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บทบรรณาธิการ
 เปนเวลา 3 ปมาแลวที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรับผิดชอบจัดทำ  
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(Thailand Citation Index) อยางไรก็ตามกองบรรณาธิการก็จะยังคงปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งตอไปเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพวารสารฯใหดียิ่งขึ้น

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฉบับนี้เปนฉบับที่ 7 ปที่ 4 บทความวิชาการและบทความวิจัย

ในวารสารยังคงสาระและประโยชนไวอยางเต็มที่ ดังสาระโดยยอตอไปนี้

 บทความวิชาการ 2 เร่ือง คือ การวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอำนาจของผูบริหารและเร่ืองการวิจัยพัฒนา

ตัวบงช้ี เร่ืองการใชพลังอำนาจของผูบริหาร ผูเขียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร พ็งสวัสด์ิ ไดเสนอแนะใหมี

การวิจัยใน 3 ประเด็นคือ การใชพลังอำนาจในการบริหารงาน การเปรียนเทียบการใชพลังอำนาจ และตัวแปร

ท่ีสงผลตอการใชพลังอำนาจ สวนเร่ืองการวิจัยพัฒนาตัวบงช้ี ก็เปนวิธีวิทยาทางการวิจัยวิธีหน่ึงท่ีนิยมนำไปใช

ในสาขาสังคมศาสตรซ่ึงมีข้ันตอนการวิจัยท่ีนาสนใจ นำไปใชในการวิจัย

 สำหรับบทความวิจัยมีทั้งสิ้น 9 บทความเรื่องที่นาสนใจและสอดคลองกับบริบทชุมชนทองถิ่น เชน
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บูรณาการกับคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล ทำใหทราบวาอัตราปวยโรคดังกลาวมีความสัมพันธกับภูมิอากาศ

ผลการวิจัยจะนำไปสูการทำนายขอมูลในอนาคตและการหาทางปองกันโรคตอไป นอกจากนี้ยังมีบทความ
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ความรูและไดเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกตใชได เชน เรื่องแบบฝกการอานเร็ว

สำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา, คำศัพทภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผูเรียนในระดับ

ประถมศึกษาในประเทศไทย, การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรสองข้ันตอน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

จงัหวดันครพนม           เปนตน นอกจากนีย้งัมบีทความวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารการศกึษาอกีจำนวนหนึง่และบทความ

สุดทายในฉบับนี้เปนบทความวิจารณหนังสือเรื่อง “กาวสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพ” 

 หวังวาทานที่สนใจและติดตามวารสารมาอยางตอเนื่องจะไดรับประโยชนจากบทความตางๆ 

ที่นำเสนอในฉบับนี้
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การวิจัยเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหาร

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1  

บทคัดยอ

พลังอํานาจเปนกลไกสําคัญประการหน่ึงในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้น จึง

เปนสิ่งจําเปนในการผลักดันการปฏิบัติงาน พลังอํานาจเปนความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืน ทําใหบุคคลอ่ืนเช่ือฟงและยินยอมปฏิบัติตาม โดยมีฐานที่มา 7 แหลง ไดแก พลังอํานาจจากการให

รางวัล พลังอํานาจจากการบังคับ พลังอํานาจจากความเชี่ยวชาญ พลังอํานาจตามกฎหมาย พลังอํานาจจากการ

อางอิง พลังอํานาจจากขาวสาร และพลังอํานาจจากการพ่ึงพา วิธีการในการสรางพลังอํานาจในองคการ ไดแก การ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน การเอามาเปนพวก การสรางพันธมิตร การมีอิทธิพลในการกําหนดเกณฑ การควบคุม

ขอมูล การใหบริการพิเศษ แนวทางการวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหารมี 3 ลักษณะ ไดแก การศึกษา

การใชพลังอํานาจของผูบริหารในการบริหารงาน การเปรียบเทียบการใชพลังอํานาจของผูบริหาร และการศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ

Abstract

Power is a key of administration to assist the organizations to achieve the goals. 

Therefore, it can be said that power is necessary for administration. Power is the ability of 

individual or groups of people who influence over others and make others compliant. To make 

others compliant, it is necessary to focus on where power stems from. There are seven sources 

of power need to be focused on, which are Reward power, Coercive power, Legitimate power, 

Expert power, Referent power, Information power, and Connection power. In addition, the 

power acquiring in organization consists of benefit exchange, team making, alliance, influencing 

on policy making, information controlling, and special services. Moreover, there are three of 

research directions on power of administrators, which are the study of power of administration, 

the comparison of power of administrators, and the study of relationships between variables.

                                                       
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ความหมายของพลังอํานาจ อิทธิพล อํานาจหนาท่ี

การศึกษาพลังอํานาจจะมีคําที่เกี่ยวของ ซึ่งมักพบบอยและทําใหเกิดความสับสนอยูหลายคํา ไดแก พลัง

อํานาจ (power) อิทธิพล (influence) และอํานาจหนาที่ (authority) แตละคํามีความหมายแตกตางกันออกไป  

ดังนี้

พลังอํานาจ (power) เปนคําท่ีมาจากภาษาละตินวา “โปเตเร” (potere) หมายถึงมีความสามารถเหนือ

ปรากฏการณหรือผูอื่น สวนคําศัพทภาษาไทยนั้น พลังอํานาจ หมายถึง อานุภาพหรือพลัง Daft (1992 : 387) ได

ใหความหมายของพลังอํานาจวา หมายถึงความสามารถของบุคคลหรือหนวยงานในองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล

อื่น เพื่อนํามาซึ่งผลที่ตองการ สวน Robbins (1989 : 339) ไดใหความหมายของพลังอํานาจวา หมายถึง

ความสามารถซึ่งบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อใหกระทําบางอยาง ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ Gordon and other (1990 : 589) ที่ไดใหความหมายของพลังอํานาจวาหมายถึงศักยภาพหรือ

ความสามารถแทจริงที่จะมีอิทธิพลตอผูอื ่นใหกระทําในทิศทางที่ตนตองการ โดยสรุป พลังอํานาจ หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่นเชื่อฟงและยินยอมปฏิบัติตาม

อิทธิพล (influence) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของพลังอํานาจ อิทธิพลจัดเปนพลังอํานาจที่ไมเปนทางการ  

(informal power) ซึ่ง Luthans (1985 : 447) ไดอธิบายวาอิทธิพลหมายถึงพลังอํานาจสวนบุคคล (personal 

influence)  ซ่ึงเกิดข้ึนนอกขอบเขตของอํานาจหนาท่ี อิทธิพลนี้อาจมาจากคุณสมบัติสวนตัว (personal quality) 

ก็ได นอกจากน้ียังรวมถึงความเปนผูเชี่ยวชาญ บุคลิกลักษณะสวนตัว และจากองคประกอบตามสถานการณอื่นๆ 

ดวย (situational  factors) นอกจากนี้ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเสนอแนะ ตางก็เปนรูปแบบหนึ่งของ

อิทธิพล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536 : 14-15) ที่อธิบายวาอิทธิพลเปนรูปหนึ่งของ

พลังอํานาจ และเปนความสัมพันธระหวางบุคคล โดยที่การกระทําของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบตอความคิด ทัศนคติ  

หรือการกระทําของอีกบุคคลหนึ่ง การใชอิทธิพลมีรูปแบบตางๆ เชน การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเสนอแนะ  

เมื่อผูนําใชอิทธิพลผูตามจะเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ทั้งๆ ที่ผูตามมีสิทธิที่จะใชดุลพินิจวาควรจะปฏิบัติตามหรือไม

สรุปไดวา อิทธิพลหมายถึงความสามารถของบุคคลในการจูงใจ โนมนาวใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงความคิด เจตคติ 

และพฤติกรรม โดยปราศจากการขูบังคับหรือใชกําลัง

อํานาจหนาที่ (authority) เปนสวนหนึ่งของพลังอํานาจ บางครั้งมีผูเรียกวาพลังอํานาจที่เปนทางการ  

(formal authority or legal  authority) หรือพลังอํานาจตามกฎหมาย (legalistic power) อํานาจหนาที่เปน

พลังอํานาจที่เกิดจากกฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมาย ระเบยีบ ประเพณี คานิยมทางวัฒนธรรม ดังนั้นอาจกลาวไดวา  

อํานาจหนาที่เปนพลังอํานาจที่เกิดจากสถาบันหรือองคการ (institutionalized power) ซึ่งตรงกับคํากลาวของ  

Flippo (1970) ที่วา อํานาจหนาที่เปนพลังอํานาจของสถาบัน สอดคลองกับแนวคิดของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  

(2536 : 15) ที่กลาววาอํานาจหนาที่เปนพลังอํานาจที่องคการมอบใหกับผูดํารงตําแหนง เพื่อที่จะไดปฏิบัติภารกิจ

ขององคการไดสําเร็จ เมื่อบุคคลไดรับมอบหนาที่ใหปฏิบัติ บุคคลนั้นก็จะมีพลังอํานาจและความรับผิดชอบ แต

อยางไรก็ตาม พลังอํานาจหนาที่จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชิกยอมรับวาถูกตองชอบธรรม โดยสมาชิกยินยอมดวย

ความเต็มใจ นอกจากน้ี Vecehio (1995 : 298) ไดอธิบายวาอํานาจหนาที่หมายถึงสิทธิที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
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ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายซึ่งเปนที่ยอมรบัรวมกันของฝายตางๆ สรุปไดวา อํานาจหนาที่ หมายถึงอํานาจ

ตามกฎหมายทีอ่งคการมอบใหกับผูดาํรงตําแหนงเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจขององคการไดสําเร็จ

จากแนวคิดเกี่ยวกับพลังอํานาจ อํานาจหนาที่ และอิทธิพล ที่กลาวมาจะเห็นวาตางมีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน อํานาจหนาที่หมายถึงสิทธิที่จะตองตัดสินใจกระทํา และใชทรัพยากรขององคการ โดยมีพลังอํานาจ

บังคับการกระทําของผูอื ่นในองคการใหเปนไปตามการตัดสินใจนั้นๆ พลังอํานาจคือแรงผลักดันอยางหนึ่งซึ่ง

อาจจะเกิดจากความรูสึก หรือความสามารถที่ไดรับการยอมรับ พลังอํานาจและอํานาจหนาที่มีความเกี่ยวพันกัน

อยางใกลชิด โดยท่ีอํานาจหนาท่ีเปนสิทธิในการกระทําบางสิ่งบางอยาง พลังอํานาจก็คือแรงผลักดันที่จะเสริมพลัง

ใหแกสิทธิดังกลาว สวนอิทธิพลคือความสามารถในการชักจูง หรือโนมนาวความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลอื่นให

คลอยตาม อิทธิพลแตกตางจากพลังอํานาจ เพราะอิทธิพลเปนยอมรับดวยความสมัครใจ และมักจะเปนไปโดยไม

รูตัว สวนพลังอํานาจมักจะเปนไปโดยการบังคับ 

แหลงท่ีมาของพลังอํานาจ

French and Raven (1959 cited in Owens. 1995 : 118) ไดจําแนกแหลงที่มาของพลังอํานาจไว 5 

แหลง ดังนี้

1. พลังอํานาจจากการใหรางวัล (reward power) เปนพลังอํานาจท่ีเกิดข้ึนจากการที่ผูบริหาร

สามารถ ใหคุณ ใหรางวัล ใหตําแหนง หรือผลประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติ

ภารกิจหรือแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

2. พลังอํานาจจากการบังคับ (coercive power) เปนพลังอํานาจที่มีพื้นฐานมาจากการสราง

ความกลัว  การบังคับ ขมขู หรือลงโทษ เมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา

3. พลังอํานาจจากการเชี่ยวชาญ (expert power) เปนพลังอํานาจที่มีพื้นฐานมาจากการที่

ผูบริหารมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ หรือการมีขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

พลังอํานาจจากการเช่ียวชาญเกิดจากคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงไมจําเปนตองมีตําแหนงบริหาร

4. พลังอํานาจตามกฎหมาย (legitimate Power) เปนพลังอํานาจที่มากับตําแหนงหนาที่ โดย

ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกฎ ระเบียบ คําส่ัง ซ่ึงผูบริหารสามารถใชพลังอํานาจจากตําแหนงท่ีตนครองอยู

5. พลังอํานาจจากการอางอิง (referent Power) เปนพลังอํานาจที่เกิดจากผูอื่นมีความนิยม

ในตัวผูบรหิารหรือมีความปรารถนาท่ีจะเอาแบบอยาง ท่ีมาของพลังอํานาจจากการอางอิงเกิดจากการมีบุคลิกภาพ

พิเศษและลักษณะท่ีผูอ่ืนอยากเอาเปนแบบอยาง พลังอํานาจจากการอางอิงไมจําเปนจะตองเกิดจากการมีตําแหนง

บริหาร

ตอมาไดมีนักวิชาการใชกรอบแนวคิดพลังอํานาจของ French and Raven (1959) ในการศึกษาและได

เพิ่มเติมอีก 2 พลังอํานาจ กลาวคือ Raven and Gruglanski (1975) ไดเสนอพลังอํานาจจากขาวสาร  

(information power) เปนพลังอํานาจที่เกิดจากการที่ผูบริหารมีขาวสาร ขอมูลที่มีคุณคาหรือเปนประโยชนใน

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา สวน Hersey and Blanchard (1985) ไดเสนอพลังอํานาจจากการพึ่งพา  
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(connection power) เปนพลังอํานาจที่เกิดจากผูบริหารเกี่ยวของใกลชิดหรือมีความสัมพันธกับผูมีพลังอํานาจ  

ทําใหพลอยมีพลังอํานาจไปดวย (Lussier : 1996 : 287)

โดยสรุปแหลงที่มาของพลังอํานาจมีอยู 7 แหลง ไดแก พลังอํานาจจากการใหรางวัล พลังอํานาจจาก

การบังคับ พลังอํานาจจากการเชี่ยวชาญ พลังอํานาจตามกฎหมาย พลังอํานาจจากการอางอิง พลังอํานาจจาก

ขาวสาร และพลังอํานาจจากการพ่ึงพา  

การใชพลังอํานาจของผูบริหาร

ผูบริหารจําเปนจะตองเลือกใชแบบของพลังอํานาจใหเหมาะสม สอดคลองกับบุคคลและสถานการณ 

แนวคิดท่ีสําคัญเก่ียวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหารมี ดังนี้

Etzioni (1975 อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2536 : 19-21) ไดแบงแบบของพลังอํานาจออกเปน 3 

แบบ คือ พลังอํานาจจากการบังคับ (coercive power) พลังอํานาจจากอรรถประโยชน (remunerative power) 

และพลังอํานาจจากปทัสถาน (normative power) Etzioni ไดอธิบายวาเมื่อผูบริหารใชพลังอํานาจ  

ผูใตบังคับบัญชาจะตอบสนองตอการใชพลังอํานาจน้ันๆ ใน 3 ลักษณะ คือ ความผูกพัน (commitment)  

หมายถึง มีการปฏิบัติตามอยางดียิ่ง แปลกแยก (alienation) หมายถึง มีการปฏิบัติตามนอยมากและคาดคะเน

ผลไดผลเสีย (calculation) หมายถึง มีการปฏิบัติตามในระดับปานกลาง

ความสอดคลองกัน (congruent) ระหวางแบบของพลังอํานาจที่ผูบริหารใชกับการตอบสนองตอพลัง

อํานาจของผูใตบังคับบัญชา เปนดังน้ี

1) พลังอํานาจจากการบังคับ สอดคลองกับการแปลกแยก

2) พลังอํานาจอรรถประโยชน สอดคลองกับการคาดคะเนผลไดผลเสีย

3) พลังอํานาจจากปทัสถาน สอดคลองกับการมีความผูกพัน 

ความสอดคลองดังกลาวสามารถแสดงเปนตารางได ดังนี้

ตารางท่ี  1  ความสอดคลองของแบบของพลังอํานาจท่ีผูบริหารใชกับการตอบสนองตอพลังอํานาจของ

               ผูใตบังคับบัญชา 

           การตอบสนองตออํานาจ แปลกแยก คาดคะเน ความผูกผัน

แบบของอํานาจ ผลไดผลเสีย

การบังคับ 1 2 3

อรรถประโยชน 4 5 6

ปทัสถาน 7 8 9
      

จากตารางจะเห็นวาความสัมพันธระหวางแบบของพลังอํานาจที่ผูบริหารใชกับการตอบสนองตอพลัง

อํานาจของผูใตบังคับบัญชามี 9 แบบ แบบที่สอดคลองกันมี 3 แบบ คือ แบบที่ 1, 5 และ 9 พลังอํานาจจากการ

บังคับทําใหผูใตบังคับบัญชาแปลกแยก ในขณะเดียวกันผูที่ปฏิบัติตามนอยที่สุดคือแปลกแยกก็ควรจะใชพลัง
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อํานาจจากการบังคับ ในกรณีที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามในระดับปานกลาง กลาวคือเปนพวกคาดคะเนผลได

ผลเสีย ผูบริหารควรใชพลังอํานาจจากอรรถประโยชน ซึ่งเปนพลังอํานาจที่เกิดจากการควบคุมทรัพยากรที่จะให

ประโยชนตอผูใตบังคับบัญชาหรือการใหรางวัล ใหคุณแกผูใตบังคับบัญชา สวนในกรณีที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

ตามอยางดี กลาวคือเปนพวกมีความผูกผัน เมื่อผูบริหารควรจะใชพลังอํานาจแบบปทัสถาน ซึ่งเปนพลังอํานาจใน

การใหรางวัลท่ีเปนสัญลักษณ  (symbolic rewards) เชน การใชการยกยอง ชมเชย เปนตน

Hoy and Miskel (2001 : 224 - 225) ไดแสดงใหเห็นวาเมื่อผูบริหารใชพลังอํานาจทั้ง 5 แบบตาม

แนวคิดของ French and Raven (1959) คือ 1) พลังอํานาจจากการอางอิง 2) พลังอํานาจจากความเชี่ยวชาญ 

3) พลังอํานาจตามกฎหมาย 4) พลังอํานาจจากการใหรางวัล และ 5) พลังอํานาจจากการบังคับ ผูใตบังคับบัญชา

จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอพลังอํานาจใน 3 ลักษณะ คือ 1) ความผูกพัน (commitment) 2) การยินยอม

ปฏิบัติตาม (simple compliance) และ 3) การตอตาน (resistance) จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาแบบของพลัง

อํานาจท่ีผูบริหารใช และการตอบสนองตอพลังอํานาจของผูใตบังคับบัญชา มีลักษณะดงัตารางท่ี 2

ตารางท่ี  2  ผลท่ีอาจเกิดตามมาจากการใชพลังอํานาจ

แบบของพลังอํานาจที่ใช

(type of power)

โอกาสที่ผูใตบังคับบัญชาตอบสนองตอพลังอํานาจ

(probable  subordinate  responses to  power)

ความผูกพัน

(commitment)

การยินยอม

ปฏิบัติตาม

(simple  

compliance)

การตอตาน

(resistance)

พลังอํานาจจากการอางอิง (referent) XXX XX X

พลังอํานาจจากความเช่ียวชาญ (expert) XXX XX X

พลังอํานาจตามกฎหมาย (legitimate) XX XXX X

พลังอํานาจจากการใหรางวัล (reward) XX XXX X

พลังอํานาจจากการบังคับ (coercive) X XX XXX

ท่ีมา :  Hoy  and  Miskel.  2001 : 225

หมายเหต ุ :  XXX หมายถึง   มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด  (most likely)

XX หมายถึง   มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอย   (less likely)

X หมายถึง   มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยที่สุด  (least likely)

จากตารางแสดงใหเห็นวาเมื่อผูบริหารใชพลังอํานาจจากการบังคับ โอกาสที่ผูใตบังคับบัญชาจะตอตานมี

มากที่สุด เมื่อผูบริหารใชพลังอํานาจตามกฎหมายและพลังอํานาจจากการใหรางวัล โอกาสที่ผูใตบังคับบัญชาจะ

ยินยอมปฏิบัติตามมีมากที่สุด และเมื่อใดที่ผู บริหารใชพลังอํานาจจากการอางอิงและพลังอํานาจจากความ

เช่ียวชาญ โอกาสท่ีผูใตบังคับบัญชาจะมีความผูกพันมีมากท่ีสุด
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การสรางพลังอํานาจ

ในองคการทุกรูปแบบ ทั้งผูบริหารและผูตามตางพยายามสรางพลังอํานาจ หรือสรางฐานพลังอํานาจ 

วิธีการท่ีพบคอนขางมาก มีดังน้ี (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2536 : 23 – 25)

1. การแลกเปลี่ยนประโยชน เปนการเจรจาหรือทําสัญญา ซึ่งอาจเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได โดย

สาระของการเจรจาหรือสัญญาก็คือแตละฝายจะประกันวาจะใหอะไรกับอีกฝายหน่ึง

2.  การเอามาเปนพวก สามารถกระทําไดหลายลักษณะ ดังนี้  

     2.1 การสงเสริมใหเปนใหญ เปนหัวหนา หรือเปนผูบริหารในกลุมนั้น โดยมีความเชื่อวาเมื่อเขาไดดี  

เขาจะไมลืมคนสงเสริม

    2.2 แตงตั้งใหมาเปนกรรมการระดับนโยบายที่สูงขึ้น เมื่อตนเองตองมารวมเปนกรรมการกําหนด

นโยบายในระดับสูง จึงยากที่จะมาวิพากษวิจารณหรือเรียกรองอะไร เพราะตนเองเปนสวนหนึ่งของกรรมการที่

กําหนดนโยบายน้ี

    2.3 แตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารระดับสูง เปนความพยายามที่จะสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยงานของตนกับหนวยงานอ่ืน จึงเชิญผูบริหารของหนวยงานอ่ืนมาเปนกรรมการบริหารของหนวยงานตน

3. การสรางพันธมิตร วิธีการนี้เปนการรวมมือระหวางกลุมหรือเปนการรวมทรัพยากรของสองกลุมหรือ

มากกวาสองกลุมเขาดวยกัน เพื่อที่จะใหมีพลังอํานาจเหนือกลุมที่ไมไดเขารวมเปนพันธมิตรดวย เชน ประเทศ

ตางๆ รวมตัวกันเปนพันธมิตรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เพื่อที่จะใหกลุมพันธมิตรมีพลังอํานาจเหนือกลุมอื่น หรือ

มีพลังอํานาจมากพอท่ีจะตอตานกลุมอ่ืนได

4. การมีอิทธิพลในการกําหนดเกณฑ การใหผูแทนกลุมตางๆ เขามาเปนผูกําหนดเกณฑการจัดสรร

ทรัพยากร ผูแทนของกลุมมักจะคํานึงถึงประโยชนของกลุมตนมากกวาประโยชนสวนรวม ดังนั้น ถาใครมีพลัง

อํานาจในการกําหนดเกณฑก็ยอมจะมีพลังอํานาจ เชน การตั้งกฎเกณฑ การพิจารณาความดีความชอบ ผูบริหาร

ระดับสูงจะมีอํานาจในการต้ังกฎเกณฑ ดังน้ันก็จะเปนผูมีพลังอํานาจ

5. การควบคุมขอมูล เน่ืองจากขอมูลเปนส่ิงท่ีสําคัญที่สุดสําหรับการตัดสินใจ ดังนั้นถาใครมีขอมูลผูนั้นก็

มีพลังอํานาจ ผูบริหารบางคนมักจะเปดเผยขอมูลเฉพาะพรรคพวกของตนกอนที่จะประกาศใหคนทั้งหลายทราบ

ภายหลัง คนไดรับขอมูลกอนยอมไดเปรียบในการเตรียมตัวเขียนโครงการ หรือเตรียมการกําหนดกิจกรรมใดๆ 

กอน

6. การใหบริการพิเศษ ใครที่สามารถใหบริการพิเศษแกคนอื่นๆ ไดยอมมีพลังอํานาจ การใหบริการ

พิเศษในท่ีน้ีหมายถึงการใหบริการท่ีพิเศษกวาการปฏิบัติตามธรรมเนียมราชการปกติ ไดแก การใหบริการที่รวดเร็ว

กวา สะดวกกวา เชน การใชบริการของเจาหนาที่การเงิน ซึ่งเจาหนาที่มักจะถือวาตนเองมีพลังอํานาจเพราะ

สามารถใหบริการพิเศษแกคนอ่ืนได ผูบริหารบางคนมักสรางฐานพลังอํานาจโดยการอนุมัติเรื่องตางๆ โดยไมผาน

ข้ันตอนตามลําดับ เปนตน
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แนวทางการวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจ

แนวทางการวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจ อาจศึกษาวิจัยในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี

1. ศึกษาการใชพลังอํานาจของผูบริหารในสังกัดตางๆ วามีการใชพลังอํานาจอะไรบางในการ

บริหารงาน และพลังอํานาจแตละแบบที่ใชนั้นมีการใชมากนอยเพียงใด เชน ศึกษาการใชพลังอํานาจการบริหาร

ของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษาการใชพลังอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูบริหารและครูอาจารยใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษา การใชพลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เปนตน

2. การเปรียบเทียบการใชพลังอํานาจของผูบริหาร การวิจัยลักษณะนี้จะเปรียบเทียบการใช

พลังอํานาจของผูบริหาร โดยจําแนกตามภูมิหลังของผูบริหาร หรือระหวางองคการที่มีลักษณะแตกตางกันโดยตัว

แปรที่ใชในการจําแนกกลุม ไดแก ประสบการณในการบริหาร (ประสบการณมากกับประสบการณนอย) เพศของ

ผูบริหาร (เพศชายกับเพศหญิง) ประเภทของโรงเรียน (โรงเรียนดีเดนกับโรงเรียนธรรมดา) ขนาดของโรงเรียน 

(โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ) บรรยากาศของโรงเรียน (บรรยากาศแบบเปดกับบรรยากาศแบบปด) 

เปนตน

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยจะศึกษาวาตัวแปรพลังอํานาจของผูบริหารกับ

ตัวแปรอื่นๆ มีความสัมพันธกันหรือไม หรือตัวแปรพลังอํานาจมีอิทธิพลตอตัวแปรอื่นๆ หรือไม อยางไร โดยตัว

แปรที่ศึกษา ไดแก ประสิทธิผลของการบริหารงาน การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน 

ขวัญในการปฏิบัตงิานของครู บรรยากาศขององคการ เปนตน

จากแนวคิดท่ีกลาวมา แนวทางการวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจ สามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังนี้

ภาพที่  1  แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจ

1. การศึกษาการใช

พลังอํานาจของ

ผูบริหาร

แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการใชพลังอํานาจ

2. การเปรียบเทียบ

การใชพลังอํานาจ

ของผูบริหาร

3.  การใชพลังอํานาจของ

ผูบริหารที่สัมพันธ หรือ

สงผลตอตัวแปรตางๆ
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะของการวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหาร

จากการศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ผลการวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจมักจะพบ ดังนี้

1.1 เม่ือเปรียบเทียบการใชพลังอํานาจจากฐานตางๆ ของผูบริหารมักพบวา ผูบริหารที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันจะใชพลังอํานาจจากแหลงตางๆ แตกตางกัน (สมบูรณ นนทสกุล. 2535)  

1.2 การใชพลังอํานาจจากฐานตางๆ ของผูบริหารจะมีความสัมพันธกับตัวแปรตางๆ ที่ผูวิจัยสนใจ

ศึกษา เชน ตัวแปรประสิทธิภาพการบริหารงาน (สมบูรณ นนทสกุล. 2535; ยงยุทธ พรานขุน. 2542) ตัวแปรขวัญ

ในการปฏิบัติงานของครู (นวล กัลยาณธรรม. 2530)

1.3 การใชพลังอํานาจจากฐานตางๆ ของผูบริหารมักจะสงผลตอตัวแปรอื่นๆ เชน พลังอํานาจจาก

การใหรางวัล พลังอํานาจจากขาวสาร พลังอํานาจจากการอางอิง พลังอํานาจจากความเชี่ยวชาญ และพลังอํานาจ

ตามกฎหมาย สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู (นวล กัลยาณธรรม. 2530) พลังอํานาจจากการใหรางวัล 

พลังอํานาจจากขาวสาร พลังอํานาจจากการบังคับและพลังอํานาจจากการพึ่งพาสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานของโรงเรียน (สมบูรณ นนทสกุล. 2535) พลังอํานาจจากการใหรางวัลสงผลตอการปฏิบัติหนาที่

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมของศึกษาธิการอําเภอ (ยงยุทธ  

พรานขุน. 2542)

2. การวิจัยเก่ียวกับการใชพลังอํานาจของผูบริหารมีไมมากนัก สวนใหญจะเปนการศึกษาวิจัยเบื้องตน 

เพ่ือหาคําตอบวาผูบริหารสวนใหญใชพลังอํานาจแบบใดในการบริหารงาน การใชพลังอํานาจของผูบริหารเปนสิ่งที่

นาสนใจอยางย่ิง เพราะการใชพลังอํานาจของผูบริหารจะสงผลตอบรรยากาศองคการ ความสามัคคี ความขัดแยง  

และประสิทธิผลขององคการ ดังนั้น ประเด็นตัวอยางท่ีอาจศึกษาวิจัยได เชน

2.1 บุคลิกภาพกับการใชพลังอํานาจของผูบริหาร

2.2 แบบของการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับแบบของการแกปญหาความขัดแยง

2.3 แบบการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับความเครียดของครู

2.4 แบบการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับขวัญ หรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

2.5 แบบการใชพลังอํานาจของผูบริหารกับระดับวุฒิภาวะของผูใตบังคับบัญชา

2.6 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชพลังอํานาจของผูบริหาร

2.7 การศึกษาในเชิงลึก เชน การศึกษาเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา (case study) เกี่ยวกับการใชพลัง

อํานาจของผูบริหารดีเดน หรือผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ

สรุป
พลังอํานาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่น

เชื่อฟงและยินยอมปฏิบัติตาม แหลงที่มาของพลังอํานาจมีอยู 7 แหลง ไดแก พลังอํานาจจากการใหรางวัลพลัง

อํานาจจากการบังคับ พลังอํานาจจากความเชี่ยวชาญ พลังอํานาจตามกฎหมาย พลังอํานาจจากการอางอิงพลัง

อํานาจจากขาวสาร และพลังอํานาจจากการพึ่งพา ในทุกองคการผูบริหารตางพยายามสรางพลังอํานาจขึ้น        

ซึ่งวิธีการที่พบคอนขางมาก ไดแก การแลกเปลี่ยนผลประโยชน การเอามาเปนพวก การสรางพันธมิตร การมี
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อิทธิพลในการกําหนดเกณฑ การควบคุมขอมูลและการใหบริการพิเศษ แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการใชพลัง

อํานาจของผูบริหาร อาจจําแนกได 3 ลักษณะ ไดแก การศึกษาการใชพลังอํานาจของผูบริหารในสังกัดตางๆ วามี

การใชพลังอํานาจอะไรบางในการบริหารงาน การเปรียบเทียบการใชพลังอํานาจของผูบริหาร การศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือการมีอิทธิพลตอตัวแปรอ่ืน ๆ 
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การวิจัยการพัฒนาตัวบงชี้

ผศ.ครุปกรณ  ละเอียดออน 1

บทคัดยอ

การพัฒนาตัวบงช้ี (Indicator) ไดถูกนําไปใชในการทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา

ในหลายสาขาวิชา ท้ังทางดานการพยาบาล การสาธารณสุข การบริหารศึกษา หรือการวิจัยทางสังคมศาสตรอื่นๆ  

เมื่อศึกษาวิธีการวิจัยจะพบวามีความคลายคลึงกับวิธีการวิเคราะหองคประกอบ คือจะตองนําองคประกอบที่สนใจ

นั้นไปสรางเปนคําถามหรือเรียกวาสรางตัวบงชี้ และทั้งการพัฒนาตัวบงชี้และการวิเคราะหองคประกอบจะไมมี

การกําหนดตัวแปรตนและตัวแปรตาม สวนการวิเคราะหขอมูลนั้นจะใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis) ซ่ึงเปนวิธีทางสถิติที่ชวยใหนักวิจัยสรางองคประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปร 

โดยการรวมตัวแปรที่เกี่ยวของกันเปนองคประกอบเดียวกัน หลังจากนั้นจึงนําไปทดสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ

กับกลุมผูรูชัดแจง (Known Groups) หรือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

Abstract

Indicator development is used in research and thesis in graduate education in various 

fields such as nursing, public health, educational administration or other social sciences

research. Considering the research methodology, it is similar to the factory analysis. That is 

those different elements were used in order to make the items in the questionnaire or it may

be called the indicator making. The indicator development and the factor analysis do not fix 

the independent variable and dependent variable. For the data analysis, exploratory factor 

analysis is employed to help the researcher construct the factor from many variables by 

pooling the relative variables. Later, the researcher will prove the concurrent validity by using 

the known groups or confirmatory factor analysis.

บทนํา

คําวาตัวบงชี้หรือ Indicators เปนรากศัพทมาจากภาษาอังกฤษ แปลวา สิ่งบงชี้ แตไดถูกนําไปใช

เรียกชื่อแตกตางกัน เชน ดัชนีวัด ดัชนีบงชี้ ตัวบงชี้และเครื่องชี้วัด เปนตน ดังตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิเชน

เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ของญาณวิทย บัวหอม (2553) การพัฒนา

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประทวน บุญรักษา (2552) การพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพดาน

                                                       
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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วิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนของจําเริญรัตน เจือจันทร (2543) การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ของพัชรินทร วงศจันทร (2547) เปนตน ซึ่งเปนที่สังเกตวา นักวิชาการเลือกใชคําที่

แตกตางกันตามลักษณะการนําไปใช ดังนั้นไมวานักวิชาการจะเลือกใชคําวาดัชนีชี้วัด ตัวบงชี้ ดัชนีบงชี้หรือ

เคร่ืองชีวั้ด ไมไดมีความหมายท่ีตางกัน แตในการนําเสนอคร้ังน้ีผูเขียนจะใชวา ตวับงช้ี

การพัฒนาตัวบงชี้นี้ ผูวิจัยจะตองคนควาแนวคิด ทฤษฏีจากหนังสือ ตํารา จากนั้นจึงไปศึกษาวารสาร

เพื่อดูวาแนวคิดนั้นยังไมลาสมัย นาสนใจศึกษาแลวจึงคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุดเพื่อดูความเปนไป

ไดเพ่ือนํามาต้ังสมมติฐาน หลังจากน้ันจึงใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติที่เรียกวาการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) ซ่ึงเปนวิธีที่ชวยใหนักวิจัยสรางองคประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวโดยรวมกลุมตัวแปรที่เกี่ยวของ

สัมพันธกันเปนองคประกอบเดียวกัน และเพื่อทดสอบสมมติฐานกับแบบแผนและโครงสรางความสัมพันธของ

ขอมูล (ศุภมาส อังสุโชติและคณะ. 2552) ประโยชนของการวิเคราะหองคประกอบนั้นจะเปนเครื่องมือวัดตัวแปร

แฝง และเครื่องมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (construct validity) ของตัวแปรวามีโครงสรางตามนิยาม

ทางทฤษฎีหรือไมและสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริงอยางไร

ความหมายของตัวบงช้ี

คําวาตัวบงช้ีมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี

จอหนสโตน(Jonhstone. 1981:2) อธิบายวาตัวชี้วัด หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกปริมาณเชิงสัมพันธ 

หรือสภาวะของสิ่งที่ประสงคจะวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมจําเปนที่ตองบงบอกสภาวะที่ชัดเจน แตบงบอกถึง

สถานการณท่ีเราสนใจจะตรวจสอบอยางกวาง ๆ 

สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ (2546:3) อธิบายวา ตัวบงชี้จะเปนการบงบอกลักษณะการดําเนินงานหรือ

คุณภาพผลการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคการในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งวามีระดับของการปฏิบัติงานหรือการ

ดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับใดหรือเปนอยางไร

พัชรินทร วงศจันทร (2547) ไดใหความหมายตัวบงชี้วา หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกสภาพการณหรือ

สภาวะอยางใดอยางหนึ่งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสารสนเทศดังกลาวอยูในรูปของคําที่สังเกตไดเปน

ตัวเลข ขอความ องคประกอบ ตัวแปรหรือปญหาที่เกิดขึ ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการนําตัวแปรหรือ

ขอเท็จจริงมาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคุณคาซึ่งสามารถชี้ใหเห็นถึงสภาพการณการดําเนินงานที่ตองการศึกษาเมื่อ

เทียบกับเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว

ศิริชัย กาญจนวาสี (2548:6) ไดอธิบายวาตัวบงชี้ คือตัวประกอบ ตัวแปรหรือคาที่สังเกตได ซึ่งใชบง

ช้ีบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน

ประทวน บุญรักษา (2552:78) ไดใหความหมายตัวบงชี้หรือดัชนีชี้วัดวา หมายถึง สารสนเทศที่ชี้ใหเห็น

สภาพการดําเนินงานท่ีเปนอยูวามีลักษณะเปนไปตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด

จากความหมายดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา ตัวชี้วัดเปนคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณหรือเปนสารสนเทศเชิง

คุณภาพ ที่ใชบอกสภาวะของสิ่งที่ตองการวัด ซึ่งเปนการชวยสะทอนใหเห็นถึงขอบเขต ขนาด หรือสภาวะของการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลการดําเนินงานในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 
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ประเภทของตัวบงช้ี

จอหนสโตน (Johnstone. 1981:15-17) ไดจําแนกตัวบงชี้ทางการศึกษาตามลักษณะตัวแปรที่นํามาเปน

ตัวบงชี้ได 3 ประเภท ดังนี้

2.1 ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทน (Representative Indicators) เปนตัวบงชี้ที่กําหนดจากตัวแปรใดตัว

แปรหนึ่งที่ใชในการวิจัย การบริหารการศึกษาและเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา เพื่อใชเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็น

ถึงมุมมองบางอยางของระบบการศึกษา การคัดเลือกตัวแปรมาเพียงตัวแปรเดียวมากําหนดเปนตัวบงชี้นั้นอาจจะ

ทําใหไมสามารถอางอิงประชากรท่ีศึกษาได จําเปนตองใชหลายตัวแปรจงึจะไดตัวแทนท่ีเหมาะสม

2.2 ตัวบงชี้เดี่ยว (Disaggregative Indicators) เปนตัวบงชี้ที่ใชในระบบการศึกษาโดยการนําเอา

ตัวประกอบแตละตัวมากําหนดขึ้นเปนองคประกอบ แตตองมีความเปนอิสระจากกันทั้งนี้เพื่อปองกันความซ้ําซอน

ของตัวบงชี้แตละชุด ตัวบงชี้ชนิดนี้เปนการจําแนกองคประกอบออกเปนตัวบงชี้เดี่ยว ๆใหชัดเจนในแตละเรื่องที่

ศึกษา

2.3 ตัวบงชี้รวมหรือแบบผสม (Composite Indicators) ตัวบงชี้ชนิดนี้เหมาะสมกับการนํามาใช

ในระบบการศึกษา เนื่องจากเปนการนําเอาตัวแปรที่มีความเกี่ยวของกันมารวมเขาดวยกันจะทําใหเกิดความ

สมบูรณแกตัวบงชี้วัดอื่น คาตัวบงชี้วัดรวมจะเปนคาเฉลี่ยของตัวแปรที่นํามารวมกัน ถาตัวบงชี้เหลานั้นมีคา

นํ้าหนักของแตละตัวแปรไมเทากันจะตองมีการถวงนํ้าหนักของแตละตัวแปรดวยการคํานวณ

ลักษณะของตัวบงช้ี

จอหนสโตน (Johnstone. 1981:2 - 6) ไดสรุปลักษณะของตัวบงช้ีไว 5 ประการดังนี้

1. ตัวบงชี้ที่นํามาใชในดานสังคมศาสตร อาจไมจําเปนตองบงชี้ไดอยางแมนยํารอยเปอรเซ็นต แต

สามารถช้ีใหเห็นสภาพการณท่ีตองการตรวจสอบไดอยางกวาง ๆ

2. ตัวบงชี้มีความแตกตางจากตัวแปร กลาวคือตัวบงชี้เปนการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวที่ มี

ความสัมพันธเขาดวยกันทําใหไดภาพของระบบใหมที่สามารถอธิบายได ซึ่งจะบงบอกถึงภาพรวมๆ ที่ตองการวัด

อยางกวาง ๆ มากกวาภาพท่ีใหรายละเอียดสวนยอย

3. ตัวบงชี้จะตองกําหนดเปนปริมาณหรือตีคาเปนตัวเลขได มิใชเปนการบรรยายขอความโดยการ

นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว จึงจะสามารถบอกไดวาตัวเลขที่ไดมีคาสูงหรือต่ํา ดังนั้นในการสรางเกณฑเพื่อ

แปลความหมายของตัวบงช้ีจะตองมีความชัดเจน

4. คาของตัวบงชี้เปนคาชั่วคราว มีคาคงที่อยูในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หากเวลาเปลี่ยนไปคาตัวบงชี้

ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได คาที่ไดของตัวบงชี้ และบางคาอาจใชไดแค 1 เดือน หรือ 1 ป บางคาอาจใชไดถึง        

3 เดือนหรือ 5 ป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีนํามาใชในการตรวจสอบ อาจจะมีคาเปนบวกหรือลบก็ได

5. ตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี โดยการรวมตัวแปรเพื่อสรางเปนตัวบงชี้แลว

นําไปอธิบายทฤษฎีในงานวิจัยตาง ๆ ซ่ึงมีความเหมาะสมในการนําเสนอไดดีกวาการใชตัวแปรเดียว
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ความสําคัญของตัวบงช้ี

ตัวบงชี้หรือตัวชี้วัดมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย หนวยงาน  

และในระดับชุมชน สามารถเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําเร็จในภาพรวมวาไดดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว

หรือไมเพียงใด สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐในเชิงนโยบายเพื่อเสริมสรางพลังชุมชน

ใหเขมแข็งได ตัวบงชี้มีประโยชนตอกิจกรรมการพัฒนาในระดับตางๆ หลายประการ ซึ่งสุทิตย อาภากโรและ

เขมณัฏฐ อินทรสุวรรณ (2553) แบงได ดังนี้

1. เพื่อกําหนดเปนทิศทางและเปาหมายในการดําเนินงาน ตัวบงชี้เปนเครื่องมือที่สามารถทําให

สามารถมองเห็นเปาหมายหรือทิศทางในการดําเนินงานไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะเปนประโยชนตอ

กระบวนการพัฒนาและการวางแผนงานดานตาง ๆ ของชุมชน  หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ  

2. เพื่อทําสิ่งที่เปนนามธรรมใหมองเห็นเปนรูปธรรม การกําหนดตัวบงชี้เพื่อเปนเปาหมายของการ

พัฒนานั้น สวนใหญมักจะเปนปรัชญาในทางสังคมที่มีลักษณะเปนนามธรรม ดังนั้น จึงตองอาศัย “ตัวบงชี้” เพื่อ

ทาํใหทราบถงึเกณฑที่สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเปนรูปธรรมที่สามารถสัมผัสไดหรือเปนที่รับรูเขาใจได  

3. เพื่อเปนประโยชนในการติดตามประเมินผล ตัวบงชี้มีประโยชนตอการติดตามและประเมินผล

ของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามชวงเวลาของโครงการและกิจกรรมนั้น นับตั้งแตการริเริ่มโครงการ ระหวาง

ดําเนินการและสิ้นสุดโครงการ ตัวชี้วัดที่กําหนดในแตละชวงเวลาการดําเนินการจะชวยใหองคกรและชุมชนไดรูจัก  

ขอจํากัดและผลของความสําเร็จซ่ึงเปนกระจกสะทอนการทํางานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยู

4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูเชิงประเมิน ในการกําหนดเกณฑชี้วัดในสิ่งตางๆ  

โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินภายในจิตใจ อารมณความรูสึกของมนุษยที่มีความเปนนามธรรมสูง เชน ความสุข  

ความพึงพอใจ ซึง่มีลักษณะเฉพาะบุคคล  ซึง่ไมสามารถนําเคร่ืองมือช้ีวัดใดๆ มาแสดงใหเห็นถึงความเที่ยงตรงและ

ความแมนยําได จึงตองอาศัยการประเมินจากภายในหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ของชุมชนมาเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็พรอมเปดรับความคิดเห็นและการหนุน

เสริมจากภายนอกเพ่ือรวมกันปรับปรุงและพัฒนาชุมชนไดอยางตอเน่ือง

5. เพื่อเสรมิสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองใหกับชุมชนและสังคม ตัวบงชี้สามารถบงชี้

ถึงความสําเร็จในการแกปญหาของชุมชนและสังคมใหเห็นเปนรูปธรรมได โดยตัวบงชี้จะเปนเครื่องมือที่คอยให

กําลังใจและความหวังใหกับชุมชนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีระดับความสําเร็จอยางเปน

ขั้นตอนโดยสามารถขยายจากระดับชุมชนไปสูสังคมในวงกวาง อีกทั้งผลสําเร็จที่เกิดจากการทํางานนั้นสามารถ

นํามาซ่ึงความสุขใจ ความเช่ือม่ันและความภูมิใจ ทําใหชาวบานไดกลับมาเห็นคุณคาและศักด์ิศรีของตนเอง  

6. เพ่ือถักทอความสัมพันธของภาคีหรือเครือขายในการพัฒนา ในกระบวนการสรางและการใชตัว

บงชี้ตาง ๆ นั้นกอใหเกิดภาคีเครือขายที่มีเปาหมายและทิศทางการทํางานในแนวทางเดียวกันซึ่งจะกอใหเกิด 

“พลงัความคิดรวม” (Collective Thinking) การพัฒนาที่แนนเฟน และนําไปสูพลังสรางสรรคในการทํางานมาก

ขึ้น  

7. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรและชุมชน การสรางตัวบงชี้ขึ้นมาไดนั้นคนในองคกรหรือ

ในชุมชนยอมเปนเสมือนกระบวนการแหงการเรียนรูและการพัฒนาที่ชวยกระตุนใหผูคนไดหันมาสนใจกับสภาพ
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การดํารงอยูของตนเองมากข้ึน และมีความปรารถนาท่ีจะจัดการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง โดยไมจําเปนตอง

รอแตความชวยเหลือจากภายนอกเทาน้ัน  

การพัฒนาตัวบงช้ี

ไดมีนักวิชาการวิจัยหรือศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้ไวหลายเรื่อง แตการนําเสนอครั้งนี้จะขออธิบายเพียง

บางเรื่อง เพื่อชี้ใหเห็นแนวทาง ดังนี้

บัญญัติ  เพ็ญจันทร (2553:125-126) ไดทําวิจัยเรื่ององคประกอบประสิทธิผลองคการของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา โดยดําเนินการวิจัย 6 ข้ันตอนไดแก 1) การหาองคประกอบประสิทธิผลองคการโดยศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา 2) นําองคประกอบที่ไดจาก

ข้ันท่ี 1 มาแปลความวาในแตละองคประกอบควรมีตัวบงชี้ใดบาง 3) การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้โดยตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 4) ทดลองใชแบบสอบถาม (Try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะเก็บ

ขอมูล 5) การเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 6) นําไป

ทดลองใชกับกลุมผูรูชัดแจง (Known Groups)

ญาณวิทย บัวหอม (2553:72)ศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวบงช้ีจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

มี 3ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1การรางโมเดลโครงสรางตัวบงชี ้จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาโดย

การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยสรางตัวบงชี้ได 117 ตัวบงชี้ 5 องคประกอบหลัก 20 องคประกอบยอยหลังจากนั้นจึงพัฒนาเปนเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย ขั้นที่ 2 การทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสราง โดยการนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ขั้นที่ 3 การ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเกณฑสัมพันธกับกลุมผูรูชัดแจง (Known Groups)

พจน เจริญสันเทียะ (2551 : 50 - 57) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขาราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขั้นตอนดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนไดแก 1) การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2) การทดลองดัชนีเนื้อหาคาความเชื่อมั่น

และหาคาอํานาจจําแนก 3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสรางของดัชนีดวยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 4)การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจากกลุมที่รูแนชัด (Known

group technique)5)การกําหนดเกณฑดัชนีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประทวน บุญรักษา (2552:90) ไดทําวิจัยเรื ่อง การพัฒนาดัชนีชี ้วัดธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานมี 5 ขั้นตอนไดแก 1) การตรวจสอบความเที ่ยงตรงจากผู เชี ่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) การทดลองดัชนีช้ีวัดเพ่ือหาคาความเช่ือม่ันและหาคาอํานาจจําแนก 3) การตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามโครงสรางของดัชนีชี้วัดดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Delphi Technique) 4) การตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามสภาพจากกลุมที่รูแนชัด (Known group technique) 5) การสรางเกณฑดัชนีชี้วัดธรรมา      

ภิบาลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ปยะธิดา วรญาโณปกรณ (2546:87 - 88) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้รวมการเสริมสรางพลัง

อํานาจครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการวิจัย 2 ข้ันตอนไดแก

1. ข้ันตอนการสังเคราะหตัวบงชี้การเสริมสรางพลังอํานาจครู ประกอบดวย 1.1) ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของเพื่อหาองคประกอบเก่ียวกับการเสริมสรางพลังอํานาจครู             

1.2) คัดเลือกตัวแปรและองคประกอบที่สําคัญ 1.3) จัดระบบความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลตัวบงชี้การ

เสริมสรางพลังอํานาจครู 1.4) สรางแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของตัวบงชี้ในแตละ

องคประกอบ 1.5) นําผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิมาวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน

2. ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิง

โครงสรางของตัวบงช้ี

สมจิน เปยโคกสูง และธรา อังสกุล (2554:115 - 117) ไดทําวิจัยเรื่องคุณลักษณะการสอนที่ดีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : มุมมองของอาจารยและนักศึกษามีขั้นตอนวิจัย 7 ขั้นตอนไดแก 1) ศึกษา

รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยเพ่ือสรุปและรวบรวมคุณลักษณะการสอนที่ดี 2) จัดกลุมคุณลักษณะการสอนที่

ดีตามเอกสารเปน 6 องคประกอบ 3) สรางแบบสอบถามตามประเด็นที่ปรากฏในขอ (2) 4) ใหผูเชี่ยวชาญ

วิเคราะหความเที่ยงตรงของขอคําถาม 5) นําไปทดลองใชกับอาจารยและนักศึกษาเพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 

6) ระบุประเภทของคุณลักษณะการสอนดีในมุมมองของอาจารยและนักศึกษา 7) การวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันอันดับท่ีสอง

ณรินี  แยมสกุล และคณะ (2554 : 154) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของ

หนวยบริการปฐมภูมิ สังกัดสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย มีขั้นตอนวิจัย 3 ระยะไดแก 

ระยะที่ 1 สรางองคประกอบตัวชี้วัดและเกณฑประสิทธิภาพจากการทบทวนวรรณกรรมตามทฤษฎีและขอคิดเห็น

ของผูเชี ่ยวชาญ ระยะที่ 2 คัดสรรตัวชี ้วัดโดยเทคนิคเดลฟาย ระยะที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบยืนยันโครงสราง

องคประกอบและตัวชี้วัดตามขอมูลเชิงประจักษโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยดังที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการพัฒนาตัวบงชี้ มีขั้นตอน

ดังนี้

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับเรื ่องที่เราสนใจศึกษาจากตํารา 

เอกสารทางวิชาการ ท้ังในและตางประเทศเกี่ยวของเพื่อศึกษาความเปนไปไดและนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ในขั้นตอนนี้เปนการคนหาหรือสรางตัวบงชี้วามีองคประกอบหลัก องคประกอบยอย อะไรบาง และ

อาจจะหาขอมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หรือใชเทคนิคเดลฟาย จากผู มี

ประสบการณหรือมีความเชี่ยวชาญ แลวจึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมด มากําหนดสมมติฐานโดยการตีความหรือแปล

ความวาแตละองคประกอบหลักควรมีองคประกอบยอยอะไรบาง แตละองคประกอบยอยควรมีตัวบงชี้อะไรบาง 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงช้ี ในขั้นตอนนี้ผู วิจัยตองนําองคประกอบท่ี

สังเคราะหไดจากขั้นตอนที่ 1 ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหาเปนรายขอ (Content Validity Index for Items : CVI) หรือคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากนั้นจึง

นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) แลวจึงเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห แตกอนนั้นผูวิจัยตองกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง ตามแนวคิดของนักวิชาการที่นาเชื่อถือ เชน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2555:2) ไดอธิบายเกี่ยวกับขนาด
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบวา โดยทั่วไปแลวกลุมตัวอยางอยางนอยที่สุดตองเปน 5 เทาของตัว

แปรที่ตองการวิเคราะหและขนาดกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดในระดับที่สูงกวาควรจะเปน 10:1 คือหนวยตัวอยาง 10 

หนวย ตอตัวแปรที่สังเกตได 1 ตัวแปร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแฮรและคนอื่นๆ (Hair et al. 2010:102) แลว

จึงนาํไปวเิคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สกัดปจจัยเพื่อพิจารณาจัดกลุม

ตัวแปรดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) และใชวิธีการหมุนแกน

แบบออโธโกนอล (Orthogonal)

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบกับกลุมผูรูแจงชัด (Known  Group) เพื่อยืนยันวาตัวบงชี้ที่ไดจากการวิจัยใน

ข้ันตอนท่ี 2 นั้นเปนตัวบงชี้ที่มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง (Concurrent Validity) และในบางครั้งผูวิจัยอาจจะ

ตองการความมั่นใจในแตละตัวบงชี้อาจนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 

CFA) ซึ่งขั้นตอนนี้เปนการสกัดปจจัยเพื่อพิจารณาจัดกลุมตัวแปรดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle 

Component Analysis : PCA) โดยการพิจารณาคุณภาพของตัวบงชี้แตละตัว และการพิจารณาความสอดคลอง

กลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
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สรุปข้ันตอนการวิจัยพัฒนาตัวบงช้ี

ขั้นตอนที่  1  การรางโครงสรางองคประกอบ

ภาพที่ 1   การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  1

การดําเนินการ ผลลัพธที่ได

โครงสรางความสัมพันธระหวางตัว

แปรที่เปนตัวบงชี้

แบบสอบถามฉบับรางเกี่ยวกับ

ตัวบงชี้

1.  หาคาความเชื่อมั่นและคา

อํานาจจําแนกของเครื่องมือ

2.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

3.  แบบสอบถามฉบับสมบูรณ

ศึกษาวิเคราะหเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

สรางเครื่องมือวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ

ดานความเที่ยงตรง 

ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย

ทดลองใชกับ

กลุมเปาหมาย

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



20

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 4(7) : January – June 2012 20

ขั้นตอนที่  2  การทดสอบความสอดคลองของโครงสรางตัวบงช้ีกับขอมูลเชิงสํารวจ

ภาพที่ 2   การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  2

การดําเนินการ ผลลัพธที่ได

กําหนดขนาดประชากร ขนาดกลุม

ตัวอยาง การสุมตัวอยาง การเก็บ

รวบรวมขอมูล

ตรวจสอบ ความสมบูรณของ

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน กําหนด

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห

วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง

พ้ืนฐาน

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูล

แบบทดสอบที่ไดรับกลับคืนสําหรับการ

วิเคราะหขอมูล

อัตราการตอบกลับและขอมูลสําหรับการ

วิเคราะห

คาสถิติพื้นฐานและคาสถิติที่บงบอกถึงความเหมาะสม
ของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห เชน คาไค-สแควร คา

ไกเซอร ไมเยอร-ออลคิน
คา Bartlett’s test of sphericity

คาสถิติจากการสังเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ

(Exploratory Factor Analysis)
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของตัวบงชี้กับกลุมผูรูชัดแจง (Known  Group)และ

               การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA)

ภาพที่ 3   การดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  3

การดําเนินการ ผลลัพธที่ได

สรางเครื่องมือเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเชิงประเมิน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ

ปรับปรุงเครื่องมือ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมรูชัดแจง

(Known Group)

วิเคราะหขอมูล

วิเคราะหCFA

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและให

ขอเสนอแนะ ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ

องคประกอบเชิงยืนยัน

(Confirmatory Factor Analysis)

แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินกลุมผูรู
ชัดแจงฉบับสมบูรณ
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การพยากรณการแพรเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดสกลนคร

Forecasting of Leptospirosis Transmission                              

in Sakon Nakhon Province

ดร.มาลี  ศรีพรหม 1

บทคัดยอ
โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียวสวานในสกุล “เลปโต     

สไปรา” เปนโรคติดเชื้อจากสัตวสูคนที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย แบคทีเรียสามารถแพรเชื้อทางตรง

ไปสูคนหรือระหวางสัตวรังโรคจากการสัมผัสปสสาวะหรือเนื้อเยื่อของสัตวที่ติดเชื้อ หรือสามารถแพรเชื้อทางออม

ผานการสัมผัสส่ิงแวดลอมท่ีปนเปอนเช้ือ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาภววิทยาของโรคเลปโตสไปโรซิสในคนโดย

ใชระเบียบวิธีทางวิทยาการระบาดและพยากรณอัตราปวยดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยตัวแบบ

กระบวนการถดถอยในตัวเองบูรณาการกับคาเฉลี่ยเคล่ือนที่แบบมีฤดูกาล (Seasonal autoregressive 

integrated moving average models; SARIMA) ของขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2550 และตรวจสอบขอมูลในป พ.ศ. 2551 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาอัตราปวยมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับปจจัยภูมิอากาศ และตัวแบบ SARIMA (1,0,0)(0,1,1)12 ไมเพียงแตพยากรณไดเหมาะสมกับขอมูลใน

อดีตแตสามารถพยากรณขอมูลอนาคตไดดวย

Abstract
Leptospirosis, which is caused by one of several strains of bacterium spirochetes of the 

genus Leptospira, is a zoonotic disease and an emerging public health problem in Thailand. The 

bacterium can be transmitted either directly through contacts to human or between reservoir 

hosts with urine of carrier animals or indirectly via contact with contaminated environment. In 

this work, we consider ontology of human leptospirosis, using a variety of epidemiological and 

forecast leptospirosis incidence using time series analysis. Seasonal Autoregressive Integrated 

Moving Average (SARIMA) has been developed on the monthly data collection from January 

1999 to December 2007 and validated using the data in 2008. Our results indicate that 

leptospirosis incidence is significantly associated with climatic factors, and show that the 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 is not only the fittest model but also make prediction based on the 

leptospirosis dataset.

                                                       
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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บทนํา
โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เปนโรคติดเชื ้อประจําถิ ่นที ่เปนปญหาสาธารณสุขของโลก

โดยเฉพาะในภูมิภาคเขตรอนเชนประเทศไทย เปนโรคที่สามารถติดตอจากสัตวไปสูคน (Zoonotic Disease)    

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดตอมาจากสัตวหลายชนิด กออาการหลากหลาย ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อ (serovars) 

เชื้อกอโรคเปนรูปเกลียวสวาน (Spirochete) ใน Order Spirochaetales Genus มี 6 ชนิด คือ Leptospira 

interrogans, Leptospira kirschneri, Leptospira noguchii, Leptospira borgpetersenii, Leptospira 

santarosai, Leptospira weilii ซ่ึงถูกจําแนกได 23 serogroup และมากกวา 230 serovars มีขนาดเล็กมาก

มองดวยตาเปลาไมเห็นแตจะเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนพื้นมืด (dark-field microscope) เปนเชื้อที่ตองการ

ความชื้น ออกซิเจน สภาพกรด - ดางเปนกลาง และอุณหภูมิที่เหมาะสม 28-30 องศาเซลเซียส มักจะพบการ

ระบาดชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน เนื่องจากเปนฤดูฝนตอฤดู

หนาว มีน้ําขัง สัตวที่นําเชื้อ ไดแก สัตวฟนแทะ เชน หนู โดยเฉพาะ หนูนา หนูพุก รองลงมาไดแก สุนัข แมว วัว 

ควาย สัตวเล้ียงในบาน แตพบมากในหนูซ่ึงสามารถแพรเชื้อออกมาไดโดยที่ตัวมันไมเปนโรค สัตวพวกนี้เก็บเชื้อไว

ในไตและสามารถปลอยเชื้อออกมากับปสสาวะไดเปนเวลานานหลายสัปดาห หลายเดือนหรือตลอดชีวิตทําใหมี

การแพรติดตอของเชื้อในฝูงสัตว จากการเลียกินปสสาวะ การผสมพันธุ การสัมผัสปสสาวะในสิ่งแวดลอม โดยเชื้อ

ท่ีปลอยออกมาจะอยูในนํ้า ใบไม พืชผักหรือพื้นดินบริเวณที่มีความเปยกชื้นเปนเวลา 2-6 สัปดาห เชื้อโรคอาจจะ

เขาสูรางกายของคนผานทางบาดแผลหรือรอยถลอก เยื่อบุในปาก ตาหรือจมูก หรือจากการสัมผัสปสสาวะสัตว

หรือเนื้อสัตวที่นําเชื้อ ความชุกของโรคจะสัมพันธกับอาชีพของบุคคลที่ตองสัมผัสกับน้ําที่ชื้นแฉะ เชน เกษตรกร  

ซ่ึงพบวาปวยเปนโรคน้ีมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ (กระทรวงสาธารณสุข. 2549)

ระยะฟกตัวของโรคโดยเฉลี่ยประมาณ 10 วัน หรืออยูในชวง 4-19 วัน หลังจากที่รางกายไดรับเชื้อ 

ภายใน 2-9 วัน จึงจะปรากฏอาการ (บางรายอาจรอนานถึง 31 วัน) บางรายอาจไมแสดงอาการเลยก็ได อาการ

ของโรคนี้จะมีอาการไขคลายโรคอีกหลายชนิด เชน เมลิออยโดสิส สครับไทฟส ไขหวัดใหญ ไขเลือดออก มาลาเรีย 

ไขเลือดออกฮันตา จึงทําใหการวินิจฉัยโรคคอนขางยาก อาการท่ีพบคือ เปนไขสูงเกิน 39 องศาเซลเซียส อาการไข

จะเกิดรวมกับอาการอื่นๆ เชน อาการทางระบบทางเดินอาหาร อาการปวดเมื่อย ตาขาวออกแดงเปนรางแห ปวด

ศีรษะฉับพลัน เยื่อหุมสมองอักเสบ ปวดกลามเนื้อมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลามเนื้อนองและโคนขา สวนอาการ

อ่ืนๆท่ีอาจมีรวมดวย เชน มีผื่น หรือจุดเลือดออกทางผิวหนัง ตัวเหลืองตาเหลือง ถามีอาการรุนแรงจะมีผลใหตับ

อักเสบ ไตอักเสบ ไตวาย ทําใหเสียชีวิตได ทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสายพันธุของเชื้อที่ติดมา 

ผูปวยมักมีไขอยางเฉียบพลัน ขณะที่มีไขเชื้อจะกระจายไปในกระแสโลหิต แพรไปทุกอวัยวะ หลังจากนี้ อาการไข 

ก็จะลดลงแตเชื้อที่ออกมาทางน้ําปสสาวะก็ยังสามารถแพรเชื้อได ระยะสุดทายจะเกิดอาการไตวาย และเสียชีวิต

ในที่สุด (CDC. 2001)  

การรายงานผูปวยโรคนี้ในประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2485 เปนตนมา สรุปไดวาคนทุกกลุมและทุก

เพศมีความไวตอการติดเชื้อโรคนี้ใกลเคียงกัน และจากรายงานของสํานักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข ในป 

2550 พบผูปวยโรคเลปโตสไปโรซิสในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผูปวยสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองลงมาคือภาคเหนือ สถานการณของโรคเลปโตสไปโรซิสในปจจุบันมีแนวโนมวาจะเกิดการระบาดของโรคนี้มาก
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ข้ึน (รายงานการเฝาระวังโรค. 2550) ลักษณะของโรคโดยทั่วไปมีอาการรุนแรงมากขึ้นกวาที่เคยพบ และพบวามี

โรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นรุนแรงมากกวาแตกอนและมีความรุนแรงมากขึ้น ดวยเหตุนี้ทําใหการรักษาพยาบาลมีความ

ยุงยากมากข้ึนและสงผลใหอัตราการตายของผูปวยสูงข้ึนกวาแตกอน ถึงแมวาจะมีผูปวยโรคเลปโตสไปโรซิสไมมาก

นัก เกิดขึน้ประปรายทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากอาการที่ใกลเคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆ ซึ่ง

ประเทศไทยมีรายงานสํารวจพบโรคนี้ในกลุมผูปวยไมทราบสาเหตุรอยละ 2.2 ถึง รอยละ 18.9 แตโรคนี้ก็เปน

โรคติดตอที่มีอันตรายรายแรงถึงชีวิตโดยเฉพาะกลุมประชากรในวัยทํางานทีป่ระกอบอาชีพเสี่ยงตอการติดเชื้อจึง

ไมควรประมาทและควรปองกันตนเองตลอดจนบุคคลในครอบครัวใหปลอดจากโรคนี้ ดังนั้นการศึกษาขอมูลทาง

วิทยาการระบาด การหาความสัมพันธระหวางจํานวนผูปวยและปจจัยภูมิอากาศ ตลอดจนการศึกษาตัวแบบ

พยากรณที่เหมาะสมยังคงมีความจําเปนเพื่อการวางแผนปองกันและควบคุมโรคในสถานการณที่ยังไมมีการผลิต

วัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซิส

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแบบพยากรณอัตราปวยโรคเลปโตสไปโรซิสในคนดวย

เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยใชตัวแบบ SARIMA ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมตอการพยากรณการแพรเชื้อโรคติด

เชื้อ (M.A.H. Zamil Choudhurya, Shahera Banub, M. and Amirul Islamc. 2008; Tassanee S et al..

2008) และโรคนี้เปนสาเหตุของการตายที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ดวยลักษณะภูมิอากาศเปนแบบฝนเมือง

รอนหรือแบบทุงหญาเมืองรอน ฝนตกชุกในฤดูฝนและอากาศแหงแลงในฤดูหนาว อุณหภูมเิฉลี่ยระหวาง 2 ถึง 39

องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะตอการแพรเชื้อโรคอีกทั้งประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (สํานักงาน

จังหวัดสกลนคร. 2548) 

วิธีดําเนินการวิจัย

การพยากรณการแพรเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   

1. สํารวจขอมูลและศึกษาสภาพปจจุบันของการแพรเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดสกลนคร โดยขอ

ความอนุเคราะหขอมูลจํานวนผูปวยรายเดือนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่ไดรับการวินิจฉัยจาก

แพทยวาเปนโรคเลปโตสไปโรซิส

2. วิเคราะหอัตราปวยรายเดือนของโรคเลปโตสไปโรซิส (Incidence rate) ตอ100,000 ประชากรในแต

ละอําเภอของจังหวัดสกลนคร เปนระยะเวลา 108 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ. 2542 ถึงเดือนธันวาคม   

พ.ศ. 2550

3. พยากรณอัตราปวยดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยวิธีของบ็อกซและเจนกินส (Box-

Jenkins) ดวยตัวแบบกระบวนการถดถอยในตัวเองบูรณาการกับคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล (Seasonal 

autoregressive integrated moving average models; SARIMA) ดวยขอมูลอนุกรมเวลาอัตราปวยจํานวน

108 ลําดับ เปนชุดเรียนรูสําหรับการสรางตัวแบบที่จะนําไปใชจริง และทดสอบตัวแบบดวยขอมูลอัตราปวย ตั้งแต

เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 15.0 ตามขั้นตอน 

ดังนี้
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3.1 การกําหนดตัวแบบและอันดับ (Identification) SARIMA (p,d,q) (P,D,Q) ที่เหมาะสมโดยนํา

ขอมูลชุดเรียนรู108ลําดับมาสรางแผนภาพเพื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิฟงก ชันสหสัมพันธ ในตัวเอง

(Autocorrelation function ; ACF) และคาสัมประสิทธ์ิฟงก ชันสหสัมพันธในตัวเองบางสวน (Partial 

autocorrelation function; PACF)  ของขอมูลและตรวจสอบความเปนสเตชันนารี (Stationary) ของขอมูล หาก

พบวาขอมูลไมเปนสเตชันนารี จะปรับขอมูลโดยการใชวิธีแปลงรูปกําลัง (Power transformation) และการหาผลตาง 

(differencing) ทั้งแบบมีฤดูกาล (Seasonal differencing; D) หรือแบบไมมีฤดูกาล (Non-seasonal differencing; 

d) การกําหนดตัวแบบและอันดับของตัวแบบ (p, d, q และ P, D, Q) จะทําโดยการเปรียบเทียบลักษณะของฟงกชัน 

ACF และ PACF ของคาสังเกต กับลักษณะของ ACF และ PACF ตามทฤษฎีของตัวแบบ ARIMA อันดับตาง ๆ ซึ่ง

เสนอโดย Box-Jenkins (1976)

3.2 การประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ (Estimation) หาคาประมาณอยางงายจากการ

วิเคราะหตัวเลขดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

3.3 การตรวจสอบตัวแบบ (Diagnostic checking) พิจารณาตัวแบบโดยใชเงื่อนไขที่ใหคาสถิติ AIC 

(Akaike Information Criteria) หรือ SBC (Schwartz-Bayesian Information Criteria) มีคานอยสุด และ

พิจารณาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ 

3.4 การพยากรณ (Forecast) นําตัวแบบที่เหมาะสมมาพยากรณอัตราปวยตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551    

ผลการวิจัย

1. การพยากรณอัตราปวยดวยเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยวิธีของบ็อกซและเจนกินส (Box-

Jenkins) ดวยตัวแบบกระบวนการถดถอยในตัวเองบูรณาการกับคาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาล (Seasonal 

autoregressive integrated moving average models; SARIMA) ตามข้ันตอน ดังน้ี

1.1 การกําหนดตัวแบบ พิจารณาอนุกรมเวลาอัตราปวย ตั้งแตเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2542 ถึงเดือน

ธันวาคม ป พ.ศ. 2550 พบวา ในชวง 5 ปแรก อัตราปวยเพิ่มจาก 0.2 เปน 7.7 ตอแสนประชากร และจากป 

พ.ศ. 2547 ถึงปพ.ศ. 2549 อัตราปวยเพ่ิมจาก 4.05 เปน 5.9 ตอแสนประชากรดังแสดงในภาพที่ 1 จะเห็นวาเปน

อนุกรมเวลามีการแปรผันตามฤดูกาล จึงสรางแผนภาพสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเอง (ACF) และสหสัมพันธใน

ตัวเองบางสวน (PACF) เพ่ือพิจารณาสเตชันนารีของขอมูล
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ภาพที่  1  อนุกรมเวลาอัตราปวยโรคเลปโตสไปโรซิสรายเดือนในจังหวัดสกลนคร   

                         ระหวางป พ.ศ.  2542 และ พ.ศ. 2550

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในตัวเอง (ACF) และสหสัมพันธในตัวเองบางสวน(PACF) ของ

อนุกรมเวลา ซึ่งปรับรูปแบบของอนุกรมเวลาใหสเตชันนารี โดยใชผลตางของขอมูลเมื่อเวลาหางกัน 12 เดือน และ

วิเคราะหอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาล (D=1) และไมมีฤดูกาล (d=1) ดังแสดงในภาพที่ 2-4

     (a)         (b)

ภาพที่ 2  กราฟคาสัมประสิทธิ์ ACF (a) และ PACF (b) ของอนุกรมเวลาอัตราปวย

จากภาพที่ 2 จะเห็นวาคาสัมประสิทธ ACF ลดลงชา จึงตองพิจารณาหาผลตางฤดูกาลและผลตางไมมี

ฤดูกาลของอนุกรมเวลา 
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                                 (a)          (b)

ภาพที่ 3   กราฟคาสัมประสิทธิ์ ACF (a) และ PACF (b) ของผลตางฤดูกาล 12 เดือนครั้งที่ 1

จากภาพที่ 3 จะเห็นวาคาสัมประสิทธ์ิ ACF ที่ lag 24, 36,… มีคาใกลศูนย สวนคาสัมประสิทธิ์ PACF ที่ 

lag 12, 24, 36 …มคีาลดลงเร็วใกลศูนย  

     (a)               (b)

ภาพที่ 4   กราฟคาสัมประสิทธิ์ ACF (a) และ PACF (b) ของผลตางฤดูกาลและไมมีฤดูกาล

จากภาพที่ 4 จะเห็นวา คาสัมประสิทธิ์ PACF มีคาเปนศูนย เมื่อ k = 3, 4,… และมีคาตางจากศูนย

เดนชัดที่ lag 1, 2, 11, 12 คาสัมประสิทธ์ิ ACF จะลดลงเขาใกลศูนย

จากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ ACF และ PACF จากอนุกรมเวลา (ภาพที่ 3 และ 4) พบวา อันดับ            

(P, D, Q) สําหรับอนุกรมเวลาแบบมีฤดูกาล (D=1) คือ SARIMA(0,1,1)12 และอันดับ (p, d, q) สําหรับอนุกรม

เวลาแบบไมมีฤดูกาล (d=1) คือ ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,1,1), ARIMA(2,1,0) และ ARIMA(2,1,1) ดังนั้นตัวแบบ 

SARIMA (p,d,q)(P,D,Q) ที่เปนไปไดทั้งหมดมี 4 แบบ คือ SARIMA (1,0,0)(0,1,1)12, SARIMA (1,0,1)(0,1,1)12, 

SARIMA (2,1,0)(0,1,1)12, และ SARIMA (2,1,1)(0,1,1)12
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1.2 การประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบและตรวจสอบตัวแบบประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ

ท่ีเปนไปไดจากขอ 3.1 เลือกตัวแบบที่ adequate และใหคาสถิติ AIC นอยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 คาสถิติของตัวแบบ SARIMA (p,d,q)(P,D,Q) ที่เปนไปไดทั้งหมด

   ตัวแบบที่ ตัวแบบ คา AIC คา SBC

1 SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 77.51 85.20

2 SARIMA(1,0,1)(0,1,1)12 79.72 89.98

3 SARIMA(2,1,0)(0,1,1)12 92.18 102.39

4 SARIMA(2,1,1)(0,1,1)12 87.12 99.89

จากตารางที่ 1 พบวา ตัวแบบที่ 1 SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 เปนตัวแบบที่เปนไปไดของอนุกรมเวลา

อัตราปวยโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดสกลนคร ระหวาง ป พ.ศ. 2542 และ ป พ.ศ. 2550 เพราะใหคาสถิติ AIC 

นอยสุด และประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบวิเคราะหความคลาดเคลื่อนดวยการทดสอบ Ljung-Box พบวา

ความนาจะเปนของความคลาดเคล่ือนมีคามาก (p-values > 0.05) สามารถสรุป ไดวาตัวแบบนี้ คือ
12 12

t t(1 0.522B)(1 B )Z 0.046 (1 0.883B )a    

1.3 การพยากรณ  การเปรียบเทียบคาจริงและคาพยากรณอัตราปวยโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัด

สกลนคร จากตัวแบบ SARIMA (1,0,0)(0,1,1)12 ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 5

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคาจริงและคาพยากรณอัตราปวยจากตัวแบบ SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12

  ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

Month Actual Predicted Residual Lower CL Upper CL

January 0 0.18319 -0.18319 -0.47985 0.84622

February 0 0.25507 -0.25507 -0.49986 1.00999

March 0 0.33796 -0.33796 -0.44396 1.11988

April 0 0.35527 -0.35527 -0.43582 1.14637

May 0.207 0.35107 -0.14407 -0.44355 1.14568

June 0.104 0.75808 -0.65408 -0.03804 1.5542

July 0.311 0.87343 -0.56243 0.07659 1.67028
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

August 0.621 1.15262 -0.53162 0.35535 1.94988

September 0.518 1.16633 -0.64833 0.36874 1.96392

October 0.414 0.63673 -0.22273 -0.16124 1.43469

November 0.725 0.37233 0.35267 -0.42617 1.17084

December 0.414 0.2592 0.1548 -0.54009 1.05849

  ภาพที่ 5 อนุกรมเวลาเปรียบเทียบคาจริง (Actual) และคาพยากรณ (Predicted) ของอัตราปวย

โรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดสกลนคร ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551

ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

จากภาพที่ 5 พบวาคาจริงและคาพยากรณของอัตราปวยมีแนวโนมในทิศทางเดียวกันนั่นคือ ตัวแบบ 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 เหมาะสมตอการพยากรณอัตราปวย

Date

JU
L 2008

JAN
 2008

JU
L 2007

JAN
 2007

JU
L 2006

JAN
 2006

JU
L 2005

JAN
 2005

JU
L 2004

JAN
 2004

JU
L 2003

JAN
 2003

JU
L 2002

JAN
 2002

JU
L 2001

JAN
 2001

JU
L 2000

JAN
 2000

JU
L 1999

JAN
 1999

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5

0.0

-.5

Actual

Predicted
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. จากการศึกษาภววิทยาการแพรเชื้อของโรคเลปโตสไปโรซิสในเชิงวิทยาการระบาด พบวาจํานวน

ผูปวยในแตละอําเภอของจังหวัดสกลนคร ระหวาง พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2550 มีทั้งสิ้น 407 ราย พบการระบาด

ในชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม จํานวนผูปวยสูงสุดใน พ.ศ. 2549 พิจารณาโดยรวมเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง 2 ชวงเวลา เร่ิมจาก 3 รายใน พ.ศ.2542 ถึง 78 รายใน พ.ศ. 2546 อัตราปวยในชวง 5 ปแรก เพิ่มจาก 

0.2 เปน 7.7 ตอแสนประชากร และจาก พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 อัตราปวยเพิ่มจาก 4.05 เปน 5.9 ตอแสน

ประชากร อําเภอที่มีประชากรหนาแนนนอยจะมีอัตราปวยสูง เพราะขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเปนขอมูลเพียง

จังหวัดเดียวจํานวนผูปวยในแตละปมีไมมากนัก แตเมื่อศึกษาอัตราปวยในชวง 10 ป จะพบการระบาดเกิดขึ้นซ้ํา

อยางตอเนื่องในพื้นที่ที่เคยระบาด อาทิ อําเภอสวางแดนดินและสองดาว เปนตน เนื่องมาจากวงจรชีวิตของหนูที่

หากินไมเกิน 50 ฟุตตามแหลงน้ําขัง  นอกจากนั้นหนูยังสามารถแพรพันธุไดปละหลายครั้ง ครั้งละหลายตัว หาก

หนูมีเชื้อเลปโตสไปราอาจจะแสดงอาการหรือไมแสดงอาการ แตสามารถแพรเชื้อไดตลอดชีวิต โรคนี้จึงกลายเปน

โรคประจําถิ่นของจังหวัดสกลนคร ซึ่งประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เสี ่ยงตอการสัมผัสกับ

ส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะปนเปอนเช้ือโรคไดตลอดเวลา ตัวแบบอนุกรมเวลาจึงตองพิจารณาเง่ือนไขดานฤดูกาลดวย 

2. ตัวแบบอนุกรมเวลาในการพยากรณอัตราปวยโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดสกลนครเปนแบบ 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 คาจริงและคาพยากรณของอัตราปวยมีแนวโนมในทิศทางเดียวกัน ตัวแบบใหคาพยากรณ

อตัราปวยสูงกวาคาจริง โดยคาดวาจะมีอตัราปวยสงูขึ้นเรื่อยๆ ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนและลดลง

ในเดือนถัดไป  ขณะที่คาจริงของอัตราปวยสูงขึ้นจนถึงเดือนสิงหาคมและลดต่ําลงเล็กนอยในเดือนกันยายนและ

ตุลาคมและสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน อาจจะเนื่องมาจากฝนตกหนักในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กันยายน อันเปนสาเหตุของการแพรเชื้อเลปโตสไปราไปยังสิ่งแวดลอมที่เปนแหลงน้ําขังในเดือนถัดไป ประกอบกับ

เดือนพฤศจิกายนเปนฤดูเกี่ยวขาว และประชาชนอาจจะออกหาปลาตามแหลงน้ําขังหลังจากฝนทิ้งชวงแลว จึงทํา

ใหมีโอกาสติดเชื้อทางออมไดโดยงาย คาอัตราปวยจริงในเดือนพฤศจกิายนจึงสูงกวาคาพยากรณ แตอยางไรก็ตาม

รูปแบบการแพรเชื้อของตัวแบบอนุกรมเวลา SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12  สามารถพยากรณแนวโนมอัตราปวยเปนไป

ในทิศทางเดียวกันกับคาจริง ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถวางแผนปองกันโรคได และหากพิจารณารวมกับ

ปจจัยภูมิอากาศ ซ่ึงผูวิจัยไมไดดําเนินการในครั้งนี้ ตัวแบบอาจจะพยากรณใกลเคียงคาจริงมากขึ้นนอกจากนั้นควร

ทดสอบตัวแบบพยากรณนี้โดยใชขอมูลในปจจุบัน  เพื่อปรับตัวแบบใหเหมาะสมกับการแพรเชื้อ
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แบบฝกการอานเร็วสําหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา

A Set of Speed Reading Practices for 

Thai Primary School Students

นางสาวเพ็ญนภา  ลามสมบัติ 1  

ผศ.ดร.อุดร หวานอารมณ 2  

ดร.อินธิสาร  ไชยสุข 3

บทคัดยอ

การอานเร็วเปนอีกทักษะหน่ึงที่ สําคัญและชวยสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษาอยางมาก  

โดยเฉพาะสําหรับผูเรียนในประเทศไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ อาจกลาวไดวาทักษะการอาน

เปนส่ิงจําเปนสําหรับการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ดังน้ันการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแบบฝกการ

อานเร็วท่ีถูกควบคุมดวยคําศัพทพ้ืนฐาน 1,000 คําแรก (GSL) เพื่อใหนักเรียนไมตองเผชิญปญหาเกี่ยวกับคําศัพท 

โดยใชเวลาในการวิจัยทั้งหมด 4 สัปดาห และนําเสนอขอมูลดวยการแสดงคาเปอรเซ็นต วิเคราะหโดยใชหลัก

จํานวนคําตอนาที ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชแบบฝกการอานเร็วที่มีคําที่ปรากฏอยูในแบบทดสอบดวย

คําศัพทพ้ืนฐาน 1,000 คําแรกน้ันชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานเร็วมากท่ีสุดในชวง 3 ชุดสุดทาย คือ 18 

คําตอนาทีหรอืเพ่ิมข้ึนรอยละ 24 โดยจํานวนคําศัพทโดยเฉลี่ยตอนาทีในชวงแรกคือแบบฝกชุดที่ 1-5 เทากับ 63 

คํา ชวงที่สองคือชุดที่ 6-10 เทากับ 72 คําและชวงที่สามคือชุดที่ 11-13 เทากับ 90 คํา นอกจากนั้นผูเรียนยัง

สามารถเขาใจในเนื้อเรื่องที่อานไดดีมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางกอนเรียน-หลังเรียนที่ 7.38 

และ 9.10 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นเพื่อตอบสนองความตองการในการเรียนรูที่

เหมาะสมกับผูเรียนในระดับประถมศึกษา จึงสมควรฝกทักษะการอานเร็วใหกับนักเรียนไทยระดับช้ันประถมศึกษา

                                                       
1 Graduate student, M.Ed. English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
2 Advisor, Ph.D. Applied Linguistics, New Zealand, Assistant Professor, a lecturer of Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Mahasarakham University
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Abstract

Speed Reading Skill is considered an important goal and helps support reading 

instruction for learners of English especially in the country that uses English as a foreign 

language. Reading skill is a necessary skill for current instruction. For this study, the researcher 

designed a set of speed reading practices within a controlled vocabulary so that learners do not 

face lexical difficulties which many interrupt their reading. Analysis of the study reports on the 

results of practicing lasting four weeks. Analyzed data were presented by percentage and 

descriptive analysis under increasing in speed (WPM). The study was found that upon using a 

set of speed reading practice within the 1,000 words of English (General Service List; GSL), 

almost all learners increased their reading speed. Most of the increase occurred in the last 

three texts. The average of the 40 students for the 1st to 5th texts was 63 words per minute, 

the average for the 6th to 10th texts was 72, and the average for the 11th to 13th texts was 90. 

The average score for the last three texts was 18 WPM or a 24 % increase. It was the highest 

increase among all. Moreover, the learners could comprehend more in reading texts. The

different average scores gained from the pretest and posttest were 7.38 and 9.10 respectively, 

and were significantly different at the .05 level. It is a suitable way of developing fast reading 

through speed reading practices for learners of English at the primary level.

Introduction

Background of the study

Reading fast is considered an important goal of instruction of reading. Some students 

read word by word, and thus comprehend poorly. Speed reading practice can be a way to 

overcoming an obstacle of reading fluently. In reading comprehension in the test such as NT 

(National Test), students always have short time to answer all the comprehension questions 

given. This is because when trying to understand in reading, students have to translate English 

into their native language. Speed reading can help with moving from dependence on 

translation. Moreover, students who do not pay attention in reading because they think it is 

boring. They are not curious to know what will happen in the story or what they will get after 

reading. The reason why they get bored is that they do not know the vocabulary. In other 

words, they have a small vocabulary size. It is difficult for them to understand the story. So, 

they do not appreciate reading and they do not want to learn. Subsequently, they have a bad 

attitude in learning English. The problems mentioned above result from two factors involving 

students themselves and teachers. Firstly, most students fail to clearly identify the purposes of 
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their reading. While reading, they always read word by word and then stop to use a Thai-English 

dictionary if they cannot read and understand some difficult words. This makes them waste 

more and more time without understanding what they read. Secondly, they often feel 

frustrated and sometimes give up reading. The cause may be from the texts that are not 

interesting and suitable to their scheme.

An extensive reading class is also an effective way of increasing reading speed (Shin and 

Ahn.2006). Learners read a graded reader (easy book with several levels) within their proficiency 

level. Because graded readers work in a controlled vocabulary and set of structures, learners 

meet the same word and grammatical structure many times. Quite large quantities of such 

reading are required to increase reading speed. One of the very useful activities conductive to 

the development of reading fluency is to encourage learners to read lots of graded readers at 

the same level (Nation. 1990, 2001, 2005; Nation and Wang. 1999).

Another effective way of increasing reading speed is to take a well-organized speed 

reading practice which involves timed reading of different passages with controlled length and 

vocabulary. Such practices include comprehension questions following each passage (Nation.

2005; Quinn & Nation. 1974). 

Speed reading is an essential skill when you need to read large information quickly. 

Speed of reading means how many words you read in a minute. Different people have different 

speed of reading which can be improved by using different techniques and methods. It is a 

series of reading skills and reading techniques which enable one to read faster and improve 

reading comprehension. Speed reading is a method of improving a reader’s reading ability, 

improving both the speed reading at which text can be assimilated, and the level of 

understanding of material. Speed reading needs practice and skills. Anyone can improve his or 

her reading abilities. It is actually easy. To do so, one simply takes motivation and sometime 

has a practice. The best way is knowing how and what to practice that responds to reading 

speed and comprehension. However, Chung and Nation (2006 : 198), for example, 

recommended that “a speed reading practice should be included in every reading class”. 

Nation and Macalister (2010 : 93) who suggested that “reading fluency activities should involve 

a speed reading course within a controlled vocabulary”. When there are unknown elements in 

the text, or the reading purpose is other than general comprehension, the reading speed will be 

considerably lower (Cobb. 2008; Fraser. 2007).
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Research questions
Based on the purposes of this study, the research questions are as follows:

1. Does using a set of speed reading practice help to develop student’s reading speed?

2. Can students still maintain their reading comprehension while doing speed reading?

Purpose of the study
The purpose of this study is to investigate the overall effectiveness of the use of a set 

of speed reading practices in improving reading ability of primary school students. The 

researcher, therefore, attempts to attain the following objectives: 

1. To create a set of suitable speed readings for encouraging speed reading skill among

Thai primary school students,

2. To investigate students’ improvement in English reading comprehension and 

interaction in class by the use of a set of speed reading practice at their own pace.

Scope of the study
This study is to investigate the effect of using a set of speed reading practices in

teaching reading for primary school students.  There are totally 40 students of a primary school, 

Mahasarakham University Demonstration School (Elementary) in Mahasarakham Province 

participating in the experiment.  Before selecting the participants, they have to be tested with 

the first 1,000 words of English created by Nation, P. (1993) and Laufer, B. & Nation, P. (1999), 

and have to gain the score equal to 80% of the test with 40 items. However, the first 1,000 

words of English test are considered from General Service List of English by West M. (1953). 

Finally the participants will get trained through a set of speed reading practices at the their own 

pace. 

A set of speed reading practices consists of 13 different controlled texts of the first 

1,000 words. Words Per Minute (wpm) is used for measuring reading speed. The research 

achievement is measured by a pre-post test (10 items).

Research Methodology

Method
1. Participants

This study was conducted using 40 primary students. Before starting the speed reading 

practice, students took a vocabulary test on the word (the first 1,000 words of English) to see 

whether they had enough English proficiency to attend a speed reading practice. To practice 
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speed reading, the set of speed reading practices containing, 20 text based on the first 1,000 

word of English at the students own pace was used.

2.  Procedures

    Before starting the speed reading practice, students took a vocabulary test on the 

words (the first 1,000 words of English established by Nation) of 40 items to see whether they 

had enough English proficiency to attend a speed reading practice. After testing, the teacher 

had to teach the Self-Pacing method. It was proved that the most successful people can 

change their eye movement while reading. In other words, the simple improvement was to 

make the eyes more efficiently. Thus, self-Pacing method could be the most practical and 

cheapest way to develop speed reading skill.

The texts in the set of speed reading practices, based on the first 1,000 words of 

English, basic for the practice and were used to obtain data in speed reading. It was designed 

for practicing speed reading within the first 1,000 words of English for non-native speakers of 

English (West, 1953). It consisted of 13 texts with ten multiple choice questions following each 

text.

Students read thirteenth texts for a total of four weeks. For the first week, students 

had to take a pretest and read one text in class time, for the second week, two texts in class 

time, the third week, four texts (two in class time and two as homework). Readers should gain a 

score ranging from six to eight on a comprehension test, or comprehend approximately 80%.

For this study, students checked the reading time as the teacher instructed in class. 

When the whole class was ready to practice speed reading together, the teacher said “start”, 

and the students began reading as fast as they could. As students finished the reading they 

took down a note of their reading time. Then they answered the questions from the memory 

without looking back at the text, and marked them using the answer sheet. Finally they 

converted their time into words per minute and their comprehension score. Students had to 

take a test from other texts different from the 13 texts in a set of speed reading practices to 

measure their speed reading comprehension. 

Results

The Result of Testing 1,000 words of English

For the study, students had to take a 40 items test of the first 1,000 words of English 

established by Laufer. B. & Nation. P., (1990). Before starting the speed reading practice, 

students took the test to see whether they had enough English proficiency to attend a speed 

reading practice. 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



4141

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 4 No. 7 : January - June 2012

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 4(7) : January – June 2012 41

Figure 1: Students’ scores

According to Bar Chart 1 above, there were 19 students scoring 33 items out of 40 

accounted for 47%, 12 students accounted for 30% had gained 34 scores, 8 students had 

obtained 32 scores, which were accounted for 20%. However, only one student could gain 35 

scores out of 40. To this end, the result suggested that all students had gained adequate lexical 

knowledge of the first 1,000 high frequency words. In other words, the result revealed that all 

students could answer at least 32 items out of 40 in dealing with a speed reading practice. 

Given that students could not gain at least 80 percentages in the pre-test, they would be 

provided an opportunity to build up their lexical knowledge by working on the corresponding 

wordlist of the first 1,000 high frequency words. 

The Results of Progressive Rates of Speed Reading Scores

1) Average Scoring Method

The average scoring method was calculated by taking the average of the scores on the 

1st to 5th texts, the average of the scores on the 6th to 10th texts, and the average of the scores 

on the 11th to 13th texts by gathering the average of the scores within three periods. 

TABLE 1: The average scoring method and percentage of the total increase

Students

Average of the 

1st–5th

texts

Average of the

6th – 10th

texts

Average of the

11th – 13th  

texts

Total 

increase

% of the 

total 

increase

Average 63 72 90 27 42

33

34

32

35

30.5

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

34.5

35

19

students'

scores

12

students'

scores

8 students'

scores 

1 student's

scores 

19 students' scores

12 students' scores

8 students' scores 

1 student's scores 
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The data in Table 1 is ranked according to the column of the percentage of total 

increase. The average of the 40 students for the 1st to 5th texts was 63 words per minute, the 

average for the 6th to 10th texts was 72, and the average for the 11th to 13th texts was 90 with an 

increase of 27 words per minute or a 42% increase. For most of the scores in table 1, when the 

increase in raw scores goes up, percentage of the increase goes up too. 

TABLE 2 : An average score between the 1st to 5 th texts and the 6th to 10th texts

Average of

the 1st to 5th texts

Average of

the 6th to 10th texts
Total increase

% of the total 

increase

63 72 9 14

The data in Table 2 shows the different scores between the 1st to 5th texts and the 

6th to 10th texts. As seen in the Table 2 the discrepancy of the average score is 9 words per 

minute or 14% increase.

TABLE 3 : An average score between the 6th to 10th texts and the 11th to 13th texts

Average of

the 6th to 10th texts

Average of

the 11th to

13th texts

Total increase
% of the total 

increase

72 90 18 24

The data in Table 3 indicates an average score between the 6th to 10th texts and 

between the 11th to 13th texts. As seen in Table 3 the discrepancy of the average score is 18 

words per minute or 24% increase.

2) Highest Minus Lowest Scoring Method

The highest minus lowest scoring method was used to find the amount of increase by 

subtracting the lowest speed reached from the highest.

TABLE 4 : The highest was subtracted by the lowest score and the percentage of the 

               total increase

Lowest score Highest score Total increase
% of the total 

increase

Average 59 98 39 65

The data in Table 4 shows the score from the 40 students for the lowest speed was 59 

words per minute, and the score for the highest speed was 98. A total increase of 39 words per 
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minute or 65% increase is more than the 45% increase in the average scoring method.          

The reason was that the highest minus lowest scoring method was used as the increased

score. 

If we compare Table 4 to Table 1 (the average scoring method), we can see that in 

Table 4 all the scores increased. It means everyone made an increase in speed, and all the 

gained scores are higher both in words per minute and their percentage.

3) 13th  Minus 1st  Scoring Method

The 13th minus 1st scoring method simply subtracts the student’s average score of the 

first text from the average score of the thirteenth text. This assumes that the beginning score is

low and that the increase will be apparent with the final score. 

TABLE 5 : The 13th  Minus 1st  scoring method and percentage of the total increase

First score Last score Total increase
% of the total 

increase

Average 60 98 38 63

According to Table 5, the average score of the 40 students on the first text was 60 

words per minute, and the average score on the thirteenth text was 98 words. A total increase 

of 38 words or  63% increase was higher than the 42% in the average scoring method.

For this study, the author designed a number of ways in scoring the rate of increase in 

speed reading. Firstly, the score increased with the average of the three periods which occurred 

between the 1st to 5th, 6th to 10th and 11th to 13th (in Table 1). Secondly, the score increased 

when the lowest score was subtracted from the highest. (in table 4) The third method was to 

score the increase between the first and the thirteenth text (in Table 5). The result indicated 

that the students could develop their speed reading using a set of speed reading practices

within the first 1,000 words level of English in order to see whether they had enough reading 

proficiency. 

The Results of Comprehension Rates in Speed Reading Practice

TABLE 6 : The Percentages of Increasing Comprehension Rates in Speed Reading Practice                       

              (between pretest and posttest)

Pretest Scores

(10)

Posttest Scores

(10)

Total 

increase

% of the total 

increase

Average 7 9 2 25
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The data in Table 6 indicates the different scores from a pretest and posttest. As seen 

in Table 6, the different average score is 2 or 25% increase.

In addition, the findings revealed that thirty-five (87.5%) out of the total students 

increased their comprehension. Only five students did not score higher but that doesn’t mean

that students had no improvement in their comprehension. However, they made a score of

80% as a criterion set at the beginning of the study. 

Reading 

Comprehension
N Mean S.D. t

Pre-test 40 7.38 0.84
11.69

Post-test 40 9.10 0.74

The data in Table 6 shows the reading comprehensive scores from the pre-test and 

post-test. The average scores of the pretest and posttest are 7.38 and 9.10 respectively. It was 

found that both the scores made a significant difference at the .05 level. 

Conclusions and Discussions 

According to progressive rates of speed reading (in Table 1, 2 and 3) the results were 

examined to measure an amount of increase in reading speed using the average scoring 

method with the highest minus lowest scoring method, and with the 13th minus 1st scoring 

method. Among the three scoring methods, the average scoring method was most conservative. 

Three methods of average scoring in reading speed were used to find out whether most of the 

increase achieved over 80% of the students. Thus, it is worthwhile to continue to provide 

opportunities for speed reading training. The results indicated that the students could develop 

their speed reading through the use of a set of speed reading practices within the first 1,000 

words level of English to see whether they had enough reading proficiency. In terms of the 

results of comprehension rates in speed reading practice, it indicated the score discrepancy 

from the pretest and posttest. In addition, the findings were found that thirty-five (87.5%) out of 

all the students increased their comprehension. Only five students did not make a higher score 

but that doesn’t mean students had no improvement in their reading comprehension. However 

they made a score of 80% as a criterion set at the beginning of the study.

From the conclusions above, a number of implications crucial for a speed reading 

practice can be considered and it is shown that these simplified texts written within the first 

1,000 words of English could enhance students to read more actively. One reason of why these 
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texts tended to be effective in technique was that probably because texts for all grade levels 

were written within the first 1,000 words and the texts helped students with reducing their 

concern while they were reading. This study was undertaken to create a set of suitable speed 

reading practices for encouraging students’ speed reading skill in Thai primary schools and to 

investigate students’ improvement in English reading comprehension and interaction in class by 

the use of a set of speed reading practices to see whether they had speed reading 

comprehension. The data in Table 1, 4 and 5 indicated that all the students could improve 

their reading faster (WPM) through using of a set of speed reading practices and could enhance 

their own reading performance (see in Table 6). Speed reading practice was also an effective 

way of increasing reading speed. Learners could read the texts at the high proficiency level. 

Since the readers work within a controlled vocabulary in a set of speed reading practices, they 

can be developed to read fast and comprehend what they just read.

Suggestions for further study

However, a simple extensive reading was also an effective way of increasing reading 

speed. Learners can read the texts at their proficiency level, because they work within a 

controlled vocabulary in a set of speed reading practices. A speed reading practice thus should 

be included in every reading class. However, the number of words in each text should contain 

a controlled vocabulary of about 150 to 300 words and the number of texts should not more 

than 10 to 15 texts for primary school students, which can be used as entrance and exit 

examinations or National Test (NT) in primary schools. The learners’ achievement increasingly in 

teaching English class. In addition to a principle of speed reading practice, the first 1,000 words 

of English are necessary for basic understanding of the texts in daily learning.
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คําศัพทภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสําหรับผูเรียนใน

ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย

Lexical Input in ELT Coursebooks Used in 

Thai Primary Schools: A Corpus Study

นายรังษวุฒิ  มาตวังแสง 1  

ผศ.ดร.อุดร หวานอารมณ 2  

ดร.พิลานุช  ภูษาวิโศธน 3

บทคัดยอ

สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ภาษาอังกฤษไดถูกกําหนดใหใชสอนเปนภาษาตางประเทศ 

โดยกระทรวงศึกษาธกิารไดกําหนดเนื้อหาสาระและจํานวนคําศัพทที่ผูเรียนจะไดเรียนรูเมื่อจบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ซึ่งผู เรียนตองเรียนภาษาอังกฤษในวงคําศัพทตามหัวเรื ่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  

สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย และลมฟาอากาศ แต

อยางไรก็ตามหลักสูตรไมไดระบุคําศัพทและจํานวนคําที่เหมาะสมในแตละหัวเรื่อง ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคสําหรับ

ผู เ รี ยนและครู ผูสอนในการเ ลือกคําศัพท เพื่ อใช ในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาครั้งนี้จึงไดสํารวจหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ใชกันอยางแพรหลายในระดับ

ประถมศึกษาในประเทศไทย และเลือกหนังสือแบบเรียนที่นิยมใชมากที่สุดจํานวน 3 ชุด เพื่อวิเคราะหคําศัพท

หลักที่ปรากฏรวมในหนังสือแบบเรียนนํามาเปรียบเทียบกับคําศัพทมาตรฐานสากล 2,000 คําหลัก (GSL) โดยใช

โปรแกรมวิเคราะหคําศัพทที่เรียกวา Range Program และจัดคําศัพทหลักที่ปรากฏรวมในหนังสือแบบเรียนมาจัด

เขาหัวเรื่องตามเน้ือหาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว จากการศึกษาพบวาหนังสือแบบเรียนที่ถูกเลือกมีจํานวน

คําศัพทที่เหมาะสมกับระดับประถมศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับคําศัพทมาตรฐานสากล (GSL) และสามารถจัดเขา

หัวเรื่องตามเน้ือหาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด อยางไรก็ตามคําศัพทมาตรฐานสากล 2,000 คํานี้มีความสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับครูหรือผูเกี่ยวของซ่ึงควรตระหนักในการเลือกใชคําศัพทที่เหมาะสมกับระดับชั้นเพื่อประโยชนที่จะ

เกิดกับนักเรียน
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Abstract 

In Thai primary schools, the national curriculum under the Ministry of Education has 

offered English courses and provided outlines for contents and words taught across the nation. 

After graduation, learners had to gain vocabularies through the established themes, namely 

myself, my family, my school, the environment, foods, beverages, free time and recreation, 

health and welfare, selling and buying and the climate, and would be able to use one word 

sentences, phrases, simple sentences and compound sentences accurately. However, there is 

no detailed claim of exact words to be set in each theme as the curriculum states. In practice, 

this could lead to differences and difficulties for practitioners in terms of word choices and 

contents to be taught in classroom. Thus, the primary goal of this study was to compare the 

English headwords found in the English coursebooks which were widely used in Thai primary 

schools throughout the country. Another goal was to establish those words found in the English 

coursebooks into themes. In response to those goals, three series of English coursebooks widely 

used in Thai primary schools were purposively chosen for the study. The Range program was 

employed to compare and analyze the English headwords of the chosen coursebooks. The 

study revealed three series of the English coursebooks provided sufficient proportions of 

vocabulary essential for primary school students to build up their lexical knowledge, the most 

2,000 high frequency words in particular. In effect, the classification of the words found in the 

study could be established in 10 different themes as per the Ministry of Education. In 

conclusion, GSL words were sizable proportions of useful for teachers with a well-prepared 

instruction and provided an adequate portion for learners in the classroom. 

Introduction

Learning a vocabulary has been considered to be a very important part of learning a 

language. As far as we know the more the learners gain words, the more they can comprehend;

and of course, the better they would express their thoughts to others. However, if language 

learners lack knowledge of vocabularies, they are likely to struggle in reading texts. Vocabulary 

knowledge has come to be recognized as a critical feature of all language abilities in general 

and  reading ability in particular (Koda, 1989; Mckeown & Curtis, 1987; Nagy, 1988; Nation & 

Coady, 1988; Stanovich, 1986).  In other words, vocabulary knowledge has played an important 

role in learning a language. With reference to the importance of vocabulary knowledge,  Hu and 

Nation (2000) had studied the relationship between vocabulary knowledge and reading 

comprehension to indicate that at the 80% text coverage (roughly one unknown word in every 
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five running words) none understand. At the 95% coverage (roughly one unknown word in 

every two text lines), some learners would be able to comprehend the text, but most of them 

did not.  Consequently, they concluded that for largely unassisted reading for pleasure, learners 

would need to know around 98% (two unknown words in 100) of the coverage of running 

words in the text.       

In Thailand, for primary schools, the Ministry of Education’s policy, curriculum (The 

Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) has been determined by the study frames 

of context and vocabulary knowledge which Thai learners are expected to learn under the 

themes namely, myself, family, schools, the environment, foods, beverages, free time and 

recreation, health and welfare, selling and buying and the climate with vocabulary of around 

1,050-1,200 words (concrete and abstract words).  However, there is no detailed claim of exact 

words to be set in each theme as the curriculum states.  Likewise, there are many different 

English coursebooks published by different authors available in Thailand. It is assumed that all 

English coursebooks published both in and outside the country meet standards of the Ministry 

of Thai Education in terms of content and word choice. 

Therefore the purposes of the study were to investigate vocabulary found in the 

coursebooks used in Thai primary schools in order to compare the words with those from the 

GSL and to set the overlapped words from both the coursebooks and the GSL as basewords

being grouped according to the determined themes: myself, my family, my school, the 

environment, foods, beverages, free time and recreation, health and welfare, selling and buying 

and the climate. The findings would be used as a guideline for designing a syllabus and 

selecting a coursebook to be employed in primary schools.  In addition to a pedagogical 

practice, the findings would be used to fill a gap for students in order to extend their 

vocabulary size, and as guidelines to develop students’ vocabulary size for core studies and 

supplementary courses in language teaching and learning for Thai primary school learners.  

Purposes of the study

The first objective of this study was to investigate vocabulary found in the coursebooks 

used in Thai primary schools in order to compare the words with those from the GSL and AWL.  

The other objective was to set the overlapped words from both the coursebooks and the GSL 

and AWL as basewords being grouped according to the determined themes: myself, my family, 

my school, the environment, foods, beverages, free time and recreation, health and welfare, 

selling and buying and the climate.
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Research questions

1.  How many words in the selected coursebooks are related to the General Service 

List of English Words (GSL)?

2.  What words related to the General Service List of English Words (GSL) can be 

grouped and set into themes according to a word frequency? 

Scope of the study

This study mainly emphasizes the investigation and the comparison of words occurring 

in popular coursebooks used in Thai primary schools throughout Thailand. There are popular 

top-three coursebooks which are used in the primary schools. Each series of the coursebooks 

used in the study consists of six different volumes. There are totally eighteen cousrebooks 

under this study:  

- Say Hello (grade 1-6) ; Mac PressCo., LTD

- Project : Play & Learn (grade 1-6) ; Khurusapha Ladprao Publishing, Ministry of 

Education

                    - New Aha English (grade 1-6) ; Aksorn Charoen Tat ACT. Co.LTD

The wordlists were investigated and compared to those from the selected coursebooks 

and the General Service List of English Words (GSL) by using the RANGE program. Finally the 

overlapped words were set as a list of headwords according to the curriculum statement, and 

then classified into the themes according to a word frequency (Leech, 2001).

Research methodology

The RANGE program is a Windows based program developed by Paul Nation and Alex 

Heatley of Victoria University, Wellington and freely available from http://www.vuw.ac.nz. It can 

apply three distinct word lists, called Baseword lists, to any text, and can sort the text 

vocabulary into three categories of headwords from each list, and a category of words outside 

all three lists, making four categories altogether. This program has been used with the text 

based studies of Hirsh and Nation (1992), Laufer and Nation (1995) and Coxhead (2000). The 

English coursebooks used in the study were Say Hello (grade 1-6) ; Mac PressCo.,LTD, Project : 

Play & Learn (grade 1-6) ; Khurusapha Ladprao Publishing, Ministry of Education and New Aha 

English (grade 1-6) ; Aksorn Charoen Tat ACT. Co.LTD
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Procedures

The study adapted a computer method as used in Wan-a-rom’s study (2008) as the 

following:

Step I:  Investigation and comparison of words in the target coursebooks and the GSL

lists. The words in the target coursebooks were listed and combined and then checked against 

with the wordlists of the three basewords by the RANGE program. 

          Step II: Construction of the baseword lists of the words found in the target 

coursebooks and a General Service List of English Words (GSL).  Words of the two lists were 

checked against each other by the RANGE program. 

Step III: Classification of the wordlists of the three series of the target coursebooks into 

7 themes for grade 1-3 and 10 themes for grade 4-6 according to the Ministry of Thai Education 

by a word frequency. Before classification of the wordlists of the three series was made, the 

baseword lists of the three series were carefully checked to make sure all the words in the lists 

were included at the right levels and they all had the same family members.

Results

Table 1: Comparing the number of words appearing in terms of word families and 

coverage in the three series of the target English coursebooks against the GSL and AWL

Note : Percentage coverage was calculated from the number of token in the text.

Coursebooks

1st

1,000

GSL

2nd

1,000

GSL

570

AWL

Proper

Names
Coverage

Say Hello

(grade 1-6)

704

(70.4%)

409

(40.9%)

77

(13.5%)

319

(3.93%)
92.39%

Project :

Play & Learn

(grade 1-6)

664

(66.4%)

404

(40.4%)

51

(8.94%)

295

(2.37%)
89.81%

New Aha English

(grade 1-6)

617

(61.7%)

343

(34.3%)

41

(7.19%)

213

(4.21%)
89.95%
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Table 1 showed that the numbers of the first 1,000 words in three English coursebooks 

ranged from 61.7% to 70.4%, yielding considerable numbers of the 1st 1,000 GSL words in each 

list. Based on the numbers found in each list, the three target English coursebooks had 

provided a rather different total number of the 1st 1,000 GSL words; that was, 617, 664 and 704 

out of 1,000 words respectively. The target English coursebooks were not likely to give a very 

big size for enhancing readability in each series, when we looked at the percentage, but 

learners, however, were considered to learn them.

For the 2nd 1,000 GSL, the three target English coursebooks; Say Hello, Project: play 

and learn, and New Aha English, presented 409 (40.9%), 404 (40.4%), and 343(34.3%) words out 

of the 2nd 1,000 GSL words respectively. If compared to the portions of the 1st 1,000 GSL 

words, the three target English coursebooks did not seem to provide a big size of the 2nd 1,000 

GSL words. However, based on different portions of 570 academic words occurring in the three 

target English coursebooks, this was considered a considerable size of academic words since 

there was 77 words in series of Say Hello, 51 words in a series of Project: Play & Learn, and 41

words in a series of New Aha English. In other words, there were 13.5%, 8.94%, and 7.19% in a

series of Say Hello, Project: Play & Learn and New Aha English consecutively. To this aspect, it 

was not essential for primary students to acquire such academic words. Unlike academic words, 

proper names were considered frequency words since students could guess their meanings 

from context while reading. According to the finding in this study, there were 319, 295, and 213 

proper names in the order of Say Hello, Project: Play & Learn and New Aha English. In other 

words, they were accounted for 3.93%, 2.37%, and 4.21% respectively. In terms of proper 

names, such words could be understood in the context and were counted as high frequency 

words because students could guess their meanings from its context.

In terms of readability, text coverage was looked at. There were 92.39% in a series of 

Say Hello, 89.81% in a series of Project: Play & Learn, 89.95 % in a series of New Aha English. 

These data indicated that the three series of English coursebooks were well written for 

readability according to text coverage since a proportion of the high frequency words normally 

contained around 82% of text coverage in general.
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Figure 1: Comparing the total overlap of the words in the wordlists of the three 

                        series of the target English coursebooks (grade 1-6) against the GSL and AWL

As seen, three things were shown in Figure 1: (1) the total overlap of the 1st 1,000 GSL 

words, (2) the total overlap of the 2nd 1,000 GSL words, and (3) the total overlap of the AWL 

words. There were 796 of the 1st 1,000 GSL words shared by the three target English 

coursebooks, yielding 79.60% overlap of words which appeared in three coursebooks. This 

made up a remarkable proportion of the words the three English coursebooks share. Based on 

the numbers found in the list, the three target English coursebooks provided a rather different 

total number of the 1st 1,000 GSL words; that was, 704, 644, and 617 out of 1,000 words 

respectively. These figures showed that the total numbers of 1st 1,000 GSL in the three target 

English coursebooks were not likely to give a very big size for enhancing readability, when we 

looked at the coverage.  However, the wordlists in the 1st 1,000 GSL of the three target English 

coursebooks had to be practically used and directly taught for class instruction.

According to the 2nd 1,000 GSL, the three target English coursebooks; Say Hello, Project: 

play and learn, and New Aha English, shared 564 (56.4 %) words of the 2nd 1,000 GSL words.  If 

compared to the portions of the 1st 1,000 GSL words, the three target English coursebooks did 

not seem to provide a large size of the 2nd 1,000 GSL words.  As we knew these wordslists were 

overlapped from the English primary school coursebooks. Thus, with reference to the numbers

of words found in the three target coursebooks, it could be said that there were rather small 

sizes appearing in the number of words found in the three target English coursebooks. 

Based on different portions of 570 academic words occurring in the three target English 

coursebooks, there were about 121(21.22%) which provided a little difference in the three 

series. As a whole, there was a very small size in the number of the AWL words found among 
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the three target English coursebooks because the AWL words actually were to emphasize a 

specific field and occurred frequently over a wide range of academic texts as varied as Arts, 

science, commerce, and law. However, the wordlists in the 570 AWL of the three target English 

coursebooks had to be practically used for students at upper level and/or in a specific field.

Figure 2: Grouping the total overlap of the words in the wordlists of the three target 

                         English coursebooks against the GSL and AWL according to the themes for 

                         Grade 1

As shown in Figure 2, there were 470 headwords including 380 words and 90 function 

words for grade 1. The theme “Myself” contained 204 headwords of the total overlapped ones;

45 headwords appeared in “My family”; 24 headwords in “My school”; 28  headwords in “The 

environment” and 10 headwords in “Food”. There were only 4 headwords occurring in 

“Beverages”. “Free time and Recreation” had 65 headwords. 

Figure 3: Grouping the total overlap of the words in the wordlists of the three target 

                         English coursebooks against the GSL and AWL according to the themes for

                         Grade 2
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Based on the numbers found in Figure 3, there were 660 headwords comprising of 539 

words and 121 function words, grouped according to the following themes; “Myself” contained 

301 headwords, “My family” 65 headwords, “My school” 30 headwords, and “The 

environment” 42 headwords. There were 11 headwords about “Foods”, 4 headwords about 

“Beverages”, and 86 headwords about “Free time and Recreation”.  

Figure 4: Grouping the total overlap of the words in the wordlists of the three target 

                         English coursebooks against the GSL and AWL according to the themes for 

                         Grade 3

As indicated in Figure 4, there were 731 headwords appearing 596 words and 135 

function words for grade 3. “Myself” contained 328 headwords of the total overlap words, “My 

family” 66 headwords, “My school” 33 headwords, “The environment” 50 headwords and 

“Food” 16 headwords. There were 6 headwords appearing in “Beverages” and 97 headwords in

“Free time and Recreation”.  

Figure 5: Grouping the total overlap of the words in the wordlists of the three target 

                         English coursebooks against the GSL and AWL according to the themes for 

                         Grade 4
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As shown in Figure 5, there were 808 headwords showing 654 words and 154 function 

words for grade 4. “Myself contained 310 headwords, “My family” 72 headwords, “My school” 

41 headwords, “The environment” 56 headwords, “Food” 20 headwords, “Beverages” 6 

headwords, “Free time and Recreation” 78 headwords, “Health and Welfare”  22 headwords,

“Selling and Buying” 39 headwords, and “the Climate” 10 headwords.  

Figure 6: Grouping the total overlap of the words in the wordlists of the three target 

                         English coursebooks against the GSL and AWL according to the themes for 

                         Grade 5

Based on the numbers found in Figure 6, there were 1,069 headwords containing 864 

words and 205 function words for grade 5. “Myself” contained 441 headwords, “My family” 86 

headwords,  “My school” 50 headwords, “The environment” 74 headwords, “Foods” 25 

headwords, “Beverages” 7 headwords, “Free time and Recreation” 90 headwords, “Health and 

Welfare” 27 headwords, “Selling and Buying” 49 headwords, and “the Climate” 15 headwords.

Figure 7: Grouping the total overlap of the words in the wordlists of the three target 

                         English coursebooks against the GSL and AWL according to the Themes for 

                         Grade 6
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Based on the numbers found in the list for grade 6, there were 1,227 headwords

containing 990 words and 237 function words appearing in the following themes; “Myself” 

contained 516 headwords, “My family” 86 headwords, “My school” 54 headwords, “The 

environment” 87 headwords, “Foods 26 headwords, “Beverages” 6 headwords, “Free time and 

Recreation” 106 headwords, “Health and Welfare” 43 headwords, “Selling and Buying” 56

headwords, and “the Climate” 10 headwords.

Conclusions and Discussions

The analysis and comparison of the lists of word in each of the three series of English 

coursebooks were carried out using the Range Program and then grouped the total overlap 

words into themes. The findings could be concluded that, as stated by the first 1,000 GSL, 

there were 704 words in a series of Say Hello, 664 words in a series of Project: Play & Learn, 

and 617 words in a series of New Aha English respectively. This could be claimed that there 

was a considerable size of vocabulary which could enhance students’ guessing meanings of 

new vocabulary as well as comprehension of a text when reading. If the number of 1st 1,000 

GSL words was a matter of constructing a reading context, any of the three target English 

coursebooks could successfully contribute a fruitful word source for learners to learn and use 

for building up an understandable context when coping with their own reading for 

comprehension. However, the wordlists in the 1st 1,000 GSL of the three target English 

coursebooks are to be practically used for class instruction. 

Similarly, there were 409, 404, and 343 words in series of Say Hello, Project: Play & 

Learn and New Aha English respectively. This suggested that the size of vocabulary found in 

each series slightly varied in terms of the second 1,000 GSL words. This was slightly different 

because the themes or topics might be different upon the publishing companies. If compared 

to the portions of the first 1,000 GSL words, the second 1,000 GSL words in the three target 

English coursebooks did not seem to provide big sizes of the second 1,000 GSL words. As 

indicated, it could be said that a variety of themes or topics could be differently focused 

depending upon publishers of the books. In other words, on average, the number of the 2nd 

1,000 GSL words found in the target English coursebooks was likely to indicate different themes 

and contents which different publishers had presented as a unity of the series. 

However, as per 570 academic words found in the study, there was a small size of 

academic vocabulary, but this was not considered essential words for primary students to 

achieve since they were in the level of beginners of learning. Unlike the academic words, 
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proper names were considered high frequency words and such words could be understood in 

the context and were counted as high frequency words because students could guess their 

meanings from its context.

In terms of readability, text coverage was looked at. There were 92.39% in a series of 

Say Hello, 89.81% in a series of Project: Play & Learn, 89.95 % in a series of New Aha English. 

These data indicated that the three series of English coursebooks were well written for 

readability according to text coverage since a proportion of the high frequency words normally 

contained around 82% of text coverage in general. 

With reference to vocabulary analysis discussed above, the study presented frequent 

headwords found in the top-three English coursebooks used in Thailand. Among the primary 

school students, it seems that vocabulary has always been treated as the mainstream or at 

least as one of the major components of language teaching and learning. Therefore, if learners 

learn the target words, they will be able to get through the next step such as reading 

comprehension. It would be useful for both the student and teacher with a vocabulary source 

for teaching and learning English at primary schools throughout the country, by counting and 

listing the words from the coursebooks in order to be taught and learned in classroom. The 

findings would be used as a guideline for designing a syllabus and selecting a coursebook to be 

applied in the primary schools. In addition to a pedagogical practice, the findings would be 

used to fill a gap between students in order to extend their vocabulary size, and as guidelines 

to develop students’ vocabulary size for core studies and supplementary courses in language 

teaching and learning for Thai primary school learners.  

Suggestions for Further Study

Based on the present study, it would give some useful information in terms of 

vocabulary learning. With a narrow focus, a further study is still needed to look at different 

aspects which might affect learners’ achievement in the English class. In addition, a principle of 

English coursebooks a study can also be conducted in different levels so as to investigate high-

frequency words and academic words necessary for basic understanding of the texts in different 

class levels.
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4  

(รัตนโกสินทร 200  ป) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

An Action Research Using a ThreeªRound Process for 

Developing Mathematical Problem Solving Skill among the 

Fifth Grade Primary Students of Municipality School 4 (the 

Rattanakosin Bicentennial) under the Supervision of the 

Mueang Nakhon Phanom Municipality, Changwat 

Nakhon Phanom

วนิดา  นิรมาณการย 1  

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนดวย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จํานวน 43 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือ

1) แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 2) แบบบันทึกประจําวันของครู 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน 4) แบบสัมภาษณนักเรียน 5) อนุทินของนักเรียน 6) แบบฝกทักษะประจําแผนการจัดการเรียนรูและ   

7) แบบทดสอบทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอน

ในการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั ้นวางแผน ขั ้นปฏิบัติการ ขั ้นสังเกตการณ และขั ้นสะทอนผลการปฏิบัติ 

ดําเนินการ 3 วงรอบ โดยนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมผลการปฏิบัติในแตละวงรอบมาวิเคราะหและปรับ

แผนปฏิบัติการในวงรอบตอไป

ผลการวิ จัยพบว า  ห ลังการพัฒนาทักษะการแก โจทยปญหาคณิตศาสตรสองขั้นตอนตาม

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักเรียนกลุมเปาหมายทั้งชั้นผานเกณฑที่กําหนดไวคือไดคะแนน รอยละ 70 ของ

                                                       
1 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล  4  (รัตนโกสินทร  200  ป) จังหวัดนครพนม
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คะแนนเต็ม เมื่อวิเคราะหเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนที่ไดคะแนนผานเกณฑมีจํานวนรอยละ 90.70 สวน

นักเรียนท่ีไมผานเกณฑก็สามารถทําคะแนนไดสูงกวารอยละ 60

Abstract

The purpose of this study was to develop mathematical problem solving skill among 

students based on an action research process. The target group used for this study was 43 fifth 

grade primary students room 2, who were enrolled in the second semester of academic year 

2010 at Municipality School 4 (the Rattanakosin Bicentennial). The tools used for this study 

comprised: (1) a mathematical learning management plan, (2) a teacher’s daily note-taking 

form, (3) a student’s learning behavior observation form, (4) a guide for interviewing with 

students, (5) a student’s diary, (6) a skill-practice exercise for each learning management plan, 

and (7) a test of mathematical problem solving skill. An action research methodology was used 

into 4 steps: planning, implementing the plan, observing, and reflection on practical result.  The 

procedure was carried out in 3 rounds by analyzing the collected data of practical result from 

each round and adjusting the action plan to suit that in the next round.

The findings disclosed that the whole target group after being developed on 

mathematical problem solving skill based on an action research process with 3-round 

treatments could pass the standard criterion set at a percentage of 70 out of a full score.  As 

analyzed on basis of each individual, 90.70 % of all the students passed the anticipated 

standard criterion.  However, those students who did not pass the anticipated standard criterion 

were able to gain a score higher than 60 % of the total score.

บทนํา

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญตอมนุษย  ในชีวิตประจําวันของมนุษยเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยู

ตลอดเวลา เชน การจัดตารางการทํางาน การติดตอส่ือสารและการประกอบธุรกจิ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน

วิชาที่พัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและ

แกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม สามารถพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ  

สติปญญาและอารมณ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ได

เปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูมี

ความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่พอเพียง สามารถนําความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่

จําเปนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐาน

สําหรับการศึกษาตอ ตลอดจนคณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยกอใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี โลกปจจุบันเจริญขึ ้นเพราะการคิดคนทางดานวิทยาศาสตรซึ ่งตองอาศัยความรู ทางดาน

คณิตศาสตร นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาใหแตละบุคคลเปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองดีเพราะ

คณิตศาสตรชวยเสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิด ชางริเริ่มสรางสรรค  มีระบบระเบียบในการคิดมี

การวางแผนในการทํางาน มีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนลักษณะความเปนผูนําใน

สังคม (สิริพร ทิพยคง. 2545 : 9)

สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมายของหลักสูตรเนนในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน  

จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช

เปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ํา

ของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา

เรียนไดตามการเตรียมความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบ

การศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและมี

ความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ 

สภาพปจจุบันของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป)      

มีข้ันตอนคือ ครูเสนอเน้ือหาโดยอธิบายและยกตัวอยางบนกระดาน ตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ แลวใหนักเรียนทํา

แบบฝกหัดตามตัวอยาง โดยมีการใชสื่อการสอนในบางครั้งเพื่อประกอบการอธิบายของครู มีกิจกรรมใหนักเรียน

ฝกคิดและแกปญหาบาง สวนใหญไดจากคําแนะนําของครู ทําใหนักเรียนขาดประสบการณในการแกปญหาดวย

ตนเอง ขาดการแกปญหาที่หลากหลาย ขาดการรวมมือกันแกปญหา การระดมสมอง ไมมีการเชื่อมโยงในการนํา

ความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักเรียนไมสามารถคิดแกปญหาที่แตกตางจากตัวอยางหรือสิ่ง

ที่เคยเรียนมาแลวได ซ่ึงนาจะเปนสาเหตุทําใหการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที ่ 6 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร อยู ในเกณฑพอใช คือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 53.77  

(โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป).  2552)

จากสภาพปญหาดังกลาวเกิดจากปญหา 2 ดาน คือ ดานผูเรียน และดานผูสอน ดังนี้ ดานผูเรียน พบวา  

นักเรียนสวนหนึ่งขาดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร มีทัศนคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ขาดทักษะการคิดคํานวณ

ทําใหมีปญหาในการคิดและทําโจทยปญหาไมเปน คิดชาเพราะขาดการฝกฝนที่เพียงพอ ไมชอบเรียนเพราะคิดวา

ไมรูจะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร (อนุชิต ล้ํายอดมรรคผล. 2539) ดานผูสอน พบวา ครูผูสอนขาดความรู

ความเขาใจในเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีการสอน รวมถึงการเตรียมการสอนที่ขาดการวางแผนที่ดี ครูสอนดวย

วิธีการอธิบายใหนักเรียนฟงอยางเดียว การใหโจทยที่ยากเกินไป การไมเต็มใจหรือไมสามารถหรือไมอดทนที่จะ

ตอบคําถามจนกวานักเรียนจะเขาใจ (วิจิตรา อุปการนิติเกษตร. 2540:125) ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 4  (รัตนโกสินทร 200 ป) ในดานผูเรียนพบวา นักเรียนไมมี

ความกระตือรือรนในการเรียน ขาดความสนใจ ขาดทักษะการคิดคํานวณ การวิเคราะหโจทยปญหา ทําใหแกโจทย

ปญหาไมเปน ดานครูผูสอนพบวา ครูขาดการวางแผนที่ดี ขาดเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและขาดสื่อ

การสอน ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาคนควารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
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ผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีหลากหลายวิธีดังที่   

ทิศนา  แขมมณี (2547: 141-146) ไดเสนอไวเชน การจัดการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการสืบสอบ เนน

กระบวนการคิด เนนกระบวนการกลุม เนนกระบวนการวิจัยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และไดมีนักวิจัย

หลายทานนําวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร  ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสูงกวาการเรียนแบบปกติ มีการ

พัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ดังเชน  งานวิจัยของ สมปอง พรมพื้น (2543:160) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยเนนการใชประสบการณ

ภาษาและการรวมมือกันเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนการแกโจทย

ปญหาที่เนนการใชประสบการณภาษาและการรวมมือกันเรียนรูเปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงขึ้นดวย งานวิจัยของชัยวิชิต มูลปอม  

(2547:90)  ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรูในวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนผาน

เกณฑรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 86.36 ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนท่ีกําหนดไวรอยละ 80

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่นาจะสามารถทําใหมีการพัฒนาทักษะการแกโจทย

ปญหาของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จได เนื่องจากการวิจัยประเภทนี้มีขั้นตอนการแสวงหาวิธีการแกปญหาที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง  มีลักษณะการดําเนินการเปนวงจรตอเนื่อง มีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และ

เปนกระบวนการท่ีเปนสวนหน่ึงของการทํางานปกติ (ประวิต เอราวรรณ.2545:12-15) เพื่อใหไดขอคนพบเกี่ยวกับ

การแกไขปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริง ดังงานวิจัยของสุลัดดา ลอยฟา เกื้อจิตต ฉิมทิม และภัสสรา  อินทรกําแหง 

(2537) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการเรียนแบบรวมมือกัน

เรียนรูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดําเนินการวิจัยโดยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา นักเรียนที่เรียนจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินรอย

ละ 60 ขึ้นไปรอยละ 100

ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัย                  

เชิงปฏิบัติการมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4  

(รัตนโกสินทร 200 ป) เพื่อแกไขขอบกพรองในเรื่องทักษะกระบวนการแกโจทยปญหาและพัฒนาผูเรียนใหเกิด

คุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน คือ เปนบุคคลแหงการเรียนรู ใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห สังเคราะห ประมาณคาและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความสามารถในการแกปญหา การทํางานเปน

หมูคณะ และทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน อีกทั้งยังชวยพัฒนาครูใหรูจักแสวงหาความรูในการพัฒนาการ

เรียนการสอนอยูเสมอดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4  

(รัตนโกสินทร 200 ป)
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วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาทักษะการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงดําเนินการตามวงรอบปฏิบัติการ 3 วงรอบ  

กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2553 โรงเรียน

เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 43 คน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน (P:Plan) ขั้นปฏิบัติการตามแผน (A:Act) ขั้นสังเกต ติดตามและประเมินผล 

(O:Observe) และขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (R:Reflect) โดยดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 3 รอบ ดังภาพประกอบ  1

วงรอบที1่  

สรางเสริม

ความรู

พ้ืนฐาน

วางแผน  (P)

-  วิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร

-  วิเคราะหปญหาการขาดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน

-  ศึกษาแนวทางและวิธีการสําหรับนํามาประยุกตใชในการแกปญหา

-  เลือกเนื้อหาคณิตศาสตรสําหรับใชสอนในวงรอบที่  1

-  สรางแผนการเรียนรูชุดที่ 1  และเครื่องมือวัดและประเมินผล  ชุดที่ 1

สะทอนผลการปฎิบัติ  (R)

-  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ไดจากการสังเกต  

ติดตามและประเมินผล  สําหรับประกอบการพิจารณา

วางแผน  ปรับปรุงแกไขกระบวนการวิจัยในวงรอบที่ 2  

ตอไป

ปฏิบัติการตามแผน  (A)

-  นําแผนการเรียนรูชุดที่ 1          

ไปจัดการเรียนการสอนกับ

กลุมเปาหมาย

สังเกต  ติดตามและประเมินผล  (O)

-  สังเกต  ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู

ชุดที่ 1  โดยใชเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมและเครื่องมือสะทอน

ผลการปฏิบัติ
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ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน

วางแผน  (P)

-  ศึกษาสารสนเทศที่ไดจากวงรอบที่ 1

-  เลือกเนื้อหาคณิตศาสตรสําหรับใชสอนในวงรอบที่  2

-  สรางแผนการเรียนรูชุดที่ 2  โดยปรับปรุงตามสารสนเทศที่ไดจากวงรอบที่ 1

-  สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  ชุดที่ 2

สะทอนผลการปฎิบัติ  (R)

-  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ไดจากการสังเกต  

ติดตามและประเมินผล  สําหรับประกอบการพิจารณา

วางแผน  ปรับปรุงแกไขกระบวนการวิจัยในวงรอบที่ 3

ปฏิบัติการตามแผน  (A)

-  นําแผนการเรียนรูชุดที่ 2          

ไปจัดการเรียนการสอนกับ

กลุมเปาหมาย

สังเกต  ติดตามและประเมินผล  (O)

-  สังเกต  ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู

ชุดที่ 2  โดยใชเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมและเครื่องมือสะทอน

ผลการปฏิบัติ

วงรอบที่ 2  

รวม

ประสาน

ทักษะ

วางแผน  (P)

-  ศึกษาสารสนเทศที่ไดจากวงรอบที่ 2

-  เลือกเนื้อหาคณิตศาสตรสําหรับใชสอนในวงรอบที่  3

-  สรางแผนการเรียนรูชุดที่ 3  โดยปรับปรุงตามสารสนเทศที่ไดจากวงรอบที่ 2

-  สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  ชุดที่ 3

-  สรางแบบทดสอบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร

สะทอนผลการปฎิบัติ  (R)

-  รวบรวมสารสนเทศทั้งหมดที่ไดจากการ

สังเกต  ติดตามและประเมินผล  

ปฏิบัติการตามแผน  (A)

-  นําแผนการเรียนรูชุดที่ 3  ไปจัดการเรียน

การสอนกับกลุมเปาหมาย

สังเกต  ติดตามและประเมินผล  (O)

-  สังเกต  ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู

ชุดที่ 3  โดยใชเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมและเครื่องมือสะทอน

ผลการปฏิบัติ

วงรอบที่ 3  

ศิลปะการ

นําไปใช

ทดสอบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 ชุด คือ

วงรอบที่ 1 สรางเสริมความรูพื้นฐาน ใชแผนการจัดการเรียนรู ชุดที่ 1 ประดวยแผนการ

จัดการเรยีนรูยอย จํานวน 4  แผน

วงรอบที่ 2 รวมประสานทักษะ ใชแผนการจัดการเรียนรู ชุดที่ 2 ประดวยแผนการจัดการ

เรียนรูยอย จํานวน 5 แผน

วงรอบที่ 3 ศิลปะการนําไปใช ใชแผนการจัดการเรียนรู ชุดที่ 3 ประดวยแผนการจัดการ

เรียนรูยอย จํานวน 3  แผน

2. เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก

2.1  แบบบันทึกประจําวันของครู  

2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  

2.3  แบบสัมภาษณนักเรียน  

2.4  อนุทินของนักเรียน  

2.5  แบบฝกทักษะประจําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 ชุด ประกอบดวยแบบฝกหัด  

จํานวน 12 ฉบับ

3. เครื่องมือที่ใชประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบทักษะการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลในระหวางการดําเนินการปฏิบัติการและหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติการ

ขอมูลไดมาจากการสังเกต การสัมภาษณและการทดสอบ วิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

1.1  วิเคราะหสภาพและปญหาการขาดทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดวยการแจงแจง

ขอคนพบที่ไดในรูปของการอธิบายความเพื่อนํามาสูขอสรุป

1.2  วิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรู เปนการแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงอธิบายความ

ซึ่งนํามาสูการสรุปผลการวิจัยและแสดงใหเห็นปญหาและแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

แกปญหาที่เกิดขึ้น โดยใชขอมูลจากการบันทึกประจําวันของผูวิจัยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การ

สัมภาษณนักเรียน อนุทินของนักเรียน แบบฝกหัดและผลงานนักเรียนมาวิเคราะหและประเมินสถานการณวาการ

จัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด นักเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยแคไหน ยังมีกิจกรรมใดที่นักเรียน

ยังไมเขาใจ ควรเสริมใหเขาใจกอนเริ่มขั้นตอนตอไป มีปญหาและอุปสรรคใดเกิดขึ้นอยางไรทั้งนี้เพื่อหาแนวทางใน

การแกไข ปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
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2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยคารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยมีเกณฑการตัดสินดังนี้  กรณีสอบวัดความรูตาม

วงรอบท้ัง 3 วงรอบ นักเรียนตองทําถูกรอยละ 70  ของแบบฝกหัดจึงถือวามีความรูในเนื้อหานั้น ๆ และเมื่อสิ้นสุด

วงรอบท่ี 3  นักเรียนที่ผานเกณฑจะตองไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป

สรุปผลการวิจัย

จากการนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง  

บทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแผนการจดัการเรียนรู จํานวน 12 แผน สามารถสรปุผลการวิจยัไดดงันี้

1. ผลการวิเคราะหทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนได

คะแนนต่ําสุดคือ รอยละ 63.33 คะแนนสูงสุดคือ รอยละ 100 เมื่อเทียบกันเกณฑที่กําหนดไวคือทรอยละ 70

ปรากฏวามีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 90.70 จากนักเรียนท้ังหมด 43 คน

2. ผลการวิเคราะหทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นพบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะ

การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นเทากับ 24.21 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 

80.70 แสดงวาในภาพรวมท้ังช้ัน นักเรียนมีคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรผานเกณฑที่กําหนด

คือรอยลิ70 ของคะแนนเต็ม

การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย มีขอคนพบท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัตกิารท่ีผูวิจัยออกแบบข้ึน มีผลทําใหคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคล

ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 90.70 คน จากนักเรียนท้ังหมด 43 คน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหนักเรียนไมผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 4 คน คือ 1) นักเรียนมีปญหาในเรื่อง

การอานการเขียนภาษาไทย 2) นักเรียนมีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย 3) นักเรียนขาดทักษะในการ

คํานวณ 4) นักเรียนขาดความสนใจเม่ือพบปญหาที่ซับซอนจะไมคิดและไมทํางาน 5) นักเรียนบางคนมีปญหาดาน

ครอบครัว และ6) นักเรียนมีปญหาดานสมอง ทําใหการเรียนอยูในเกณฑพอใช

แนวทางชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้คือ 1) ครูสอนซอมเสริมใหในชวงพักกลางวัน 2) ใหนักเรียนเกง

คอยดูแลและใหความชวยเหลือเรื่องการเรียน 3) ครูใหความเปนกันเองและดูและเอาใจใสนักเรียนกลุมนี้มาก

ยิ่งขึ้น

ถึงแมนักเรียน 4 คนนี้จะไมผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ รอยละ 70 แตนักเรียนกลุมนี้มีคะแนน

ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมากกวารอยละ  60

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่ผูวิจัยออกแบบขึ้น มีผลทําใหคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นคิด

เปนรอยละ 80.70 แสดงวาในภาพรวมทั้งชั้น นักเรียนมีคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรผาน

เกณฑท่ีกําหนดคือรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
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2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยคารอยละ คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยมีเกณฑการตัดสินดังนี้  กรณีสอบวัดความรูตาม

วงรอบท้ัง 3 วงรอบ นักเรียนตองทําถูกรอยละ 70  ของแบบฝกหัดจึงถือวามีความรูในเนื้อหานั้น ๆ และเมื่อสิ้นสุด

วงรอบท่ี 3  นักเรียนที่ผานเกณฑจะตองไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป

สรุปผลการวิจัย

จากการนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชเพื่อพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง  

บทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแผนการจดัการเรียนรู จํานวน 12 แผน สามารถสรปุผลการวิจยัไดดงันี้

1. ผลการวิเคราะหทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนได

คะแนนต่ําสุดคือ รอยละ 63.33 คะแนนสูงสุดคือ รอยละ 100 เมื่อเทียบกันเกณฑที่กําหนดไวคือทรอยละ 70

ปรากฏวามีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 90.70 จากนักเรียนท้ังหมด 43 คน

2. ผลการวิเคราะหทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นพบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะ

การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นเทากับ 24.21 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 

80.70 แสดงวาในภาพรวมท้ังช้ัน นักเรียนมีคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรผานเกณฑที่กําหนด

คือรอยลิ70 ของคะแนนเต็ม

การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย มีขอคนพบท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการท่ีผูวิจัยออกแบบข้ึน มีผลทําใหคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนเปนรายบุคคล

ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 90.70 คน จากนักเรียนท้ังหมด 43 คน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหนักเรียนไมผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 4 คน คือ 1) นักเรียนมีปญหาในเรื่อง

การอานการเขียนภาษาไทย 2) นักเรียนมีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรนอย 3) นักเรียนขาดทักษะในการ

คํานวณ 4) นักเรียนขาดความสนใจเม่ือพบปญหาที่ซับซอนจะไมคิดและไมทํางาน 5) นักเรียนบางคนมีปญหาดาน

ครอบครัว และ6) นักเรียนมีปญหาดานสมอง ทําใหการเรียนอยูในเกณฑพอใช

แนวทางชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้คือ 1) ครูสอนซอมเสริมใหในชวงพักกลางวัน 2) ใหนักเรียนเกง

คอยดูแลและใหความชวยเหลือเรื่องการเรียน 3) ครูใหความเปนกันเองและดูและเอาใจใสนักเรียนกลุมนี้มาก

ยิ่งขึ้น

ถึงแมนักเรียน 4 คนนี้จะไมผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ รอยละ 70 แตนักเรียนกลุมนี้มีคะแนน

ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรมากกวารอยละ  60

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่ผูวิจัยออกแบบขึ้น มีผลทําใหคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นคิด

เปนรอยละ 80.70 แสดงวาในภาพรวมทั้งชั้น นักเรียนมีคะแนนทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรผาน

เกณฑท่ีกําหนดคือรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
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ปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตาม

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งชั้นใหสูงขึ้น

กวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีกําหนดไว เน่ืองมาจาก

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้น ไดผานขั้นตอนในการสรางอยางเปนระบบโดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารหลักสูตร  

หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแตละวงรอบ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนการสอนของครู การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การสัมภาษณ การบันทึกประจําวันของครู 

อนุทินของนักเรียน และผลการทําแบบฝกทักษะ มาวิเคราะหสภาพปญหาในแตละวงรอบปฏิบัติการเพื่อหาแนว

ทางแกไขและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมในวงรอบตอไป  ซึ่งสามารถพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น  แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช

รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศรี คงวงศ (2542:บทคัดยอ) ได

ทําวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตาม

แนวคิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต และการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการรวม

พัฒนา พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนรูดังกลาว รอยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอย

ละ 70 ข้ึนไป นักเรียนรอยละ 84 มีความสามารถในการถายโยงการเรียนรูในการแกโจทยปญหาตั้งแตรอยละ 70

ขึ้นไปและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคไดแก การสรางองคความรูและตรวจสอบความรูดวยตัวนักเรียนเอง การมี

ความเชื่อมั่นในตนเองกลาแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนเปนที่นาพอใจ มีทักษะ

การทํางานกลุม มีความรับผิดชอบและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับสมปอง พรหมพื้น (2543 : 171) 

ไดพัฒนาความสามารถทางการเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยเนนการใชประสบการณภาษาและการ

รวมมือกันเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 วงจร ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสอนการแกโจทยปญหา โดยเนนประสบการณภาษาและการ

รวมมือกันเรียนรู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 79.17 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑเฉลี่ยรอยละ 

91.67 สอดคลองกับเปาหมายของการวิจัยที่ตั้งไว  ในดานความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรพบวา  

นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาเฉล่ียรอยละ 78.75 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 75.00

สอดคลองกับเปาหมายของการวิจัย

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฎิบัติการท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน เปนการจัดกิจกรรมท่ีมีการใหการเสริมแรง ซึ่งจะชวยเราความสนใจของนักเรียน  ให

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ ชัยยงค พรหมวงศ (2523:113-114)  กลาว

ไววาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ใหมีการเสริมแรงเมื่อนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนแตละขั้นตอน นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
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เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการฝกทักษะการแกโจทยปญหามีคาเทากับ 0.70 น่ันคือ นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนสูงขึ้นรอยละ 

70 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเทคนิคการฝกทักษะการแกโจทยปญหาในระดับมาก

2.3.3  มีการจัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 คน จํานวน 9 กลุม โดยจัดตามเพศและ

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและมีการเปลี่ยนแปลงกลุมทุกสัปดาหเพื่อใหนักเรียนไดทํางาน

รวมกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลทําใหนักเรียนในกลุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู มีปฏิสัมพันธกันในกลุม ไดพูดคุย

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญกรอง เจริญ

ทอง (2544:บทคัดยอ) ไดพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  

3 โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลัง

เรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนและนักเรียนแตละคนไดคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาผานเกณฑการผาน

จุดประสงคการเรียนรูของกรมวิชาการอยางนอยรอยละ 60 ของคะแนนเต็มและสูงกวาเกณฑเปาหมายของ

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายกคืออยางนอยรอยละ 70 นักเรียนมีทักษะความรวมมือในการทํางาน

กลุมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง และนักเรียนชอบและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น สนุกและมีความรูความเขาใจ

คณิตศาสตรยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

1. กอนนํากิจกรรมการเรียนรูที ่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช ครูผูสอนควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  

เปาหมาย และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเขาใจ รวมถึงเปรียบเทียบความสอดคลองกับบริบทของชั้น

เรียน

2. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนกลาคิด กลาพูด และกลาแสดงออกในการแกปญหาหรือแกไขสถานการณ  

โดยครูใหการชมเชย ยอมรับ  นักเรียนที่มีความตั้งใจ เขาใจและพยายามที่จะแกปญหา และไมเรงรัดนักเรียน

เกินไป ควรใหความเปนกันเองและสงเสริมบรรยากาศที่เปนมิตร

3. ครูควรสอนนักเรียนใหมีพ้ืนฐานเร่ือง การคูณและการหารจํานวนใหดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการทองสูตร
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
The Relationship between School Administrators’ Leadership and 

Effectiveness of Schools under the Supervision of Mueang Nakhon 

Phanom Municipality

นายนําศิลป วิเศษ 1  

ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 2  

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2

บทคัดยอ

การวิจัยครั ้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผู นําของผูบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนและครูผู สอน กลุม

ตัวอยางจํานวน 138 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 26 คน และครูผูสอนจํานวน 112 คน ไดมาโดย

วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาซึ่งมีคา

อํานาจจําแนกระหวางคา .50 - .75 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .97 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t–test และ

การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของ

ผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

โดยผูบริหารสถานศึกษารับรูระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาครูผูสอน 4) ภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

แตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไป มีการรับรู

ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวากลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป 5) ประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยผูบริหารสถานศึกษารับรูประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกวาครูผูสอน 6) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

                                                       
1 ผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลตําบลทาพระ จังหวัดขอนแกน
2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไป รับรูประสิทธิผลของ

โรงเรียนสูงกวากลุมท่ีมีประสบการณตํ่ากวา 10 ป 7) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) ภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน ดานที่ตองหาแนวทางพัฒนา ประกอบดวย การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและการบริหารแบบ

วางเฉยเชิงรับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมดานที่ตองหาแนวทางยกระดับประกอบดวย 

ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารงานบุคคล

Abstract

This study aimed to study the relationship between school administrators’ leadership  

and  effectiveness of schools under the supervision of Mueang Nakhon Phanom Municipality  

according to the perception of administrators themselves and teachers. A sample of 138  

people comprising 26 school administrators and 12 teachers was selected by multi-stage  

random sampling. A rating-scale questionnaire whose discrimination power values ranged 

between .50 and .75 and reliability coefficient  was .97 was used as tool for collecting data. 

Statistics used to analyze data included percentage, mean, standard deviation, t-test and  

Pearson’ simple  correlation coefficient.

The  findings were as follow: 1) Leadership of administrators at schools under the  

supervision of Mueang Nakhon Phanom Municipality as a whole according to  the perception  

of administrators themselves and teachers was at the medium level. 2) The overall  

effectiveness of schools under the supervision of Mueang Nakhon Phanom Municipality  was  at  

the medium level. 3) The leadership of administrators at schools under the supervision of 

Mueang Nakhon Phanom Municipality as perceived by administrators and teachers was found  

significantly different at the .05  level. School administrators perceived it  higher than  teachers. 

4) The leadership of administrators at schools under the supervision of Mueang Nakhon

Phanom Municipality as perceived by administrators and teachers who had  a different work 

experience was found significantly different at the .05 level. Those who had 10-year work 

experience or  above perceived school administrators’ leadership higher than those who had a 

work experience lower than 10 years. 5)The effectiveness of schools under the supervision of 

Mueang Nakhon Phanom Municipality as perceived by administrators and teachers was found 

significantly different at the .05 level. The school administrators perceived the effectiveness of 

school under the supervision of Mueang Nakhon Phanom Municipality higher than that  

perceived by teachers. 6) The school administrators and teachers with a 10-year work 
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experience or above perceived the effectiveness of schools under the  supervision of  Mueang  

Nakhon Phanom  Municipality at a  higher level than that perceived  by those with a work 

experience lower than 10  years. 7) Leadership  of  school  administrators  and effectiveness of 

schools under the supervision of Mueang Nakhon Phanom Municipality were positively 

correlated at the .01 level of significance. 8) The aspects of school adminitrators’ leadership 

that should be found a way to develop comprise proactive  indifference style and  reactive  

indifference  style. The aspects of effectiveness of school under the supervision of Mueang 

Nakhon Phanom Municipality that should be elevated comprise academic  administration, 

budget  administration  and  personnel  administration.

บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 41 ได

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความ

เหมาะสม และความตองการภายในทองถิ ่นนั้น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545–2559) โดยเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลความพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มี

ความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุ งใหเกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เปน

ศูนยกลางการพัฒนา สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและสามารถจัดการองคความรูทั้ง

ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาและอํานาจการ

ตัดสินใจสวนใหญอยูที่ผูบริหารทองถิ่น สําหรับโอกาสในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

เกี่ยวเนื่องกับนโยบายกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่จัดการศึกษาและไดรับจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรทางการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดไวนั ้นมีหลายประการ เชน ผู บริหารโรงเรียน ครู ชุมชนและ

ผูปกครองนักเรียน ในบรรดาปจจัยเหลานี้ ปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งคือ ผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงเปนผูมีความสําคัญและมี

บทบาทอยางสูงในการบริหารโรงเรียน เปนตัวแทนและเปนศูนยรวมแหงพลังของบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้น  

ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนเหมือนหลักชัยในการดําเนินงานโดยเฉพาะสําหรับผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานในสวนรวม

ความสามารถและลักษณะผูนําของผูบริหารมีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและคุณคาขององคการ ซึ่งจะสะทอนให

เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานนั้นเปนอยางดี จากสภาพการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดของแบส (Bass) ผูวิจัยในฐานะที่

เปนผูบริหารการศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี

   1. เพือ่ศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหาร

และครูผูสอน

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและ

ครูผูสอน

   3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรู ของ

ผูบริหารและครูผูสอน

   4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรู ของ

ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

    5. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและ

ครูผูสอน

   6. เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและ

ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม 

    8. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนครพนม

สมมตฐิานการวจิัย

  การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังน้ี

    1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน 

อยูในระดับมาก

    2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนอยูใน

ระดับมาก

   3. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนมี

ความแตกตางกัน

   4. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่

มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความแตกตางกัน

    5. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนมีความ

แตกตางกัน
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    6. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความแตกตางกัน

    7. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย

   ในการวิจัยคร้ังน้ีไดอาศัยแนวคิดเรื่องภาวะผูนําของแบส (Bass.1995) คือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน สวนประสิทธิผลของโรงเรียนยึดตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และ ดานการบริหารท่ัวไป ไดกําหนดกรอบความคดิในการวิจัยครั้งน้ี ดงัภาพที่ 1

                                    ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม

        

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

- ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ มี 4 ดาน

     1. ความมีบารมี

     2. การดลใจ

     3. การกระตุนการใชปญญา

    4. การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล

- ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน มี 3 ดาน

    1. การใหรางวัลตามสถานการณ

    2. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก

    3. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม

1. ดานการบริหารวิชาการ

2. ดานการบริหารงบประมาณ

3. ดานการบริหารงานบุคคล

4. ดานการบริหารทั่วไป

แนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

1.สถานภาพตําแหนง

   1.1 ผูบริหารโรงเรียน

   1.2 ครูผูสอน

2.ประสบการณในการปฏิบัติงาน

  2.1 นอยกวา 10 ป

  2.2 10 ปข้ึนไป
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วิธีดําเนินการวิจัย

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่มุงศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทฤษฎีของแบส 

(Bass) กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนซึ่งผูวิจัยได

กําหนดข้ันตอนของการวิจัยไว 2 ข้ันตอน ดังน้ี

  ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ตอนท่ี 2 เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและแนวทางการยกระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียน

ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากร ไดแก พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 

จํานวน 185 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 26 คน และครูผูสอนจํานวน 159 คน

    กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 

จํานวน 138 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 26 คน และครูผูสอนจํานวน 112 คน ใชวิธีสุมแบบหลาย

ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการสุม ดังนี้

   1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุม

ตัวอยาง 138 คน 2) กําหนดใหโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมเปนกลุมตัวอยางซึ่งมี           

6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 หนองแสง โรงเรียนเทศบาล 2 ถนนบํารุงเมือง โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 

พินิจพิทยานุสรณ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร 200 ป โรงเรียนเทศบาล 5 สมพรอภัยโสและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลเมืองนครพนม 3) ผูบริหารโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูหัวหนาชวงชั้นในทุกโรงเรียนเปน

กลุมตัวอยางซึ่งจะได 26 คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง สวนครูผูสอนจะใชวิธีสุมอยางงายใชเกณฑรอยละ 70 ของ

จํานวนครูในแตละโรงเรียน ซ่ึงจะไดกลุมตัวอยางจํานวน 112 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทฤษฎี

ของแบส คือภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ซึ่งมี 4 องคประกอบคือ (1) ความมีบารมี (2) การดลใจ (3) การกระตุน

การใชปญญา (4) การมุงความสัมพันธเปนรายคน และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงมี 3 องคประกอบ (1) การให
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รางวัลตามสถานการณ (2) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (3) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน คือ ดานการ

บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ

ขอความรวมมือผูบริหารและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 138 ฉบับ ผูวิจัย

นําแบบสอบถามไปแจกและขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามคืนทั้งหมด จํานวน 138 ฉบับคิด

เปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้

1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยการหาความถี่และรอยละ 2) วิเคราะหภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 3) วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผู สอนดวยการทดสอบที (t – test) 4) วิเคราะห

เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่

มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันดวยการทดสอบที 5) วิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนดวยการทดสอบที 6) วิเคราะหเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณใน

การปฏิบัติงานแตกตางกันดวยการทดสอบที 7) วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหพันธ สําหรับแนวทางการ

พัฒนาหรือแนวทางยกระดับพิจารณาจากดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม หลังจากนั้นรางแนวทางพัฒนาหรือ

ยกระดับแลวนําไปใชใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยได ดังนี้

1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน  

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนโดยรวม 

อยูในระดับปานกลาง
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3. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารสถานศึกษา มีการรับรูระดับภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาสูงกวาครูผูสอน  

4. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่

มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มี

ประสบการณ 10 ปขึ้นไป มีการรับรูระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวากลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 

10 ป 

5. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรู ของผู บริหารและครูผู สอน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารสถานศึกษามีการรับรูระดับภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาสูงกวาครูผูสอน 

6. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มี

ประสบการณ 10 ปขึ้นไป มีการรับรูระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวากลุมที่มีประสบการณต่ํากวา

10 ป 

7. ภาวะผูนําของผูบร ิหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมมี

ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

8. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานที่ตองหาแนวทางพัฒนา ประกอบดวย การบริหารแบบวางเฉย

เชิงรุกและการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมดานที่ตองหา

แนวทางยกระดับ ประกอบดวย ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหาร

บุคคล

การอภิปรายผลการวิจัย
     

สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหาร

และครูผูสอน อยูในระดับมาก ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ โดยรวมภาวะผูนําของผูบริหารตาม

การรับรู ของผู บริหารและครูผู สอน อยู ในระดับปานกลาง ทั ้งน้ีเพราะการบริหารงานในองคกรใหประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญยิ่ง ปจจุบันผูบริหารโรงเรียนมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยการเขารับการอบรมหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อใหเปนผูที่

มีความรูความสามารถในการบริหารองคกร สามารถจูงใจบุคคลอื่นใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน แมผูบริหาร

โรงเรียนจะพัฒนาตนเองหรือไดรับการพัฒนาใหมีภาวะผูนําเพิ่มขึ้นแตครูและบุคลากรในโรงเรียนก็ไดรับการ

พัฒนาดวยเชนกัน ดังนั้นความคาดหวังตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนจึงสูงขึ้น ทําใหมีการรับรูในระดับปาน

กลาง

สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและ

ครูผูสอน อยูในระดับสูง ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ประสิทธิผลโดยรวมของโรงเรียนสังกัด
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เทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน

ประถมศึกษาทุกแหงในปจจุบันไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพจากผูที่มีสวนไดสวน

เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมถึงการปฏิรูปการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหมีการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยใหมีทั้งการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสถานศึกษาตองถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการเพื่อการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุก 5 ป อยางไรก็ตามประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาไดจากหลายดาน บางดาน

มีประสิทธิผลสูงแตบางดานมีประสิทธิผลปานกลางเมื่อพิจารณาในภาพรวมจึงพบวามีประสิทธิผลในระดับปาน

กลาง ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย โถบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผู นําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน 

โดยรวมอยูในระดับสูง

สมมติฐานท่ี 3 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหาร

และครูผูสอน มีความแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งนี้เพราะผูบริหารเปนผูที่ใชภาวะผูนําดวยตนเอง  ทําใหเกิดความตระหนักวาตนเองมีการแสดงออกดาน

ภาวะผูนํามากนอยเพียงใด ในขณะที่ครูผูสอนเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชภาวะผูนําจึงอาจจะรับรูถึงภาวะ

ผูนํานอยกวา สอดคลองกับงานวิจัยของณรงค ปานดํารงด (2545 : บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนํากับพฤติกรรมที่ควรคาแกการยอมรับของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

สกลนคร ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวมและรายดานมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

สมมติฐานท่ี 4 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหาร

และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไวคือ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่มี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มี

ประสบการณ 10 ปขึ้นไปรับรูระดับภาวะผูนําของผูบริหารสูงกวากลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป ทั้งนี้อาจเปน

เพราะผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในยุคปจจุบันทั้งที่มีประสบการณในการทํางานมากนอยตางกันตางก็มีโอกาส

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันมากขึ้น เพราะทุกฝายตางมุงที่คุณภาพของผู เรียนเปนสําคัญ กลุมที่ มี

ประสบการณ 10 ป ขึ้นไปมีความเขาใจสภาพการทํางานและขอจํากัดตางๆ ขณะที่กลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 

10 ป มีความคาดหวังสูงกับบทบาทของผูบริหารเมื่อพบปญหาตางๆ ที่ทําใหงานไมเปนไปตามขั้นตอนที่ควรเปนจึง

มองวาผูบริหารมีภาวะผูนําตํ่า สงผลใหผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีการรับรู

ภาวะผู นําแตกตางกัน ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย โถบํารุง (2545:บทคัดยอ) ที่ศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบเปลี่ยนสภาพ

และแบบแลกเปลี่ยนตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน โดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 5 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและ

ครูผูสอน มีความแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนครพนม ระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

แสดงวา การรับรูของผูบริหารและครูผู สอนตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมมีความ

แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะผูบริหารโรงเรียนมีการรับรูเกี่ยวกับกับประสิทธิผลของโรงเรียนดานการบริหารงบประมาณ

และดานการบริหารทั่วไปสูงกวาครูผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย โถบํารุง (2545:บทคัดยอ) ที่ศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรู ของ

ผูบริหารและครูผูสอนโดยรวมและรายดานแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 6 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามการรับรูของผูบริหารและ

ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตามการรับรูของผูบริหารและครูที่มีประสบการณการ

ปฏิบัติงานตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไป

รับรูประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกวากลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป ทั้งนี้เพราะปจจุบันเปนยุคของการปฏิรูป

การเรียนรูทั้งการปฏิรูปโครงสรางระบบการบริหารการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารบุคลาการ การปฏิรูปการ

เรียนการสอน การปฏิรูประบบการศึกษา รวมถึงการออกกฎหมายและการปรับปรุงแกไขกฎหมายการศึกษาที่

เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้นโรงเรียน

จําเปนตองใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิผล กลุมที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไปไดเห็นการเปลี่ยนแปลงดาน

ประสิทธิผลของโรงเรียนมาเปนลําดับจึงมีการรับรูสูงกวากลุมที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป ซึ่งเปนครูมาไมนาน

และตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมสอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย โถบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ที่

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของ

ผูบริหารและครูผู สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการ

บริหารงานบุคคลท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

สมมติฐานท่ี 7 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานคือ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ

ผูบริหารที่ใชภาวะผูนํา ยอมดึงดูดใจของครแูละบุคลากรในโรงเรียนไดทําใหคนเหลานั้นเต็มใจที่จะปฏิบัติงามตาม

เปาหมายของโรงเรียนซึ่งสะทอนออกมาใหเห็นในรูปของประสิทธิผลดานตางๆ ของโรงเรียน  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



86

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 4(7) : January – June 2012 86

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

1. ควรมีการเผยแพรรายงานวิจัยตอ หนวยงานที่เกี่ยวของในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อใหมีความ

ตระหนักตอการพัฒนาภาวะผูนําของบริหาร เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนตอไป

          2. หนวยงานที่มีความเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เนื่องจากการศึกษาพบวาประสิทธิผลโดยรวมของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับปานกลาง

       3. ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาผูบริหาร

โรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ควรนําภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมาปรับใชในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลของโรงเรียนและทําใหผลงานปรากฏเปนท่ียอมรับของทุกๆ ฝาย ไดแก ความมีบารมี การดลใจ การมุง

ความสัมพันธเปนรายบุคคล และการกระตุนการใชปญญา รวมถึงการนําเอาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการให

รางวัลอยางเหมาะสมมาปรับใชในการบริหาร ซึ่งผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชภาวะผูนําดานตางๆ ให

เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส

         4. หนวยงานที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรควรนําผลการวิจัยไปจัดทําหลักสูตรเพื่อ

ฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานความมีบารมี ดานการดลใจ ดานการมุง

ความสัมพันธเปนรายบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการใหรางวัลอยาง

เหมาะสม  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการหาแนวทางการปรับปรุงภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

           2. ควรศึกษาภาวะผูนําของครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน

           3. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

เปรียบเทียบกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั่วไป

           4. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับขวัญ  

กําลังใจในการปฏิบัติงานของครู

           5. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

           6. ควรศึกษารายกรณีภาวะผูนําของผูบริหารดีเดน เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาอื่น ๆ 
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สภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน            

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

State  and  Problems  of  Educational Personnel  Development  

in  Schools  Under the Office of  Nakhon Phanom  

Educational  Service  Area

ปฏิมาภร  ศิริสวัสดิ์ 1  

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 2  

ชาญวิทย  หาญรินทร 3

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 2) เปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ                 

3) เปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดนครพนม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 4) เปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 5) หาแนวทางพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 638 คน หัวหนางานบุคลากร จํานวน 499 คน 

และครูผูสอน จํานวน 5,470 คน รวม 6,468 คน กลุมตัวอยางจํานวน 411 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

เครื่องมือรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น ดานสภาพการพัฒนาบุคลากร เทากับ .86 และดาน

ปญหาการพัฒนาบุคลากร เทากับ .71 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที 

และคาเอฟ

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง       

                                                       
1 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1
2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
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3) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 4) ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

จําแนกตามขนาดโรงเรียนไมแตกตางกัน 7) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตาม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมแตกตางกัน 8) ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตาม

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมแตกตางกัน 9) การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม 6 ดาน

Abstract

The purpose of this research was to study and to compare the state and the problems

of human resource development in schools under the Office of Educational Service Area in 

Nakhon Phanom province based on status, school size, and the office of educational service 

area. The population were totally 6,438, consisted of 638 school executives, 499 head of 

human resource staffs and 5,470 teachers. The sample was 411 who were selected by

multistage random sampling method. The instrument used to collect data was questionnaire.

The reliability coefficients of the state of human resource development was .86 and the 

problems of human resource development was .71. Statistics employed to analyze the data 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test and f – test.

The results showed that 1) The state of development of education personnel in 

schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province was at the 

high level. 2) Problems of human resource development in schools under the Office of 

Educational Service Area in Nakhon Phanom province were at the moderate level.                 

3) Administrators, supervisory personnel and teachers whose status were diffenent had opinion

on the state of development of education personnel in schools under the Office of Educational 

Service Area in Nakhon Phanom province significantly different at the.01 level. 4) Administrators, 

supervisory personnel and teachers had opinion on the problems of personnel development in 

schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province significantly 

different at the .01 level. 5) Administrators, supervisory personnel and teachers in schools of 

different sizes had opinion on the state of development of education personnel in schools

under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province significantly different

at the .01 level. 6) Administrators, supervisory personnel and teachers in schools of different 

sizes had no different opinion on the problems of personnel development in schools under the 
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Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province. 7) Opinion of the administrators, 

supervisory personnel and teachers who work under the Office of different areas concerning the 

state of development of education personnel in schools under the Office of Educational 

Service Area in Nakhon Phanom province were not different. 8) Opinion of the administrators, 

supervisory personnel and teachers in schools under the Office of different areas on the 

problems of personnel development in schools under the Office of Educational Service Area in 

Nakhon Phanom province were not different. 9) The research proposed guidelines for 

developing educational personnel development in schools in six aspects: training, job 

instruction, working rotation, seminar, workshop and  education extending.

บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) กําหนดไววา ใหพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหกาวหนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย 

มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข โดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 มาตรา 9 (5) ระบุวา

สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการ

บริหารราชการแผนดินเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการบริหาร

ราชการแผนดินตลอดระยะเวลาสี่ปโดยรัฐบาลไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 และ

คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ซึ่งกระทรวงและทุกสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 1 ป  ใหสอดคลองเชื่อมโยงสัมพันธกับแผนการบริหารราชการ

แผนดินดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยกําหนดใหมี

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลยุทธท่ี 2 ขอ 2.4 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา Road map การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโดยการจัดทําขอมูลครูรายบุคคลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาและฝกอบรมครู ประเมินจําแนกครูตามความสามารถ

ของแตละกลุมสาระเพื่อจัดทําหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับระดับความสามารถ อบรมครูในโรงเรียน (on –

site training) โดยผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศกดําเนินการฝกอบรม  ใหครตูนแบบ ครูแกนนําในสาขาวิชา

ตางๆ ชวยพัฒนาวิธีการสอนใหเพ่ือนครู อบรมครูทางไกล ฝกอบรมการใช ICT เพื่อการสอน การฝกอบรม ความรู

ดานเศรษฐกจิ จัดทําแผนใหองคกรภายนอก สถาบันรัฐ/เอกชน ฝกอบรมเสริมพลังใหชมรมวิชาการและเครือขายมี

บทบาทพัฒนาครู ประเมินผลการพัฒนาครูรายบุคคล

ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ 

3 การพัฒนาครู (พ.ศ. 2549-2551) มาตรการที่ 2 พัฒนาครูใหมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียน
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การสอน มาตรการท่ี 3 สรางเครือขายในการพัฒนาครูทั้งในและตางประเทศ มาตรการที่ 4 สรรหาครูตนแบบและ

จัดทําตัวอยางการเรียนการสอนเผยแพร นํามาซึ่งขอเสนอแนวทางการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ออกเปน 3 ดาน คือ 1) การประเมินสมรรถนะของครู ใหผูบริหารสถานศึกษาทําการประเมินสมรรถนะของครูใน 

3 สวน ดังนี้ (1) Core Competency ไดแก ความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู (2) 

Functional Competencyไดแก ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ความสามารถ

ในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ความสามารถในการปฏิบัติงานราชการ และ

ความสามารถในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน (3)Specific Competency ไดแก ความ

รวมมือจากชมรมสาขาวิชาตางๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ICT 2) จัดทําฐานสมรรถนะของครู

เปนรายบุคคลเพื่อจะไดทราบวาครูมีสมรรถนะตามท่ีกําหนดในขอ 1) มากนอยเพียงใด และใหครูเหลานั้นยอมรับ

เพื่อที่จะไดพัฒนาในสิ่งที่ขาดหรือพรองในเรื่องนั้นๆ ได และดานที่ 3) แนวทางในการพัฒนาตามสมรรถนะของครู

ดังนี้ (1) ใหครูไดมีการพัฒนาตนเองโดยใชเงินตัวเองหรือคูปอง (2) ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาจัดอบรมในแต

ละวิชาหรือ (3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดอบรมให (4) กําหนดระยะเวลาของการพัฒนาตามฐานสมรรถนะ

ของครู (5) วิเคราะหผลของการพฒันาตามฐานสมรรถนะของครู (6) มีการใหรางวัล (reward) ใหสิ่งจูงใจสําหรับผู

ท่ีผานการประเมินหรือมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีการลงโทษสําหรับผูที่ไมผานการประเมินหรือผลการประเมิน

ต่ํากวามาตรฐาน (7) ใหมีการแขงขันกันในแตละกลุมโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (8) ใหมีการ

แขงขันใน 175 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จากมาตรการตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะนักทรัพยากรบุคคลจึงสนใจที่จะทําวิจัยเรื่องสภาพและ

ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมเพื่อใหได

ขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาการพัฒนาบุคลากรซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

ผูวิจัยตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม

        2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ 

3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวดันครพนม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน

4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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5. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม

สมมติฐานการวิจัย

1. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม อยูในระดับมาก

2. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม อยูในระดับปานกลาง

3. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากร และครู แตกตางกัน

4. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบรหิาร หัวหนางานบุคลากร และครูแตกตางกัน

5. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนขนาดตางกันมีความแตกตางกัน

6. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีความแตกตางกัน

7. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตางกัน 

มีความแตกตางกัน

8. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตางกัน  

มีความแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย

สภาพ และปญหาในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตามกรอบแนวคิด บทบาท หนาที่ ภารกิจ 

ของกลุมงานพัฒนาบุคลากร (สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร กระทรวงศึกษาธิการ.2547:64 -73)  

9 ดาน ดังนี้ 1) ดานการปฐมนิเทศ 2) ดานการฝกอบรม 3) ดานการศึกษาดูงาน 4) ดานการสอนงาน 5) ดานการ

สับเปลี่ยนหนาที่ปฏิบัติงาน 6) ดานการสัมมนา 7) ดานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 8) ดานการศึกษาตอ 9) ดานการ

สงเสริมและพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ
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ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของกลุมตัวอยาง ดังนี้

1)  สถานภาพ แบงออกเปน 3 สถานภาพ  

1.1) ผูบริหาร

1.2) หัวหนางานบุคลากร

1.3) ครู

2)  ขนาดของโรงเรียน แบงเปน 3 ขนาด 

2.1) ขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120  คน

2.2) ขนาดกลาง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121 - 300  คน

2.3) ขนาดใหญ โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 300  คน 

3)  สังกัด แบงเปน 2 สังกัด  

3.1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1

3.2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  2

ตัวแปรตาม ไดแก สภาพ และปญหาในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวคิด บทบาท  

หนาท่ี ภารกิจของกลุมงานพัฒนาบุคลากร 9  ดาน  

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร (Population) ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 638  คน หัวหนางานบุคลากร จํานวน 499 

คน และครูผูสอน จํานวน 5,470 คน จากโรงเรียนจํานวน 499 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 รวมจํานวน  6,468  คน    

กลุมตัวอยาง (Sample) ใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 363  คน ซึ่งเปนเกณฑขั้นต่ํา ในที่นี้จะใชกลุมตัวอยาง 411 คน กําหนดกลุมตัวอยางตามตาราง เครจซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan.  1970:608 ; อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์.  2550:152)  

วิธีดําเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยผานการตรวจสอบและแกไขจากผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําไปทดลอง

กับผูบริหารโรงเรียน หัวหนาฝายบุคคล และครู จํานวน 45 คนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สกลนคร เขต 1 แบบสอบถามดานสภาพการพัฒนาบุคลากรมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .86 ดานปญหาการพัฒนา

บุคลากรมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .71
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การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  และสงหนังสือถึงโรงเรียนที่เปน

กลุมตัวอยางในจังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บแบบสอบถามผูวิจัยติดตามดวยตนเอง ทําให

ไดแบบสอบถามถามท้ังส้ิน จํานวน 401 ฉบับ คิดเปนรอยละ 97.56

การวิเคราะหขอมูล  

1. สถานภาพและขนาดของโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่หรือสังกัดวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่และ

หาคารอยละเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

2. สภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. เปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพ 

วิเคราะหโดยหาคาเอฟ (One Way ANOVA)

4. เปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน วิเคราะหโดยหาคาเอฟ (One Way ANOVA)

5. เปรียบเทียบสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จําแนกตามสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา วิเคราะหโดยหาคาที (Independent Samples)

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก

2. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง

3. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  จําแนกตามสถานภาพ  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม  จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน  

7. สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม จําแนกตามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

8. ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

นครพนม จําแนกตามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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9. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  

ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูดานที่ตองนําไปหาแนวทางการพัฒนามี 6 ดาน ไดแก

ดานฝกอบรม ดานการสอนงาน ดานการสับเปลี ่ยนหนาที่ปฏิบัติงาน ดานการสัมมนา ดานการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ และดานการศึกษาตอ

การอภิปรายผลการวิจัย

สมมติฐานขอที่ 1 ที่วา “สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนมอยูในระดับมาก”ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  

เนื่องจากโรงเรียนมีการปฐมนิเทศบุคลากรรวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถมากขึ้นโดยการจัด

สัมมนา ศึกษาดูงาน ฝกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรใน

บางครั้งมีการสับเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงาน เพื่อเปนการฝกงานและสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอใน

สาขาวิชาที่จําเปนสําหรับบุคลากรและองคกร  ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม มีการสงเสริม

สนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุรีรัตน เอี่ยมกุล (2542:บทคัดยอ) ที่

ศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร

พบวา ความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอนเห็นวามีการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับทรงธรรม ทองประทุม (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงาน

บุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับอรุณ  จันทรแสง (2549) ได

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีและตราด พบวา  สภาพการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีและตราดอยูในระดับมาก 

สมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา “ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับปานกลาง” ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีเน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมในดานตาง ๆ มีการ

ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการศึกษาตอ ดานการสับเปลี่ยนหนาที่

การปฏิบัติงาน ดานการสัมมนา ดานการฝกอบรม ดานการสงเสริมพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการ ดานการ

ปฐมนิเทศ ดานการสอนงาน และดานการศึกษาดูงาน ผลการวิจัยสอดคลองกับพิจิตร ราชบุตร (2542) ไดศึกษา

ระดับปญหาในการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย

ใน 8 ดาน คือการปฐมนิเทศ การนิเทศภายใน การสงบุคลากรไปศึกษาดูงาน การฝกอบรมหรือการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การสงบุคลากรในโรงเรียนไปศึกษาตอ การหมุนเวียนตําแหนง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และ

การสัมมนาทางวิชาการ  ผลการศึกษาพบวาปญหาการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปาน

กลาง สอดคลองกับสุพจน แสงขาว (2543:บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี  พบวา ปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี โดยรวมและรายองคประกอบอยูในระดับ
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ปานกลาง และสอดคลองกับอรุณ  จันทรแสง (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาการพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดจันทบุรีและตราด  พบวาปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง

สมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีวา “สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครู แตกตางกัน”  

ผลการวิจัยพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครูมีความคาดหวัง

ตางกัน กลาวคือ ผูบริหารมองวาการพัฒนาบุคลากรตองดําเนินการตามทรัพยากรที่มีอยู ดังนั้นจึงไมเปนไปตาม

ความคาดหวังของครูที่ตองการใหดําเนินการอยางรวดเร็วและเต็มที่เมื่อมีความคาดหวังตางกันความคิดเห็นจึง

แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของจอมสี  พรมจันทร (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความคาดหวัง

ในการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวังใน

การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน สอดคลองกับทรงธรรม  

ทองประทุม (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 พบวา  ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพ

การบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากร โดยรวมแตกตางกัน

สมมติฐานขอท่ี 4  ท่ีวา “ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูแตกตางกัน” ผลการวิจัย

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายตลอดจนทรัพยากรในการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในแตละขนาดมีไมเทากัน ทําใหผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรไปตามทรัพยากร

ที่มีอยู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแตละแหงมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่แตกตางกัน ทําใหปญหา

ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิจิตร ราชบุตร (2542:86) ได

ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

จังหวัดหนองคาย พบวา ครู-อาจารยที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการดําเนินงานการพัฒนา

บุคลากรโดยภาพรวมแตกตางกัน

สมมติฐานขอที่ 5 ที่วา “สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนขนาดตางกัน

มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในดานการปฐมนิเทศ และ

ดานการสอนงาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความใกลชิดในสายการบังคับบัญชาที่ตางกัน  เชน  

โรงเรียนขนาดใหญความสัมพันธใกลชิดระหวางผูบริหารกับบุคลากรแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาด

เล็ก ทําใหการรับรู ดานนโยบายการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากร ตลอดจนการสื่อสารระหวางผูบริหารกับ

บุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ จึงทําใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากร

และครูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ชรลอน โชติรัตน (2545) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพ

การไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของครูสายผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ครูสายผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
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สภาพการไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดใหญไดรับการอบรมโดยรวมมากกวาครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก

สมมติฐานขอท่ี 6 ท่ีวา “ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนขนาดตางกัน 

แตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจาก ไมวาจะเปน

โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ตองดําเนินนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษาและนโยบายของกระทรวง ดังนั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญก็ตองให

ความสําคัญกับการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใหไดมาตรฐานเหมือนๆ กัน โดย

โรงเรียนจะตองมีการดําเนินงานตามขั้นตอน เริ ่มจากการสํารวจขอมูล ศึกษาขอมูล ศึกษาปญหาและความ

ตองการในการพัฒนาบุคลากร กําหนดจุดหมาย วัตถุประสงคที่ตองการจะกาวไปใหถึง คัดเลือกวิธีการพัฒนา

บุคลากรอยางเหมาะสม  เตรียมงานเพื่อการดําเนินงาน มีการประเมินผลและเพื่อพัฒนาตอไป ซึ่งขั้นตอนตางๆ นี้

ทุกโรงเรียนจะตองทําใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง เพราะถาโรงเรียนใดมีบุคลากรที่มี

คุณภาพ โรงเรียนนั้นก็จะมีจุดแข็งหรือมีขอไดเปรียบในการพัฒนา ณัฎฐพันธ เขจรนันท (2545:14) กลาววา 

ทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญมากท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรทั้งสี่  ถึงแมวาองคการจะมีคนมาก มีวัตถุดิบที่ดีและมี

ราคาถูกกวาคูแขงขัน มีวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถาองคการนั้นขาดบุคลากรที่มีความรู  ทักษะ

ความสามารถและทัศนคตทิีเ่หมาะสมเขามาทําหนาที่เปนผูใชและบริหารทรัพยากรที่มีอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็

อาจสงผลใหองคการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการแขงขันและพัฒนาและอาจสงผลถึง

ความลมเหลวในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหโรงเรียนทุกแหงไมวาจะเปน

ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญมีการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยางเต็มที่ จึงทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนไมแตกตางกัน สวนดานในดานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีความคิดเหน็ที่แตกตาง  

กันทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอย เมื่อมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆ บุคลากรของโรงเรียน

เกือบทุกคนจะไดเขารวมอยางทั่วถึงและบอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  จึงอาจทําใหมีความคิดเห็นที่

แตกตางกัน

สมมติฐานขอที่ 7 ที่วา “สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู บริหาร หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่ตางกัน แตกตางกัน” ผลการวิจัย พบวา  ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ท้ังน้ีเน่ืองจากสํานักงาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

และแผนกลยุทธในเรื่องการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยไดจัดทําเปนแผน 

Road map ดังน้ันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหงจําตองดําเนินนโยบายตางๆ  ในการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อใหสอดคลองและตอบสนองนโยบายหลักของตนสังกัด  โดยจัดใหมีการอบรมครูในรูปแบบตาง

ๆ มีการกําหนดนโยบายใหครูและบุคลากรทุกคนจะตองไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงตั้งแตเริ่มบรรจุแตงตั้ง  เชนครู

และบุคลากรทางการศึกษาจะตองไดรับการปฐมนิเทศจากผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเขาใจความ

เปนมาขององคกร มีการชี้แจงระเบียบขอบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกอนปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดทราบถึงสวัสดิการที่จะไดรับการจากปฏิบัติงานตลอดจนใหเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองและ
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องคกร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการอบรมอยางทั่วถึง นอกจากนี้สถานศึกษาทุกแหงมีการสงเสริม

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาตอทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ดังนั้นจึงสงผลใหบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน

สมมติฐานขอท่ี 8 ท่ีวา “ปญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  หัวหนางานบุคลากรและครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกัน แตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวาไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว  ทั้งนี้เนื่องจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงจะตองมีนโนบายเพื่อตอบสนองนโยบายหลักของ

กระทรวงเหมือนๆ กัน จึงสงผลใหทุกๆ เขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง โดยทุกโรงเรียนไดรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกตอหนึ่ง ไม

วาจะเปนดานการปฐมนิเทศ ดานการฝกอบรม ดานการศึกษาดูงาน ดานการสอนงาน ดานการสับเปลี่ยนหนาที่

ปฏิบัติงาน ดานการสัมมนา ดานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ดานการศึกษาตอ ดานการสงเสริมและพัฒนาการทํา

ผลงานทางวิชาการ ซึ่งนโยบายเหลานี้ทุกโรงเรียนไดใหความสําคัญเปนอยางมาก มีการสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรศึกษาตอทั้งในและนอกเวลาราชการ จนทําใหหลายๆ โรงเรียน มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทจํานวนมาก และมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ยังไมจบปริญญาตรีใหศึกษาตอจนจบปริญญา

ตรีอีกเปนจํานวนมาก อีกทั้งโรงเรียนทุกแหงมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนทําผลงานทางวิชาการเพื่อความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพสงผลใหหลายๆ โรงเรียนมีครูที่มีวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญเปนจํานวนมาก เหลานี้เปนตัวบงชี้เปนอยางดีวา  การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง  สงผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา

ของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนไมแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

1. ใชขอมูลจากการวิจัยนี้เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม ใหสอดคลองกับความตองการของสํานักงานเขต โรงเรียน และครู

2. ควรมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และบุคลากร โดย

การรวมมือกันของหนวยงานตาง ๆ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร

2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตวิญญาณในการทํางาน
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

The Transformational Leadership and The Effectiveness in 

Academic Administration in Secondary Schools Under 

The Office of Nakhon Phanom Educational 

Service  Area 1

นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค 1  

รองศาสตราจารย อนันต  ปานศุภวัชร 2  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ 3

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ประชากร จํานวน 1,390 คน 

ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 70 คน ครู จํานวน 924 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 396 คน 

กลุมตัวอยาง จํานวน 396 คน ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 66 คน ครู จํานวน 282 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 48 คน ใช วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ ใชในการรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 

.97 และดานประสิทธิผลดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .94

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และ

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบวา

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 อยูในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษานครพนม เขต 1 อยูในระดับปานกลาง

                                                       
1 ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน  

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน  

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 มีความสัมพันธกันในเชิงบวกในระดับสูงอยางมี

นยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01

5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล ดานการกระตุนเชาว

ปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการใหรางวัลตามสถานการณ มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอํานาจพยากรณรอยละ 

71.40 และคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ .314

6. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนที่ควรไดรับการสงเสริมมี 3 ดาน ไดแก ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการกระตุนเชาวปญญา  

Abstract

The purpose of this research was to investigate the transformational leadership and the 

effectiveness in academic administration in secondary schools under the Office of Nakhon 

Phanon Educational Service Area 1.The populations of the study were 70 school administrators, 

924 teachers and 396 basic education school board members. Samples of the study were total 

396 : 66 school administrators, 282 teachers and 48 school board members, selected by 

multistage sampling. The tool used to collect the data was a rating scale questionnaire whose 

the reliability of the transformational leadership aspect was.97 whereas the reliability of the

effectiveness in academic administration was .94. The statistics for the analysis were 

percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. Pearson’s Coefficient of Correlation 

and multiple regression analysis were also conducted.

The results of this research were as follows;

1. The secondary school administrators’ transformational leadership and the 

effectiveness in academic administration of secondary schools under the Office of Nakhon 

Phanom Educational Service Area 1 was found at the high level and the moderate level 

respectively.
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2. The opinions of the administrators, teachers and basic education school board 

members about  administrators’ transformational leadership and the effectiveness in academic 

administration in secondary schools under the Office of Nakhon Phanom Educational Service 

Area 1 were statistically different at the .01  level.

3. The opinions of the administrators, teachers and basic education school board 

members who had different status about  administrators’ transformational leadership and the 

effectiveness in academic administration in secondary schools under the Office of  Nakhon  

Phanom  Educational Service Area 1 were statistically different at the .01  level.

4. School administrators’ transformational leadership as perceived by the school 

administrators, teachers and basic education school board members, had positive relation with 

the effectiveness in academic administration of the schools at high level at the .01 level of 

significance.

5. School administrators’ transformational leadership in the aspects of perspective on 

Individualized consideration, Intellectual stimulation, Inspirational motivation and contingent 

reward had the ability to predict the effectiveness in academic administration at the .01 level of 

significance.  The predicting power was 71.40 percent with the error of .314.

6. This research suggested some guidelines to promote and improve school 

administrators’ transformational leadership in three aspects; perspective on inspirational 

motivation, Individualized consideration, and intellectual stimulation.

บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษา ไวในมาตรา 43 วา

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 15 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ สาระในรัฐธรรมนูญดังกลาวนําไปสูการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 (กรมวิชาการ. 2544 : 1)

งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาให

มากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ

ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทํา

ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน
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การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมี

ประสิทธิภาพซ่ึงเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเคร่ืองช้ีความสําเร็จ และความสามารถของผูบริหาร

สมิธ (Smith.1961; อางอิงมาจาก ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.2544 : 1) ไดศึกษาและจัดลําดับ

ความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับแรกในบรรดาความรับผิดชอบของผูบริหาร  ซึ่งแบงเปน 8 ประเภท ดังนี้ 

1) งานบริหารงานวิชาการ รอยละ 40 2) งานบริหารบุคลากร รอยละ 20 3) งานบริหารกิจการนักเรียน รอยละ 

20 5) งานบริหารการเงิน รอยละ 5  6) งานบริหารอาคารสถานที่ รอยละ 5 7) งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละ 5  และ 8) งานบริหารทั่วไป รอยละ 5 เห็นไดวางานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา 

เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการ

เปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อ

การเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงาน

ประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การ

บริหารงานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เปนหนาที่หลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการบริหาร

โรงเรียน  ดวยเหตุดังกลาวผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําในการบริหารใหเกิดประสิทธิผล ทําใหทุกคนมีสวน

รวม ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาทสําคัญที่จะใชภาวะผูนําใหทุกคนปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลบรรลุเปาหมาย

ขององคกรและมาตรฐานของงานไดอยางมีประสิทธิผล แมวาผูบริหารจะเปนกุญแจสําคัญในการไขไปสูความมี

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตผูบริหารโรงเรียนไมอาจทํางานทุกอยางใหสัมฤทธิ์ผลไดลําพังเพียงคนเดียว  

จําเปนตองอาศัยผูรวมงาน กระบวนการทํางานและการเปนผูนํา ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีทักษะในการนําและจูง

ใจใหผูรวมงานทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยูเสมอ กระบวนการที่

ผูบริหารโรงเรียนสามารถใชอิทธิพลใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายนั้นเรียกวา “ภาวะ

ผูนํา”  ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานโรงเรียนซึ่งผูบริหารตองรับผิดชอบงานทุก

อยางใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย จึงจําเปนตองมีภาวะผูนําเพื่อใหสามารถบริหารงานโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังที่ เดวิด และสก็อต (David  and  Scott) กลาววา “ภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญที่ตองไดรับการ

พิจารณาควบคูกับมนุษยสัมพันธ” หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนยอมตองการการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อใหงานดําเนินไปอยางถูกตองมีระเบียบแบบแผนที่ดี การบริหารที่ดี

จําตองมีหัวหนางานที่ดีหรือผูนําที่ดี ฉะนั้นการศึกษาภาวะผูนําจึงเปนความจําเปนและสําคัญสําหรับบุคคลทุก

ระดับในวงการบริหารการศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษานับวาเปนฐานการพัฒนาที่สําคัญที่สุด เพราะโรงเรียน

เปนหนวยปฏิบัติที่มีภาระรับผิดชอบตอเยาวชนของชาติเปนจํานวนมาก หากเยาวชนของชาติไดรับการพัฒนา

คุณภาพจากระบบโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพแลว เยาวชนก็จะมีความรู ความสามารถและ

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูบริหารโรงเรียนนับเปนบุคคลที่เปนกลไกสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติงานโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จหรือลมเหลว ความสามารถของผูบริหารมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนเพราะภาวะผูนําของผูบริหารสัมพันธกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะงานวิชาการซึ่ง

ถือเปนหัวใจของโรงเรียน เดวิส และโทมัส  (Davis and Thomas) กลาววา การใชภาวะผูนําทางวิชาการโดยที่

ผูบริหารมีความคาดหวังสูง จะชวยใหครู อาจารยสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน
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จากเหตุผลขางตนจะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการเปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษา เพราะจะเปน

ตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน ดังนั้นการศึกษาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการจะสามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลสารสนเทศในการ

วางแผนพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปการศึกษาและทําให

การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1ตามความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นผูบริหาร 

ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1

5. เพื่อหาอํานาจพยากรณของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1

6. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1

สมมตฐิานการวจิัย

การวิจัยคร้ังน้ี มีสมมติฐานการวิจัย  ดังน้ี

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตกตางกัน

2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความแตกตางกัน
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3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 มีความสัมพันธกันในเชิงบวก

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
        

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1.  สถานภาพ

1.1  ผูบริหาร

1.2  ครู

1.3  คณะ

กรรมการสถานศึกษา               

ขั้นพื้นฐาน

2.  ขนาดโรงเรียน

2.1  ขนาดเล็ก

2.2  ขนาดกลาง

2.3  ขนาดใหญ

1.  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะ

ผูนําแบบแลกเปล่ียน

1.1  การสรางบารมี                                  

1.2. การสรางแรงบันดาลใจ

1.3  การกระตุนเชาวปญญา                  

1.4  การคํานึงถึงเอกบุคคล 

1.5  การใหรางวัลตามสถานการณ

2.  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

2.1 ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น  

2.2 ดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียน 

2.3  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

2.4  ดานการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 

2.5  ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน

2.6  ดานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.7  ดานการพัฒนาหองสมุดและการใชแหลงเรียนรู 

2.8  ดานการนิเทศภายใน                         

2.9 ดานการแนะแนว

2.10 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

2.11 ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

2.12 ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ

2.13  ดานการเลือกหนังสือเรียนเพ่ือใชในโรงเรียน

2.14 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2.15  ดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ

  2.16  ดานการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ 

  2.17 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
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ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของกลุมตัวอยาง และขนาดของโรงเรียน   

ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ ที่จะสงผลตองานดาน

วิชาการของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สวนดานการบริหารงานวิชาการไดศึกษาตาม

กรอบแนวคิดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา       

พ.ศ. 2550  

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1,390 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 316 คน ไดแก ผู บริหารโรงเรียน 66 คน ครู 282 คน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 48 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 

เขต 1 ปการศึกษา 2552 ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นดานภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารเทากับ .97 และดานประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เทากับ .94

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลทําตามลําดับดังน้ี 

1. สงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูล จํานวน 24 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 396 ฉบับ 

โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง  

2. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

3. ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา รวม 396 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานภาพ และขนาดโรงเรียน โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ  

2. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

    1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 วิเคราะหโดยใชหาคาเฉลี่ย และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

    2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วิเคราะหโดยใชการทดสอบเอฟ (F-test)
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    3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน วิเคราะหโดยใชการทดสอบเอฟ (F-test)

    4) ภาวะผูนํากับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 สัมพันธกันในเชิงบวก วิเคราะหโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Simple Correlation)

    5) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 วิเคราะหโดยใชการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการใหรางวัลตามสถานการณ หากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการสรางบารมี การคํานึงถึงเอกบุคคล และการสรางแรงบันดาลใจ 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน หาก

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการแนะแนว ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับงานดานวิชาการ และดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียน  

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นผู บริหาร ครูผู สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันทุกดาน  

4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01

5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนขนาดแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

6. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในโรงเรียนขนาด

แตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

7. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง    
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนทุกดานมีความสัมพันธทางบวก

กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

8. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานที่สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คือ ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล ดานการกระตุนเชาวปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการ

ใหรางวัลตามสถานการณ  

การอภิปรายผลการวิจัย

1. “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางบารมี การคํานึงถึงเอกบุคคล การ

สรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวปญญา และอยู ในระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการใหรางวัลตาม

สถานการณ ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะผูบริหารสามารถสรางศรัทธาใหบุคลากรทํางาน

ดวยความเต็มใจและเสียสละ ผูรวมงานยอมรับในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน กระตุนใหครูมีความจงรักภักดีตอ

โรงเรียนและทุมเทการทํางานทําใหไดผลผลิตสูง มีการสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ให

คําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงาน และดูแลเอาใจใสในการพัฒนาโรงเรียนและครูใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น อีกทั้งผูบริหารมีวิสัยทัศนที่สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และมีความเปนไปได  

สรางความมั่นใจแกผูรวมงานวาทุกคนสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได และใหความชวยเหลือผูปฏิบัติงาน 

เพื่อใหเกิดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

2. “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 อยูในระดับปานกลาง” ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับแรก คือ ดานการแนะแนว ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ และดาน

การพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียน ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะมีการประสาน

ความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขาย

การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีการนําขอมูลนักเรียนมาใชเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของโรงเรียน มีคณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน มีการกํากับ ติดตามผลการบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ

ปรับปรุง พัฒนาระเบียบและแนวปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน มีการกํากับ ติดตามผลการบริหารงานวิชาการ 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน 

การเรียนรูจากธรรมชาติและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ ใหความรูแกครูเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

เรียนการสอน
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3. “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

แตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผู สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทีท่างสถิติระดับ .01 ในดานการสรางบารมี ดานการสรางแรงบันดาล

ใจ ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล  และดานการใหรางวัลตามสถานการณ สวนดานการกระตุนเชาวปญญามีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นสูงกวาครู ในดานการสรางบารมี ดาน

การสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนเชาวปญญา ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล และดานการใหรางวัลตาม

สถานการณ นอกจากนี้ผูบริหารยังมีความคิดเห็นสูงกวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกดาน ทั้งนี้

นาจะเปนเพราะผูบริหารมองวาตนไดแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและอยางเต็มที่ ขณะที่

ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนผูสังเกตภาวะผูนําของผูบริหารและไดรับผลกระทบจากการ

กระทํา การตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งมีหลายเหตุการณที่ไมไดกอใหเกิดผลดีหรือมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย  

ดังนั้นครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารต่ํากวาการรับรูของ

ผูบริหาร  

4. “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกัน”  

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จํานวน 9 ดาน คือ ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียน ดานการ

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู  ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหองสมุดและการใชแหลงเรียนรู ดานการนิเทศภายใน ดานการ

แนะแนว และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ ดานการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ และดานการจัดกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนางานวิชาการ  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะผูบริหารมองวาตนไดพยายามจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนางาน

วิชาการอยางเต็มที่เพื่อใหงานวิชาการบรรลุเปาหมายขณะที่ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง

มองเห็นปญหาและการไมบรรลเุปาหมายในงานวิชาการหลายๆ ดาน และคาดหวังวานาจะทําไดดีมากขึ้น ดังนั้น

จึงรับรูประสิทธิผลงานวิชาการตางจากผูบริหาร

5. “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

โรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นผู บริหาร ครูผู สอน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.01 เมื่อพิจารณารายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 จํานวน  4 ดาน คือ ดานการสรางบารมี
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ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนเชาวปญญา และดานการคํานึงถึงเอกบุคคล โดยดานการสรางบารมี 

โรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ โรงเรียนขนาด

ใหญเปนโรงเรียนที่มีสมาชิกมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนผลใหผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญตอง

ใชกฏ ระเบียบในการบริหารมากกวาทําใหผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

ขนาดใหญมองวาผูบริหารมีการใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก

6. “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

ขนาดแตกตางกัน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยทุกดาน

โรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ท้ังน้ีนาจะเปนเพราะผูบริหาร ครูผูสอน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญมองเห็นวาบุคลากรในโรงเรียนมีการทุมเทในการ

ทํางาน มีการสงเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงรับรูประสิทธิผลงานวิชาการตาง

จากผูบริหาร

7. “ภาวะผูนํากับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครพนม เขต 1 สัมพันธกันในเชิงบวก” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 

เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง สอดคลองกับสมมติฐานและงานวิจัยของอภิวัฒน แสนคุม 

(2546 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพของการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ พบวา การใชแบบ

ภาวะผูนํากับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01 เดชาวัต แสงพรมศรี (2551:บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล

ในการบริหารงานวิชาการของผู บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษานครพนม เขต 1 พบวา  

องคประกอบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการมี

ความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

8. “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการคํานึงถึงเอกบุคคล ดาน

การกระตุนเชาวปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการใหรางวัลตามสถานการณ ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ

ผูบริหารที่คํานึงถึงความรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนจะมีการพัฒนาบุคลากรไดตรงตามความตองการ

ของโรงเรียนและศักยภาพของบุคลากร มีการสรางแรงบันดาลใจ โดยการใหรางวัลในโอกาสตางๆ ทําใหบุคลากร

ทํางานอยางทุมเท เต็มความสามารถ ดังน้ันภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารจึงสามารถทํานายประสิทธิผล

ของงานวิชาการซ่ึงเปนงานหลักของโรงเรียนได
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

นําผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนและเปนกรอบชี้นําทิศทางการอบรมเพื่อพัฒนาผูบริหาร

โรงเรียนในสังกัดใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานการกระตุนเชาวปญญา ที่ผลการวิจัยพบวา

ผูบริหารแสดงออกนอยกวาดานอ่ืน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนจากกลุมตัวอยางอ่ืนเพ่ิมเติม  

2. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเปนรายกรณี เชน ผูบริหารโรงเรียนที่

ประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและไดรับรางวัลดีเดนดานตางๆ หรือผู บริหารโรงเรียนรางวัล

พระราชทานดีเดน เปนตน
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พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย

โดยการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษา

The  Development  of Analytical Thinking Skills of  

Preschool Children by Organizing  Experiences 

Using Educational Games

นางฉัตรมงคล  สวนกัน 1  

ดร.พจมาน ชํานาญกิจ 2

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของเด็กปฐมวัย 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษาของ

เด็กปฐมวัย 3) ประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอเกมการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน

ช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานเซียงเซา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 18 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) เกมการศึกษา 2) แผนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห  3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอเกม

การศึกษาของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบวา

1. เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ  

84.12/83.70  

2. ทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย หลังไดรับการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษา สูงกวากอน

การจัดประสบการณดวยเกมการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอเกมการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก

                                                       
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to determine the efficiency of educational  

games developing of analytical thinking skills, 2) to compare analytical thinking skills for  

preschool children before and  after organizing experiences using educational games, and 3) to  

assess  the  satisfaction of  preschool children.  

           The  sample selected  by the purposive sampling was 18 kindergarteners who  studying 

in the second semester of academic year 2010 at Ban Siangsao School. The research  

instruments  were : 1) the educational games, 2) the experience plans to develop of  analytical  

thinking skills,  3) the test  of analysis thinking  skills,  and  4)  satisfaction  questionnaire  of  

preschool children toward educational games.  The  percentage  and  standard  deviation use  

to analyze the data and t–test  for dependent  group  were  employed  in  testing  hypothesis.

The  findings  of  this study  were  as  follows  :

1. The efficiency of educational games  to  develop  analytical thinking skills of  children  

performance  was  84.12/83.70.

2. The analytical thinking skills for preschool children after organizing experiences using  

educational games  was  significantly  higher  than  the  score  of  those  before the experience 

at  .01  level.

3. The satisfaction of the preschool children toward educational games in overall was 

at the high level.

บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6  

กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที ่สมบูรณทั ้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  

ความรู  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ

ในหมวด 4 ยังไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ถึง มาตรา 30  ซึ่งสาระสําคัญของหมวดนี้ครอบคลุม

หลักการ สาระการเรียนรูและกระบวนการจัดการศึกษาที่เปดกวาง ใหแนวทางการมีสวนรวมอยางสรางสรรค 

โดยเฉพาะมาตราที่ 24 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูไวใน (2) วาตองฝกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  

และใน (3) ยังไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด

เปน และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545 : 5-14)

การคิดเปนความสามารถของสมองที่ประมวลขอมูลที่ไดจากการรับรูมาสรางเปนองคความรูในตนเอง  

ซ่ึงสามารถพัฒนาขึ้นไดตั้งแตวัยเด็ก “กระบวนการคิด” จึงเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียนตองจัดใหผูเรียนทุกระดับชั้น  

โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งเห็นอยางชัดเจนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่มุงใหเด็กมี
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พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตาง

ระหวางบุคคล โดยกําหนดจุดหมายซ่ึงเปนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในขอ 10 วา ใหเด็กมีความสามารถ

ในการคิด และแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 31)

นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ยังไดกําหนด

เปาหมายความสามารถในการคิดที่ตองการใหเกิดในผูเรียนระดับปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 4 วา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  

คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ถาสามารถพัฒนาใหเกิดในตัวผูเรียนก็จะนําไปสูการเกิดโครงสรางกระบวนการคิด  

ทําใหผู เรียนมียุทธศาสตรการคิดของตนเอง สามารถกํากับและควบคุมกระบวนการคิดของตนได (สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549 : 61)  

การคิดของเด็กปฐมวัยเปนกระบวนการที่เ กิดขึ ้นในสมองที่มีผลจากการรับรู สิ ่งตางๆที่เกิดขึ ้นใน

ชีวิตประจําวันทั้งที่เด็กรูตัวหรือไมรูตัว การคิดของเด็กปฐมวัยจะเกี่ยวของกับโครงสรางของสมองและกระบวนการ

ทํางานของสมอง ซึ่งการทํางานของสมองจะพัฒนาดานการคิดของเด็ก จากการสังเกตเด็กปฐมวัยจะพบวาการคิด

ของเด็กเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อเด็กคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดเปนพฤติกรรมหรือสะทอนออกมาในรูปการกระทํา  

เพราะสมองเปนสวนสําคัญท่ีเก่ียวของสัมพันธกับการคิด เด็กจะเริ่มตนพัฒนาดานการคิดจากการรับรูของประสาท

สัมผัสซึ่งเปนประสบการณแรกหรือเปนขั้นตนของพัฒนาการทางการคิด  การคิดของเด็กเปนไปตามสิ่งที่เด็กเห็น 

ไดยิน รูรส รูสึก ซึ่งเปนการรับรูทางประสาทสัมผัสทั้งหาหรือที่เรียกวา ขั้นประสาทรับรู (Sensorimotor Stage)

และพรอมที่จะพัฒนาไปขั้นกอนปฏิบัติการ (Preoperational Stage) ในแตละขั้นของพัฒนาการ เด็กจะพัฒนา

เคร่ืองมือในการคิด คือสัญลักษณ (Symbol) เด็กจะมองวัตถุไมเพียงแตวาสิ่งนั้นเปนอะไร แตจะมองวาสิ่งนั้นเปน

ตัวแทนหรือใชแทนอะไรไดบาง โดยใชคําพูดเปนการสื่อความหมาย ประสบการณซ้ําๆ จะชวยใหเด็กพัฒนาไดเร็ว

ขึ้น (อารมณ สุวรรณปาล. 2551:8-11)

การคิดวิเคราะหเปนอีกประเภทหนึ่งของการคิดที่เปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต  

บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหจะมีความสามารถในดานอื่นๆ เหนือกวาบุคคลอื่นๆ ทั้งทางดาน

สติปญญาและการดําเนินชีวิต การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เปนทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได 

ซึ่งประกอบดวยทักษะสําคัญ คือการสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกตใช การประเมิน การ

จําแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยง

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ การตั้งสมมุติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาคนควา และการตัดสินใจในสิ่งตางๆ โดยใช

เกณฑการตัดสินใจดวยเหตุผล  ทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดระดับสูงที่เปนองคประกอบสําคัญของ

กระบวนการคิดทั้งมวล  ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา  (ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 2551:48)   

การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมการคิดของเด็กปฐมวัย จากคุณลักษณะที่พึงประสงค คุณลักษณะตาม

วัย  สาระที่ควรเรียนรูและประสบการณสําคัญที่กลาวไวในหลักสูตร เมื่อพิจารณาแลวสาระที่ควรเรียนรูจะสงเสริม

ดานการคิดของเด็กในเรื่อง การใชภาษา จินตนาการ ความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาดวยตัวเอง เมื่อครูนํา

สาระที ่ควรเรียนรู ในหลักสูตรมาวางแผนการจัดประสบการณ ใชวิธีการที่เนนหรือกระตุนใหเด็กไดคิดจาก

ประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงผานกิจกรรมหลัก  เด็กจะไดประสบการณตรงและพัฒนาดานการคิดโดย

ที่เด็กไมรูตัว  ดังนั้นครูจะตองวางแผนการจัดประสบการณดวยการนํากระบวนการคิดไปใช (อารมณ  สุวรรณปาล.  
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2551 : 8-33) การจัดกิจกรรมและประสบการณเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาการคิด  ครูปฐมวัยตองเปนผูรูจักคิดหา

กิจกรรมทางการคิดมาจัดเปนประสบการณใหกับเด็ก และเขาใจหลักการและวิธีการจัดประสบการณอยางถกูตอง  

ซึ่งหลักการจัดประสบการณในการพัฒนาดานการคิด คือ จัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ  

ปฏิบัติโดยการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร เลนเกมการศึกษา ฝกแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน (อารมณ  สุวรรณปาล. 2551:8-35) โดยเฉพาะเกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนา

สติปญญา  มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมก็ได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต  คิดหา

เหตุผล  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที/่ระยะทาง  

(กระทรวงศกึษาธิการ. 2546:66) เกมการศึกษาเปนเกมที่เปนพื้นฐานทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่มุงเนนการ

สังเกต  คิดหาเหตุผลและแกปญหาจากการเลน ในการเลนเด็กจะเปนผูวางแผนและเลนเกมเอง (อารมณ สุวรรณ

ปาล. 2551 : 8-38) และเกมการศึกษา (Didactic Games) ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดเกิดการเรียนรู  ได

ใชสติปญญาในการสังเกต คิดหาเหตุผลและแกปญหาโดยพยายามฝกใหใชเวลาสั้นสุด เกมการศึกษาเลนไดทั้งแบบ

เดี่ยวและแบบกลุม เกมการศึกษาเหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ โดยมีจุดประสงคเพื่อ 1) สงเสริมการสังเกต 

จําแนก และเปรียบเทียบ 2) สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 3) สงเสริมการคิดหาเหตุผลและ

ตัดสินใจแกปญหา 4) ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู 5) ปลูกฝงคุณธรรม เชน ความรับผิดชอบ 

ระเบียบวินัย สิ่งที่เด็กเรียนรูจากเกมการศึกษาคือ การฝกคิด (กรมวิชาการ. 2540:44) และจากการศึกษางานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับการคิดและเกมการศึกษา ยังชี้ใหเห็นวา เกมการศึกษาชวยพัฒนาความสามารถในการคิดในเด็ก

ปฐมวัยไดผลดีเปนอยางยิ่ง เชน กัญญชลา ศิริชัย (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

มิติสัมพันธที่มีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผลทําใหเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัด

กิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ มีพัฒนาการดานการคิดอยางมีเหตุผลสูงขึ ้น พจนารถ บุญพงษ (2549 : 

บทคัดยอ) ยังพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนตามแผนการจัดประสบการณโดยใชเกมฝกทักษะการคิด มี

ความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้น และลักษณา แกวกอง (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคดวยเกมการศึกษา ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดประสบการณดานความคิดสรางสรรคดวย

เกมการศึกษามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั ้งไว และสามารถทําใหเด็กมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค

เพิ่มขึ้น  

นอกจากนี้รายงานคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรอง

มาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในระดับกอนประถมศึกษา ยังไดกลาวถึงคุณลักษณะ

ของผูเรียนวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ซึ่งผลการ

ประเมินรอบ 1 ของโรงเรียนบานเซียงเซาอยูในระดับพอใช  ซึ่งผูประเมินไดใหขอสังเกตวาการจัดกิจกรรมในการ

พัฒนาผูเรียนยังไมเดนชัด และในรอบ 2 ผลการประเมินอยูในระดับดีแตยังขาดสื่อและกระบวนการที่ชัดเจน  

โรงเรียนจึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานน้ีในรอบ 3 ใหไดระดับดีมาก

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนในระดับปฐมวัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 

โรงเรียนบานเซียงเซา อําเภอศรีสงคราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ซึ่งจะเปน

แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดดานอ่ืนๆสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี

1.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาท่ีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษาของเด็ก

ปฐมวัย  

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอเกมการศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษา ผูวิจัยได

ศึกษาคนควา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและสังเคราะหนําเสนอเปนกรอบแนวคิด ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ในโรงเรียนกลุม

เครือขายรมสนธิ์ ไดแก โรงเรียนบานนาจาน โรงเรียนบานดงขวาง โรงเรียนบานดอนถอนโคกกลางวิทยาและ

โรงเรียนบานเซียงเซา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 95  

คน  

2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2

โรงเรียนบานเซียงเซา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2553 จํานวน 18 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

ตัวแปรตาม

-  ประสิทธิภาพของเกมการศึกษา 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห  

-  ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย

ตอเกมการศึกษา

ตัวแปรอิสระ

การจัดประสบการณ

ดวยเกมการศึกษา          

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

1. เกมการศึกษา  

2. แผนการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห

4. แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอเกมการศึกษา

การเก็บรวบรวมขอมูล

   1. ทดสอบกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบทักษะการคดิวิเคราะห จํานวน 15  ขอ  

   2. ดําเนินการทดลอง โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเลนเกมการศึกษาตามแผนการจัด

ประสบการณ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที 

3. สังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนักเรียนเลนเกมการศึกษา

4. ประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอเกมการศึกษาหลังการทดลอง

5. ทดสอบหลังการทดลองโดยใชแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหฉบับเดียวกันกับการ

ทดสอบกอนการทดลอง

6. นําคะแนนจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห และแบบประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ไดดําเนินการดังนี้

1.  วิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกมการศึกษา จากคะแนนการสังเกตพฤติกรรม

ในขณะเลนเกมการศึกษา ตามเกณฑการประเมินของแตละหนวย และคะแนนทดสอบหลังไดร ับการจัด

ประสบการณดวยเกมการศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ

2 . วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการจัด

ประสบการณโดยใชเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย  โดยใชสถิติ  t-test แบบ Dependent samples

3. หาคาสถิติพื้นฐานความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยตอเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหจากคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกตพฤติกรรมในการคิดวิเคราะห จาก

ความสําเร็จในการเลนเกมการศึกษา และสัมภาษณขณะท่ีนักเรียนเลนเกมการศึกษา

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



124

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 4(7) : January – June 2012 124

สรุปผลการวิจัย

1. เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเทากับ 84.12/83.70 

สูงกวาเกณฑ  

2. นักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยรวมอยูในระดับมาก

การอภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ

ดวยเกมการศึกษา  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้

   1. เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.12/83.70 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจาก เกมการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดจากการศึกษาชนิด และ

ประเภทของเกมการศึกษา แลวนํามาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกเกมการศึกษาที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของเด็กปฐมวัย จนไดเกมการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ เชน เกมจับคู เกมภาพตัดตอ เกมเรียงลําดับ เกมจัด

หมวดหมู เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ที่มีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีจํานวนที่

เพียงพอกับนักเรียน นําเกมการศึกษาไปจัดประสบการณใหกับนักเรียนโดยใชแผนการจัดประสบการณดวยเกม

การศึกษา การจัดประสบการณดวยเกมการศึกษาของผูวิจัยมีหลากหลายรูปแบบทั้งเลนคนเดียว เลนเปนกลุม 

นักเรียนสามารถเลือกเลนเกมที่ตัวเองชอบ มีการแขงขันเลนเกมกับเพื่อนๆ และเกมการศึกษาไมยากเกินไป  

สอดคลองกับ ธัญลักษณ  ลีชวนคา (2544 : 31) ที่ใชวิธีการใหนักเรียนไดเลนเกมคนละชุด  หรือ 2 คนตอชุด 

นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดชวยเหลือเพื่อน และกอนที่จะนําไปจัดประสบการณใหกับนักเรียน ได

ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไข เมื ่อนําไปให

ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทานประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด  

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษาของ

เด็กปฐมวัย พบวา เด็กที่ไดรับการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากเกม

การศึกษาที่ผู วิจัยสรางขึ้น มีเนื้อหาของรูปภาพสอดคลองกับสาระการเรียนรู ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 มีสีสันสวยงาม รูปแบบในการเลนไมยากเกินความสามารถของนักเรียน และการจัด

ประสบการณดวยเกมการศึกษาเปนกระบวนการที่สงเสริมการเรียนรูของเด็กใหรูจักสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ 

จัดหมวดหมูและเชื่อมโยงซึ่งสงผลตอพัฒนาการทางดานสติปญญา เชน ความสามารถทางคณิตศาสตร สอดคลอง

กับ ผลงานวิจัยของ พัชรี  นันทดี (2553:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานแดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

โดยใชเกมการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชเกมการศึกษาหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยที่ใชเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
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การคิดอื่นๆ ดวย เชน ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ผลงานวิจัยของ กัญญชลา ศิริชัย (2549:บทคัดยอ) 

ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธที่มีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของเด็ก

ปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ มีความสามารถในการคิด

อยางมีเหตุผลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการคิดอยางมีเหตุผลสูงขึ้น พัชรี กัลยา (2551:บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการ

คิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา ความสามารถใน

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธโดยภาพรวม และจําแนกรายดาน

ทุกดาน อยูในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบวา สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และพจนารถ บุญพงษ (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใชเกมฝก

ทักษะการคิด ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนตามแผนการจัดประสบการณโดยใชเกมฝกทักษะการคิด 

มีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้น และยังพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสังคมอีกดวย สอดคลองกับ

งานวิจัยของ มัลลิกา  พวกพล (2549 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการใชเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานสังคม

ของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมดานสังคม ความเอื้อเฟอ 

ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ของนักเรียนปฐมวัย หลังจากไดทํากิจกรรมเกมการศึกษาสูงกวากอนไดทํา

กิจกรรมเกมการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเกมการศึกษา มีคาเฉลี่ย 2.60 อยูในเกณฑระดับมาก เนื่องมาจาก

เกมการศึกษาท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดรับการตรวจสอบ แนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยไดนําไปปรับปรุงใหมีสีสันสวยงาม รูปภาพชัดเจน เนื้อหาสาระของรูปภาพสอดคลองกับสาระการเรียนรูใน

หลักสูตร ดึงดูดความสนใจของนักเรียน และเนื้อหาไมยากเกินไป เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน 

สอดคลองกับคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 5 ป คือ เด็กวัยนี้สามารถบอกความแตกตางของกลิ่น สี เสียง รส 

รูปราง จําแนก และจัดหมวดหมูสิ่งของได นักเรียนไดมีโอกาสรวมกับเพื่อนๆ ใชความคิด ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน

เรียนรูกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ลักษณา แกวกอง (2550) ที่ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอ

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการศึกษาพบวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสงเสริมใหพฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานสูงขึ้นอยางชัดเจน นักเรียนไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม ได

แสดงความสามารถของตนเอง ไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต 

สืบคน ทดลอง  และคิดแกปญหาดวยตนเอง

ขอเสนอแนะ

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป  

1.1 การผลิตเกมการศึกษาควรใหมีปริมาณเพียงพอกับจํานวนของนักเรียนและมีสีสันสวยงาม

1.2 ควรใหนักเรียนไดเลนเกมการศึกษาในชวงกิจกรรมเสรีหรือในเวลาวางดวย เพื่อจะไดชวยพัฒนา

ทักษะการคิดมากข้ึนและยังสงเสริมพัฒนาการดานสังคมอีกดวย
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1.3 ในขณะที่นักเรียนเลนเกมการศึกษา ครูตองคอยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด คอยชวยเหลือ

และใหกาํลังใจ

1.4 ครูควรยืดหยุนเวลาในการเลนเกมการศึกษา ถานักเรียนตองการเวลาเพ่ิม  

1.5 ควรนําเกมการศึกษาไปใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 หรือนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการเรียนรูไดเลนดวย

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ควรมีการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณดวยเกม

การศึกษา

2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณดวยเกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองและเหมาะสมกับอายุและระดับชั้น

2.3 ควรมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมเสริมประสบการณ  

หนังสือนิทาน ชุดกิจกรรม หรือเทคนิคการสอนแบบตางๆ เปนตน
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ความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

The Relationship between Being the Learning Organization and 

the Effectiveness of  Schools under Mueang Nakhon Phanom 

Municipality

นางผาจิต ผาสุข 1  

ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 2  

รศ.อนันต  ปานศุภวัชร 3

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม และเปรียบเทียบตามสถานภาพ  และขนาดของโรงเรียน 

ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาองคการแหงการเรียนรูและแนวทางยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนครพนม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 110 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 30 คน 

และครูผูสอน จํานวน 80 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั ้น เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย ดานการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .47 – .92 และดานประสิทธิผลของโรงเรียน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

.39 – .91 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา 1) การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 3) การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานการคิดอยางเปนระบบ โดย

ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอน สวนดานอื่น ๆ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 4) การเปนองคการ

แหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่

                                                       
1 นักวิชาการ 6 กองการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม
2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 5) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่

ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานงานวิชาการ และดานงานกิจการนักเรียน สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 7) 

การเปนองคการแหงการเรียนรู กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 8) การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน  

ดานที่ตองพัฒนาประกอบดวย ดานทักษะสวนบุคคล ดานแบบแผนทางความคิด และดานวิสัยทัศนรวม สวน

ประสิทธิผลของโรงเรียนดานท่ีตองยกระดับประกอบดวย ดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ ดานงานบุคลากร ดาน

งานอาคารสถานท่ี และดานความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนวทางพัฒนาไวแลว

Abstract

This research was intended to study the relationship between learning organization and 

effectiveness of schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality by comparing the status 

and school sizes, and find the ways to develop learning organization and effectiveness of 

schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality. The samples used in this study consisted 

of 110 people included 30 school administrators and 80 teachers derived from Stratified 

Random Sampling. The tool used in data collection was a rating-scale of questionnaire for 

learning organization and effectiveness of schools with the discrimination between .47 - .92 and 

between .39 - .91 respectively, and the reliability of .87. The statistics employed  in data 

analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson’s simple 

correlation coefficient. 

The results of this research were as follows: 1) The learning organization of schools 

under Mueang Nakhon Phanom Municipality in overall and individual aspects were at the high 

level. 2) The effectiveness of schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality in overall 

and individual aspects were at the high level. 3) The learning organization of schools under 

Mueang Nakhon Phanom Municipality in the opinions of school administrators and teachers in 

overall aspects were not different. Considering in individual aspects, it was found that school 

administrators and teachers had the different opinions at .05 level of significance. The school  

administrators had higher opinions than those of the teachers in systematic thinking. The other 

aspects were not different.4) The learning organization of schools under Mueang Nakhon 

Phanom Municipality in the opinions of school administrators and teachers who worked in 

different sized schools in overall and individual aspects were not different. 5) The effectiveness 
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of schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality in the opinions of school administrators 

and teachers in overall and individual aspects were not different. 6)  The effectiveness of 

schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality in the opinions of school administrators 

and teachers who worked in different sized schools in overall aspects were not different. 

Considering in individual aspects, it was found that there were significantly different at .01 level 

in the aspects of academic and student activities. The other aspects were not different. 7) The 

relationship between learning organization and effectiveness of  schools under Mueang Nakhon 

Phanom Municipality had a positive correlation at .01 level of significance. 8) The researcher 

proposed the ways to develop learning organization of schools in the aspects of personal skills, 

thought patterns and shared vision. In addition, the effectiveness of schools for enhancing 

should be the aspects of administrative tasks, finance and ware affair, personal affair, building 

and environment affair, locality and community relationship.

บทนํา

ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัตนสงผลกระทบใหทุกองคกรตองมีปรับตัวเพื่อความอยูรอดและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหลานี้นับเปนความทาทายสําหรับองคกร กอใหเกิดทั้งโอกาสและขอจํากัดตอการ

ดําเนินงาน และมีผลตอความสามารถในการแขงขัน ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสามารถในการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหม ๆ จึงอยูท่ีความสามารถในการเรียนรูของบุคลากรในองคกร หากบุคลากรขององคกร

ใดมีการเรียนรูท่ีรวดเร็วกวายอมนําองคกรไปสูความสามารถในการแขงขันไดอยางดี (สุพรรณี กุลภา. 2547: 6)  
องคการแหงการเรียนรู เปนแนวคิดที ่มีจุดเนนที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรใหมีความรู 

ความสามารถในการจัดการกับการเปล่ียนแปลงที่ เ กิดขึ้นตลอดเวลาบุคลากรในองคกรจะตองมีความรู 

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญอยางแทจริงโดยการมุงมั่นพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู และทักษะอยาง

ตอเนื่องดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ครอบคลุมตั้งแตระดับบุคคลจนถึง

ระดับองคกรกลาวคือจะตองมีเปาหมายและมีระบบงานในการพัฒนาผูนําและบุคลากรทุกคนในองคกร โดยการ

สงเสริมและยกระดับการเรียนรูใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม องคกรแหงการเรียนรูยังสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554)  ที่มุงเนนการพัฒนาคนใหมีความสามารถในการเรียนรู  

โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูเปนกลุมจนติดเปนนิสัยเพื่อใฝหาความรูไปตลอดชีวิต (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ 2550 : 9)

ดังนั้น องคการแหงการเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในองคกรที่ตองการอยู

รอดภายใตสภาพแวดลอมในยุคสมัยของโลกแบบโลกาภิวัตน ดังนั้น ผูบริหารองคกรจึงตองเพียรพยายามที่จะ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการกระตุนเรงเราและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่

จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา การเรียนรูของบุคลากรจึงเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการอยูรอดและการ
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เจริญเติบโตขององคกร ดังนั้น องคกรจะตองปรับเปลี่ยนเปนองคกรแหงการเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(จําเรียง วัยวัฒน และเบญจมาศ อ่ําพันธ. 2540 : บทนํา)   

โรงเรียนก็นับไดวาเปนองคกรการศึกษาที่มีหนาที่บริการอยางหนึ่ง เปนองคกรแรกที่จะตองมีการจัด

การศึกษาในดานของการสรางความเปนเลิศ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6 (2545 : 4) กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู

รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เห็นไดวาโรงเรียนเปนองคกรทางการศึกษาที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของ

ประเทศชาติอยางยิ่ง แตโรงเรียนจะเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร  ถาหากบุคลากรภายในองคกรไมมีการ

พัฒนา คือ ไมมีการเรียนรูซึ่งกันและกันหรือไมมีการบริหารจัดการที่เปนระบบที่ตรวจสอบและประเมินได การที่

โรงเรียนจะเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล บุคลากรภายในโรงเรียน

จะตองมีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องและมีหนาที่ตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ  โครงสรางองคกร

ของโรงเรียนจะตองมีความยืดหยุน มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยรวดเร็ว สื่อสารไดถูกตอง  ตลอดจนมีการทํางาน

เปนทีม ลักษณะดังกลาวเรียกวา ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน (สุพรรณี กุลภา. 2547 : 2-3)

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จตองทุมเทความพยายามในทุกดานจากบุคคล

ท่ีเก่ียวของ ตองมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและทาทาย ตองมีทรัพยากรที่เพียงพอและ

มีคุณภาพ ตองมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการสอน เทคโนโลยี ตองมีภาวะความเปนผูนําทั้ง

ผูบริหารและคณะครูตองมีบรรยากาศแหงการยอมรับนับถือและไววางใจซึ่งกันและกัน ความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนเปนผลสืบเนื่องจากการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่ง

ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาโรงเรียนจนเกิดผลสําเร็จ นําพาโรงเรียนไปสู

ความเปนองคการแหงการเรียนรู (วิโรจน สารรัตนะ. 2544 : 38)

จากเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรู กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แนวทางพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและแนวทางยกระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให

บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย

           ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี

           1. เพื่อศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม

2. เพื่อเปรียบเทียบการเปนองคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม  
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4. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรูและแนวทางยกระดับประสิทธิผลของโรงเรยีน

สงักัดเทศบาลเมืองนครพนม

สมมติฐานการวิจัย

ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานของการวิจัย ดังตอไปน้ี

           1. การเปนองคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูใน

ระดับมาก

2. การเปนองคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนจําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน แตกตางกัน

3. การเปนองคการแหงการเรียนรู กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมมี

ความสัมพันธในทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย

           การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม ผูวิจัยศึกษาองคการแหงการเรียนรู ตามแนวความคิดของ เซ็งเก (Senge. 2006 : 126 –

216) และประสิทธิผลของโรงเรียน ตามคูมือการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน. 2549 : 29-57) 

ตัวแปรที่ศึกษา

         1. ตัวแปรอิสระ

              1.1 สถานภาพ แบงเปน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน

               1.2 ขนาดของโรงเรียน แบงเปน ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ

          2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย

2.1การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตาม

แนวความคิดของเซ็งเก (Senge. 2006:126–216) ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ 1) การคิดอยางเปน

ระบบ 2) ทักษะสวนบุคคล 3) แบบแผนทางความคิด 4) วิสัยทัศนรวม และ5) การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามคูมือการจัดการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2549 : 29-57) ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 1) งาน

วิชาการ 2) งานกิจการนักเรียน 3) งานธุรการ การเงินและพัสดุ 4) งานบุคลากร 5) งานอาคารสถานที่และ       

6) งานความสัมพันธกับชุมชน

ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม             

ปการศึกษา 2553 จํานวน130 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน 30 คน และครูผูสอน 100 คน

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



135135

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 4 No. 7 : January - June 2012

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 4 ฉบับที่ 7 : มกราคม – มิถุนายน 2555
Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal; 4(7) : January – June 2012 135

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  

ปการศึกษา 2553 จํานวน 110 คน ไดมาดวยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ไดแก สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน เปนแบบตรวจสอบรายการ

(Checklist) ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักัดเทศบาลเมือง

นครพนม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย

นครพนม เพื่อขอความรวมมือมายังผูอํานวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม ในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 110 ฉบับ ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถาม

กลับคืน 110 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้

1. สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย ความถี่และรอยละ

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ

2.1 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอกับคะแนนรวม ใชการหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

2.2  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ

เอฟ และการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  

สรุปผลการวิจัย 

1. การเปนองคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมโดยรวม

และรายดาน  อยูในระดับมาก

2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอน มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการคิดอยางเปนระบบ โดยผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกวา
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ครูผู สอน เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียน และครูผู สอนที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

3. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมไม

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานงานวิชาการ  และดานงานกิจการ

นักเรียน  

4. การเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  โดย

ภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

5. การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนดานที่ตองพัฒนาประกอบดวย ดานทักษะสวนบุคคล

ดานแบบแผนทางความคิดและดานวิสัยทัศนรวม สวนประสิทธิผลของโรงเรียนดานที่ตองยกระดับประกอบดวย

ดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ ดานงานบุคลากร ดานงานอาคารสถานที่ และดานงานความสัมพันธกับชุมชน

ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนวทางพัฒนาไวแลว

การอภิปรายผลการวิจัย

           ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีต้ังไวดังน้ี

1. การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เน่ืองมาจากโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมไดเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการจัดระบบ

บริหารจัดการ และแกไขปญหาในโรงเรียนรวมกัน มีการแลกเปลี ่ยนความรู โดยวิธีการตาง ๆ อยู เสมอ มี

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนใหบุคลากรมีการระดมสมอง อีกทั้งสงเสริมให

บุคลากรในโรงเรียนเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง ผุดผอง (2547: บทคัดยอ)

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบวา การเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   สวนประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีการวางแผนดานการ

จัดทําเอกสารทางวิชาการ  งานธุรการ การเงินและพัสดุ ครุภัณฑ อยางครบถวน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบงานอยางชดัเจน  และมีการสรางและบํารุงขวัญบุคลากร มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ นําผลการ

นิเทศมาใชปรับปรุงพัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง  และใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ตลอดจนการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและองคกรตางๆ ในทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของ

สมบัติ บุญเกิด (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก

2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มุงใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหมี
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การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดังนั้นการที่จะนําพาองคการไปสู

เปาหมายของโรงเรียนไดนั้น ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมตองมุงพัฒนาโรงเรียนใหเปน

องคการแหงการเรียนรู ตองพัฒนาตนเอง และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางหลากหลายในการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณี กุลภา 

(2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนตามการรับรูของขาราชการครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย ผลการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 20 ป  

และมีประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป มีการรับรูความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน  ไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และทันสมัย อีกทั้งดานสภาวะแวดลอมและวัฒนธรรม

ตาง ๆ สงผลกระทบตอทุกโรงเรียน ดังนั้นทุกโรงเรียนตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เพื่อนําโรงเรียนไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  อีกทั้งในการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม ตองผานการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก ทําใหทุกโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มี

ความกระตือรือรนในการพัฒนาโรงเรียน ในทุกๆ ดาน เพื่อที ่จะไดมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ (2545:60)  ไดศึกษาปจจัยทางการบริหารกับ

ความเปนองคกรแหงการเรียนรู  โรงเรียนประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 ผลการศึกษาพบวา การ

เปรียบเทียบระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู และระดับพัฒนาปจจัยทางการบริหาร ระหวางโรงเรียนขนาด

เล็ก กลาง ใหญ พบวามีระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน

3. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียน 

สงักัดเทศบาลเมืองนครพนม มีจุดมุงหมายหรือความตองการความสําเร็จในการบริหารงานในโรงเรียนเชนเดียวกัน 

ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงาน คอยควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ครูผูสอน เพื่อใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้น ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสวน

ครูผูสอนมีบทบาทในการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบริหารโรงเรียน และปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ดวยความเต็มใจ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผูสอนดวย เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน 

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดการศึกษาในปจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในระดับตาง ๆ รวมทั้งสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตางเห็นความสําคัญของ

การปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะการนําเอาหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การกระจายอํานาจ และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มาใชในการบริหารจัดการในโรงเรียน สงผลใหผูบริหารโรงเรียน ครู รวมทั้งผูที่มีสวน

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาเกิดการตื่นตัวแสวงหาความรู ขาวสาร แนวทางปฏิบัติตาง ๆ เพื่อปรับปรุงเทคนิคใน

การบริหารงาน สอดคลองกับงานวิจัยของอนันต กตารัตน (2545:บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน

ของผูบริหารที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกันมีระดับประสิทธิผลการบริหารงาน

โดยรวมไมแตกตางกัน
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4. การเปนองคการแหงการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มี

ความสัมพันธในทางบวก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่เปนองคการแหงการเรียนรู ในระดับมาก จะสงผลให

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากเชนกัน เพราะคุณลักษณะหรือองคประกอบของการเปนองคการแหงการ

เรยีนรูทั้ง 5 ดาน ลวนเพิ่มศักยภาพของคนทํางานและเมื่อคนทํางานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น กลาวคือ มีการคิดอยาง

เปนระบบ มีทักษะสวนบุคคล มีแบบแผนทางความคิด มีวิสัยทัศนรวมและมีการเรียนรูรวมกันเปนทีม ยอมทําให

ประสิทธิผลขององคการเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว สอดคลองกับงานวิจัยของปยะ ทรัพยสมบูรณ(2545 : บทคัดยอ)

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา 

โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ

ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

1.1  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนควรรวมกันสรางบรรยากาศองคการแหงการเรียนรูและจัดระบบ

ในโรงเรียนใหเอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางจริงจังตอเนื่องและยั่งยืน 

1.2 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรพัฒนาการบริหารโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายที่กําหนดไวในแผนกลยุทธการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยการบริหารแบบกระจายอํานาจเพื่อความ

สะดวกคลองตัว เปนอิสระตรงตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยผูมีสวนไดสวนเสียคัดเลือก

ตัวแทนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

         2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง

นครพนม

2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดเทศบาลเมืองนครพนม

2.3 ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

สงักัดเทศบาลเมืองนครพนม

2.4 ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาล

เมืองนครพนม

2.5 ควรประเมินการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
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บทวิจารณหนังสือ

อาทิวรรณ โชติพฤกษ. 2553. กาวสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพ. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ผศ.ดร.สุเทพ  การุณยลัญจกร 1

บทคัดยอ

หนังสือชื่อ “กาวสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพ” เขียนจากประสบการณในการทําวิจัยของผูเขียน และ

จากการอานบทความและหนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากหนังสือ 2 เลม อันไดแก 

The Craft of Research โดย Wayne C. Booth, Gregory G. Colombและ Joseph M. Williams เลมหนึ่ง 

และอีกเลมหนึ่งไดแก Public Speaking for Scientists and Engineersโดย Peter Kenny หนังสือเลมนี้แสดง

ใหเห็นวา มีกาวใหญ ๆ สามกาวที่จะนําพาผูอานไปสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งผูอานจะตองกาวไปตามลําดับ

ใหครบดังตอไปนี้ การวางแผนการทําวิจัย การเขียนงานวิจัย และการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ และ

ยังมีบทเสริมทายที่วาดวยจรรยาบรรณนักวิจัย การวิจารณหนังสือนี้มีการนําเสนอจุดเดนของหนังสือ และจุดที่พึง

แกไข เพ่ือจะทําใหหนังสือมีความสมบูรณย่ิงข้ึนในการพิมพคร้ังตอไป

Abstract

The book entitled ‘Steps towards Being a Professional Researcher’ was written from 

the writer’s research conducting experience and from her reading of articles and books relating 

research doing especially from reading the two books namely ‘The Craft of Research’ by Wayne 

C. Booth, Gregory G. Colomb and Joseph M. Williams, and ‘Public Speaking for Scientists and 

Engineers’ by Peter Kenny.An approach to being a professional researcher requires 3 main steps 

to take respectively: planning of conducting research, writing a research report, and presenting 

the work in a given academic meeting.  Moreover, an extra chapter is supplemented after the 

epilogue on a code of ethics for prospective researchers. Apart from this, strengths and 

weaknesses of this book are commented with intention for some corrections and refinements 

in the coming edition.  

คําสําคัญ: นักวิจัยมืออาชีพ

                                                       
1 อาจารยประจําสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เน้ือหา
หนังสือชื่อ “กาวสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพ” ซ่ึงเขียนโดย อาทิวรรณ โชติพฤกษ จัดไดวาเปนคูมือ

แนะนําการทําวิจัยแบบมืออาชีพสําหรับนักวิจัยรุนใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอแนะนําและแนวปฏิบัติ

ในการทําวิจัยใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและนักวิจัยมือใหม ผูเขียนไดกลั่นกรอง นําเอาขอแนะนําตาง ๆ จาก

นักวิจัยพี่เลี้ยง การเขารับการอบรม และสัมมนา ประสบการณของผูเขียนในการลองผิดลองถูกตามขั้นตอนตาง ๆ 

ในการวิจัย รวมถึงขอแนะนําที่ไดจากการอานบทความและหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือ 2 เลม ซึ่งไดแก 

The Craft of Research โดย Wayne C. Booth, Gregory G. Colombและ Joseph M. Williams เลมหนึ่ง 

และอีกเลมหนึ่งไดแก Public Speaking for Scientists and Engineers โดย Peter Kenny เลมแรกใหขอมูล

ผูเขียนในดานคําแนะนําในขั้นตอนตาง ๆ ของการทําวิจัยและทฤษฎีกับเหตุผลสนับสนุนคําแนะนําเหลานั้น สวน

เลมที่สองใหขอมูลในดานขั้นตอนการพูดในที่สาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการพูดในที่ประชุมทาง

วิชาการ การประชุมกลุมยอย หรือการประชุมกรรมการดานวิชาการตาง ๆ

ตามที่ปรากฏในสวนของคํานํา ผูเขียนแบงเนื้อหาการเขียนออกเปน 3 ตอน ตอนแรกเก่ียวของกับ

ภาพรวมของขั้นตอนตาง ๆ ของการทํางานวิจัย เชน การวางแผนการทํางานวิจัย ซึ ่งรวมถึงการเลือกหัวขอ

งานวิจัย การตั้งคําถามวิจัย การคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการใชขอมูลเหลานั้นเพื่อ

เปนแนวทางในการตอบคําถามวิจัยที่ตั้งขึ้น เนื้อหาในตอนที่ 2 กลาวถึงเทคนิคการเขียนงานวิจัยที่ดี ในสวนนี้ 

ผูเขียนไดอธิบายถึงองคประกอบของการเขียนรายงานวิจัย วิธีการเขียนรางงานวิจัย การเขียนบทนํา และแนวทาง

ในการตรวจทานแกไขงานวิจัยครั้งสุดทายกอนการนําเสนอฉบับสมบูรณ และในตอนที่ 3 เกี่ยวของกับการเสนอ

ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ

ผูเขียนไดแนะนําใหผูอานอานหนังสือเลมนี้ตั้งแตตนจนจบในครั้งแรก 1 รอบกอน และในรอบตอ ๆ ไป

ผูอานอาจเลือกอานเฉพาะบางบท ขึ้นอยูกับวาผูอานกําลังดําเนินงานวิจัยอยูในขั้นตอนใด และผูเขียนยังหวังอีกวา 

หนังสือเหลานี้จะเปนประโยชนแกนักวิจัยรุนใหม และสามารถชวยลดเวลาที่อาจตองลองผิดลองถูกดวยตนเองของ

ผูอาน ทําใหผูอานสามารถกาวสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพไดในเวลาอันรวดเร็ว

ผูวิจารณหนังสือเลมนี้เห็นดวยกับผูเขียน วาหนังสือเลมนี้มีประโยชนโดยแทจริง เพราะสามารถลด

จุดออนในการนําเสนองานวิจัยใหปรากฏแกสายตาของผูอื่นที่สนใจหรือเกี่ยวของกับงานของผูวิจัย นอกจากนั้น 

หนังสือเลมนี้ยังเขียนโดยผูเขียนที่มีประสบการณและคร่ําหวอดอยูในวงการวิจัยมานานนับทศวรรษ จนมีชื่อเสียง

เปนที่ปรากฏแกวงการวิชาการระดับนานาชาติ จึงไมตองสงสัยในประเด็นที่วา หนังสือเลมนี้จะนําไปสูความเปน

นักวิจัยมืออาชีพไดจริงหรือไม ผูวิจารณใหความเห็นวาเปนไปไดอยางยิ่ง เพราะผูเขียนหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอ

แนวทางปองกันและแกไขส่ิงท่ีเปนปญหาซ่ึงนักวิจัยบางทานอาจจะเคยเผชิญมาแลว เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหซ้ํารอยกับ

ปญหาเหลาน้ันอีก

ตลอดเสนทางของการไปสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพนั้น ผูอานหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาที่จะตองศึกษาอยู 3

ตอนหรือตองเดินกาวใหญ ๆ สามกาวดวยกัน ดังปรากฏในสารบัญเนื้อหาของหนังสือดังตอไปนี้
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ตอนท่ี1 กาวแรกของการทํางานวิจัย ไดแก การวางแผนการทํางานวิจัย ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหา 3 บท

เรียงตามลําดับคือ การเลือกหัวขอวิจัยและการตั้งคําถามวิจัย การระบุความสําคัญของงานวิจัย และการสืบคน

ขอมูลและการใชขอมูล

ตอนที่ 2 กาวตอมาของการทําวิจัย ไดแก การเขียนงานวิจัย ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหา 11บทเรียง

ตามลําดับตั้งแตบทที่ 4 ไปจนถึงบทที่ 14 อันไดแก ความสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียน การแสดงประเด็น

โตแยง การกลาวอางและหลักฐาน เหตุผลเชื่อมโยงหลักฐานกับขอกลาวอาง การเพิ่มคุณภาพของประเด็นโตแยง 

ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ การรางบทความหรือรายงานวิจัย การเขียนบทนํา การตรวจทานและแกไขราง

บทความ ชื่อเรื่องและบทคัดยอ และการโจรกรรมทางวิชาการ

ตอนท่ี 3 กาวสุดทายของการวิจัย ไดแก การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 

4 บท เรียงตามลําดับตั้งแตบทที่ 15 ไปจนถึงบทที ่18 อันไดแก ปญหาของการพูดในที่สาธารณะ การเตรียมการ

พูดในที่ประชุมวิชาการ อุปกรณชวยในการนําเสนอผลงาน และการปรับปรุงการพูดในระยะยาว

จุดเดนของหนังสือเลมน้ีตามความเห็นของผูวิจารณมีดังตอไปน้ี

จุดเดนประการแรกคือ หนังสืออานงาย ซึ่งรวมถึงเขาใจไดงาย เนื้อหาแตละยอหนาไมยาวเกินไปนัก ทํา

ใหสามารถเขาใจและจับใจความแตละตอนไดอยางรวดเร็ว ทําใหไมเสียเวลาอานมากเกินไป และถาตั้งใจจริงๆ 

ผูอานอาจอานหนังสือเลมน้ีใหจบไดภายในสองหรือสามวันเทาน้ัน

จุดเดนประการที่สองคือ เนื้อหาและการนําเสนอมีลักษณะแปลกใหมและปฏิบัติไดไมยาก รวมทั้งไมอัด

แนนดวยทฤษฎี แตมีหลักการที่เนนประสบการณจากการปฏิบัติจริงที่ผูเขียนเคยทํามาดวยตนเอง การอธิบายจึงมี

การยกตัวอยางประกอบใหเห็นจรงิ

จุดเดนประการที ่สามคือ มีรูปภาพประกอบ และรูปการตูนที ่ชวยใหเขาใจไดดีขึ ้นและยังชวยลด

ความเครียดจากการอานไดอีกดวย

จุดเดนประการที่สี่คือ เนื้อหามีความครบถวนสมบูรณ เหมาะสมอยางยิ่งแกผูตองการเปนนักวิจัยมือ

อาชีพ กลาวคือ นอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนการทําวิจัย การเขียนงานวิจัย และการนําเสนอผลงานในที่

ประชุมวิชาการแลว ยังมีบทเสริมทายเรื่อง “จรรยาบรรณของการวิจัย” ซ่ึง รศ. ดร. ประเสริฐ ภวสันต เขียนจาก

ประสบการณจริงเกี่ยวกับสิ่งที่นักวิจัยควรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการวิจัย โดยยกตัวอยางที่เปน

รูปธรรมใหนักวิจัยไดเห็นจริง ในแงของจริยธรรมที่ควรปฏิบัติ ซึ่งก็นับวาเปนสิ่งเตือนใจที่ดีแกนักวิจัย ซึ่งอาจมี

โอกาสโดงดังเพียงชวงสั้น ๆ แบบไมยั่งยืน ถาหากไรคุณธรรมหรือมีจริยธรรมยอหยอนในขณะทําการวิจัย

จุดเดนประการสุดทายคือ รูปเลมสวยสะดุดตา และราคาหนังสือเหมาะสม ไมถูกไมแพง และมีลักษณะ

เขาขายหนังสือฉบับกระเปา (pocket book) สามารถจะพกพาไดโดยสะดวก ถาผูอานมีเวลาวางเมื่อใดก็สามารถ

จะหยิบข้ึนมาอานได เหมือนอานหนังสืออานเลนโดยท่ัวไป

อยางไรก็ดี การใหคําชมมากมาย โดยไมชี้ขอเสียบาง ยอมจะไมกอประโยชนแกการปรับปรุงในการพิมพ

ครั้งตอไป ซึ่งผูอานรุนใหม ๆ นาจะไดประโยชนจากการวิจารณในสวนนี้ ถามีการปรับปรุงในที่ซึ่งเห็นวาควรจะได

ปรับปรุงใหดีขึ้น เชนในหนา 11 ผูเขียนยกตัวอยางของปญหาการวิจัยในตัวอยางที่ 2 วา ภูเขาน้ําแข็งมีอิทธิพลตอ

สภาพภูมิอากาศอยางไร โดยยกสถานการณวา “ความไมรูถึงอิทธิพลของภูเขาน้ําแข็งที่มีตอสภาพภูมิอากาศ” และ

ในสวนของความสูญเสียก็ยังเปนขอความเดิม คือ “ความไมรูถึงอิทธิพลของภูเขาน้ําแข็งที่มีตอสภาพภูมิอากาศ” 
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ซ่ึงนาจะเปนขอความอื่นมากกวาดังนี้เปนตน การวิจารณเล็ก ๆ นอย ๆ นี้จะกอใหเกิดประโยชนในความ

ระมัดระวังท่ีจะตองตรวจสอบความถูกตองของการนําเสนอเน้ือหา กอนท่ีจะนํามาเผยแพรสูสายตาของผูอาน 

อีกจุดหนึ่งที่จะวิจารณคือ ในสวนของคํานํานั้น ผูเขียนหนังสือเลมนี้ ไดใชคําสรรพนามแทนตัวผูอานวา 

“ทาน” แตในบทตาง ๆ ของการนําเสนอเนื้อหา ผูเขียนไดใชสรรพนามแทนตัวผูอานวา “คุณ” ซึ่งไมคงเสนคงวา 

จึงอยากใหมีความสอดคลองกันในการใชคําๆ เดียวกันในการพาดพิงถึงสิ่งเดียวกันในทุกที่ของหนังสือ ผูวิจารณ

หวังวา สิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ดังที่กลาวมานี้จะกอใหเกิดประโยชนในดานความระมัดระวังเกี่ยวกับการตรวจสอบความ

ถูกตองของการนําเสนอเน้ือหา กอนท่ีจะมีการเผยแพรสูสายตาของผูอานตอไป

กลาวโดยสรุป หนังสือ “กาวสูความเปนนักวิจัยมืออาชีพ” มีคุณคาโดยแทจริง นาอาน อานสบายไม

เครียด และควรหาซื้อมาอานอยางไมตองลังเล เพื่อวาเมื่อผูอานซึ่งเปนนักวิจัยมือใหม (หรือมือเกาก็ตาม) ไดปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเหลานั้นในหนังสือ และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมา ก็เชื่อไดวาผูอานทานนั้น เขาขายของการ

เปนนักวิจัยมืออาชีพไดแลว
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิการไดกําหนดคําแนะนําการเตรียมตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับ

สําหรับการตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอน

การตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได

วิธีการเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับ  พิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับน้ี การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท

ภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดให

พิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดียวกันที่เปนภาษาไทยและ

ตามดวยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งตอไป

ใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษควรใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบ

ความถูกตองดานการใชภาษากอน

2. การพิมพ  ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหนากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 

นิ้ว) ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษดานบนและลาง ดานละ 2 นิ้ว ดานซายและขวา 

ดานละ 1.25 น้ิว  จัดคอลัมนเดียว ใสเลขหนากํากับทุกหนา

3. รูปแบบตัวอักษร  ใชตัวอักษรแบบ Angsana new ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผูเขียนและหัวขอ

หลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษร

ขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใชตัวอักษรขนาด 12 

pt. ตัวปกติ

4. จํานวนหนา  ความยาวของบทความไมควรเกิน 12 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง

5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ  ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขียนคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน

เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิและกราฟให

อยูดานลางพรอมท้ังคําอธิบายส้ัน ๆ ท่ีส่ือความหมายไดครบถวน

6. ประเภทของตนฉบับ   

6.1 บทความวิจัย (Research article)  เปนการนําเสนอผลการวิจัยอาจเปน Concept paper

หรือผลงานวิจัยท่ีสําเร็จสมบูรณแลวซ่ึงผูเขียนไดดําเนินการดวยตัวเอง
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6.1.1  สวนประกอบตอนตน

          1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควร

เกิน 100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัว

แรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัว

เอนไมตองขีดเสนใต กรณีระบุช่ือสามัญของส่ิงมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสช่ือวิทยาศาสตรดวย

      2) ชื่อผูนิพนธ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล 

ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัยในสวนลางของ

หนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)

       3) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 300 

คํา เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น ตรงประเด็น 

ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ

   4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการวิจัย

ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาวิชาที่ทําวิจัย การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษา

6.1.2  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร  ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร 

คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร และอื่น ๆ  ใหมีองคประกอบดังนี้

1) บทนํา (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวิจัย เหตุผล

การทําวิจัย เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและวัตถุประสงคการวิจัย

2) วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จํานวน

ตลอดทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล

การวิเคราะหทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล

3) ผลการวิจัย  (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น   

โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่

ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบายผลการวิจัย

ใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ 

4) วิจารณผลการวิจัย (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลอง

หรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะ

เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน

5) ขอเสนอแนะ เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและ

ประเด็นท่ีเปนแนวทางการทําวิจัยตอไป

6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยาง

ครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style
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6.1.3  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแกภาษาศาสตร 

สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชีและอื่น ๆ ใหมีองคประกอบดังนี้

1)  บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิ

หลังความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเหตุผลของการทําวิจัย

2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ

วัตถุประสงคการวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวิจัยท้ังหมด

3)  สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) เปนความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุ

ความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา

4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) กําหนดกรอบความคิดการวิจัย เปนกรอบที่เปนแนว

ทางการทําวิจัยดานเน้ือหาสาระ ประชากรและกลุมตัวอยาง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตัวอยาง การสุมตัวอยาง 

ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการทําวิจัย

5) วิธีดําเนินการวิจัย  (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เชน การ

สํารวจ การศึกษาเอกสาร การทดลอง  และอ่ืน ๆ

6) เครื่องมือการวิจัย ชนิดของเครื่องมือ วิธีสราง การทดลองใช และการปรับปรุง

เคร่ืองมือการวิจัย

7) การเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและระยะเวลาการรวบรวมขอมูล

8) การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

9) ผลการวิจัย  รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสําคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น

จากผลการวิเคราะหหรือสังเคราะหในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัย

ดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ 

แทรกในเน้ือหาพรอมท้ังอธิบายผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ

10) การอภิปรายผลการวิจัย เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรือแตกตางจาก

วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทาง

ทฤษฏีหรือผลการวิจัยอะไรสนับสนุน

11) ขอเสนอแนะ นําเสนอผลการวิจัยที่เดนชัดสมควรนําไปใชประโยชนอยางไรและแนว

ทางการทําวิจัยตอไป

12) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยางครบถวน 

โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style

6.2 บทความทางวิชาการ (Review article)  เปนบทความที่ผูเขียนไดเรียบเรียงโดยศึกษา

คนควาจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณของผูเขียนหรือถายทอดจากผูอื่น มีวัตถุประสงคเพื่อ

เผยแพรความรู องคความรู การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณคาและเปนประโยชนทางวิชาการของสาขาตาง ๆ 

6.2.1  สวนประกอบตอนตน

1) ช่ือเร่ือง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 

100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก 
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ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม

ตองขีดเสนใต กรณรีะบุช่ือสามัญของส่ิงมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสช่ือวทิยาศาสตรดวย

   2) ชื่อผูเขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล 

ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัยในสวนลางของ

หนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)

      3) สาระสังเขป  (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหา

สาระครบถวนตามเร่ืองเต็ม ใหเขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา

   4) คําสําคัญ  (Keywords)  ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ 

ส่ิงที่ศึกษา ผลการศึกษา สาขา การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา 

6.2.2  เนื้อหาในบทความวิชาการ  มอีงคประกอบดังนี้

1) บทนํา  (Introduction) กลาวถึงความนาสนใจของเรื ่องที่นําเสนอ  กอนเขาสู 

เน้ือหา

2) เนื้อความ (Content) ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อ

เร่ืองน้ันเปนเน้ือหาใหมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน

3) สรุป (Conclusion) เปนการยอเฉพาะขอมูลจากเนื้อความใหสั้น  ไดเนื้อหาสาระ

ของเน้ือความครบถวน

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) โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพและหนาที่อางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขางหลัง

ขอความท่ีตองการอางอิง  เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความน้ัน  ดังน้ี

7.1 การอางอิงชื่อบุคคล  คนไทยใหลงช่ือตัวและนามสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะช่ือสกุล

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 ใหใสช่ือทุกคน  

(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  ใหระบุชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ

ตัวอยางการอางอิง

(สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 2549 : บทคัดยอ)

(Thai   Environment Institute. 2006 : abstract)

7.3 เอกสารอางอิง  (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม  โดยรวบรวมรายการเอกสาร

ทั้งหมดที่ ผูเขียนไดใชอางอิงในเนื้อความ  พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรตามลําดับอักษรของผูแตง  และ

ใหใชการอางอิงแบบ  APA (American  psychological  association  citation  style) ดังนี้

หนังสือ (Book)

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานท่ีพิมพ :  สํานักพิมพ.

บทความจากองคกรหรือหนวยงาน

ช่ือองคกร/หนวยงาน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. สถานท่ีพิมพ.

วิทยานิพนธ

ชื่อผูแตง. (พ.ศ.). ชื่อเรื่อง . วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).

บทความจากหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะบท   (Book  article  or  chapter)

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ/บท/ตอน. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ (หนา). 

สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ.

บทความจากวารสารหรือนิตยสาร  (Journal  or  magazine  article)

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา.

บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper  article)

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ/ด/ว). ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนาซ่ึงปรากฏบทความ.

บทความจากฐานขอมูลอินเตอรเน็ต (Article  from  an internet  database)

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่เผยแพร). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปที่, ฉบับที่. วันท่ีทําการสืบคน. 

จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ.

บทความจากสารานุกรม ( Encyclopedia article)

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน สารานุกรม (เลมที่,หนา). สถานที่พิมพ  : 

สํานักพิมพ.
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เอกสารจากฐานขอมลู CDªROM (CDªDocument)

ช่ือผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ : ช่ือหนังสือ. (จากแหลงขอมูล CD-Document เลขที่)

เว็บไซต (Website)

ชื่อผูแตง. ( ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, วันท่ีทําการสืบคน. 

จาก URL

8. การสงตนฉบับ  ใหนําสงตนฉบับที่พิมพหนาเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผนซีดี 1 ชุด พรอมระบุ

ช่ือบทความและผูนิพนธไวบนแผนซีดีดวย โดยนําสงดวยตัวเองหรือทางไปรษณีย ที่

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

โทรศัพทและโทรสาร 042-744010

9. ลิขสิทธิ์  ตนฉบับที ่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเปน

กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะไดรับ

อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร

10. ความรับผิดชอบ  เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนทั้งนี้ไมรวม

ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
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ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศาสตราจารย ดร.ประนอม จันทรโณทัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย อุดมศิลป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย ดร.กฤตติกา แสนโภชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  สรอยน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  สิงหยะบุศย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย ดร.ภูมิศักดิ์  อินทนนท มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย ดร.ศิริ  ฮามสุโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

รองศาสตราจารยอภิญญา  รูปงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารยนิวัฒ  เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองศาสตราจารยบําเพ็ญ เขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารยเทิดศักดิ์ คําเหม็ง มหาวิทยาลัยขอนแกน

รองศาสตราจารยรัตนา  อัตตปญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารยเทียมจันทร  พานิชยผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกิจ  พลประถม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ เจิมจิตตพรชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  การุณยลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร  วรพุทธพร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  วงศคําจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ผูอํานวยการสถาบันพระปกเกลา

ดร.อมรรัตน  พันธงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.ฉัฐวีณ  สิทธิ์ศิรอรรถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.วนิดา  หงสมณีรัตน มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ปรีดา เบ็ญคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.เพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์  กระทรวงสาธารณสุข
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