาใน
ระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งเปนภารกิจของการบริหารในการจัดบรรยากาศการเรียนการ
สอนรวมทั้งโปรแกรมการเรียนการสอนและการรักษาหรือการปองกันใหโรงเรียนสามารถดํารงตอไปดวยการ
ประสานงาน ขจัดปญหาและประเมินผลงาน  การปฏิบัติงานของผูบริหารจึงตองมีการปลูกฝงวัฒนธรรมของ
องคการซึ่งเปนเครื่องมือชักจูงใหผูรวมงานมีความคิดเห็นและปฏิบัติตามความตองการของตน  โดยอาศัย
สถานการณแวดลอมขณะนั้นเขาชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแบส  (Bass. 1985 : 64)  ที่วาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสามารถโนมนาวจิตใจใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงความสนใจในการ
กระทําเพื่อตนเองไปสูการทําประโยชนเพื่อกลุมหรือเพื่อองคการ 
 1.4  การคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม ดานการคิดสรางสรรคเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง จํานวน 17 ขอ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับพวงรัตน เกสรแพทย (2543 : 123) ที่กลาววาการ
บริหารเชิงกลยุทธจะตองมีความคิดสรางสรรคซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักวางแผนกลยุทธเพราะแผนที่ดี
นอกจากจะเปนแผนที่ปฏิบัติได ลักษณะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของแผน คือ การนําเสนอนวัตกรรมใหมๆในการ
ปฏิบัติ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
คิดนอกกรอบซึ่งเปนการคิดหาวิธีการใหมๆ การแกไขปรับปรุงสิ่งที่เปนปญหา  ขอขัดของ  เพื่อใหเกิดผลลัพธที่
ดีกวา   
 1.5  การพยากรณและกําหนดอนาคตได  ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม  ดานการพยากรณและกําหนดอนาคตได  
จํานวน 12 ขอ ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของดูบริน (DuBrin. 1998 : 335 อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี. 
2544 : 208) ที่กลาวถึงผูนําเชิงกลยุทธเกี่ยวกับการมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคตวาผูนํา
เชิงกลยุทธตองอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคตจากคํากลาวที่วา  “การมองอนาคตอยางทะลุปรุโปรง  แสวงหา
ความแตกตางระหวางความสําเรจ็และหลีกเลี่ยงความลมเหลว”   
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 1.6  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง  ผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
ตอเนื่อง  จํานวน  23  ขอ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องเปนการกระตุนทางปญญาเพื่อใหผูอยูใต
บังคับบัญชาคิดทบทวนในสิ่งที่ทําอยูเดิม  โดยกระตุนใหคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น  เนื่องจากครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและชาติบานเมือง 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมชาติ  กิจยรรยง  (2546 : 74-77) ที่วา  การพัฒนาบุคลากรเปนการทําใหบุคลากร
นําปญญามาพัฒนางานที่รับผิดชอบจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  ปฏิบัติหนาที่การงานที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี   

2.  การศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จํานวน 217  คน พบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไวทั้งนี้นาจะเปนเพราะผูนําระดับสูงจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและการบริหารแบบใหมให
สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลง  ความสามารถเชิงรุกหรือการคิดเชิงรุกจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอผูนําเชิงกลยุทธ  
เนื่องจากเปนการมองเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งคิดสรางสรรคและแปลกใหม  ผลการวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ธีระพงษ  วีระชานนท  (2550 : บทคัดยอ)  ที่พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหาร  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  2  โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยงานวิจัยดังกลาวไดกลาวถึงองคประกอบ
ของภาวะผูนําของผูบริหารวาจะตองมีความสามารถเชิงวิสัยทัศนและการวางแผน  และการกําหนดเปาหมาย
ขององคการ ซึ่งจากการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิชัย  ศรีเสนห  (2542 : 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดอุดรธานี  พบวาภาวะผูนําของผูบริหารดีเดนในดานบทบาทที่เปนจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระ
และครูในโรงเรียน 
 2.  ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน  
เนื่องจากสังคม  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้น  ตองมีการพัฒนาภาวะผูนําให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
 3.  ควรศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
 กองบรรณาธิการไดกําหนดคําแนะนําการเตรียมตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสง
ตนฉบับสําหรับการตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ
ตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได 
 

 วิธีการเตรียมตนฉบับ 
1. ตนฉบับ  พิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท
ภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมด
ใหพิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนช่ือเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดียวกันที่เปนภาษาไทย
และตามดวยภาษาองักฤษหากปรากฏในหลายที่ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง
ตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษควรใหผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษากอน 

2. การพิมพ  ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหนากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว)  
ต้ังคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษดานบนและลาง ดานละ 2 นิ้ว ดานซายและขวา ดานละ 
1.25 นิ้ว  จัดคอลัมนเดียว ใสเลขหนากํากับทุกหนา 

3. รูปแบบตัวอักษร  ใชตัวอักษรแบบ Angsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ช่ือเรื่อง ขนาด 18 pt. ช่ือผูเขียนและหัวขอ
หลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษร
ขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนช่ือตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใชตัวอักษรขนาด 12 
pt. ตัวปกติ 

4. จํานวนหนา  ความยาวของบทความไมควรเกิน 12 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง 
5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ  ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขียนคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน 

เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ช่ือตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนช่ือรูปภาพ แผนภูมิและกราฟ
ใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน 

6. ประเภทของตนฉบับ    
6.1 บทความวิจัย (Research article)  เปนการนําเสนอผลการวิจัยอาจเปน Concept paper หรือ 

ผลงานวจิัยที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขียนไดดําเนินการดวยตัวเอง 
  6.1.1  สวนประกอบตอนตน 
            1) ชื่อเร่ือง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 
100 ตัวอักษร ใหเขียนช่ือภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก 
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ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนช่ือวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม
ตองขีดเสนใต กรณีระบุช่ือสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสช่ือวิทยาศาสตรดวย 
       2) ชื่อผูนิพนธ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งช่ือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุช่ือหนวยงานของผูวิจัย
ในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
        3) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา 
เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น ตรงประเด็น 
ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
     4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการวิจัย
ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาวิชาที่ทําวิจัย การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษา 
 6.1.2  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร  ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร และอื่น ๆ  ใหมีองคประกอบดังนี้ 
    1) บทนํา (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวิจัย เหตุผลการ
ทําวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและวัตถุประสงคการวิจัย 
     2) วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุช่ือ ชนิด ประเภท จํานวนตลอด
ทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
     3) ผลการวิจัย  (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น    
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่
ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบาย
ผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ  
     4) วิจารณผลการวิจัย (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลอง
หรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะ
เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน 
     5) ขอเสนอแนะ เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและ
ประเด็นที่เปนแนวทางการทําวิจัยตอไป 
     6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยาง
ครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
   6.1.3  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแกภาษาศาสตร 
สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชีและอื่น ๆ ใหมีองคประกอบดังนี้ 
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     1)  บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลัง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและเหตุผลของการทําวิจัย 
     2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ
วัตถุประสงคการวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวิจัยทั้งหมด 

  3)  สมมติฐานการวิจัย  (Hypothesis) เปนความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุ 
ความสัมพันธของตวัแปรที่ศึกษา 
     4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) กําหนดกรอบความคิดการวิจัย เปนกรอบที่เปนแนว
ทางการทําวิจัยดานเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุมตัวอยาง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตัวอยาง การสุมตัวอยาง 
ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปร พ้ืนที่และระยะเวลาการทําวิจัย 
     5) วิธีดําเนินการวิจัย  (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เชน การสํารวจ 
การศึกษาเอกสาร การทดลอง  และอื่น ๆ 
     6) เคร่ืองมือการวิจัย ชนิดของเครื่องมือ วิธีสราง การทดลองใช และการปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัย 
     7) การเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและระยะเวลาการรวบรวมขอมูล 
     8) การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     9) ผลการวิจัย  รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสําคัญ ชัดเจน และตรงประเด็นจาก
ผลการวิเคราะหหรือสังเคราะหในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยดวย
คําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรก
ในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบายผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ 
     10) การอภิปรายผลการวิจัย เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรือแตกตางจาก
วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทาง
ทฤษฏีหรือผลการวิจัยอะไรสนับสนุน 
     11) ขอเสนอแนะ นําเสนอผลการวิจัยที่เดนชัดสมควรนําไปใชประโยชนอยางไรและแนว
ทางการทําวิจัยตอไป 
     12) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยางครบถวน 
โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
  6.2 บทความทางวิชาการ (Review article)  เปนบทความที่ผูเขียนไดเรียบเรียงโดยศึกษาคนควา
จากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณของผูเขียนหรือถายทอดจากผูอื่น มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ความรู องคความรู การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณคาและเปนประโยชนทางวิชาการของสาขาตาง ๆ  

6.2.1  สวนประกอบตอนตน 
 1) ชื่อเร่ือง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 
100 ตัวอักษร ใหเขียนช่ือภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก 
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ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนช่ือวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม
ตองขีดเสนใต กรณีระบุช่ือสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสช่ือวิทยาศาสตรดวย 
      2) ชื่อผูเขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งช่ือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุช่ือหนวยงานของผูวิจัย
ในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
          3) สาระสังเขป  (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหา
สาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา 
      4) คําสําคัญ  (Keywords)  ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ สิ่ง
ที่ศึกษา ผลการศึกษา สาขา การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา  
 6.2.2  เนื้อหาในบทความวิชาการ  มีองคประกอบดังนี้ 
    1) บทนํา  (Introduction) กลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอ  กอนเขาสูเนื้อหา 
    2) เนื้อความ (Content) ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อ
เรื่องนั้นเปนเนื้อหาใหมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
    3) สรุป (Conclusion) เปนการยอเฉพาะขอมูลจากเนื้อความใหสั้น  ไดเนื้อหาสาระ
ของเนื้อความครบถวน 
    4) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะเอกสารที่ผูนิพนธไดนํามาอางอิงใน
บทความวิชาการอยางครบถวนโดยใชระบบการอางอิง  APA  citation  style   (ดูรายละเอียดและตัวอยางใน
เนื้อความและการอางอิงทายเลม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต   http://rdi.snru.ac.th 
 7. การอางอิงในเนื้อความ 
                การอางอิงในเนื้อความเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อความ  ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป 
(Author date  in text  citation) โดยระบุช่ือผูแตง ปที่พิมพและหนาที่อางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความที่ตองการอางอิง  เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น  ดังนี้ 
 7.1 การอางอิงชื่อบุคคล  คนไทยใหลงช่ือตัวและนามสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะชื่อสกุล 

  ตัวอยางการอางอิง 
  ผูแตง 1 คน   
   (สมชาย   หมายปอง. 2550 : 10)  

(Maipong. 2007 : 10) 
ผูแตง 2 คน   

(สุชา  จันทนเอม  และสุรางค  จันทนเอม. 2545 : 66) 
(Chanaim  and  Chanaim. 2002 : 66) 
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ผูแตง 3 คน ใหใสชื่อทุกคน   
(สุจริต  เพียรชอบ,สายใจ  อินทรัมพรรย  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5) 
(Pianchoop, Intranphan  and  Suwanthada. 2005 : 5) 

ผูแตง  มากกวา  3 คน ใหใสช่ือเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ  
(สุวกิจ  ศรีปดถา  และคณะ. 2550 : 145) 
(Sripathar.  et  al. 2007 : 145) 

 
 

  7.2  ชื่อนิติบุคคล   หนวยงาน  องคกร  ที่ทําเอกสาร  ใหระบุช่ือหนวยงานตามที่ปรากฏ 
ตัวอยางการอางอิง 

 (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2549 : บทคัดยอ) 
 (Thai   Environment Institute. 2006 : abstract) 

 7.3 เอกสารอางอิง  (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม  โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมด
ที่ ผูเขียนไดใชอางอิงในเนื้อความ  พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรตามลําดับอักษรของผูแตง  และใหใช
การอางอิงแบบ  APA (American  psychological  association  citation  style) ดังนี้ 

 

 หนังสือ (Book) 
 ช่ือผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ :  สํานักพิมพ. 
 

 บทความจากองคกรหรือหนวยงาน 
 ช่ือองคกร/หนวยงาน. (ปที่พิมพ). ชื่อเร่ือง. สถานที่พิมพ. 
 

 วิทยานิพนธ 
 ช่ือผูแตง. (พ.ศ.). ชื่อเร่ือง . วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธสาขา มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา). 

 

 บทความจากหนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะบท    (Book  article  or  chapter) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ/บท/ตอน. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ (หนา).  
   สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 

 

 บทความจากวารสารหรือนิตยสาร  (Journal  or  magazine  article) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา. 

 

 บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper  article) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ/ด/ว). ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนาซึ่งปรากฏบทความ. 

 

 บทความจากฐานขอมูลอินเตอรเน็ต (Article  from  an internet  database) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่เผยแพร). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่, ฉบับที่. วันที่ทําการสืบคน.  

จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ. 
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 บทความจากสารานุกรม  ( Encyclopedia article) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน สารานุกรม (เลมที่,หนา). สถานที่พิมพ  :  
  สํานักพิมพ. 
 

 เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ : ชื่อหนังสือ. (จากแหลงขอมูล CD-Document เลขที่) 

 

 เว็บไซต (Website) 
 ช่ือผูแตง. ( ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). ชื่อเร่ืองหรือชื่อบทความ, วันที่ทําการสืบคน.  
  จาก URL 
8. การสงตนฉบับ  ใหนําสงตนฉบับที่พิมพหนาเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผนซีดี 1 ชุด พรอมระบุ

ช่ือบทความและผูนิพนธไวบนแผนซีดีดวย โดยนําสงดวยตัวเองหรือทางไปรษณีย ที่ 
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  
โทรศัพทและโทรสาร 042-744010 

 9. ลิขสิทธ์ิ  ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเปน
กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะ
ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 
 10. ความรับผิดชอบ  เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนทั้งนี้ไมรวม
ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
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