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          การวิจัยพัฒนารูปแบบ 

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์1 
 

คําวา “Model”  เปนคําภาษาอังกฤษที่เขามามีบทบาทในการทําวิจัยและวิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยใชคําวา รูปแบบ ตนแบบ แบบแผน แบบจําลอง เปนตน สําหรับในเอกสารฉบับนี้จะใชคําวา 
“รูปแบบ” เนื่องจากเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการวิจัยและการศกึษา 

 

ความหมายของรูปแบบ  

มีผูใหความหมายของ “รูปแบบ (model)” ดังนี้  
 

ผูใหความหมาย ความหมายของรูปแบบ  
อุทุมพร จามรมาน (2541: 22) รูปแบบหมายถึงโครงสรางของความเกี่ยวของของหนวยตางๆ หรือตัวแปร

ตางๆ ดังนั้น รูปแบบจึงนาจะมีมากกวาหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปร
ตางๆ มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธและเชิงเหตุและผล 

เยาวดี  วิบูลยศรี  (2544 : 27) รูปแบบคือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจ 
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณ หรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏ โดย
ใชการสื่อสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง
ตอเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร ใหสามารถเขาใจไดงาย และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอเรื่องราว หรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับ
ภายใตหลักการอยางมีระบบ 

ทิศนา  แขมมณี (2545 : 218) รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน  เปนคําอธิบาย เปนแผนผัง  ไดอะแกรมหรือ
แผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น  
รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบ 
ความรู ความเขาใจในปรากฏการณทั้งหลาย  

 
 
 

                                                           
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผูใหความหมาย ความหมายของรูปแบบ  
บุญชม  ศรีสะอาด (Online) รูปแบบหมายถึงโครงสรางแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ตางๆ หรือตัวแปรตางๆ สามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือใน
ระบบตางๆ อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

รัตนะ  บัวสนธ (2552 : 124) ความหมายของรูปแบบจําแนกออกเปน 3 ความหมาย  ดังนี้  
1) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริง  
รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก 
โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ เปนตน  
2) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจัก
กันในชื่อที่เรียกวา “Mathematical Model” 
3) แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  รูปแบบ
ในความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการ
ประเมิน เปนตน 

  
จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ  วิธีการ

ดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคได  
 

ประเภทของรปูแบบ 

รูปแบบสามารถจําแนกออกไดหลายประเภท ไดมีผูจําแนกประเภทของรูปแบบ  ดังนี้  
สมิธ และคณะ (Smith and others. 1980 : 461) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
 1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  จําแนกออกเปน  
      1.1  รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบินจําลอง หุนไลกา  

หุนตามรานตัดเสื้อผา 
  1.2  รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน การทดลอง
ทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนจะทําการทดลอง เครื่องบินจําลองที่บินได หรือเครื่องฝกหัดบิน เปนตน  รูปแบบ
ชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 
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 2.  รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน 
  2.1 รูปแบบขอความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) เปนการ

ใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงานคําอธิบายรายวิชาเปนตน  

Bertalanffy (1968 : 24) ผูสรางทฤษฎีระบบกลาววาการมีรูปแบบขอความนั้นแมบางครั้งจะเขาใจยาก แตก็ยัง
ดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลย เพราะอยางนอยก็เปนแนวทางในการสรางรูปแบบประเภทอื่นตอไป 

   2.2  รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Model) เชน  สมการ และโปรแกรมเชิงเสน  เปนตน  

  Keeves  (1988 : 561-565) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
  2.2.1 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญใช

ในดานวิทยาศาสตร  เชน  รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางขึ้นโดยใชหลักการเปรียบเทียบโครงสรางของรูปแบบ
ใหสอดคลองกับลักษณะที่คลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและความรูที่มีอยูในลักษณะนั้นดวย  
รูปแบบที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษไดและสามารถ
นําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง เชน รูปแบบจํานวนนักเรียนในโรงเรียน สราง
ขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ําที่ประกอบดวยทอน้ําเขาและทอน้ําออก ปริมาณที่ไหลเขาถังเปรียบเทียบได
กับจํานวนนักเรียนที่เขาโรงเรียน อัตราการเกิด  อัตราการยายเขา อัตราการรับเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑ สวนปริมาณ
น้ําที่ไหลออกเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพนเกณฑการศึกษา การยายออก 
การจบการศึกษา สําหรับปริมาณน้ําที่เหลือในถังเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เหลืออยูในโรงเรียน เปน
ตน  จุดมุงหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียนในโรงเรียน    

  2.2.2 รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการ
บรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด  
องคประกอบ  และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใชขอความในการอธิบายเพื่อให
เกิดความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหยากแกการทดสอบ
รปูแบบ แตอยางไรก็ตามไดมีการนํารูปแบบนี้มาใชกับการศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน 

  2.2.3 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร(Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความ 
สัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชใน
ดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้สวนมาก
พัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ  

  2.2.4 รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่เริ่มจากการนําเทคนิคการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ทําใหสามารถศึกษา
รูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้คือตองสรางขึ้นจากทฤษฎีที่
เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แตละสมการแสดงความสัมพันธ
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เชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ  
รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก  

       1) รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความ สัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไมมีความสัมพันธ
ยอนกลับ  

             2) รูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเปนทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุและ
เชิงผลพรอมกัน  จึงมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับได   

 Steiner  (1988 อางถึงใน เสรี  ชัดแชม. 2538 : 7) ไดจําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
  1.  รูปแบบเชิงกายภาพ  (Physical Model)  จําแนกออกเปน  
     1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เชน รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริง  แตมี
ขนาดยอ  
     1.2 รูปแบบสําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เปนรูปแบบจําลองที่ออกแบบไวเพื่อเปน
ตนแบบผลิตสินคา  ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอนแลวจึงผลิตสินคาตามรูปแบบนั้น  
   2.  รูปแบบเชิงแนวคิด  (Conceptual Model)  จาํแนกออกเปน  
  2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เปนรูปแบบหรือ
แบบจําลองที่สรางขึ้นโดยจําลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว เชน รูปแบบที่สรางมาจากทฤษฎีการคงอยูของ
นักเรียนในโรงเรียน  เปนตน  
   2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เปนรูปแบบที่สราง
ขึ้นมาเพื่ออธิบายทฤษฎี หรือปรากฏการณ  เชน รูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ  เพื่อ
นําไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน  เปนตน 
 จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปไดวาการแบงประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ  
 

องคประกอบของรูปแบบ  
มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ  ดังนี้  
Brown and Moberg (1980:16-17)ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System 

Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) กลาววาองคประกอบของรูปแบบ
ประกอบดวย  1)สภาพแวดลอม  (Environment)  2)เทคโนโลยี  (Technology)  3)โครงสราง  (Structure)   
4)กระบวนการจัดการ (Management Process)  และ  5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)   

สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ (2547 : 354-355)  ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี 
ผลการศึกษาพบวารูปแบบมีองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก 1)คุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดีที่ตองพัฒนา  
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2)หลักการและแนวคิดกํากับรูปแบบ และวัตถุประสงคทั่วไปของรูปแบบ  3)กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูนําของคณบดี ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน เนื้อหาการพัฒนา วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม และผลที่ตองการและ 4)แนวทางการนํารูปแบบไปใช เงื่อนไขความสําเร็จ และตัวบงช้ี
ความสําเร็จของรูปแบบ   

ชนกนารถ  ช่ืนเชย (2550 : 179-180) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  พบวารูปแบบมีองคประกอบ 9 องคประกอบ ไดแก 1)ปรัชญาและหลักการของการศึกษาตอเนื่อง        
2)กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง 3)จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง 4)โครงสรางระบบ
บริหารของการศึกษาตอเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาตอเนื่อง  6)วิธีการจัดการศึกษา
ตอเนื่อง  7)สื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูของการศึกษาตอเนื่อง  8)การติดตามและประเมินผลของการศึกษา
ตอเนื่อง  และ 9) การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน      

อัมพร พงษกังสนานันท (2550 : 274-275)ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบวารูปแบบมีองคประกอบ 8 องคประกอบ ไดแก 1)ปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) การประเมินผลการเรียนรู 5)การเทียบโอนความรู 
และประสบการณ และการเทียบระดับการศึกษา 6)การบริหารและการจัดการศึกษา 7)กลุมเปาหมาย และ 8) การ
มีสวนรวมของพอแมและชุมชน    

สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสราง
และความสัมพันธกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตาม
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนหลัก  

 

ลักษณะของรูปแบบที่ดี 
 รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
 1.  รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวาความสัมพันธเชิง
เสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงเสนตรงก็มีประโยชนในชวงของการพัฒนารูปแบบ   
 2. รูปแบบควรนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษโดยเมื่อ
ทดสอบรูปแบบแลวถาปรากฏวาไมสอดคลองกบัขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบนั้นตองถูกยกเลิก  
 3.  รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาไดอยางชัดเจน 
 4.  รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหม และการสรางความสัมพันธ
ของตัวแปรใหม ซึ่งจะเปนการเพิ่มองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กําลังศึกษา  
 5.  รูปแบบในเรื่องใด จะเปนเชนไรขึ้นอยูกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
 

7 

การพัฒนารูปแบบ 
ไดมีผูกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
วิลเลอร (Willer. 1986 : 83) กลาววาการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก  1)การ

สราง (Construct) รูปแบบ และ 2)การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ 
บุญชม ศรีสะอาด (Online)ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดยไดแบงออกเปน 2 

ขั้นตอน ไดแก 1)การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2)การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
บุญสง  หาญพานิช (2546 : 112 - 118) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหแนวความคิด
เกี่ยวกับธรรมชาติความรู องคความรู และการบริหารจัดการศึกษาของไทย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
ความรู กระบวนการจัดการความรู โครงสรางพื้นฐานของการบริหารจัดการความรู โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การสัมภาษณอธิการบดี และการสอบถามผูบริหารระดับผูอํานวยการขึ้นไป 2) การจัดทํารางรูปแบบ
การบริหารการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยนําผลสรุปจากการวิเคราะหสาระจากการสัมภาษณ
อธิการบดีและจากการวิเคราะหแบบสอบถาม นํามาสรุปเปนขอคนพบเพื่อใชเปนฐานในการสรางรางรูปแบบการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยและ 3) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รูปแบบการบริหารจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น จึงปรับปรุงแกไข
รูปแบบการบริหารจัดการความรูตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ (2547 : 73-84) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ” โดยแบงการ
วิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
สถานศึกษาและสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การสรางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
กระจายอํานาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบโดยการ
สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ และ 5) การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ (2547 : 171) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของ
คณบดี” โดยดําเนินการวิจัยเปน 6 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหแนวทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณ 3) การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี 5) การตรวจสอบและการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
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รูปแบบจากผูทรงคุณวุฒิ และ 6) การปรับปรุงรูปแบบและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
คณบดี 

กฤษณผล  จันทรพรหม (2548 : 88) ไดทําวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่
เหมาะสมสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยดําเนินการวิจัยเปน  4 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษา
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร  ตํารา 
บทความวิจัย ฐานขอมูล อินเทอรเน็ตออนไลนทั้งในและตางประเทศ และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มี
ประสบการณเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 2) การสังเคราะหรูปแบบ องคประกอบ โครงสรางของรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง โดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 3)การพัฒนา
รูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง  โดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟายเพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญ 10  คน จํานวน 3 รอบ และ 4)การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําเปนแบบสอบถามเพื่อนําไปสํารวจ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ หลังจากนั้นจึงกําหนดรูปแบบ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ชนกนารถ  ช่ืนเชย (2550 : 72 - 79) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบการศึกษา
ตอเนื่องสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) การนําขอมูลจาก
การศึกษามาวิ เคราะหและสังเคราะห  เพื่อพัฒนาเปนกรอบของรูปแบบในการจัดการศึกษาตอเนื่องของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  3)การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปได โดยกลุมผูเช่ียวชาญดานการศึกษาตอเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 19 คน โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําเปน
แบบสอบถาม เพื่อนําไปใชสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่อง หลังจากนั้นจึงกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องจาก
องคประกอบที่พัฒนาขึ้น 

พรจันทร  พรศักดิ์กุล (2550 : 163 - 175) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวนการงบประมาณของ
โรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ไดแก 1)การกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
งบประมาณ โดยการวิเคราะหเอกสารและฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต 2) การศึกษากระบวนการงบประมาณและการ
มีสวนรวมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษาที่ดําเนินการในปจจุบัน โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะหเอกสาร
งบประมาณของโรงเรียนและสอบถามความคิดเห็นของครูผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะ 
กรรมการสถานศึกษา  3) การจัดทํารางรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
 

9 

โรงเรียนเปนฐาน 4)การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรางรูปแบบ โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
5)การปรับปรุงรูปแบบและนําเสนอรูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณการใช
โรงเรียนเปนพื้นฐาน 

อัมพร  พงษกังสนานันท  (2550 : 108-122) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โดยดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) 
การสรางรูปแบบ ประกอบดวยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) และ 2)การประเมินรูปแบบ 
ประกอบดวยการประเมินรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบ ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา  และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนารูปแบบ 
 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดวาการพัฒนา
รูปแบบแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1)การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2)การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การสราง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากอน 
เปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใชกําหนด
องคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปร
เหลานั้น  หรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตอง
อาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสําคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนยอย ๆ  ดังนี้  
 1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนําสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะห
เปนรางกรอบความคิดการวิจัย 
 1.2  การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้  
  1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการในปจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษาความ
คิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การสอบถาม การสํารวจ การ
สนทนากลุม  เปนตน   
  1.2.2  การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ หรือมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา  เพื่อนํามาเปนสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ   
  1.2.3  การศึกษาขอมูลจากผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การ
สนทนากลุม  (Focus Group Discussion)   เปนตน  
 1.3  การจัดทํารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2  มาวิเคราะหและ
สังเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดการวิจัย เพื่อนํามาจัดทํารูปแบบ   
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  อยางไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว ผูวิจัยยัง
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได  
 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ  ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอนแรกแลว 
จําเปนที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแมจะพัฒนาโดยมี
รากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยที่ผานมา  แตก็เปนเพียงรูปแบบตาม
สมมติฐาน  ซึ่งจําเปนที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบใน
สถานการณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสําคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ  
ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดยการตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญ
นอยออกจากรูปแบบ  ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 การทดสอบรูปแบบอาจกระทําไดใน 4 ลักษณะ  ดังนี้  
 2.1 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด  การประเมินที่พัฒนาโดย The 
Joint Committee on Standards of Educational Evaluation  ภายใตการดําเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ได
นําเสนอหลักการประเมินเพื่อเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ  ประกอบดวยมาตรฐาน  4  ดาน  
(สุวิมล  วองวานิช. 2549 : 54 - 56)  ดังนี้ 
 2.1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมินความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติจริง   
  2.1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการประเมินการสนองตอบ
ตอความตองการของผูใชรูปแบบ 
  2.1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการประเมินความเหมาะสมทั้ง
ในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
  2.1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เปนการประเมินความ
นาเชื่อถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง  
 2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ  การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม
สามารถกระทําไดโดยขอมูลเชิงประจักษ ดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ หรือการดําเนินการ
ทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออนมากกวาการไดตัวเลข
แลวสรุป ซึ่งไอสเนอร (Eisner. 1976 : 192-193)ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้  
 2.2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะใน
ประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป 
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แตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหได
ขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน 
 2.2.2 รูปแบบการประเมินที่เปนความชํานาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน 
โดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ(Art Criticism)ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตองอาศัย
ผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย  เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ และตองใช
ความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง  แนวคิดนี้ไดนํามาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  
ทั้งนี้เพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขา ผูที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการ
ศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 2.2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยใหความเชื่อถือ
วาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น จะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง 
 2.2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย
และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่จะนํามาพิจารณา การบงช้ีขอมูลที่ตองการ 
การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ  
 2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ  มักจะใชกับการ
พัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทําเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 
(Rating Scale) เพื่อนําไปสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบ 
 2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบนี้
ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปาหมาย มีการดําเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน 
ผูวิจัยจะนําขอคนพบที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบตอไป 
  กระบวนการพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
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ขั้นตอน            กิจกรรม                        ผลท่ีได 
 

1. ขั้นการพัฒนา 
    รูปแบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
    ความเท่ียงตรง 
    ของรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 1 รางรูปแบบจากการวิเคราะหเอกสารและการศึกษา 
                     จากสภาพจริง 
 
 
 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วของกับเนื้อหาและ
รูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ราง) กรอบความคิด 
การวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจริง  ไดแก   
1)  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของ

หนวยงานหรือ 
2  การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการ

สัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน  หรือ   
3)  การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหนวยงานที่

ดําเนินการไดดีในเร่ืองที่ศึกษา 

กรอบความคิดการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมลู
ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจาก
การศึกษาจากสภาพจริง  

(ราง) รูปแบบ (หรือเรียกวา
รูปแบบตามสมมติฐาน) 

ทดสอบความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบ  
ซึ่งสามารถกระทําได  ดังนี้  

1)  การศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ
กระทําไดโดยการสัมภาษณ  การสนทนากลุม   
การสอบถาม  เปนตน  

2)   การศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ  ซึ่งอาจจะใช
วิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน  

3)  การนํารูปแบบไปทดลองใชจริง 

ไดขอเสนอแนะคําแนะนํา
ในการปรับปรุงแกไข

ป

ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 
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ขั้นตอน                กิจกรรม                      ผลท่ีได 
 

1. ขั้นการพัฒนา 
    รูปแบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขั้นตรวจสอบ 
    ความเท่ียงตรง 
    ของรูปแบบ 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 2 รางรูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและรูปแบบของ
เรื่องที่ศึกษา 

(ราง) กรอบความคิดการวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจรงิ  ไดแก   
1)  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของหนวยงาน   หรือ 
2  การศึกษาความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ  โดยการสัมภาษณ การ

สนทนากลุม เปนตน  หรือ   
3)  การศึกษารายกรณ ี(Case Study) ของหนวยงานทีด่ําเนินการไดดี

ในเรื่องที่ศึกษา 

กรอบความคิดการวิจัย 

พัฒนารูปแบบ... (ตามประเด็นที่ศึกษา) ... 
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (3 รอบ) 

รอบที่ 1 สงแบบสอบถามชนดิเลือกตอบเห็นดวย-ไมเห็นดวย  
     พรอมคําถามปลายเปดในตอนทายของแตละตอน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ 

รอบที่ 2 สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สงให
ผูเช่ียวชาญตอบ  จากน้ันนํามาวิเคราะหหาคา Md และ IR  
รอบที่ 3 สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบ ซ่ึงในรอบนี้จะแสดงคา Md  
    และ IQR  เปนรายขอ ทั้งของกลุมและคําตอบของแตละคน เพือ่ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
คําตอบ   

้ ่ ่นําเสนอรูปแบบ/ ตัวบงช้ี  โดยนาํคําตอบรอบที ่3 มาวิเคราะหหาคา Md  
    และ IQR  เปนรายขอ โดยคัดเลอืกขอที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกันสูง (Md > 
3.50,  IQR < 1.50) 

วิเคราะหความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ (ซ่ึงเปนบคุคลที่ไดรับผลกระทบจาก
การนํารูปแบบ/ ตัวบงชีไ้ปใช)  โดยนาํแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (ที่
สรางจากขอความที่ผานการคัดเลือกในการทาํเดลฟายรอบที ่3) ไปใหผูเกี่ยวของตอบ  แลว
นําเสนอรูปแบบ/ ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม (เลือกขอที่ Md > 3.50, IQR < 1.50   หรือ คาเฉลี่ย > 
3.50)  

รอบที่ 2 สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สงใหผูเชี่ยวชาญตอบ  
จากนั้นนาํมาวิเคราะหหาคา Md และ IQR  

ปรับปรุงและนําเสนอรปูแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 

(ราง) รูปแบบ (หรือเรียกวา
รูปแบบตามสมมติฐาน) 
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บทสรุป 
 รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ  ที่
สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค การกําหนดองคประกอบของ
รูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ 
ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการ
กําหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนหลัก สวนกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดเปน 2 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ   
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กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ : สิ่งกระตุนสําคัญตอ 
การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  1 
        

ความเปนมา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน 2520 ความตอน
หนึ่งวา  “การใหการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด  เพราะเปนการหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชนทั้งความรู  
ความสามารถ  ทั้งทางจิตวิญญาณ..” ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระองคทรงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาที่จะ
เปนเครื่องมือในการสรางประชาชนใหมีความรู  ความสามารถและมีจิตใจที่ดีงาม  เพราะการศึกษาเปนรากฐาน
สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหาตางๆในสังคมได  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540) 
 ในชวงหลังป  พ.ศ. 2540  เปนตนมา มีนักการศึกษาของไทยหลายทานไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา เชน ประเวศ วะสี  (2542) วิจารณ  พานิช (2543)  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2544)  และวิโรจน  สาร
รัตนะ  (2545) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษาและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงหรือการ
ปฏิรูปวา  การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ สภาพสังคมในแตละยุคเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วจนระบบการศึกษาไมอาจจะสรางคุณภาพประชาชนใหสอดคลองได  บางทีการศึกษาเองกลับเปน
อุปสรรคตอการพัฒนา จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหสังคมไทยตอง
ปรับเปลี่ยนตัวเอง กาวเขาสูระบบเศรษฐกิจสังคมนานาชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได  ยิ่งไปกวานั้นระบบการศึกษาที่
เคยมีประสิทธิภาพในชวงที่ผานมาก็มีปญหาไมเหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  ระบบการศึกษาไม
สอดคลองและสนองตอการพัฒนาใหบุคคลเปนผูใฝรู  ใฝเรียนอันเปนคุณลักษณะที่จําเปนของคนไทยในยุค
โลกาภิวัตน  (Globalization) จึงจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาปจจุบันใหเปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ป  พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดมีบทบญัญัติหลายขอที่แสดงเจตนารมณใหมีการปฏิรูปการศึกษา เชน ในมาตรา  43  

                                                           
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ไดกลาวถึงความเสมอภาคของคนไทยที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และ
ในมาตรา 81ไดกลาวถึงจุดหมายของการศึกษาและมาตรการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายไววา  “รัฐตองจัดการศึกษา 
และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” สรางเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ  เปนตน (วิโรจน สารรัตนะ. 2545) ประกอบกับในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไวในหมวด  1 มาตรา  6  
วา  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และใน
มาตรา  8  ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ 3 ประการ คือ ประการหนึ่ง  เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน ประการที่สอง ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และประการสุดทายคือ  การพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546) 
 จากหลักการดังกลาว สถานศึกษาจึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดการศึกษาดังปรากฏใน
หมวด 3 ระบบการศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษาในระบบจึงเปนหนาที่ของโรงเรียน ซึ่งรัฐมุงหวังจะให
โรงเรียนมีความเขมแข็ง มีความเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจ  มีการนํารูปแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-Based Management) มาใชโดยมุงใหการบริหารจัดการศึกษามีลักษณะเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา   
ในดานการบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงออกกฎกระทรวง วาดวย การกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550  โดยใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ในการ
บริหารงานทั้ง 4  ดาน คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  
และวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษาคือ การสรางความเปนเจาของ  และการมีสวนรวมของทุกองคาพยพของ
ระบบการศึกษาคือ  ทั้งผูใหและผูรับ และประชาชนผูมีสวนไดเสีย  ซึ่งก็คือสังคมทั้งระบบ  เพราะเหตุผลที่วา
ทุกคนยอมปรารถนาใหบานเมืองมีความผาสุก มั่นคง  จึงจําเปนที่ทุกคนจะตองรวมมือกันเพื่อใหเปาหมายของ
การศึกษาบรรลุผลสําเร็จ นั่นหมายถึงการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  ภายใตการบริหารจัดการ
แบบองครวมท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (All  for  Education) (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. 2546)โดยเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให
สถานศึกษามีอํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ ในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั้งดานหลักสูตร การเงิน การบริหารบุคคล  และการบริหาร
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ทั่วไปโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู  ตัวแทนผูปกครองและชุมชน 
รวมกันบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกันและเปนไปตามความตองการของผูเรียน ของผูปกครอง และชุมชน 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2550) 
 การปฏิรูปการศึกษาถือวามีความสําคัญยิ่งในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาที่ดี  มี
คุณภาพไดมาตรฐาน  สามารถผลิตและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ประชาคมโลก (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2543: 3) เครื่องมือสําคัญในปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน
ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
มีสถานภาพเปนพระราชบัญญัติโดยมีสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติจัดการศึกษาที่หลากหลายดวยการใหทุกสวน
ในสังคมมีสวนรวมในการดําเนินการทุกขั้นตอนเพื่อใหการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 2543:9;สํานักงานปฏิรูปการศึกษาองคการ
มหาชนเฉพาะกิจ.  2544:5) ในการปฏิรูปการศึกษานั้น รัฐบาลจะมุงเนนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  
ต้ังแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพอยางทั่วถึงใหกับทุกคนอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย  ดวยวิธีการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางของสภาพการณในแตละพื้นที่และกลุมคน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมุงวางรากฐานใหแกผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม ความรูและ
ความสามารถขั้นพื้นฐานใหสามารถอานออกเขียนและคํานวณไดโดยการกระจายอํานาจ (Decentralization) ให
หนวยงานพื้นที่และสถานศึกษา (Site – Based  Management) หรือโรงเรียนดําเนินการอยางมีอิสระ  และ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได (Accountability) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2541: 8,15) 
 โรงเรียนเปนหนวยทางสังคมที่มีระบบที่ประกอบดวยอนุระบบที่สัมพันธ เกี่ยวโยงกันอาทิ  
องคประกอบที่เปนปจจัยปอนเขา (Input) องคประกอบที่เปนปจจัยกระบวนการ (Process) และองคประกอบที่
เปนปจจัยปอนออก (Output) การที่โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
มากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ แตปจจัยที่สนับสนุนและเปนพลังขับเคล่ือนการทํางาน
อยางแทจริงก็คือ องคประกอบของระบบดานกระบวนการ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนเพราะ
วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญ เปนตัวกําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไปสูความสําเร็จขององคการ  ผูบริหารที่มี
วิสัยทัศนทางการบริหารกวางไกลชัดเจนสามารถมองภาพการบริหารการศึกษาในอนาคตยอมทําใหการ
บริหารงานของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ มีความปรองดองของบุคลากรในโรงเรียน เพิ่มระดับแรงจูงใจในการ
ทํางาน กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีของโรงเรียนและหองเรียน คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน และคุณภาพภาวะผูนําและคุณภาพครูผูสอน (Hoy  &  Miskel.  2001) ผูบริหารที่มีการวางแผนกลยุทธใน
การจัดการที่มีคุณภาพ เขาใจในบทบาทความสัมพันธของปจจัยที่มีองคประกอบของการกําหนดนโยบายของ
องคการ  เปดกวางในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหมๆ และแสดงถึงการมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สนับสนุนสรางทีมงาน สรางความไววางใจและความปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุม การ
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สรางบรรยากาศที่ดีขององคการ ยอมเห็นคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สามารถปองกันสถานการณที่
จะกอใหเกิดการเผชิญหนาที่ไมพึงประสงค และแกไขความขัดแยงในทางบวกอยางสรางสรรค  นอกจากนี้
ปจจัยดานบรรยากาศของโรงเรียนและระดับการจูงใจ  ซึ่งเปนเกณฑประสิทธิผลการบริหารงานดาน
กระบวนการของโรงเรียนและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนโดยสราง
แรงจูงใจระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาและระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันใหมีความสัมพันธ อัน
ราบรื่นใหมีบรรยากาศแบบเพื่อนรวมงาน โรงเรียนจะมีประสิทธิผลได บุคลากรในโรงเรียนจะตองมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน การบริหารงานโรงเรียนโดยคํานึงถึงคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการ
เรียนรูของโรงเรียน ตองใหทุกฝายสนใจและเขาใจปญหาของโรงเรียนและใชวิธีการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม เขาใจถึงความพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชน นักเรียนและบุคลากรทุกฝายในองคการ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมและนักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมเปนสวนใหญโดย
ครูมีหนาที่ใหคําแนะนํา วัดและประเมินผลดวยวิธีที่หลากหลาย  ดังนั้นควรคํานึงถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพ ศักยภาพของครูในโรงเรียนอยางตอเนื่องและดําเนินการทุกอยางโดยบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม 
 ประสิทธิผลกระบวนการหรือความสําเร็จของการใชกระบวนการบริหาร เปนองคประกอบหนึ่งของ
ตัวบงช้ีความสําเร็จองคการ ผูบริหารและคณะในองคการที่เปนโรงเรียนหรือสถานศึกษาควรใหความสําคัญ  
ทั้งนี้เนื่องจาก  “กระบวนการ (Process)”เปรียบดั่งเปน  “หัวใจ”  ของระบบที่คอยขับเคลื่อน  ผลักดันใหองคการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีความสัมพันธกันไปสูเปาหมายที่เปนผลผลิตขององคการในที่สุดประสิทธิผล
กระบวนการเปนการบูรณาการเทคนิคหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธกันในลักษณะ“ปฏิกิริยา
สัมพันธ” ซึ่งมีผลทําใหเกิดพลังการขับเคลื่อนใหองคการสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกจังหวะมี
กอน-หลังอยางถูกกาลเทศะที่เหมาะสม  ดังนั้นการทําความเขาใจเกี่ยวกับประสิทธิผลกระบวนการจึงเปนความ
จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการกําหนดกลยุทธในการ
บริหารโรงเรียนอยางเหมาะสมตอไป  สวนประสิทธิผลดานปจจัยปอนออกเปนผลอันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
องคประกอบดานกระบวนการประสิทธิผลดังกลาวสามารถตรวจสอบประสิทธิผล ดานกระบวนการของระบบ
โรงเรียนได สวนประกอบที่สําคัญของประสิทธิผลดานปจจัยปอนออก ไดแก คุณภาพของนักเรียนดานดี  เกง  มี
สุข  ประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารและครู  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารและครู  
เปนตน  (Hoy  &  Miskel.  2001) 
 ปจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการทํา
หนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนที่กระจายอยูทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจํานวน 32,879 แหง และเปน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปดสอนในระดับอนุบาลและชวงช้ันที่ 1 – 2  และมีนักเรียนตั้งแต 120 คนลง
มา จํานวน 10,877  แหง ถือวามีปริมาณเกือบ 1 ใน 3 ของโรงเรียนรัฐที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2539) พบวา ในชวงป 2536 โรงเรียนขนาด
เล็กสวนใหญมีปญหาสําคัญที่เหมือนกัน คือ 1) นักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น 
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อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดความพรอมทางดานปจจัย เชน มีครูไมครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มีราคาแพง  ทั้งนี้  เนื่องจากเกณฑการจัดสรรงบประมาณสวนใหญ
ใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ 2) อาคารเรียนและอาคารประกอบสวนใหญมีขนาดเล็ก  มีหองเรียนจํากัดอยูใน
สภาพชํารุดทรุดโทรม ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอนักเรียน 3) ต้ังอยูในชุมชนขนาดเล็ก  ซึ่งยังไมมีศักยภาพใน
การระดมทรัพยากรเพื่อชวยสนับสนุนสถานศึกษา  อีกทั้งสภาพแวดลอมของชุมชนเองยังตองการการพัฒนา  4) 
นักเรียนมาจากครอบครัวที่ขาดแคลน ตองการการสนับสนุนเพื่อใหไดรับโอกาสทางการศึกษา  และโอกาสใน
ชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต 5)สถานศึกษาบางแหงขาดบุคลากรผูสอนในบางรายวิชาในบางชวงช้ันและอยูหางไกล
จากแหลงเรียนรู และ 6)สถานศึกษายังขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการลงทุนเมื่อเทียบกับสถานศึกษา
ที่ใหญกวา เชน อัตราสวนครูตอนักเรียน ซึ่งตามมาตรฐานตองเปน 1:25 แตสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
อัตราสวนครูตอนักเรียนเทากับ 1: 8-11 นอกจากนี้ จากการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) พบปญหาที่สําคัญในดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานบุคลากร
ประกอบดวย  ปญหาขาดแคลนบุคลากร มีครูไมครบชั้น แตอัตราครูเกินเมื่อเทียบกับเกณฑก.ค.ศ.ทําใหครู
รับภาระหนัก สอนหลายวิชา หลายระดับช้ัน ทําใหครูขาดความกระตือรือรน  ขาดขวัญกําลังใจ ปญหาครูสอน
ไมตรงคุณวุฒิ  ไมมีทักษะในการสอน ขาดการพัฒนาบุคลากร รับทราบขาวสารทางราชการลาชา และปญหา
ขาดสวัสดิการดานที่พักอาศัย  มีปญหาการเดินทางที่ไกล ไมสะดวก มีความกังวลใจกับความกาวหนา  2) ดาน
อาคารสถานที่/ครุภัณฑ ประกอบดวย ปญหาอาคารเกาชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากกอสรางมานาน ขาดความ
ปลอดภัย  มีอาคารไมเพียงพอ ขาดหองปฏิบัติการ  สนามกีฬาที่เหมาะสม ขาดโทรศัพท ครุภัณฑ คอมพิวเตอร  
และบางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา  3) ดานการบริหารจัดการประกอบดวย ปญหาจํานวนนักเรียนตอหองเรียน/ช้ันเรียน
มีนอย  เนื่องจากประชากรวัยเรียนในชุมชนนั้นมีนอยหรือไปเรียนในโรงเรียนอื่นที่เห็นวามีคุณภาพดีกวาทําให
ไมคุมคาหรือเพียงพอตอการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ  ปญหาการจัดงบประมาณสําหรับการจางครูผูสอน 
เนื่องจากขาดแคลนครู และปญหาจากการยุบรวม เลิกลมโรงเรียน 4) ปญหาดานวิชาการ ประกอบดวย การขาด
แคลนหนังสือเรียนหนังสืออานประกอบที่เหมาะสม การขาดแคลนสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ทันสมัย ครูไมสามารถสรางสื่อการสอน ขาดความรูดาน ICT และคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนที่ยังมี
ปญหา ตองเรงพัฒนาการอานออก เขียนได คิดวิเคราะห และคํานวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ํากวา
โรงเรียนขนาดอื่น (ศิริกุล นามศิริ. 2552) 
 สภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549)ไดพยายามแกไข ดังจะเห็นไดจากในชวงปงบประมาณ  2547-2548 ไดจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 788,425,860.00 บาท เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโดยใชในกิจกรรมดําเนินงาน  
คือ  1)การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อใหสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่มีโรงเรียน
ขนาดเล็กอยูในพื้นที่เกิดความตระหนักที่จะชวยสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ทองถิ่นของตนเอง 2) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนํามาวิเคราะหสําหรับใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา
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คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 3) การจัดทําแผนที่ทางการศึกษา (Education  Mapping) เพื่อจะนําไปสูการวางแผน
จัดสรรโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพ  4)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อจัดสรร
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่น สนับสนุนใหเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การจัดสรร
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาขนาดเลก็ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตรงกับสภาพ
ความเปนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปน และความขาดแคลนของสถานศึกษาขนาดเล็ก  6) การจัดซื้อหนังสือ
เรียน/แบบฝกหัดเพื่อใหโรงเรียนมีหนังสือเรียน/ แบบฝกหัดไวใชเปนสื่อการสอนเพิ่มมากขึ้น 7) การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Computer Mobile Unit) ไปบริการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในที่ตางๆ และการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณ  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  8) การจัดการสื่อการเรียนการสอน/หนังสือหองสมุด และ 9) การหมุนเวียนครู โดย
หมุนเวียนครูจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ  หรือครูที่มีวุฒิตรงวิชามาชวยสอนหรือจางครูหมุนเวียนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  หรือขอนักศึกษาฝกสอน  หรือใชวิทยากรทองถิ่นมาชวยสอน   
 ถึงแมวารัฐพยายามที่จะแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กมาเปนระยะๆ ก็ตามแตปญหายังคงอยูและ
นับวันปญหาดานงบประมาณมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นและยังไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเทาที่ควร  
นอกจากนั้นผลการวิเคราะหและสังเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กจาก
แหลงขอมูลตางๆ ของ ศิริกุล นามศิริ (2542) และผูเขียนไดขอสรุปเบื้องตนเพื่อการพัฒนาดังนี้ 
 1. การแกไขปญหาดําเนินการตามสายงานบังคับบัญชา และขาดการมีสวนรวมคิด รวมทําจาก ผูปฏิบัติ  
จึงทําใหขาดการมีสวนรวมและความเปนเจาของระหวางผูเผชิญกับปญหาในสภาพจริงนั่นคือ  โรงเรียนและ
ชุมชน   
 2. สภาพการดําเนินงานจริง โรงเรียนขนาดเล็กไดปฏิบัติหนาที่ตามปกติในภารกิจงานทั้ง 4 ดาน คือ  
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารงานทั่วไปโดยแตละดานจะปฏิบัติหนาที่
ของตน  ซึ่งเหน็ไดวาเปนการทํางานแบบแยกสวน แบงแยกกัน ทําใหขาดความเชื่อมโยง ขาดการผสมผสานงาน
ที่จะสงผลตอคุณภาพผูเรียนในภาพรวม  นั่นหมายถึงการขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. โรงเรียนใชทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐหรือจาก
ชุมชนหรือองคกร/บุคคลอื่นไปในการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพมากกวาการสงเสริมคุณภาพผูเรียน  เชน  
การปรับปรุงสนาม การสรางรั้ว ทาสีรั้ว และทําปายโรงเรียน เปนตน ซึ่งไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยตรง  และอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอระดับความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียนที่มีแนวโนมจะลดลง  
ดังจะเห็นไดจากการที่ผูปกครองที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและพอมีฐานะไดยายลูกหลานไปเรียนใน
โรงเรียนอื่นที่อยูนอกหมูบาน 
 4.  ผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราการยายเขาออกสูง ทําใหการวางระบบเพื่อการ
แกไขปญหาและพัฒนาไมตอเนื่อง  
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 5.  ปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในองครวมนาจะเกิดจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารเชิง
ระบบกลาวคือ ปจจัยปอนเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) และปจจัยดานผลผลิต (Output) โดยทฤษฎี
ระบบ  (System  Theory) ยังขาดการประสานสัมพันธกันในลักษณะของปฏิสัมพันธ จึงทําใหผูบริหารและครูใน
โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ในแตละปจจัยอยางแยกสวน 
 จากผลการวิเคราะหและสังเคราะหดังกลาว  ผูเขียนมีความเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาหลาย
ปญหาในทุกดาน ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากเหตุที่สําคัญคือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่จํากัด
และไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิผล จึงสงผลตอการพัฒนางานทุกดาน โดยเฉพาะงานวิชาการที่เปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษา ซึ่งในปจจุบันนี้มีปญหาที่สําคัญในดานคุณภาพของผูเรียนคือ  ผลสัมฤทธิ์ตํ่า  
ปญหาดานการอานออก เขียนได การวิเคราะหและคํานวณ ดังนั้น จึงควรแกไขปญหาที่ตนเหตุ  สําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 เขตพื้นที่ ขณะนี้มีจํานวน  205 โรงเรียนประกอบดวยเขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน 40 โรงเรียน เขต 2 จํานวน 98 โรงเรียน  และเขต 3 จํานวน  67  โรงเรียน  
(สํานักเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1,2 และ 3. 2552) ตางก็พบวามีสภาพปญหา คลายคลึงกับที่กลาวมาแลว
ขางตน  จึงมีความจําเปนที่ตองยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินการตางๆ ใหสูงขึ้น  โดยเฉพาะ
การบริหารงานวิชาการที่มีระดับประสิทธิผลตํ่ากวาการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและการ
บริหารงานบุคคลและมีปญหามากที่สุดเมื่อเทียบกับการบริหารงานทั้ง  3 ดานดังกลาว (ทนงศักดิ์  เจริญชัย.  
2549 และ บุญฐิน ประทุมลี. 2549) การยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีความสําคัญ
และจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกขนาดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กเพราะ
ยังขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งเปนหัวใจสําคัญของประสิทธิผลดานกระบวนการใน
ระบบกระบวนการบริหารครบวงจร (PDCA  Circle) จึงมีความจําเปนที่ตองแสวงหารูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก (นครินทร  คํารัศมี. 2549) เพื่อยกระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวและยังสามารถนําไปประยุกตใช
ในโรงเรียนอื่นๆ ตอไป 
 

รูปแบบประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก เปนปญหาหลักที่ผูบริหารโรงเรียนและครู
ตางพยายามแสวงหาแนวทางการดําเนินงานดังกลาว ผูเขียนไดดําเนินการวิจัยประเด็นดังกลาวชวงป พ.ศ.  
2552-2553 โดยใชเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนครเปนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยภายใตงานวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก” ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ใชเทคนิคการ
วิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) โดยกําหนดคําถามการวิจัยไว 2 ประเด็น แตละประเด็นกําหนดเปน
ขั้นตอนการวิจัยไว  ดังนี้ 
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 1.  ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กประกอบดวย
ปจจัยและตัวแปรใดบาง มีความสัมพันธและอํานาจเชิงพยากรณหรือไมอยางไร และรูปแบบประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะอยางไร 
 2.  รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะอยางไร 
สําหรับบทความนี้ผูเขียนขอเสนอขอคนพบจากการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเปนประเด็นคําถามการวิจัยขอที่ 1 พอ
สังเขป ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนไดดําเนินการและไดขอคนพบที่นาสนใจ ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  การนําเสนอรางกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งเปนองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการวิเคราะหเอกสารและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
 ขั้นที่ 2 การรับรองกรอบแนวคิดการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 8 คน ประกอบดวย นักวิชาการสาขาการ
บริหารการศึกษา 2 คน ผูบริหารระดับผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 2  คน และผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ดีเดน  4  คน 
 ขั้นที่ 3 การแสวงหารูปแบบการบริหารประสิทธิผลงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยการสํารวจ
ระดับสภาพของปจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กใน  
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนครตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียน จํานวน 328 คน ผูเขียนไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบอํานาจพยากรณและตัว
แปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  หลังจากนั้นจึงนําผลการ
วิเคราะหดังกลาวไปเสนอรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไดรับขอเสนอ
จากกลุมผูเช่ียวชาญซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก14 คนใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus  
Group  Discussion)   
 การดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ไดขอคนพบที่เปนรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็กดังภาพที่ 1   
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 ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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กระบวนการขับเคล่ือนการดาํเนินการในโรงเรียนขนาดเลก็ : สิ่งกระตุนสําคัญ 
 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของตัวแปรเชิงสาเหตุไดขอคนพบที่สําคัญกลาวคือกลุมของตัว
แปรกลุมหนึ่งซึ่งเปนตัวแปรที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียน ประกอบดวย 1) ความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรฐานวิชาการของผูบริหารและครู (I1) 2) ทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สงเสริมงานวิชาการ (I3) 3) การสงเสริมคุณภาพดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (P1)  4) 
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (P4)  5) การสงเสริมปจจัยจูงใจในการทํางานของ
ผูบริหารและครู (P6) 6) การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง (P7) 7) การสงเสริมใหผูบริหารและ
ครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใชเวลาในการเรียนรูทางวิชาการ(P10) และ 8) การสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนของครู (P11) 
 กลุมตัวแปรขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กจะเกิดพลังการขับเคลื่อนอยางมี
ระบบไดยอมตองเกิดจากคณะบุคคลในโรงเรียนซึ่งในที่นี้หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งประกอบดวย 1) ผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธานกรรมการ 2) ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียน 1 คน เปนกรรมการ 3) ผูแทนครูกลุมสายชั้น 1 คน เปนกรรมการ และหรือ 4) ผูแทนครูกลุมสาระการ
เรียนรู 1 คน เปนกรรมการ และ 5) ครูวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการ ภารกิจหลักของคณะกรรมการก็คือ 
การจัดใหมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนเชิงคุณภาพโดยยึดแนวทาง PDCA เปนฐานของการดําเนินการ
ของกิจกรรมทางวิชาการทุกกิจกรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สิ่งที่คณะกรรมการควรตระหนักไวเสมอก็คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ตอไปนี้ควบคูกันไปและมีความตอเนื่อง   
 1.  การสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของผูบริหารและครู 
 2.  การสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมงานวิชาการอยาง
เหมาะสม 
 3.  การจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
 4.  การดําเนินงานทางวิชาการทุกกิจกรรมควรยึดหลักการมีสวนรวม อยางไรก็ตามกระบวนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากการกระตุนใหมีการยกระดับคุณภาพการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนแลว สิ่งที่ควรดําเนินการควบคูกันไปในลักษณะการบูรณาการเชิงการบริหาร
ประกอบดวย 
 1.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
 2.  การสงเสริมปจจยัจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู 
 3.  การสงเสริมใหมีการทําการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 
 4.  การสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใชเวลาเพื่อการเรียนรูทางวิชาการ และ 
 5.  การสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู 
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ปจฉิมบท 
 โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ แตกตางกันตามขอกําหนดซึ่งปจจุบันใชปริมาณนักเรียนเปน
ตัวกําหนด  สิ่งที่เหมือนกันก็คือโรงเรียนทุกขนาดยอมมีภารกิจและเปาหมายเดียวกัน นั่นคือการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อมุงสูคุณภาพของนักเรียนดานดี  เกง  และมีสุข  
โรงเรียนขนาดเล็กจึงไมมีขอยกเวน  ดังนั้นภารกิจที่ทาทายโรงเรียนขนาดเล็กก็คือจะดําเนินการอยางไรที่จะ
ยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการเพื่อมุงสูคุณภาพของนักเรียนดานดี  เกง  และมีสุข  ภายใตขอจํากัด
ดานทรัพยากรทางการบริหารโดยเฉพาะบุคลากร  งบประมาณ  และความนิยมของประชาชนที่วาโรงเรียน
ขนาดใหญยอมมีความพรอมมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งถูกบางในบางประเด็นและผิดบางในบางประเด็น 
 ความพยายามใช  “กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ”  จึงเปนสิ่งกระตุนที่สําคัญที่
ชวยยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  
อยางไรก็ตามการใชกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการอยางมีประสิทธิผลยอมขึ้นอยูกับความ
ตระหนักของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ควรเนนการมีสวนรวมและการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่องดวยการขับเคลื่อนอยางนอย 2 ประเด็น คือ 1) การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรฐานวิชาการของผูบริหารและครู และ 2) การระดมทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่สงเสริมงานวิชาการ สําหรับกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการนั้นควรดําเนินการใน
ลักษณะปฏิกิริยาสัมพันธ (Interaction) ระหวางกิจกรรมตางๆ ตอไปนี้โดยใชกระบวนการ PDCA  เปนฐานอยาง
ตอเนื่อง  กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย 1) การสงเสริมคุณภาพดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 2) การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 3) การสงเสริมปจจัยในการทํางาน
ของผูบริหารและครู 4) การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 5) การสงเสริมใหผูบริหารและครู
ใชเวลาในการเรียนรูทางวิชาการและ (6) การสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยมีเปาหมายก็คือการยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กอยางไรก็ตามเพื่อความ
เหมาะสมและความสมบูรณของรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ผูเขียน
ไดแสวงหา “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก” โดยใชหลักการวิจัยและ
จะนําเสนอใหไดรับทราบในโอกาสตอไป  จึงขอสงทายปจฉิมบทเพื่อเปนกําลังใจตอผูบริหารและครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กไวดังนี้ 
 
 ...ขอยังมีความหวังตอไปเถิด    แมจะเคยพลาดหวังมาแลวหลายครั้งหลายหนก็ตาม 
 เพราะความหวังกอใหเกิดกําลังใจ   และกําลังใจกอใหเกิดความสําเร็จ 
 เราจะไมรูคาของความสมหวังเลย   ถาหากเราไมรูรสของความผิดหวังมากอน 
 เมื่อเปาหมายของเราคือเด็กดี เกงและมีสุข  เราตองดําเนินการตอไปดวยความมุงมั่น... 
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Luang in Mekong River: The Change of Socio-economic Space of Communities  
in Thai-Laos Boundary 

 

ดร.สพสันติ ์เพชรคํา 1 
 

บทคัดยอ 
  บทความนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาแบบชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) ในพื้นที่ชุมชน
บริเวณพรมแดนไทย-ลาว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ไทย-ลาวบริเวณลวงลุมน้ําโขงภายใตบริบทรัฐชาติสมัยใหม โดยใชแนวคิดพื้นที่ (Space)กับแนวคิดเรื่อง
พรมแดน (Boundary) เปนแนวทางสําคัญในการศึกษา ผูวิจัยตองการชี้ใหเห็นวา พ้ืนที่ลวงลุมน้ําโขงบริเวณ
พรมแดนไทย-ลาวไมไดมีสถานะเปน“พ้ืนที่ทางกายภาพ” (Physical Space) สําหรับหาปลาในบริเวณแมน้ําโขง
แตเพียงอยางเดียว แตอยูในสถานะ “พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและสังคม” (Socio-Economic Space) ที่ถูกสรางขึ้น เปน
พ้ืนที่ที่มีความยืดหยุนและลื่นไหลบนพรมแดน (Boundary) ระหวางรัฐชาติไทยกับลาว รวมทั้งเปนพื้นที่ที่ถูก
ชวงชิง (Contested Space) จากอํานาจรัฐ นายทุนและชุมชนในทองถิ่น อันเนื่องมาจากการกําหนดเสนแบง
พรมแดนที่เกิดขึ้นพรอมกับ “แผนที่” จากความเปนรัฐชาติสมัยใหมในชวงอาณานิคมฝรั่งเศสเขาปกครองลาว 
อยางไรก็ตามชาวบานทั้งสองฝงโขงก็มิไดยอมจํานนตออํานาจรัฐที่ทับซอนลงบนพื้นที่ของชุมชนเสมอไป แตมี
“ปฏิบัติการ” เพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธให “อํานาจของชุมชน” กลับลงทับซอนกับพื้นที่ของอํานาจรัฐไดอีก
เชนกัน 
 

Abstract 
This article presents the study on the ethnography of the communities at Thai-Laos boundary. Its 

aim is to examine the socio-economic change of the communities located along the Mekong River, the border 
between Thailand and Lao PDR. The concept of space and boundary is employed as the key method to 
conduct this study. This research desires to indicate that the Luang space in the Thai-Laos boundary is not 
only a physical space where people can do fishing, but as the status of the socio-economic space. It is a 
flexible area in Thai-Lao bordering area, as well as a contested space caused by governmental power, 

                                                           
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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upholders, and local communities; this disputed borderline was originated from the state of being a modern 
nation state during the French colonization of Laos. Yet the people living on both sides of the river do not 
surrender to government power. Conversely they have undergone an “operation” to reinforce their 
“community power” to overlap the political power. 
 

บทนํา  

 ความสนใจครั้งแรกของผูวิจัยในการศึกษาพื้นที่บริเวณชุมชนพรมแดนไทย-ลาวในลุมน้ําโขง 
เกิดขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2531 ในขณะนั้นประเทศไทยมีนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบอินโดจีนเปนสนาม
การคา” ผูวิจัยจึงมีโอกาสเดินทางไปประเทศลาวเปนครั้งแรกในชีวิตจากงานเชื่อมความสัมพันธไมตรีไทย-ลาว 
ระหวางแขวงสะหวันนะเขตกับจังหวัดมุกดาหาร การรบัรูเรื่อง “พรมแดนในจินตนาการ” (Imagined Boundary) 
ของผูวิจัยครั้งนั้นหมายถึง พ้ืนที่มีการแบงแยกหรือกีดกั้นผูคนที่ไมใชสมาชิกของระบบสังคมใหออกจากกัน แต
การขามแมน้ําโขงกลับทําใหผูวิจัยแปลกใจไมนอย เมื่อเห็นเรือหาปลาของชาวบานทั้งไทยและลาวจํานวนหลาย
สิบลํากําลัง “ไหลมอง” รวมกัน (หมายถึง การจับปลาในแมน้ําโขงดวยการใชอุปกรณที่เปน “ตาขาย” ชาวบาน
เรียกวา มอง) ในพื้นที่ที่ชาวบานเรียกวา “ลวง”  ปรากฏการณดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับ
ความหมายของพรมแดนวา ทําไมแมน้ําโขงจึงกลายเปน “พ้ืนที่ทางสังคม” (Social Space) ของชุมชนไทย-ลาว 
ที่สองฝายสามารถจัดการใชพ้ืนที่รวมกันไดในเมื่อมีเสนแบงพรมแดนของรัฐชาติขีดกั้นอยู ตอมาเมื่อผูวิจัยมี
โอกาสขามพรมแดนไปประเทศลาวหลายครั้ง และเมื่อมีโอกาสผูวิจัยก็มักแวะดูและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุม
พรานปลาบริเวณ “ลวง” ลุมน้ําโขงอยูเสมอ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
บริเวณพรมแดนไทย-ลาวบริเวณลวงลุมน้ําโขง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไทย-ลาวบริเวณ “ลวงลุมน้ําโขง” ภายใตบริบทรัฐชาติสมัยใหม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เก็บขอมูลภาคสนามและนําเสนอดวย
วิธีการ “ชาติพันธุวรรณา” (Ethnography) ผูวิจัยเลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ “หมูบาน
น้ําลาว” (นามสมมุติ) เขตเมืองไชบุลี แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ต้ังอยูทางทิศใตของปากน้ําเซบั้งไฟ ลําน้ําสําคัญสายหนึ่งที่ไหลออกทางฝงซายของแมน้ําโขง ทําใหหมูบานแหง
นี้มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมกับชุมชนฝงไทยที่อยูฝงตรงกันขามของแมน้ําโขงเปนอยางมาก ทําให
ผูวิจัยตองเลือกใชพ้ืนที่วิจัยขามพรมแดนเพื่อครอบคลุมหมูบานน้ําไทย (นามสมมุติ) ที่ต้ังอยูตรงกันขามคนละ
ฝงแมน้ําโขง ในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประชากรและกลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมคนหาปลา
ทั้งสองหมูบานเปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) รวมทั้งมีการวิจัยงานเอกสาร (Documentary Research) 
เพื่อสรางความเขาใจในพัฒนาการทางประวัติศาสตรของพื้นที่พรมแดน ในการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยไดเขา
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ไปใชชีวิตทํากิจกรรมอยูรวมอาศัยกับชาวบานในสองหมูบานประมาณหนึ่งป แลวนําเสนอผลการวิจัยใน
ลักษณะการพรรณนาวิเคราะห (Description Analysis) 
 สําหรับแนวคิดในการศึกษาผูวิจัยใชแนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่” (Space) กับแนวคิดเรื่อง “พรมแดน” 
(Boundary) เปนแนวทางสําคัญ แนวคิดเรื่องพื้นที่นั้นในงาน The Production of Space ของ Henri Lefebvre 
(1991) ถือไดวาเปนงานวิจัยสําคัญที่ต้ังคําถามเกี่ยวกับ “พ้ืนที่” Lefebvre ช้ีใหเห็นวา “พ้ืนที่” เปนอาณาบริเวณที่
สิ่งตางๆ มาปะทะประสานกันอยางหลากหลาย งานดังกลาวแบงการศึกษา “พ้ืนที่” (Types of Space) ออกเปน  
3 ประเภทดวยกันคือ พ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical Space ) พ้ืนที่ภายใน (Mental Space) และพื้นที่ทางสังคม 
(Social Space) (Lefebvre.  1991 : 14) โดย Lefebvre มองวา การจะเขาใจชีวิตทางสังคมของผูคนนั้นควรตองหัน
กลับมาทบทวนความคิดตอสิ่งที่เรียกวา “พ้ืนที่” (Space) กันใหมอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อกาวขามใหพนไปจากการมอง
อาณาบริเวณตางๆ ที่แยกออกจากกัน การมองพื้นที่ของ Lefebvre  จึงเปนการมอง “พ้ืนที่” ในฐานะประดิษฐ
กรรมทางสังคม (Social Construct/Place Making) ที่บรรจุไวดวยความหมาย (Coded Space) ที่เกี่ยวของและเปน
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนในสังคม  
 สวนแนวคิด “พรมแดน” (Boundary) โดยทั่วไปพรมแดนหมายถึง เสนแบงเขตแดนของรัฐชาติ 
(Nation Border) นอกจากนี้ ธงชัย วินิจจะกุล ผูเขียนเรื่อง “Siam Mapped : A History of Geo-body of a Nation” 
(1998) ไดนําเสนอแนวความคิดที่นาสนใจเกี่ยวกับ “ตัวตนทางภูมิศาสตร” (Geo-body) ซึ่งหมายถึง ปฏิบัติการ
ของเทคโนโลยีในการจัดการ “เขตแดน” เพื่อสรางพื้นที่ของรัฐชาติ (Nation State) ขึ้นมาโดยอาศัยความรูในการ
จัดการพื้นที่หรือภูมิศาสตร รวมทั้งการสรางสถาบันทางสังคมตางๆ ขึ้นมารองรับแนวคิด “Geo-body” การสราง
ตัวตนทางภูมิศาสตร (The Geo-body) จึงเปนเทคโนโลยีที่ทรงอํานาจของความเปนชาติ และสิ่งที่มีอิทธิพลทรง
อํานาจมากที่สุดคือ การสราง “ชาตินิยม” ดวยการนิยามความเปน “คนไทย” (Thainess) หรือความเปน “พวก
เรา” (We-self) ที่แตกตางจากคนอื่น (Otherness) (Winichakul.  1998 : 164)  
 

ผลการศึกษา  

 การใชแมน้ําโขงทํามาหากินรวมกันของชุมชนสองฝง ทําใหแมน้ําโขงเปนพื้นที่เศรษฐกิจและสังคม
ที่สําคัญ โดยเฉพาะบริเวณกลางลําแมน้ําโขงเปนแหลงทรัพยากรปลาที่เลี้ยงชีวิตผูคน พ้ืนที่จับปลาบริเวณ
ดังกลาวชาวบานเรียกกันทั่วไปวา “ลวง” ความหมายคําวา “ลวง” ของชาวบานคือ พ้ืนที่ที่ปลาอยูอาศัยและเปน
บริเวณพื้นที่ที่ใชจับปลาของชุมชน ชาวบานอธิบายลักษณะทางกายภาพ (Physical Space) ของลวงวา “ลวง” 
โดยทั่วไปมักมีความยาวประมาณ 1-2 กิโลเมตร สวนความกวางขึ้นอยูกับฤดูกาล เชน ฤดูฝนปริมาณน้ําในแมน้ํา
โขงมีมากอาจทําใหพ้ืนที่ลวงมีความกวางประมาณ 500-600 เมตร สวนในฤดูแลงความกวางของลวงอาจลดลง
เหลือเพียง 200-300 เมตรเทานั้น ลักษณะสําคัญของลวงที่เอื้อตอการจับปลาคือ บริเวณพื้นทองน้ําตองมีลักษณะ
คอนขางราบแบน ไมมีเกาะแกงและโขดหินขึ้นปะปนมากจนเกินไป ลักษณะของ “ลวง” ที่ดีจึงควรมีทองน้ํา
เปนพื้นทรายหรือพ้ืนหินกรวด เพราะหากทองน้ําไมราบเรียบหรือมีเกาะแกงและโขดหินมาก มักสงผลให
กระแสน้ําไหลเชี่ยวและไหลไมสม่ําเสมอ รวมทั้งโขดหินอาจเกาะเกี่ยวตาขายหรือ “มอง” ที่ใชจับปลาทําให
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เสียหายได พ้ืนที่ “ลวง” ในลุมน้ําโขงตอนลางบริเวณนี้มีอยูดวยกัน 4 แหง คือ ลวงหิน ลวงลัด ลวงหัวงามและ
ลวงทาเดื่อ  
 ลวงในลุมน้ําโขงสวนใหญเปนพื้นที่สิทธิสวนรวม (Common Property) ที่สมาชิกในชุมชนทั้งสอง
ฝงมีสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรปลาไดอยางเทาเทียมในฐานะสมาชิกชุมชนเดียวกัน สิทธิสวนรวมดังกลาวนี้
เกิดขึ้นภายใตการยอมรับตามจารีตประเพณีปฏิบัติที่มีมานานตั้งแตในอดีต เชน มีการจัดลําดับหรือ “คิว” 
สําหรับการไหลมองรวมกัน อีกทั้งสมาชิกทุกคนตองทําการ “สาวลวง” รวมกันเพื่อชวยทําความสะอาดบริเวณ
พ้ืนที่หาปลา ดวยการเก็บกูซากกิ่งไมหรือเศษวัสดุอื่นใตพ้ืนน้ําในแมน้ําโขง รวมทั้งมีการประกอบพิธีกรรม
รวมกันของ “พรานปลา” ในลวงเดียวกัน เชน การเลี้ยง “ผีลวง” หรือผีประจําในลุมน้ําโขงตอนลางในบริเวณนี้ 
ชาวบานเรียกกันวา ผีหอ “เจาโตงกวาง” หรือผีเฮือน “เจาสามองค” โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับตํานานพื้นบาน
เกี่ยวกับผีเจาเมืองสามองคและเลาสืบตอกันมาวา เจาเมืองสามองคนั้นเปนพี่นองกัน ไดแบงเขตแวนแควน
ปกครองประชาชนทั่วไปในบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนลางดังนี้ พระอนุชาองคแรก คือ “เจาเมืองขวา” ปกครอง
บานเมืองอยูทางภาคเหนือครอบคลุมบริเวณ “สามหมื่นเมืองเฟอง” หรือเขตพื้นที่ลวงลุมน้ําโขงทางแขวงหลวง
พระบางในปจจุบัน พระอนุชาองคที่สอง คือ “เจาโฮงกลาง” ไดปกครองเมืองอยูทางภาคใต ครอบคลุมพื้นที่ลวง
ลุมน้ําโขงแถบบริเวณ “วัดพูจําปาสัก” แขวงจําปาสัก ตามแนวตอเขตไมลมแบงแดนเขมร พรมแดนระหวาง
ประเทศลาวกับประเทศกัมพูชาในปจจุบัน สวนองคที่สามเปนพี่ชายคนโตคือ “เจาโตงกวาง” ไดปกครองรักษา
อยูที่เมืองทาคอย บริเวณใกลกับปากลําเซบั้งไฟ เขตตอนกลางของลุมแมน้ําโขงตอนลางจนถึงเขตไมลมแบง
แดนแกว พรมแดนระหวางประเทศลาวกับประเทศเวียดนามในปจจุบัน  
 ตํานานทองถิ่นของชาวบานเลาวา ภายหลังจากการสถาปนาองคพระธาตุพนมและบรรจุกระดูกสวน
หนาอกของพระพุทธเจา (พระอุรังคธาตุ) ตามคําทํานายของพระพุทธเจาเสร็จสิ้นลง เจาเมืองทั้งสามองคดังกลาว
จึงไดตัดสินใจยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อใหดวงวิญญาณของพวกตนอยูเฝารักษาองคพระธาตุพนมสืบไป 
โดยเจาโตงกวางผูเปนพี่ชายคนโตใชดาบฟนคอพระอนุชาทั้งสององคจนเสียชีวิต จากนั้นจึงใชดาบเลมเดียวกัน
ปาดคอตนเอง ตายเปนผีตามกันไปทั้งสามองค จากนั้นเปนตนมา ดวงวิญญาณของเจาสามองค จึงไดทําหนาที่
ปกปกษรักษาองคพระธาตุพนม อันเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของ “พุทธศาสนสถาน” ที่สําคัญ และตั้งอยูบริเวณ
ศูนยกลางของลุมแมน้ําโขงตอนลางสืบมา นอกจากนี้ดวงวิญญาณของผีเจาสามองคยังคอยปกปองคุมครอง
ชาวบานที่อยูอาศัยในพื้นที่ “ลวงลุมน้ําโขง” ซึ่งเปนอาณาบริเวณโดยรอบขององคพระธาตุพนมใหอยูเย็นเปน
สุข มีผลผลิตขาวปลาอาหารอยางอุดมสมบูรณ ปราศจากเหตุเภทภัยตางๆ มานานนับหลายรอยป ชาวบานแถบ
ลุมแมน้ําโขงแหงนี้จึงถวายตัวเองเปนขาทาสบริวารเพื่อดูแลพระธาตุพนมเรียกกันวา “ขอยพระธาตุ” รวมทั้ง
กลายเปนลูกหลานที่ใหความเคารพนับถือและทําพิธีกรรมเลี้ยงหอ “เจาโตงกวาง” หรือผีเจาสามองคเปนประจํา
ทุกป สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 
 นอกจากนี้ “ลวง” ลุมน้ําโขงยังเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศของแมน้ําโขงที่อาจเปลี่ยนแปลงในแตละ
ฤดูกาล บอยครั้งที่พ้ืนที่ลวงบางแหงเกิดดินตะกอนพัดพามา ทับถมจนกลายเปนเกาะหรือ “ดอน” อยูกลางแมน้ํา 
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เชน บริเวณ “หาดแห” ดังนั้นในปจจุบันนอกจากการหาปลาแลวชาวบานจึงตองปรับเปลี่ยนการใชพ้ืนที่ใน
บริเวณลวงดังกลาวเปนพื้นที่ทําสวนปลูกผักและปลูกยาสูบ การปรับตัวนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะภูมิสัณฐานของลวงนั่นเอง พ้ืนที่บริเวณ “ลวงลุมน้ําโขง” ดังกลาวยังถือวา เปนศูนยกลางของการ
คมนาคมและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในลุมน้ําโขงตอนลางมาตั้งแตสมัยรัฐโบราณที่เรียกวา “อาณาจักรศรี
โคตรบูร” ดังปรากฏในเอกสารสําคัญคือ “ตํานานอุรังคธาตุ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา เชน การกําเนิดพระธาตุพนม รวมทั้งการนําเสนอตําแหนงที่ต้ังอาณาบริเวณของรัฐโบราณ เชน เมืองศรี
โคตรบูร เมืองหนองหานหลวง เมืองหนองหานนอย เมืองอินทปฐนคร เมืองสาเกตหรือรอยเอ็จประตู เมืองกุรุน
ทนครหรืออโยธยา และเมืองจุฬนี เปนตน นอกจากนี้ตํานานยังกลาวถึงการเกิดแมน้ําสายสําคัญๆ ผานการ
กระทําของนาค เชน แมน้ําอู แมน้ําพิง แมน้ํางึม แมน้ําโขง แมน้ํามูลนทีและแมน้ําชีวายนที รวมทั้งตํานานยัง
แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุใหเช่ือมโยงกันผานความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาที่สอดประสานและมีลักษณะประนีประนอมกับความเชื่อดั้งเดิม 
 การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สงผลตอการใชพ้ืนที่ในอาณาบริเวณลุมน้ําโขงตอนลางนี้ เกิดขึ้นในสมัย
การรุกเขามาของชาติยุโรปในพุทธศตวรรษที่ 24 เพื่อสถาปนาระบบการปกครองอาณานิคม การเขามาของ
ฝรั่งเศสทางดินแดนฝงซายแมน้ําโขงสรางความขัดแยงกับสยามเปนอยางมาก จนในที่สุดฝรั่งเศสไดบังคับให
รัฐบาลสยามลงนามในสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 แมน้ําโขงจึงกลายเปน “เสนแบงพรมแดน” 
(Borderline) ที่สงผลใหอาณาเขตของประเทศลาวปรากฏตัวครั้งแรกใน “แผนที่” ของอาณานิคมฝรั่งเศส ตาม
สนธิสัญญาดังกลาวอาณาจักรสยามตองยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขงและบรรดาเกาะทั้งหลายใหกับฝรั่งเศส 
รวมทั้งยอมใหฝงขวาของแมน้ําโขงตลอดระยะทาง 25 กิโลเมตรเปนเขตปลอดทหารและเขตปลอดภาษี (สุวิทย 
ฟกขาว. 2519:28-55) เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบตอชุมชนบริเวณพรมแดนไทย-ลาวเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ “ลวง” ลุมน้ําโขงถูกกําหนดเสนแบงพรมแดนลงใน “แผนที่” เกิดการสรางอํานาจทาง
การเมืองการปกครองตามแบบ “รัฐชาติสมัยใหม” เพื่อกีดกันและแบงแยกชุมชนออกเปน “พวกเขา” กับ “พวก
เรา” ในพื้นที่ลวงลุมน้ําโขง 
 การตัดขาดเครือขายความสัมพันธของคนสองฝงดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการใช “อํานาจรัฐ” ทับ
ซอนลงบนพื้นที่สาธารณะเดิมที่เคยเปน “อํานาจชุมชน” ในการจัดการพื้นที่ทั้งสองฝงแมน้ําโขง จนกระทั่งเมื่อ
รัฐบาลราชอาณาจักรลาวไดรับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสอยางสมบูรณ ในป พ.ศ. 2497 ความสัมพันธของ
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลวงลุมน้ําโขงชวงนี้ไดรับการผอนคลายลงกวาเดิม แตปญหาทาง
การเมืองภายในประเทศของลาวกลับวุนวายอีกครั้งเมื่อขบวนการคอมมิวนิสตของลาวไดตอตานรัฐบาลลาวที่
เขาขางสหรัฐอเมริกา (แกรนท อีแวนส. 2549 : 101) และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบบสังคม
นิยมเมื่อป พ.ศ. 2518 

ชาวบานเลาวา ชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศลาวไดสงผลกระทบตอชุมชนสองฝง
โขงอยางชัดเจนอีกครั้ง การปลดปลอยประเทศทําใหชาวบานน้ําลาวหนีไปหลบภัยอาศัยอยูกับญาติพ่ีนองใน
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หมูบานน้ําไทยทางฝงประเทศไทยและหมูบานใกลเคียงเปนจํานวนมาก มีการบังคับใช “อํานาจรัฐ” บริเวณ
พรมแดนอยางเขมขนดวยการออกกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑโดยอางการรักษาความสงบและความมั่นคง
ของชาติ หรือเพื่อแกไขปญหาตางๆ ตามแนวพรมแดนตลอดลําน้ําโขง รวมทั้งการพยายามเขามาเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากการใชพ้ืนที่รวมกันของคนทั้งสองรัฐชาติ เชน เก็บภาษีและคาผานขามแดน การจัดการ
ดังกลาวจึงเปนการมุงขยายฐานอํานาจของรัฐเขาสูการครอบคลุมผูคนและพื้นที่บริเวณพรมแดน 
 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่มีความแตกตางของระบบทางการเมืองการปกครองของ
แตละรัฐชาติ ทําใหคนในหมูบานทั้งสองเกิดความขัดแยง จากชาวบานที่เคยเปนเครือขายทางสังคมเดียวกันเกิด
ความรูสึกแบงแยกเปนพวกเขา-พวกเรา เกิดขาวเกี่ยวกับการทวงคืนดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงใหกลับมา
ผนวกรวมกับฝงซายเชนเดิม และรัฐชาติทั้งสองตางพยายามเขามามีสวนในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลวงลุม
น้ําโขงจนเกิดกรณีพิพาทขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะกรณีของ “หาดแห” ที่เปนที่ต้ังของพื้นที่ “ลวง” สําหรับการจับ
ปลาและเปนพื้นที่เพาะปลูกสําคัญกลางลําน้ําโขง เดิมหาดแหเปนพื้นที่ที่เกิดจากการทับถมกันของดินทรายและ
หินกรวด (ภาษาลาวเรียกวา “หินแห”) เมื่อตะกอนทับถมจนสูงขึ้นจึงกลายเปน “เกาะ” หรือ “ดอน” ความ
คลุมเครือของกรรมสิทธิ์ในหาดแหทําใหรัฐชาติทั้งสองตองการเขามาจัดสรรการใชพ้ืนที่และทรัพยากร หาดแห
จึงกลายเปนพื้นที่ถูกชวงชิง (Contested Space) จากอํานาจของรัฐ นายทุนและชุมชนในทองถิ่น เนื่องจาก
ปจจุบันหาดแหเปนเกาะดอนกลางแมน้ําโขงเพียงแหงเดียวที่ยังเปนพื้นที่ในอาณาบริเวณของประเทศไทย 
เพราะในอดีตมีกํานันบานน้ําไทยคนหนึ่งเคยนั่งเรือสํารวจเกาะดอนตางๆ บริเวณกลางลําน้ําโขงรวมกับ
เจาหนาที่ สปป.ลาว ในชวงเดือนพฤษภาคมเมื่อเริ่มเขาสูชวงน้ําหลาก ทําใหหาดแหไมไดโผลพนน้ําขึ้นมามาก
นัก เพียงแตเห็นปริ่มๆ เรี่ยอยูบนผิวน้ําโขงเทานั้น ทําใหเจาหนาที่ฝายลาวไมไดใสใจและบันทึกพื้นที่หาดแหลง
ไปในแผนที่วา เปนเกาะดอนกลางน้ําโขง ต้ังแตนั้นเปนตนมาหาดแหจึงตกเปนของรัฐไทยจากการตกสํารวจ
รองน้ําลึกและเกาะดอนตางๆ ในแมน้ําโขงในคราวนั้น ตอมารัฐไทยไดใหสัมปทานหินแหกับนายทุนเอกชนเขา
ไปใชประโยชนโดยใหชาวบานเปนแรงงานรับจางขุดหินแหขึ้นมาสงขายใหกับนายทุน  
 การสัมปทานดูดหินแหดังกลาว ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศในลวงแมน้ําโขงมากขึ้นเรื่อยๆ พ้ืนที่
ของหาดแหพังทลายเพราะหินและทรายในแมน้ําโขงไหลลงไปแทนที่บริเวณของหินแหที่ถูกขุดขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการไหลลอยไปตามกระแสน้ําของดินและหินจากการสัมปทานไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในลวงปลาที่แวดลอมหาดแห พรานปลาเริ่มประสบปญหาการไหลมองจับปลา 
เนื่องจากหินที่อยูในหาดถูกน้ําพัดพาไหลไปรวมกันในแมน้ําโขงกลายเปนอุปสรรคตอการไหลมอง อีกทั้งยัง
หวาดวิตกวาหากระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เชนนี้อาจทําใหจํานวนปลาลดนอยลงได นอกจากนี้พ้ืนที่
บางสวนที่ยังคงเหลืออยูของหาดถูกน้ําพัดพาหายไปไดงาย เพราะการสัมปทานดูดหินทําลายสาหรายและหญาที่
เกาะเกี่ยวหินในหาดแห จนทําใหหินและดินถูกน้ําพัดพาไปจนขนาดของหาดแหเล็กลงไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ยัง
ทําความเสียหายตอพ้ืนที่หาดและลวงบริเวณโดยรอบ ชาวบานเสียประโยชนมากกวาไดรับผลจากการสัมปทาน
อยางแทจริง ในเวลาตอมาชาวบานน้ําไทยประชุมกันเพื่อแสดงความคิดและหาทางออกในวิกฤตการณครั้งนี้
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รวมกัน จนในที่สุดชาวบานไดรวมตัวกันประทวงแลวมีมติใหรัฐบาลหยุดการใหสัมปทานหินแหกับเอกชน 
ดวยเกรงผลกระทบตอระบบนิเวศในลวงแมน้ําโขง และตองการอนุรักษหินแหเอาไวเปนสมบัติสวนรวมของ
หมูบาน จากการรวมตัวกันตอตานของชาวบานทําใหการสัมปทานยุติลง ทําใหหาดแหยังคงอยูเปนพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจสําคัญของชาวบานน้ําไทยตอไป  
 ตอมาเกิดกรณีพิพาทแยงชิงพื้นที่หาดแหระหวางชาวบานน้ําไทยกับทางการประเทศลาวอีกครั้ง
ในชวงเดือนกันยายนป พ.ศ. 2540 โดยเจาหนาที่ สปป. ลาวไดเกณฑชาวบานหลายหมูบานประมาณ 300 คนนั่ง
เรอืประมาณ 20 ลํา มากับเจาหนาที่พรอมดวยอาวุธ เพื่อเขายึดหาดแหใหเปนของประเทศลาว แตถูกชาวบานน้ํา
ไทยที่รวมตัวกันประมาณกวา 200 คน ที่ตางเตรียมมีดพราและไมเปนอาวุธลงมาคุมเชิงเพื่อกันไมใหเรือจากลาว
มาจอดเทียบทาบนหาดแหได ชาวบานบอกวา ความขัดแยงครั้งนี้ถือเปน “ศึกสายเลือดในพื้นที่พรมแดน” ของ
ชุมชนสองฝงโขง เพราะตางมีระบบครอบครัวและเครือญาติหรือมีระบบความสัมพันธของโครงสรางทางสังคม
มาแตในอดีต ในที่สุดทั้งสองฝายไดเจรจาตกลงกันจึงทําใหเหตุการณสงบลง ปจจุบันชาวบานน้ําไทยสวนใหญ
ยังคงเดินทางไปทํามาหากินที่หาดแหเชนเคย รวมท้ังชุมชนสองหมูบานยังคงมีการจับปลาดวยการไหลมอง
รวมกันในบริเวณพื้นที่ “ลวง” ที่อยูบริเวณโดยรอบของหาดแหตอไป 
 

สรุปและการอภิปรายผล  
 จากการศึกษาผูวิจัยขอสรุปและอภิปรายผลใน 3 ประเด็นดังนี้ ประการแรก การกอตัวของ
ความสัมพันธในพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ลวงลุมน้ําโขงบริเวณปากเซบั้งไฟและปากลํา
น้ําก่ํา ต้ังแตสมัยรัฐโบราณในชวงกอนการเกิดรัฐชาติสมัยใหม ผลการศึกษาพบวา ลุมน้ําโขงตอนลางอุดม
สมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมากทําใหความเปนลุมน้ําโขงตอนลางไมไดมีความหมายในเชิง
กายภาพเทานั้น หากแตเปน “พ้ืนที่สวนรวม” ที่มีความหลากหลายของระบบภูมินิเวศและความหลากหลายของ
กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูปะปนกัน จนเกิดเปน “ระบบนิเวศวัฒนธรรม” และเกิดการกอตัวของเครือขาย
ความสัมพันธในพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแตสมัยรัฐโบราณ จากเอกสารสําคัญ คือ “ตํานานอุรังคธาตุ” 
หรือตํานานกําเนิดพระธาตุพนมแสดงใหเห็นวา บริเวณนี้เคยเปนศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยงเครือขายเมือง
ตางๆ ในลุมน้ําโขง ดวยการสรางพื้นที่ทางความคิด (Mental Space) ทางพุทธศาสนาประสานกับความเชื่อ
ดั้งเดิมเชื่อมโยงเปนเครือขายของแตละเมือง ในตํานานแสดงใหเห็นวา บริเวณพื้นที่ชุมชนสองฝงลุมน้ําโขง
ไมไดถูกตัดขาดแบงแยกออกจากกันอยางสิ้นเชิง   
 สวนความหมายของ “ลวง” ชาวบานอธิบายวาเปนพื้นที่ที่ปลาอยูอาศัยและเปนพื้นที่สําหรับการจับ
ปลา แตสิ่งสําคัญเมื่อกลาวถึงลวงในลุมน้ําโขง พรานปลาเกือบทุกคนตางหมายถึง “ลวง” สําหรับการไหลมอง
ในการหาปลา โดยเปน “พ้ืนที่ทางสังคม” (Social Space) ที่เปนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ “สิทธิสวนรวม” ของ
ชุมชนทั้งสองฝง เห็นไดจากการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนที่มีความเสมอภาคดวยการจัด “คิว” หรือ
ลําดับในการไหลมองใหกับสมาชิกพรานปลาทุกคนโดยไมไดเลือกสัญชาติวาเปน “ไทยหรือลาว” แตถูก
เช่ือมโยงดวยระบบความสัมพันธของโครงสรางทางสังคมระหวางหมูบานน้ําลาวกับหมูบานไทย ที่ตางมี 
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“สํานึกทางประวัติรวมกัน” มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ “ลวง” รวมกัน รวมทั้งนับถือ “องคพระ
ธาตุพนม” และผีเจาโตงกวางหรือ “ผีลวง” ตัวเดียวกัน ดังนั้นชุมชนสองฝงลุมน้ําโขงบริเวณปากเซบั้งไฟและ
ปากน้ําก่ําเปนเสมือนหนึ่ง “ชุมชนเดียวกัน” มาแตในอดีต เปน “พ้ืนที่” (Space) ที่มองเห็นความสัมพันธกัน
ระหวาง “คนกับคน” “คนกับธรรมชาติ” และ “คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ” 
 ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปะทะสังสรรคระหวางรัฐชาติสมัยใหมกับชุมชน
ในพื้นที่ลวงลุมน้ําโขง บริเวณปากเซบั้งไฟและปากลําน้ําก่ํา ต้ังแตการเกิดรัฐชาติสมัยใหมเมื่อป พ.ศ. 2436 
จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในป พ.ศ. 2518 พบวา 
ความสัมพันธของชุมชนกอนที่ลาวกาวเขาสูการเปน “รัฐชาติสมัยใหม” และตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 
ชุมชนสองฝงลุมน้ําโขงมี “เสรีภาพทางดานสังคม” ไมมีการกําหนดพรมแดนเปนฝงซายฝงขวาของแมน้ําโขง 
ชาวบานสามารถเดินทางไปมาหาสูกันตามปกติ และมีองคพระธาตุพนมเปนศูนยรวมจิตใจที่สําคัญของผูคนใน
ดินแดนแหงนี้ จนกระทั่งเมื่อประเทศฝรั่งเศสไดขยายอิทธิพลเขาสูลาว จนนําไปสูการเกิดสงครามระหวางไทย
กับฝรั่งเศส ไทยตองยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขงใหกับฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2436 ทําใหลาวปรากฏความมี “ตัวตนทางภูมิศาสตร” (Geo-body) เปนครั้งแรกบน “แผนที่” (Map) ของ
อาณานิคมของฝรั่งเศส ผลของสนธิสัญญาดังกลาวทําใหเกิด “การปะทะและการสังสรรค” ระหวาง “รัฐชาติ
สมัยใหม” กับชุมชนในการจัดการพื้นที่ เนื่องจากสยามเสียอํานาจอธิปไตยทั้งหมดในพื้นที่ฝงซายและเกาะดอน
ทั้งหมดในแมน้ําโขง รวมทั้งในทางปฏิบัติเจาหนาที่ฝรั่งเศสใช “อํานาจรัฐ” ตีความสนธิสัญญาวา แมน้ําโขงเปน
ของอาณานิคมฝรั่งเศส คนไทยที่ไปใชแมน้ําโขงถือวาเขาไปใน “เสนแบงเขตแดน” (Borderline) หรือดินแดน
ของฝรั่งเศส ที่ตองไดรับการอนุญาตและมีหนังสือเดินทางของฝรั่งเศส ปญหาอธิปไตยเหนือแมน้ําโขงจึงเกิดขึ้น
และสงกระทบตอการใชพ้ืนที่ “ลวง” ของชุมชน เสนแบงพรมแดนจากการเกิดรัฐชาติสมัยใหมผาลงใจกลาง
พ้ืนที่ “ลวง” จนตัดขาดความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในสองชุมชน แบงออกเปน “พวกเขา-พวก
เรา” อยางที่ไมเคยมีมากอน การไปหาปลาตามลวงในแมน้ําโขงถูกตีความวา ชาวบานทางฝงไทยกําลังรุกล้ํา
อาณาเขตของฝรั่งเศส ทําใหเกิดการจับกุมคุมขังชาวบานที่ลงไปในแมน้ําโขงเพื่อหาปลาในพื้นที่ลวง แต 
“อํานาจรัฐ” ทับซอนกับ “อํานาจชุมชน” ในชวงแรกเริ่มของรัฐชาติสมัยนี้ไมมีความเขมขนมากนัก เนื่องจาก
ปรากฏหลักฐานเฉพาะบริเวณพื้นที่ของเมืองสําคัญตามพรมแดนแมน้ําโขงเทานั้น 
 ตอมาเมื่อรัฐบาลราชอาณาจักรลาวไดรับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสอยางสมบูรณ เมื่อป พ.ศ. 2497 
(ค.ศ. 1954) ความสัมพันธของพื้นที่ในบริเวณลวงลุมน้ําโขงชวงนี้ ไดรับการผอนคลายลงกวาเดิม ชุมชนทั้งสอง
ฝงลุมน้ําโขงสามารถขามไปมาหาสูกันไดอยางปกติ พรานปลาในพื้นที่ลวงลุมน้ําโขงสามารถดํารงชีวิตดวยการ
ไหลมองในแมน้ํา รวมทั้งการเดินทางไปมาบริเวณพรมแดนไทย-ลาวไดตามปกติ จนกระทั่งเกิดการแบงแยก
ความสัมพันธอีกครั้ง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสังคมนิยมของประเทศลาวในป พ.ศ. 2518 
(ค.ศ. 1975) ทําใหมีความแตกตางกันในระบบการเมืองการปกครองอยางชัดเจน จนเกิดความเขมงวดในการใช 
“อํานาจของรัฐ” ทับซอนลงบนพื้นที่ลวงลุมน้ําโขงในบริเวณพรมแดนไทย-ลาวอีกครั้ง เชน การใชอํานาจรัฐใน
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การบังคับปกครองชาวบานเพื่อความมั่นคงทางการเมืองสรางความหวาดระแวงใหคนทั้งสองฝง พรานปลาที่ลง
ไปไหลมองในพื้นที่ลวงกลางแมน้ําโขงหลายคนถูกเขาใจผิดวา เปนคนหลบหนีขามพรมแดนหรือเปนฝาย
ตรงกันขาม ทําใหทหารหามไมใหชาวบานออกนอกบานหลังหกโมงเย็น พรานปลาหลายคนไมไดไปไหลมอง
เพราะกลางวันถูกเกณฑแรงงาน หรือถาหากอยากออกไปหาปลาจําเปนตองใหทหารนั่งเรือไปดวยเพื่อความ
ปลอดภัย ปรากฏการณดังกลาวทําใหพรานปลาหลายคนหยุดการหาปลา การทํามาหากินที่ฝดเคืองและการถูก
ตัดขาดออกจากพื้นที่ทางเศรษฐกิจสังคมของตนเองจากอํานาจรัฐที่ทับซอนพื้นที่ทํามาหากินของชาวบาน ทําให
ชาวบานสวนหนึ่งตัดสินใจหลบหนีขามพรมแดนมาเปนคน “ลาวพลัดถิ่น” ในบานน้ําไทย  
 นอกจากนี้อํานาจรัฐที่ทับซอนพื้นที่อํานาจชุมชนสองฝงยังสงผลใหมีการชวงชิงพื้นที่บริเวณ “ลวง” 
จากกลุมอํานาจตางๆ เห็นไดจากกรณีหาดแหที่ เดิมเปน “ลวง” กลางแมน้ําโขง กระทั่งมีขนาดสูงขึ้นจน
กลายเปนเกาะดอนกลางน้ําที่แวดลอมไปดวยลวงตางๆ ความอุดมสมบูรณของดินและหินแหที่มีความแข็งแรง
ทนทาน อีกทั้งจํานวนพันธุปลาที่อาศัยอยูแวดลอมพื้นที่ของลวง ทําใหพ้ืนที่บริเวณนี้ถูกชวงชิงจากรัฐ นายทุน
และชาวบาน ทั้งในกรณีที่รัฐใหสัมปทานหินแหแกนายทุน ชาวบานที่ตองการอนุรักษหินแหและเกรง
ผลกระทบจากการสัมปทานที่ทําลายลวง รวมทั้งการชวงชิงพื้นที่หาดแหระหวางรัฐลาวกับชาวบานในหมูบาน
น้ําไทยอีกดวย 
 ประการที่สาม ปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธจากการปะทะสังสรรคระหวางรัฐชาติ
สมัยใหมกับชุมชนในพื้นที่ลวงลุมน้ําโขงพบวา ชุมชนสองฝงลุมน้ําโขงตางมี “ปฏิบัติการ” หลายอยางเพื่อการ
ดํารงอยู (Resists) ในพื้นที่ลวงลุมน้ําโขงของชุมชนพรมแดนไทย-ลาวภายใตบริบทวัฒนธรรมขามพรมแดน 
เชน ประเด็นแรก คือ การสืบทอด “อํานาจผีเจาโตงกวาง” หรือผีเฮือนเจาสามองคเพื่อการดํารงอยูของพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจและสังคมบริเวณลวงลุมน้ําโขง” เห็นไดวา ชาวบานบริเวณพื้นที่ “ลวงลุมน้ําโขงตอนลาง” ไดใชความ
เช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจาเฮือนสามองคเปนปฏิบัติการสําคัญเพื่อการดํารงอยูของพื้นที่ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของตนเองภายใตบริบทวัฒนธรรมขามพรมแดนในปจจุบัน ขอบขายอํานาจของเฮือนเจาสามองคแสดง
ใหเห็นเครือขายอํานาจของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมพื้นที่ลวงลุมน้ําโขง ต้ังแตทางตอนเหนือแขวงหลวง
พระบาง ทางทิศตะวันออกของลําเซบั้งไฟไปจนถึงพรมแดนเวียดนาม ทางตอนใตแถบวัดพูจําปาสักไปจนถึง
พรมแดนกัมพูชา   
 ประเด็นที่สอง “สังคมพรานปลา” กับการสรางเครือขายความสัมพันธในพื้นที่ “ลวง” การจัดคิวไหล
มองเนนความเสมอภาคและให “สิทธิ” เทาเทียมระหวางพรานปลาดวยกันโดยไมเลือกวาเปนสัญชาติใดแลว ยัง
เปนชวงเวลาของการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันอันเปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคม
พรานปลา เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนใน “ลวงลุมน้ําโขง” เขาดวยกัน และประเด็นที่สาม 
คือ สิทธิชุมชนบริเวณ “ลวง” ลุมน้ําโขงกับการเขาถึงทรัพยากรในพื้นที่พรมแดนไทย-ลาว แสดงใหเห็นวา พ้ืนที่
ลวงไหลมองกลางน้ําโขงหรือบริเวณเกาะดอนที่รายลอมไปดวยพ้ืนที่ลวงปลา เปนพื้นที่ไดรับการใหความหมาย
จากคนทองถิ่นที่แบงปนใชทรัพยากรรวมกันวา เปน “สิทธิชุมชน” (Common property) ในการจัดการใชพ้ืนที่ 
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ที่มิไดจํากัดไวสําหรับพลเมืองรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่ง หากแตเปนการบงบอกวาใครเปนผูสามารถใชพ้ืนที่นี้ได
ขึ้นอยูกับการมี “สํานึกรวมของชุมชนในทองถิ่น” ดังเชน การใชพ้ืนที่ “ลวงลุมน้ําโขง” บริเวณหาดแหที่เกิดขึ้น
กอนการวาดเสนลงบนแผนที่ในบริเวณพรมแดน แสดงใหเห็นถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมี
ขอบเขตพื้นที่กวางขวางไมจํากัดอยูกับเสนพรมแดน และคนในทองถิ่นเทานั้นถึงทราบดีวา “พรมแดนทาง
สังคม” (Social Boundaries) ของตนเองมีขอบเขตอยูที่ใด 
 การขามพรมแดนไปมาหาสูกันของชุมชนสองฝงลุมน้ําโขง ยังดําเนินไปตามพื้นฐานทางสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมาแตอดีต ในปจจุบันการทับซอนของอํานาจรัฐบริเวณพรมแดนไทย-ลาวยังคงมีอยู
แตไมไดหมายความวา ชาวบานทั้งหมดไดยอมจํานนตออํานาจรัฐเสมอไป หลายคนตางสรางกลยุทธบางอยาง
เพื่อ “แสดงตน” วา คงมีสิทธิในการจัดการกับพื้นที่นี้อยู ดังคํากลาวของชาวบานวา “แมน้ําโขงมันบแมนแต
ของเฮาผูเดียว มันเปนแมน้ําของทั้งสองชาติ” ดังนั้นชาวบานน้ําไทยสวนหนึ่งยังคงขามไปหาปลาทางฝงหมูบาน
น้ําลาว และชาวบานสวนมากมักขามพรมแดนอยางไมเปนทางการโดยหลบเลี่ยงกฎหมายโดยไมไดใหความ
สนใจและความสําคัญกับอํานาจของรัฐมากนัก ในหลายครั้งชาวบานไดอาศัยเสนรอยตอของอํานาจรัฐไทยกับ
ลาวในบริเวณพรมแดน ใหเปนประโยชนตอการสรางพื้นที่ของตัวเอง เชน การจับปลาในพื้นที่ “ลวง” กลางลํา
น้ําโขงหรือการขามแมน้ําเพื่อไปเก็บของปาในบริเวณปาของอีกฝงหนึ่ง ชาวบานตางบอกวา บริเวณดังกลาวเปน 
“สิทธิของชุมชน” ที่เคยปฏิบัติมาอยางตอเนื่องและยาวนานนับแตในอดีต บางคนถึงกับบอกวาพื้นที่บริเวณ 
“ลวง” ลุมน้ําโขงไมมีใครเปนเจาของ หรือ “No man’s land” คนทองถิ่นทั้งสองฝงโขงจึงรวมกันแบงปนใช
ทรัพยากร โดยไมมีการแบงตามสิทธิพลเมืองของรัฐชาติไทยหรือลาว แตขึ้นอยูกับ “สํานึกรวมของคนใน
ทองถิ่น” ที่รูดีวา “พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและสังคม” ของพวกตนมีขอบเขตมากนอยเพียงใด และอีกประการหนึ่ง
ผูวิจัยพบวา กระแสของ “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” จากฝงไทยไดแผขยายเขาไปครอบคลุมในพื้นที่อาณา
บริเวณพรมแดน เปนการ “เปดพื้นที่บริเวณลวงลุมน้ําโขง” ใหมีขอบเขตกวางขวางมากยิ่งขึ้นกวาเดิม เชน การ
จับปลาเพื่อการคา ทําใหชาวบานตางพัฒนาเทคนิควิธีการและอุปกรณของเครื่องมือจับปลาที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จํานวน “พรานปลา” ในพื้นที่ลวงแตละแหงมีเพิ่มขึ้น สิ่งเหลานี้ไดสงผลตอปริมาณปลาที่ลดลง และ
ทําให “ลวง” ลุมน้ําโขงกลายเปน “พ้ืนที่ของการแขงขันและการชวงชิง” (Contested Space) มากยิ่งขึ้น 
 การที่แมน้ําโขงถูกทําใหเปนพรมแดนดวยการถูกขีดเสนแบงลงบน “แผนที่” ทําใหชุมชนทั้งสองฝง
ในประเทศไทยกับลาวเกิดการแบงเขาแบงเราตามแนวคิด “ตัวตนทางภูมิศาสตร” (Geo-body) ของธงชัย 
(Winichakul.  1998 : 164) รัฐชาติไดอาศัยความรูในการจัดการพื้นที่หรือภูมิศาสตรและสรางสถาบันทางสังคม
ตางๆ ขึ้นมารองรับอํานาจของตน สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดการใชพ้ืนที่ “อํานาจรัฐ” ทับซอนกับพื้นที่ “อํานาจ
ชุมชน” ในบริเวณลวงลุมน้ําโขงของหมูบานน้ําลาวและบานน้ําไทย อยางไรก็ตามปฏิบัติการของชาวบานได
แสดงการโตแยงออกมาในรูปแบบตางๆ เพื่อทําใหวัฒนธรรมขามพรมแดนยังคงดําเนินอยูตอไป รวมทั้งเปน
การ “สรางพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม” ของตนใหมและลงทับซอนกับพื้นที่ “อํานาจรัฐ” อีกตอหนึ่ง แนวคิด
เรื่องพื้นที่ (Space) และพรมแดน (Boundary) ในงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา พ้ืนที่ทั้งสาม คือ พ้ืนที่ทางกายภาพ 
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(Physical Space ) พ้ืนที่ภายใน (Mental Space) และพื้นที่ทางสังคม (Social Space) ตามแนวคิดของ Lefebvre 
ตางถูกเชื่อมโยงระหวางกันและไมมีขอบเขตของพรมแดนอยางชัดเจน แตขอบเขตของพื้นที่ดังกลาวขึ้นอยูกับ
ปฏิบัติการและเงื่อนไขตางๆ ของ “คนภายในทองถิ่น” ที่พยายามใหหลุดพนจากการจํากัดขอบเขตอํานาจของรัฐ 
เปน “การสรางพื้นที่ทางสังคม” ภายใตบริบทรัฐชาติสมัยใหมและวัฒนธรรมขามพรมแดนของชุมชนบริเวณ
พรมแดนไทย-ลาว และเปนการปรับตัวในพื้นที่เพื่อการดํารงอยูของพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม อํานาจรัฐจึง
ไมสามารถแบงแยกชุมชนสองฝงโขง “ปฏิบัติการ” ของชาวบานจึงเปนการโตแยงการมี “ตัวตนทางภูมิศาสตร” 
(Geo-body) ตามแผนที่ที่ถูกสรางขึ้นจากอํานาจของรัฐ อีกทั้งไมสามารถปดกั้นการเลื่อนไหลไปมาในการขาม
แมน้ําโขงของผูคนภายใตวัฒนธรรมขามพรมแดนในปจจุบัน ทําให “ลวง” ยังคงเปน “พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและ
สังคม” ของชุมชนลุมน้ําโขงสืบเนื่องตอไป 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะวา “กุญแจสําคัญ” ที่เปนกลไกในการสรางความสัมพันธอันดี อันมี
สวนชวยลดความขัดแยงและสรางความสัมพันธระหวางไทยกับลาว คือ กลไกความสัมพันธของทองถิ่นใน
ระดับชุมชนกับชุมชนไมใชในระดับรัฐชาติ เพราะจากการศึกษาพบวา เครือขายความสัมพันธในระดับชุมชนมี
รากฐานมาจากระบบครอบครัวและเครือญาติอันเปน “เสนใยทางวัฒนธรรม” ที่ยึดโยงความสัมพันธของผูคน
ทองถิ่นใน “พ้ืนที่” ใหเขาดวยกัน แมถูกเสนแบง “พรมแดน” ระหวางประเทศใหแยกออกจากกันก็ตาม 
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        การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 วิชา 65581601 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1   

เร่ือง  การใชงานมัลติมิเตอร 
 

ผศ.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย1 
 

 การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนั้นประชากรและประเทศจะตอง
พัฒนาใหทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดการศึกษาในทุกระดับไดนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามา
แกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (วรวิทย  นิเทศศิลป. 2543:1) รวมทั้งการนําเอาบทบาทของ
คอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาและรัฐบาลไดกําหนดไวอยางชัดเจนในหลักเกณฑการดําเนินการจัดหา
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในหนวยงานและสถาบันการศึกษาของรัฐ (ถนอมพร ตันพิพัฒน. 2539:1)    
 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพคือ สื่อการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอนมีสวนชวยทําใหประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี สื่อจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัยกับเหตุการณ สิ่งแวดลอมของสังคมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกําหนดไววาใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต ทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ซึ่งกระบวนการสรางสื่อและการใชสื่อมีหลายวิธีและหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการสรางสื่อการ
เรียนการสอนที่นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอรมาใชงาน การใชสื่อที่นําเอาความสามารถของคอมพิวเตอร
มาใชงานนั้นเปนการประยุกตการใชคอมพิวเตอรกับการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้นและ
นําไปใชกับคอมพิวเตอรนี้ เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ ซีเอไอ (CAI : Computer-Assisted 
Instruction) (Burke. 1982:1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้นําไปใชกับคอมพิวเตอรเปนตัวกลางแทนสิ่งพิมพ
หรือสื่อประเภทอื่น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับไดวาเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง แต
คอมพิวเตอรจะสามารถทํางานไดยอมขึ้นอยูกับผูเขียนโปรแกรมวาไดเขียนลําดับการควบคุมการทํางานไว
อยางไร (ชูศรี ยินดีตระกูล. 2530:3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมไดเปนเพียงการเรียนโดยการรับรูจาก

                                                           
1 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผูสอนเหมือนการเรียนทั่วไป เพราะผูเรียนจะแสวงหาความรูดวยตนเอง เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ถูกสรางขึ้นไมมีผูสอนที่ใหความรูเหมือนกับการศึกษาในหองและที่สําคัญบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถสรางสถานการณเหมือนจริงได จึงเปนเครื่องมือที่นําไปใชในกระบวนการเรียนรูไดดี ทั้งนี้การที่ผูเรียน
มีความสามารถในการเรียนรู จะทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่มีคุณสมบัติสําคัญหลายประการที่เหมาะจะเปนสื่อหลักที่ใชในการศึกษาไร
พรมแดน กลาวคือสามารถใชเปนสื่อประสมควบคูกับสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นเพื่อประโยชนในการเรียนรูและ
เพื่อใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถตอบสนองตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง(Child Center)โดยผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง สวนผูสอนเปนเพียงผูใหคําแนะนํา 
แกปญหากระตุนใหผูเรียนทํากิจกรรมและสรุปบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํามาใชในการ
สอนเสริม การสอนแทนในกรณีที่ผูสอนไมอยู ขาดแคลนผูสอน การเรียนนอกเวลาหรือการทบทวนเนื้อหาที่
ผูเรียนเรียนผานมาแลวในช้ันเรียนไดเปนอยางดี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549โดยเฉพาะในสายอาชีพที่
เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสนั้น มีการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลวนแตตองเรียนในเรื่อง
การใชเครื่องมือวัด เชน วิชาเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 วิชาทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส  1  
วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม เปนตน เพราะการใชงานเครื่องมือวัดนั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพทางชาง เชน ชางไฟฟา ชางซอมโทรทัศน ชางเทคนิคในสถานประกอบการสําหรับชางแลว 
เครื่องมือวัดมีความสําคัญในการวิเคราะหการทํางานของวงจรและระบบ เพื่อใหทราบถึงปริมาณหรือคาตางๆที่
เกิดขึ้น มนุษยเปนผูประดิษฐและคิดคนเครื่องมือวัดขึ้นมาเพื่อเปนสื่อแทนมนุษย เนื่องจากไมสามารถทราบคา
เหลานั้นเพียงประสาทสัมผัสเพียงอยางเดียว แมวามนุษยจะมีขีดความสามารถสูงแตมีขอบเขตจํากัดทางดานการ
วัด มนุษยมีขีดจํากัดในการรับรูและบอกปริมาณทางไฟฟาที่มองไมเห็น ดังนั้นมนุษยจึงตองอาศัยตัวกลาง
ถายทอดสิ่งที่ตองการจะใหรูเขามาอยูในรูปที่มนุษยสามารถรับรูได (เอก ไชยสวัสดิ์. 2534:1)จึงจําเปนตองอาศัย
ปรากฏการณทางกายภาพ  เพื่อเปลี่ยนปริมาณเหลานั้นใหเปนปริมาณที่เราสามารถรับทราบไดโดยประสาท
สัมผัส (อาภรณ เกงผล และโอซามุ นิชิโนะ. 2537:1)  เชน ปริมาณไฟฟากระแสตรงโดยการใชเครื่องวัดไฟฟา
กระแสตรง (Direct Current Ammeter) ปริมาณของแรงดันไฟฟากระแสสลับโดยการใชเครื่องวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ (Alternative Current Voltmeter) เปนตน มัลติมิเตอร (Multimeter) หรือเรียกยอวา VOM (Volt  

Ohm − Milliamp meter) เปนเครื่องมือสําหรับชางทุกๆคนและเปนอุปกรณชนิดแรกที่ชางจะตองเรียนรู (สญชัย  
อึ้งสมรรถโกษา และยุทธพงศ  ฉัตรกุลกวิน. 2546:426)  มัลติมิเตอรที่ใชกันทั่วไปจะมี  2 ประเภท  คือ  อนาลอก  
มัลติมิเตอร (Analog Multimeter) และดิจิตอล  มัลติมิเตอร (Digital  Multimeter) โดยอนาลอก มัลติมิเตอร  
โดยทั่วไปจะเรียกวามัลติมิเตอรแบบเข็ม เปนเครื่องมือวัดทางไฟฟาที่ใชหลักการอยางเดียวกับเครื่องวัดชนิด
ขดลวดเคลื่อนที่ (Moving Coil) สรางขึ้นเพื่อใหความสะดวกในการใชงานและเปนเครื่องมือวัดปริมาณทาง
ไฟฟาหลายประเภทรวมอยูในเครื่องเดียวกัน โดยทั่วไปแลวมัลติมิเตอรสามารถใชวัดปริมาณตางๆ เชน ความ
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ตางศักยกระแสตรง (DC voltage) ความตางศักยกระแสสลับ (AC voltage) ปริมาณกระแสตรง (DC current) 
ความตานทานไฟฟา(Electrical resistance) นอกจากนี้มัลติมิเตอรยังมีความสามารถในการตรวจสอบอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและไฟฟา เชน การตรวจสอบอุปกรณในการสรางโครงงาน การซอมโทรทัศน การซอมวิทยุ  
รวมทั้งการซอมเครื่องใชทั้งไฟฟาและดานอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การตรวจสอบอุปกรณจึงเปนงานหนึ่งที่ชาง
อิเล็กทรอนิกสทุกคนตองศึกษาใหเกิดความรู  ความชํานาญ  เพื่อสามารถบอกไดวาอุปกรณใดชํารุดหรือเสียหาย   
แตเนื่องจากมัลติมิเตอรเปนเครื่องมือวัดที่มีความซับซอนเกี่ยวกับการใชงาน  ตองใชเวลาในการศึกษาการใช
งานและยากตอการจดจํา ผูเรียนจํานวนไมนอยไมสามารถใชงานมัลติมิเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ปญหาในการศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น   
 ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร กลาวคือ นอกจากจะรับฟงคําบรรยายและทํา
แบบทดสอบจากผูสอนที่แนะนําเพียงอยางเดียวโดยผูเรียนไมมีโอกาสที่จะทบทวนเนื้อหาที่ยังไมเขาใจเมื่อ
ผูสอนๆผานไปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนทําความเขาใจไดดวยตัวเองและยังสามารถชวย
ใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาตางๆ ดวยตนเองอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1  
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1   
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวาเกณฑ  80/80 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง  
การใชงานมัลติมิเตอร ตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในบทเรียน 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่นตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
           2. เนื้อหาวิชาที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและ
การใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร แบงเปนหัวขอดังนี้ 
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 2.1  ความรูทั่วไปของมัลติมิเตอร 
  2.2  การใชงานมัลติมิเตอรวัดอุปกรณอิเล็กกทรอนิกส 
 3. การวิจัยครั้งนี้ทําการวิจัยในภาคเรียนที่  1/2552  
 4.  ตัวแปรที่ทําการวิจัย 
 4.1 ตัวแปรอิสระไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
และการใชงาน 1 เรื่อง  การใชงานมัลติมิเตอร 
 4.2 ตัวแปรตามไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 65581601 เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร ไมตํ่ากวาเกณฑ 80/80 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
   
 
 
 
   
 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองผานกระบวนการพัฒนาเพื่อใหไดบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับผูเรียน โดยกระบวนการพัฒนาดังกลาว อาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มากมายเพื่อนําไปสูการสรางบทเรียนใหมีคุณภาพ  ไดแก  
  1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักสูตร 

1.1 ความหมายของหลักสูตร 
        หลักสูตรมาจากคําในภาษาอังกฤษวา Curriculum มาจากคําในภาษาละตินวา Currere แปลวา
ทางวิ่งหรือลูที่นักว่ิงว่ิงเขาสูเสนชัย (Das.R.C. et al NCERT. 1984 :4) นักการศึกษาใหความหมายไวดังนี้    
   หลักสูตร คือ ประสบการณที่จัดใหผูเรียน  เพื่อใหมีพัฒนาการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
(ธํารง  บัวศรี. 2545 : 4)   
    หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณที่ผูเรียนไดรับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให
ผูเรียนมีพัฒนาการทั้งในดานรางกาย สังคม ปญญาและจิตใจ (Crow and A.W.Crow. 1962 : 250) 
  

ตัวแปรอิสระ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน   

เรื่อง  การใชงานมัลติมิเตอร 

ตัวแปรตาม 
 

 ประสิทธิภาพของ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 1.2  องคประกอบของหลักสูตร   
   ความหมายของหลักสูตรนอกจากจะชี้ใหเห็นวามีสาระสําคัญอะไรและความหมายอยางไร
แลว ยังช้ีใหเห็นวาจะตองมีองคประกอบที่สําคัญและจําเปนอยางไร เห็นไดวาในแบบหรือแปลนบานหรือพิมพ
เขียวบาน จะมีองคประกอบที่สําคัญ เชน ฐาน ราก เสา พ้ืน ฝา  เพดาน เปนตน  องคประกอบที่สําคัญของ
หลักสูตรมีดังนี้ (ธํารง  บัวศรี. 2545 : 8)   

  1.2.1 เปาประสงคและนโยบายทางการศึกษา หมายถึง สิ่งที่รัฐตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 1.2.2 จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนหลังจากเรียนจบ
ในหลักสูตรนี้ไปแลว 

 1.2.3 รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา
หรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 

 1.2.4 จุดประสงคของวิชา หมายถึง ผลที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูหลังจากที่ไดเรียนวิชานั้น 
 1.2.5 เนื้อหา หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  ทักษะและความสามารถที่ตองการให

มีรวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 
 1.2.6 จุดประสงคของการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและ

ความสามารถหลังจากที่ไดเรียนรูเนื้อหาที่กําหนดไว 
 1.2.7 ยุทธศาสตรการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมี

หลักเกณฑ  เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 
 1.2.8 การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนและหลักสูตร 
 1.2.9 วัสดุและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารสิ่งตีพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน 

 เปนตน  และวัสดุอุปกรณตางๆ  รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่นๆ  ที่ชวยสงเสริม
คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 1.3 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2549 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  จากการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2549 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวาผูที่จะเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมวิชา คือ 
สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายชางอุตสาหกรรมหรือสายวิทยาศาสตร หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสหรือไฟฟา มีจุดประสงคเฉพาะ ดังนี้ 
  1.3.1 เพื่อใหไดเรียนรูเทคโนโลยีดานวิชาการทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอที่ จะประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.3.2 เพื่อใหสามารถปรับตัวและติดตามในดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและสามารถนํามาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3.3  เพื่อใหมีพ้ืนฐานความรูทางอิเล็กทรอนิกสเพียงพอที่จะศึกษาวิชาการนี้ตอไป 
  1.3.4 เพื่อใหสามารถปรับตัวและติดตามในดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและสามารถนํามาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 การเรียนตลอดหลักสูตร สําหรับภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษาภาคการศึกษาละ
ไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอนใหมีระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวน
เทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติ  ผูศึกษาในระดับปริญญาตรี 4  ป ตองมีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  6  
ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8  ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมนอยกวา 14 ภาค
การศึกษาและไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 1.4  ความหมายของการวิเคราะหหลักสูตร 
                            การวิเคราะหหลักสูตร คือ การศึกษารายละเอียดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีระบบหลักเกณฑดวย
ความระมัดระวัง มีเหตุผลและมีเทคนิค ใหความสนใจตอรายละเอียดโดยวางแผนอยางเปนระบบที่ชัดเจน  
พยายามรวมรวมขอมูลใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดกอนการตัดสินใจ มีวิธีการใชเกณฑหรือกรอบของการ
วิเคราะหเขามาจําแนก  สิ่งที่เราตองการศึกษาวิเคราะหใหชัดเจนขึ้นตอการตรวจสอบสิ่งตางๆอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบ ซึ่งสามารถทําไดในระดับกลุมยอยต้ังแต 2 กลุมขึ้นไป เกณฑที่เรานํามาใชเพื่อจําแนก อาจจะเปน
เกณฑตามธรรมชาติ เชน เพศ น้ําหนัก ความสูง เปนตน สวนเกณฑที่ไดจากแนวคิด กฎ ทฤษฎี หลักการ ซึ่งเปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เชน ความรู ความสามารถ สติปญญาและบุคลิกภาพ เปนตน (วิชัย วงศใหญ. 2537 : 219) 
        2.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
          2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

      หลักการและเหตุผลของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่นําไปสูการจัดการเรียนการ
สอน (ชัยยงค  พรหมวงค สมเชาว เนตรประเสริฐ และสุดา สินสุกุล. 2520 : 140-143)  ประกอบดวย 
                   2.1.1 ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยคํานึงถึงความตองการ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนเปนสําคัญ โดยเอกัคตาบุคคลมีความแตกตางกันหลายดาน กลาวคือ ความสามารถ สติปญญา ความ
สนใจ รางกาย อารมณ สังคมและอื่นๆ การยึดหลักความแตกตางเหลานี้มาใชในกระบวนการการเรียนรูทําได
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล
หรอืการศึกษาตามเอกัตภาพ การศึกษาโดยเสรีหรือการศึกษาดวยตนเอง ซึ่งลวนเปดโอกาสใหผู เรียนมีอิสระใน
การเรียนตามสติปญญา ความสามารถ ความสนใจ โดยครูแนะนําชวยเหลือตามความเหมาะสม 
  2.1.2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปจากเดิมที่เคยยึดผูสอนเปนแหลง
ความรูหลักมาเปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนดวยการใชแหลงความรูจากสื่อการสอนแบบตางๆ กัน
แทนซึ่งประกอบดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการ การนําสื่อการสอนมาใชจะตองจัดใหตรงเนื้อหาและประสบการณ
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ตามหนวยการสอนของวิชาตางๆ ซึ่งนิยมจัดอยูในรูปของชุดการเรียนการสอน โดยวิธีนี้ผูสอนจะเปนผูถายทอด
ความรูเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมดหรือผูเรียนจะตองทําการศึกษาเองจากการสอนโดยผูสอนเปนผูช้ีทาง 
  2.1.3 การใชโสตทัศนูปกรณที่เปนวัสดุอุปกรณและกระบวนการ ไดแก การทดลอง การสาธิต
และกิจกรรมตางๆเปนการเปลี่ยนบทบาทของสื่อที่เคยใหครูเปนผูใชในการสอนมาเปนการผลิตสื่อที่ทําให
ผูเรียนสามารถทดลองใชใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 
   2.1.4 ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับสิ่งแวดลอมเปนการ
คํานึงถึงกระบวนการกลุมและแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร นําไปไวในรูปของชุดการสอน 

      2.1.5 การจัดสภาพแวดลอมกับการเรียนรู โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนการจัดการ
สอนแบบโปรแกรม หมายถึงระบบการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง ทําให
ทราบวาการตัดสินใจหรือทํางานของตนถูกหรือผิด มีการเสริมแรงบวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจเมื่อทําถูกหรือ
คิดถูกและคอยๆ เรียนรูไปทีละขั้นตามความรูความสามารถของตนเองโดยไมมีใครบังคับ 

 2.2 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อหลัก 
                         2.2.1 การสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อหลัก (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543 : 
53) มีวัตถุประสงคจะมุงเนนการสอนแบบใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ไดรับอิทธิพลจาก
แนวความคิดของนักจิตวิทยาเชิงทดลองในกลุมมนุษยนิยมที่เนนความเปนกันเองระหวางผูสอน  ผูเรียนและไม
เครงเครียด เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค  ใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่
สนใจและใชเวลาเรียนเต็มที่  เนนกิจกรรมแบบความรวมมือกันของกลุมมากกวาแบบแขงขันใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเจตคติและพัฒนาความรู  
     2.2.2 การสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อหลัก (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543: 
54-57) มีวิธีที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสภาวการณในการสอน โดยวิเคราะหเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชา
หรือวัตถุประสงค ตอจากนั้นจึงทําการวิเคราะหในรายละเอียดที่แบงเปน 2 ดาน คือ การวิเคราะหผูเรียนและการ
วิเคราะหเนื้อหา 
  2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยเครื่องมือที่สําคัญ ไดแก 
      2.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนเครื่องมือที่จะตองผานกระบวนการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  เพื่อที่จะรับประกันวาสามารถนําไปใชไดแลวชวยใหผูเรียนไดรับความรูและ
พัฒนาความสามารถตรงตามวัตถุประสงคของการสอน 
      2.3.2 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนเครื่องมือที่จะตองผานการทดสอบหาคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามเกณฑมาตรฐาน โดยใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษาหรือ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                      2.3.3 แบบประเมินพฤติกรรมเชิงความรู แบงออกเปน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ใชสําหรับประเมิน
กอนสิ้นสุดการเรียนกับฉบับที่ใชประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียน  แบบประเมินทั้งสองแบบนี้ เปนเครื่องมือที่
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สรางขึ้นใหครอบคลุมวัตถุประสงคและผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง ตลอดจนการทดลองใชเพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น อํานาจจําแนกและความยากงาย ใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกอนจะนํามาใชเปนแบบประเมิน
พฤติกรรมเชิงความรูสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
      2.3.4 แบบวัดพฤติกรรมเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับตรวจสอบพฤติกรรมดานเจตคติที่ผูเรียนมี
ตอเนื้อหาหรือความคาดหวังที่ผูเรียนตั้งไว วาตนจะไดรับความรูหรือมีพัฒนาการอยางไรเมื่อใชบทเรียนเรื่อง
นั้น แบบวัดพฤติกรรมที่ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพแลวสามารถนําไปใชประเมินความพรอมกอนเรียน  
แทนการใชวิธีทดสอบกอนบทเรียนได เพราะคะแนนที่ไดจากการทําขอสอบกอนการเรียนไมใชตัวช้ีวัดระดับ
ความรูหรือเจตคติของผูเรียนที่มีตอเรื่องที่จะเรียนไดและคะแนนดังกลาวไมใชเกณฑที่จะบงบอกความพรอมที่
จะเรียนหรือการมีความรูในเรื่องที่จะเรียนตามหลักการทางจิตวิทยาการศึกษาในกลุมมนุษยนิยมและกลุมปฏิบัติ
นิยม  เนื่องจากคะแนนสวนตางจากการทดสอบกอนเรียนกับคะแนนหลังจากการเรียนจะมีความหมายที่
แตกตางกัน    
      2.3.5 แบบปฏิบัติกิจกรรมเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดลองหรือฝกปฏิบัติ
กิจกรรมในบทเรียน  การจัดใหมีแบบฝกปฏิบัติในบทเรียนจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะบางอยาง
หรือใชทดสอบความเขาใจของผูเรียนได ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามใชความสามารถของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น  ตองวิเคราะหใหไดเกณฑที่สามารถวัดพฤติกรรมเชิงความรูของผูเรียนอยางนอยในระดับที่ยอมรับได   

 3.  สื่อการสอน   
      3.1 ประเภทของสื่อ นักการศึกษาแบงประเภทของสื่อโดยใชหลักเกณฑตางๆเปนหลัก (กฤษมันต  
วัฒนาณรงค. 2536 : 57-59) เชน ลักษณะการใชงาน ลักษณะทางกายภาพและลักษณะของการเรียนรูของมนุษย
ในรูปของกรวยประสบการณ ซึ่งเปนผลงานการศึกษาของเอ็ดการ เดล (Edgar Dale)  นอกจากนี้ยังจําแนกตาม
แหลงที่มาของความรู การแบงตามลักษณะการใชงาน ไดแก ประเภทใชเครื่องฉาย เชน เครื่องฉายภาพยนตร 
เครื่องฉายภาพโปรงใส เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพโทรทัศน ประเภทไมใชเครื่องฉาย  เชน  ภาพน่ิง  
แผนภูมิ แผนภาพ หุนจําลอง ของจริงและประเภทเครื่องเสียง เชน เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ  แผนเสียงและเทป
เสียง  การแบงตามลักษณะทางกายภาพและลักษณะของการเรียนรูของมนุษยในรูปของกรวยประสบการณ   ซึ่ง
เอ็ดการ เดล จําแนกไว  11 ขั้น สามารถแบงได 3 ประเภท คือ  

 3.1.1 สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่บรรจุสารหรือความรูอยูในตัว แบงยอยเปน 2 ประเภท  
คือ  สื่อวัสดุที่ตองใชกับอุปกรณอื่นจึงสามารถถายทอดสารหรือความรูใหผูเรียนได เชน แผนเสียง ฟลม
ภาพยนตรและสื่อวัสดุที่ไมตองรวมใชกับอุปกรณอื่น สามารถถายทอดหรือใหความรูแกผูเรียนได เชน  แผนภูมิ  
หุนจําลอง  เปนตน 

 3.1.2 สื่อประเภทอุปกรณ  เปนสิ่งที่เปนตัวผานใหสารหรือความรู ความรูที่อยูทั้งภายในวัสดุ
และอยูในรูปของจริงหรือสถานการณจริงไดถายทอดออกมาใหผูเรียนไดเรียนรู    
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 3.1.3 สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ เปนสื่อในลักษณะนามธรรมเปนแนวคิดหรือกระบวนการ
จัดระบบเงื่อนไขหรือสถานการณในการเรียนรูซึ่งอาจจะรวมหรือไมรวมเอาสื่อวัสดุหรืออุปกรณมาประกอบ
ชวยใหกระบวนการดําเนินไปได   

 3.2 การจําแนกสื่อตามทรัพยากรการเรียนรู สามารถแบงไดเปน 6 แบบ ไดแก 
 3.2.1 คน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ เริ่มตั้งแตครูและบุคลากรในสถานศึกษาจนถึงบุคคล

ในสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ 
 3.2.2 วัสดุ ทั้งที่บรรจุเนื้อหาวิชาการและเพื่อการบันเทิง สามารถนํามาเปนแหลงวิชาการได   
 3.2.3 อาคารสถานที่ อาจเปนในรูปของสนามกีฬา ตัวอาคาร หองประชุมและสถานที่สาธารณะ

ตางๆที่สามารถนํามาใชประโยชนทางการศึกษา 
  3.2.4 เครื่องมือและเครื่องใช นอกจากเครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณแลวเครื่องใชสํานักงาน

และงานอุตสาหกรรมหรือกอสราง เริ่มตั้งแตเครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร จนถึงฆอน ไขควงและตะปู  
สามารถสรางประสบการณในการเรียนรูไดทั้งสิ้น 

 3.2.5 กิจกรรมอาจจะเปนการจัดขึ้นรวมกับแหลงวิชาการอื่นๆหรือวิธีการเรียนที่มีวัตถุ 
ประสงคเฉพาะ ไดแก การสอนแบบโปรแกรม ทัศนศึกษา การเลนเกมส เปนตน 

 3.2.6 ธรรมชาติ สิ่งที่มีอยูและเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของสถานการณ วัตถุและลักษณะทาง
ภูมิศาสตรเปนแหลงความรูที่สามารถนํามาใชเปนสื่อการสอนได   

  3.3 ประโยชนของสื่อในทางการศึกษา  การใชสื่อการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนดวยเหตุผล 6 ประการ คือ 
  3.3.1 สื่อการสอนจะกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน 
  3.3.2 สื่อการสอนทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 
  3.3.3 สื่อการสอนสามารถเอาชนะเวลา สถานที่และระยะทางได 
  3.3.4 สื่อการสอนสามารถยอขนาดวัตถุที่ใหญเกินกวาของจริงๆ มาประกอบการสอนได 
  3.3.5 สื่อการสอนทําใหนกัเรียนจดจําสิ่งที่ควรจดจําไวไดนานมาก 
  3.3.6 สื่อการสอนมีสวนเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียนอยางยิ่ง 
  3.4 การเลือกสื่อการศึกษา สื่อจะใหประโยชนอยางมากถามีการใชอยางถูกตองเหมาะสมกับเนื้อหา
ของวิชา เวลาและสถานที่ในการเลือกสื่อมาใชในการเรียนการสอนนั้น ผูสอนตองพิจารณาสิ่งตางๆ  ดังนี้ 

 3.4.1 จุดมุงหมายของการเรียนการสอน ซึ่งแยกออกเปนจุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมาย
เฉพาะหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

  3.4.2 วิธีสอน สื่อจะนําไปใชในขั้นใดของการสอน เชน ขั้นนําสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอน
และกิจกรรม ขั้นสรุปบทเรียนหรือขั้นสรางเสริมประสบการณเพิ่มเติมนอก เหนือจากจุดมุงหมาย 
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  3.4.3 ธรรมชาติของสื่อ สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก ไดแก ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละชนิด   
แตละประเภทจะใหระดับขั้นของความสมจริงในดานรูปธรรมแตกตางกัน เหมาะสมกับสถานที่ใชสื่อตางกัน 

  3.4.4 ฝายชวยเหลือและสงเสริมการใชสื่อ การใชสื่อประเภทวัสดุและสื่อประเภทอุปกรณนั้น 
มีสิ่งที่ควรคํานึงคือ  การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาการใชทั้งในดานเทคนิคการทํางานของสื่อและเทคนิคการใชให
เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนฝายชวยเหลือและสงเสริมการใชสื่อถาขาดฝายชวยเหลือและ
สงเสริมการใชสื่อแลวโอกาสในการใชสื่อประเภทวัสดุและสื่อประเภทอุปกรณอาจมีอุปสรรค 

 3.5. สื่อประสม (Multimedia) สื่อประสมเปนการใชสื่อหลายชนิดในการสอนหรือการนําเสนอ
สารตอผู เรียนหรือผูรับสื่อประสมในความหมายเดิมหมายถึง  การใชสื่อที่มีอยูในลําดับขั้นของกรวย
ประสบการณหรือสื่อแบบดั้งเดิมตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อประสมในปจจุบัน
เปนผลมาจากการรวมเทคโนโลยีตางๆ เชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดานการจัดระบบขอมูล 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร สื่อประสมเปนสื่อสมัยใหมที่มีความสําคัญอยางหนึ่ง สื่อ
ประสมไดใชคอมพิวเตอรนําขอความ ภาพและเสียงในรูปแบบตางๆ ซึ่งถูกบันทึกไวในรูปของขอมูลแสดงผล 
แลวแปลงกลับเปนขอความ ภาพและเสียงทางจอภาพและลําโพงผสมกัน รวมทั้งการควบคุมการแสดงผลของ
สื่อเหลานั้นโดยโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร ทําใหสื่อเหลานั้นมีลักษณะพิเศษขึ้น  

 4. ความรู เ ก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนผลผลิตของการพัฒนาอุปกรณดาน
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถนํามาใชงานตามวัตถุประสงคของผูใชดวยคําสั่งที่สรางขึ้น  นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน
อุปกรณชนิดหนึ่งที่ใชในการสอนไดดวย  ความสามารถของคอมพิวเตอรยังเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและ
โตตอบกับผูเรียนไดดวย (กฤษมันต  วัฒนาณรงค. 2536 : 136)   
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสอน ใหความสําคัญที่ตัว
ผูเรียน นิยมใชกันในประเทศสหรัฐอเมริกา (พิทักษ ศีลรัตนา. 2531 : 37-41)        
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทั่วไปจะเรียกวา “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน”  หรือ  
“บทเรียนซีเอไอ” มีความหมายวาเปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวย
ถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน ปจจุบันไดมีการบัญญัติศัพทที่ใชเรียกคอมพิวเตอรชนิดนี้วา  “บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน” บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรในการ
นําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตางๆที่ทําการบันทึกไว (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543:10) 
 คอมพิวเตอรที่นํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนสามารถติดตามและควบคุมกระบวนการเรียน
การสอนและการพัฒนาไปสูความสําเร็จของผูเรียนแตละคน(กฤษมันต วัฒนาณรงค.2536:139)โดยคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2542 : 8) เรียกวา4I  คือ1) ตองมีเนื้อหา
สาระสําคัญ (Information) 2) ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Individualized) 3) ตองมีการโตตอบ
ระหวางผูใชกับบทเรียนได (Interactive) และ 4) ตองใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)  
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 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนรูปแบบหนึ่งของบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม โดย
ใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนตัวแทนสิ่งพิมพหรือสื่อประเภทอื่นนั่นคือ บทเรียนมีหลักการเดียวกับบทเรียน
โปรแกรม แตคอมพิวเตอรชวยสอนมีศักยภาพเหนือกวาบทเรียนโปรแกรมแบบอื่น เพราะแกไขขอบกพรองของ
โปรแกรมได  เชน ความเร็วในการนําเสนอ การซอนคําถาม การเสริมแรง เปนตน (มะลิ จุลวงษ.  2535 : 26-27)  
 

 4.1 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (บูรณะ สมชัย. 2538 : 28-32) สามารถจําแนกได 7 
ประเภทดังนี้ 
   4.1.1 แบบฝกทักษะและแบบฝกหัด เปนลักษณะบทเรียนโปรแกรมที่สามารถเลือกบทเรียนที่จะ
เรียนไดตามระดับความสามารถของผูเรียน   มีแบบฝกหัดใหทําเพื่อทดสอบระดับความรูและสามารถทบทวน
บทเรียนไดเมื่อยังไมเขาใจหรือมีความรูไมเพียงพอ  
   4.1.2 แบบเจรจา เปนลักษณะพูดคุยได โตตอบได ใชในการเรียนดานภาษาหรือกับนักเรียน
ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนตน เปนตน 
   4.1.3 แบบจําลองสถานการณ ใชกับการเรียนที่เรียนกับของจริงไดยากหรือเสี่ยงอันตราย เชน  
จําลองการเรียนการบิน การเดินทางในอวกาศ เปนตน 
   4.1.4 เกมส  เปนการเรียนรูจากเกมสที่จัดทําดวยคอมพิวเตอร เชน เกมสตอภาพ เกมสตอคําศัพท  
เกมสทางคณิตศาสตร  เปนตน 
   4.1.5 การแกปญหาตางๆ เปนการเรียนที่ใหคอมพิวเตอรสุมขอมูลมาแลวใหนักเรียนวิเคราะห
หรือแกปญหา เชน วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร  เปนตน 
   4.1.6 การคนพบสิ่งใหมๆ เปนการจัดสถานการณขึ้นแลวใหนักเรียนคนหาขอเท็จจริง  เชน  
ผสมพยัญชนะหรือคําศัพท  โดยคอมพิวเตอรจะบอกความหมายคําตรงขาม คําใกลเคียง เปนตน 
   4.1.7 การทดสอบ เปนการทดสอบความรูและความสามารถของผูเรียนโดยคอมพิวเตอรจะจัด
ขอสอบใหและทําการประมวลผลทันที เชน การทดสอบพื้นฐานความรู การทดสอบไอคิว (I.Q.) เปนตน   
            

           4.2 รูปแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรูปแบบพื้นฐานที่สามารถแบงไดดังนี้ 
   4.2.1 บทเรียนโปรแกรมเชิงเสน ประกอบดวย กรอบ ซึ่งแบงเปนหนวยเล็กๆ  จากงายไปหายาก    
ผูเรียนทุกคนจะไดเห็นขอความเดียวกัน ตามลําดับเหมือนกันและตอบคําถามเดียวกัน    
   4.2.2 บทเรียนโปรแกรมแบบกระโดด  มีลักษณะคลายกับบทเรียนโปรแกรมเชิงเสน แตกตาง
ตรงที่เมื่อผูเรียนถูกทดสอบแลว ถาตอบถูกโปรแกรมจะขามกรอบบางกรอบไป  แตถาตอบผิดก็จะไมมีการขาม  
   4.2.3 บทเรียนแบบสาขา เปนบทเรียนชนิดที่คํานึงถึงความแตกตางและความคิดของแตละคน
เปนสําคัญ โดยใหมีการทดสอบผูเรียนอยูเสมอเพื่อที่จะไดนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหแลวเลือกบทเรียนให
เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน การจัดกรอบของบทเรียนจะตองมีการกําหนดความเชื่อมโยงระหวางกรอบอยาง
เหมาะสมและเปนขายงานตามความสามารถของการเรยีนรู   
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  4.2.4 บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาวงจรยอนกลับ  มีลักษณะเปนบวงแตกสาขามาจากกรอบยืน   
เมื่อศึกษากรอบสาขาแลวจะวนกลับสูกรอบยืนเดิม แลวจึงเรียนกรอบยืนตอไป   จํานวนสาขาในบวงจะมีต้ังแต  
2  สาขาขึ้นไป   
  4.2.5 บทเรียนโปรแกรมแบบสาขาวงจรเดินหนา  เปนบทเรียนโปรแกรมเดินหนาที่ผูเรียนจะ
เรียนในกรอบที่ 1  แลวตอบคําถาม  ถาผานก็สามารถไปเรียนในกรอบที่  2 ได แตถาตอบผิดก็ตองไปเรียนกรอบ
สาขาที่ 2 ใหผานในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ   

 4.2.6 บทเรียนโปรแกรมแบบสาขากระโดดขามไปกลับ การแตกสาขาในลักษณะกระโดดขาม
ไปกลับเปนการแตกสาขาทับกรอบยืนหลายๆกรอบ เมื่อเขาใจกรอบเริ่มตนแลวถาไมสามารถเรียนตอไดก็
จําเปนตองถอยกลับมาเรียนกรอบที่ 1 อีกครั้ง เพื่อเสริมความรู ทําเชนนี้ไปจนจบ   

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใชเพื่อดําเนินการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและ 
การใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีขั้นตอนการจัดทําดังตอไปนี้ 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1   
เรื่อง  การใชงานมัลติมิเตอร  มีรายละเอียดการสรางดังนี้ 
 1.1 ศึกษ าหลักสูต รมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พุทธศักราช 2549 เพื่อทําความเขาใจวัตถุ 
ประสงค ของ วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1  
 1.2 วิเคราะหเนื้อหา กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  หัวขอเรื่องที่ใชสอนและจัดทําแผนการ
สอน  โดยเลือกเนื้อหาเรื่องการใชงานมัลติมิเตอร  เนื่องจากเปนเนื้อหาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นํามา
เขียนเปนบทเรียนแบบสาขา จัดทําเปนบทอธิบายเปนกรอบ พรอมกับขอความ  รูปภาพคําบรรยายของเนื้อหา
ทั้งหมด   
 1.3 นําเนื้อหาของวิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง  การใชงาน 
มัลติมิเตอร แยกแยะเปนหนวยยอยและออกแบบที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ  
ตรวจสอบแกไขปรับปรุง  

1.4 สรางภาพกราฟกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเนื้อหาบทเรียนที่ที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ
ตรวจแกไข  แลวสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
 1.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางเสร็จแลวใหผูเช่ียวชาญตรวจแกไขอีกครั้งและนําไป
ทดลองกับนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ที่ยังไมเคยเรียนวิชานี้มากอน จํานวน 1 คน เพื่อ
สังเกตและบันทึกขอบกพรองและนํามาแกไขปรับปรุง 
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 1.6 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  ที่ไมเคยเรียนวิชานี้มากอนและไมใชกลุมประชากร  จํานวน 5 คน โดย
สังเกตและบันทึกขอบกพรองอยางใกลชิด เพื่อนํามาปรับปรุง  
 1.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แกไข ทําสําเนาลงในแผนซีดีรอม (CD-ROM) และนําไป
ทดลองกับกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน   

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือ
วัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1  เรื่อง  การใชงานมัลติมิเตอร   

 การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบเลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก  มีขั้นตอนการสราง
ตามลําดับดังนี้ 
                    2.1 ศึกษาเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  เพื่อทําความเขาใจเรื่องวัตถุประสงค เนื้อหา 
วิธีการสอน  การวัดและประเมินผล วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  2549                   

 2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบเลือกตอบใหครอบคลุมวัตถุประสงค  
ชนิด 4  ตัวเลือก  มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว ใชทดสอบหลังจากผูเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจนครบทุกเรื่องแลว   
 2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวนํามาแกไข 2.4  
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แกไขแลวทดลองกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ที่ผานการเรียนวิชานี้มาแลว จํานวน  40  คน  
 2.4 นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของขอสอบเปน
รายขอ  โดยกําหนดคาความยากงาย  P  =  0.20 – 0.80  และกําหนดคาอํานาจจําแนก   r = 0 .20  ขึ้นไป  
                2.5 คัดเลือกขอสอบจากทั้งหมดเหลือ 3 ขอที่ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ขอสอบมีความยากงาย (p) ระหวาง 0.25 – 0.70 และคาอํานาจจําแนก ( r ) ต้ังแต ระหวาง 0.20 – 0.60 ขึ้นไปเปน
ขอวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
 2.6 นําแบบทดสอบที่ไดไปทดลองกับนักศึกษาที่เคยเรียนมา  จํานวน 20  คน  เพื่อวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร  KR-20  ของคูเดอรริชารดสัน ไดคาความเชื่อมั่น 0.53 – 0.56 
 

สรุปผลการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง   
การใชงานมัลติมิเตอร ที่ไดทําการทดลองและนําไปใช  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับจุดประสงค 
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 การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 3 คน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับจุดประสงคที่สรางขึ้น พบวาแบบทดสอบทุกขอสามารถ
นําไปใชได  คือ  มีคาความตรงของเนื้อหาเฉลี่ยจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมากกวา 0.50 ขึ้นไป 

2.  การวิเคราะหระดับความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผูวิจัยไดทดลองกับนักศึกษาจํานวน  20 คน ผลการวิเคราะหหาระดับความยากงายอยูระหวาง 0.25 
– 0.70 และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยู
ระหวาง 0.20 – 0.60 

3.  การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  

ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร มีคาอยูระหวาง 0.53 - 0.56  
ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด 

4.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางแบบทดสอบกอนเรียน (20 ขอ)  
และแบบทดสอบหลังเรียน (20 ขอ)  มีคาเทากับ  90.11/92.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ดังนั้น 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงาน   
มัลติมิเตอร  ที่สรางขึ้นและทําการทดลองหาประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ย รอยละ 91.17 จัดเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 

อภิปรายผล 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1  เรื่อง การใช
งานมัลติมิเตอร ที่ไดทําการทดลองและนําไปใช  ทําใหไดขอมูลตางๆสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการพิจารณาของ
ผูเช่ียวชาญ 3 คน  เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ปรากฏวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค  วิชา 
65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร  มีคาความตรงของเนื้อหา
ระหวางคือ  0.80-1.00 สอดคลองกับบุญชม ศรีสะอาด  (2543 : 109)  ที่กลาววา  เกณฑของคาความตรงตาม
เนื้อหาที่สามารถนําไปใชได  คือ คาเฉลี่ยความเห็นของผูเช่ียวชาญมากกวา 0.50 ขึ้นไป และขอคําถามที่ดีควรมี
คาความตรงเนื้อหาใกล 1 ดังนั้น  ขอสอบที่ไดจากการวิเคราะหสามารถนําไปใชไดทุกขอ 

2.  การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับจุดประสงค  ผูวิจัยไดทดลองกับนักศึกษาจํานวน  20 คน   ซึ่งผลการวิเคราะหหาระดับ
ความยากงายของแบบทดสอบ เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร อยูที่  0.25 – 0.70  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  
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อยูที่  0.20 – 0.60   ซึ่งคาระดับความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบดังกลาวสอดคลองกับวิเชียร 
เกตุสิงห (2530 : 97 – 104 )  ที่กลาววาแบบทดสอบที่ดีควรมีคาระดับความยากงายพอเหมาะ คือ ดัชนีความยาก
ที่ยอมรับกันระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบ  มีคาตั้งแต  0.20 – 1.00 ซึ่งคาระดับความ
ยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  เรื่อง  การใชงานมัลติมิเตอร อยูในเกณฑที่กําหนด  
ทําใหสามารถนําแบบทดสอบไปใชในการทดสอบได 

3.  การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  มีคาความเชื่อมั่น  0.53 - 0.56  ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นที่อยูในเกณฑพอใช สามารถนําไปใชทดลองกับ
นักเรียนได  ซึ่งคาความเชื่อมั่นดังกลาวสอดคลองกับกานดา นาคะเวช (2542 : 68) ที่กลาววาดัชนีคาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบจะมีคาอยูระหวาง 0– 1 ถาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใกล 1 แสดงวาแบบทดสอบ
มีคาความเชื่อมั่นสูง 

4.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากการทดลองหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1  เรื่อง  การใช
งานมัลติมิเตอร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 คือ 90.11/93.30  และเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว  สอดคลองกับผลการวิจัยของปณต  จตุพศ (2545 : 93)  ที่สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
เครื่องมืองานชางพื้นฐาน วิชา ง 013 งานชางพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ  88.46/86.36   
 ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสและการใชงาน 1  
เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 65581601เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
และการใชงาน 1 เรื่อง การใชงานมัลติมิเตอร พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเปนบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
สูงขึ้น และชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรพิจารณาในเรื่องอายุหรือวัยของผูเรียน 
 2. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรออกแบบใหมีภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดงขั้นตอน
ในการทํางาน 
 3. เนื้อหาที่บรรจุในบทเรียนไมควรมากเกินไป   
 4. ควรใชการแสดงเปนรูปภาพประกอบ เพื่อลดขอความในบทเรียน 
 5. ภาพหรือรูปภาพเคลื่อนไหวที่บรรจุในบทเรียน ไมควรมีขนาดหรือความจุมากเกินไป เพราะจะใช
เวลาในการเรียกรูปภาพนั้นนานเกินไป 
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Microbiological Quality Examination of Drinking Water Quality 
in Schools of Moo Ban Network Sakon Nakhon Rajabhat 

University Sakon Nakhon Province 
         สุวภา ยศตะโคตร  และอรุณ วงศจิรัฐิติ 1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของน้ําดื่มในโรงเรียนบานแปน

วิทยาคม และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย จังหวัดสกลนครโดยเก็บตัวอยาง เดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 
3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ มีนาคม และ เมษายน 2552 นํามาวิเคราะหหาจุลินทรีย Coliform bacteria, E.coli, 
S.aureus, Salmonella sp. และ C.perfringens ผลการวิจัย พบวา น้ําดื่มของโรงเรียนบานแปนวิทยาคมในเดือน
กุมภาพันธ  มีนาคมและเมษายน มีปริมาณ Coliform bacteria เทากับ 24, 4.4, และ 8.8  MPN ตอน้ําดื่ม 100 
มิลลิลิตร ตามลําดับ และพบ C.perfringens ในเดือนกุมภาพันธ สวนเช้ือ E.coli, S.aureus และ Salmonella sp. 
ไมพบในน้ําดื่ม สําหรับน้ําดื่มของโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย  พบวาเดือนเมษายน มีปริมาณ 
Coliform bacteria เทากับ 21 MPN ตอน้ําดื่ม 100 มิลลิลิตร และพบ C.perfringens ในน้ําดื่ม สวนเดือน
กุมภาพันธ และมีนาคม ไมพบ Coliform bacteria, E.coli, Salmonella sp. และ C.perfringens 
 

Abstract 
The objective of this research was to examine the drinking water quality of Ban Pan Vitayakhom 

School and Ban Thawat Kururatbumrungvit School in Sakon Nakhon Province. The samples were collected 

in February, March and April 2009 once in each month. Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, Salmonella sp. 
and C.perfringens were analyzed. 

The results revealed that the drinking water samples of Ban Pan Vitayakhom School in February, 
March and April were contaminated by Coliform bacteria with values of 24, 4.4 and 8.8 MPN per 100 ml., 
respectively E.coli, S.aureus and Salmonella sp. were not found in the three-month period except 
C.perfringens were found in Ferbruary. The drinking water samples of Ban Thawat Kururatbumrungvit 

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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School in April were contaminated by Coliform bacteria with values of 21 MPN per 100 ml and 
C.perfringens. Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, Salmonella sp. and  C.perfringens were not found in  
February and March. 

 

บทนํา 
น้ําเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย  รางกายของคนมีน้ําเปน สวนประกอบรอยละ 60-70 หรือ 

2 ใน 3 โดยน้ําหนัก ในแตละวันรางกายของคนตองการนํ้าถึง 2.1-2.6 ลิตร เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําในรางกาย  
คือ ทางผิวหนังรอยละ 28 ทางปอดรอยละ 20  ทางอุจจาระและปสสาวะรอยละ 2  ปญหาดานสาธารณสุขที่
สําคัญของประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย คือ การเจ็บปวยของประชาชนที่เนื่องมาจากการดื่มน้ํา 
โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนจะมีผลตอพัฒนาการทางดานรางกาย และทางสมอง จนอาจทําใหพิการได และจาก
รายงานการวิจัยของ วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล (2539) กลาวไววา  โรคติดตอที่เกิดจากโคลิฟอรมแบคทีเรีย  คือ 
โรคทองรวง ซึ่งเกิดจาก การแบงตัวจํานวนมากของเชื้อบิด Shigella sp., Salmonella sp. และVibrio 
parahemolyticus ในลําไสเล็ก และการตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ํา ยังบงช้ีถึงความเสี่ยงสูงของการมี
จุลินทรียกอโรคปนเปอนในน้ํา เชนโรคที่มากับน้ํา ไดแก ไขรากสาดใหญ  อหิวาตกโรค และไวรัสโรคตับ
อักเสบ (hepatitis A) เปนตน และจากแนวคิดของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีจุดมุงหมายเพื่อให
นักเรียนมีสุขภาพดี โดยใชองคประกอบตางๆของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนเกณฑสําคัญในการพัฒนาให
ครอบคลุมในดานสุภาพอนามัยทุกแงมุมของชีวิต ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  ทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของน้ําดื่ม  โดยเฉพาะน้ําดื่มสําหรับนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตและเปนการ
ปองกันปญหาดานสาธารณสุขอีกวิธีหนึ่ง  ชวยใหประเทศชาติประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวย และ
ทําใหประชากรมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง และมีคุณภาพตอไป  จึงไดจัดทําโครงการตรวจคุณภาพน้ําดื่มใน
โรงเรียน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับการบริโภคน้ําดื่มในโรงเรียนที่มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
จากการบริโภคน้ําดื่ม  และยังสงเสริมใหเกิดการทํางานเปนภาคี เครือขายรวมกันระหวางโรงเรียน เกิดความ
ยั่งยืนในการดูแลน้ําดื่มในโรงเรียนใหมีคุณภาพและปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของน้ําดื่มในโรงเรียนบานแปนวิทยาคม และโรงเรียนบาน
ทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย จังหวัดสกลนคร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1.  รูปแบบการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องการตรวจคุณภาพน้ําดื่มทางดานจุลชีววิทยาในโรงเรียนหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร คือ โรงเรียนบานแปนวิทยาคม และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย
เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ น้ําดื่ม(น้ําบาดาล)ในโรงเรียนบานแปนวิทยาคม และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุง  

จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอยางน้ําดื่มในโรงเรียนทั้งสอง ทั้งหมด  3  เดือนๆ ละ 1 ครั้ง  ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ  
มีนาคม  และเมษายน พ.ศ. 2552 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชศึกษา 
     วิธีการเก็บตัวอยางใชผาสะอาดทําความสะอาดบริเวณกอกใหสะอาด เปดกอกน้ํา ปลอยน้ําทิ้งอยาง

แรงนาน  1-2  นาที ปดกอกน้ําแลวเช็ดบริเวณกอกน้ําใหแหง ใชไฟลนกอกน้ําใหรอนนานประมาณ 1-2 นาที 
ปลอยใหเย็น แลวเปดกอกน้ําใหไหลผานชา ประมาณ 1 นาทีเปดฝาขวดออกใชไฟลนปากขวดและฝา จากนั้นนํา
ขวดเขาไปรองน้ําที่ไหลจากกอกประมาณ 500 มิลลิลิตร แลวนําขวดที่เก็บตัวอยางน้ําไปไวในที่เย็น หรือกลอง
น้ําแข็ง อุณหภูมิประมาณ 0 – 10 องศาเซลเซียส  ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 การเก็บตัวอยางน้ําดื่ม 
   
   การตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
      1. Coliform bacteria ใชวิธีวิเคราะหตามขอกําหนดของสมาคมสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศ

สหรัฐอเมริกา คือ Standard methods for the Examination of Water and Wastewater (Greenberg et.al.2005) ใช
วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) 
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      2. E.coli วิเคราะหตอเนื่องจาก Coliform bacteria โดยวิธี MPN และยืนยันเชื้อ E.coli ดวยปฏิกิริยา
ทางชีวเคมี IMVIC Test 

      3. S.aureus ตรวจวิเคราะหตาม Standard methods for the Examination of Water and Wastewater 
(Greenberg et.al., 2005) โดยใช M – Staphylococcus Broth และ Mannitol Salt Agar แลวนําเชื้อที่สงสัยไป
ทดสอบการสรางเอนไซม Coagulase โดยทําปฏิกิริยากับ Rabbit Plasma 

      4. C.perfringens ตรวจวิเคราะหตาม Standard methods for the Examination of Water and 
Wastewater (Greenberg et.al.2005) และ ISO 7937 : 2004 โดยใช Cooked meat medium และ CW Agar แลวนํา
โคโลนีที่สงสัยไปทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี 

      5. Salmonella sp. ตรวจวิเคราะหโดยใชวิธีตามมาตรฐาน ISO 6340 : 1995 โดยใช buffered 
peptone water และ Modifie Rappaport Vassiliadis และ Selenite Cystine Broth การแยกเชื้อใช Brilliant 
Green/Phenol Red Lactose Agar และ Xylose Lysine Deoxycholate Agar และทดสอบดวยปฏิกิริยาชีวเคมีเพื่อ
ยืนยันผล   

 เกณฑการตัดสิน 
 ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534)  

 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บตัวอยางน้ําดื่มในโรงเรียนบานแปนวิทยาคม และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย 

โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต กุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน 2552 นํามาวิเคราะหหา        
จุลินทรีย Coliform bacteria โดยการใชวิธีประเมินคาทางสถิติที่เรียกวา Most Probable Number (MPN) per 100 
มิลลิลิตร  E.coli โดยการใชวิธีทดสอบทางชีวเคมี IMVIC Test และการตรวจหา S.aureus , Salmonella sp. และ  
C.perfringens โดยการใชวิธีทดสอบทางชีวเคมี พบวา คุณภาพน้ําดื่มทางดานจุลชีววิทยาในโรงเรียนบานแปน
วิทยาคม ในเดือนกุมภาพันธ มีปริมาณ Coliform bacteria เทากับ 24 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร และพบ                  
C.perfringens  สวนเชื้อ E.coli, S.aureus และ Salmonella sp. ไมพบในน้ําดื่ม สําหรับเดือนมีนาคม และ 
เมษายน มีปริมาณ Coliform bacteria เทากับ 4.4 และ 8.8  MPN ตอน้ําดื่ม 100 มิลลิลิตรตามลําดับ สวนเชื้อ      
C.perfringens, E.coli, S.aureus และ Salmonella sp. ไมพบในน้ําดื่ม  ดังตาราง 1 

สําหรับคุณภาพน้ําดื่มทางดานจุลชีววิทยาของโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย พบวาในเดือน 
กุมภาพันธและมีนาคม ไมพบ Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, C.perfringens และ Salmonella sp.ในน้ําดื่ม 
สําหรับเดือนเมษายน มีปริมาณ Coliform bacteria เทากับ 21 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร และพบ C.perfringens ใน
น้ําดื่ม  สวนเชื้อ E.coli, S.aureus และ Salmonella sp. ไมพบในน้ําดื่ม  ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  การตรวจวิเคราะหจุลินทรียของน้ําดื่มในโรงเรียนบานแปนวิทยาคม และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎร 
               บํารุงวิทย  จังหวัดสกลนคร 
 

จุลินทรียท่ีตรวจ
วิเคราะห 

Coliform 
bacteria 

(MPN/100 
ml) 

E.coli S.aureus Salmonella 
sp. 

C.perfringens 

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด นอยกวา 2.2 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

โรงเรียน
บานแปน
วิทยาคม 

กุมภาพันธ 24 ไมพบ ไมพบ ไมพบ พบ 

มีนาคม 4.4 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

เมษายน 8.8 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

โรงเรียน
บานทาวัด
คุรุราษฎร
บํารุง 

กุมภาพันธ 0 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

มีนาคม 0 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

เมษายน 21 ไมพบ ไมพบ ไมพบ พบ 

 

หมายเหตุ  . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534)  เรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
       (ฉบับที่ 2 )ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108  ตอนที่ 61. ลงวันที่ 2 เมษายน 2534. 

 

บทสรุป 
จากการเก็บตัวอยางน้ําดื่มจากโรงเรียนบานแปนวิทยาคม และโรงเรียนบานทาวัดคุรุราษฎรบํารุงวิทย 

นํามาวิเคราะหหาจุลินทรีย Coliform bacteria, E.coli, S.aureus, Salmonella sp. และC.perfringens ผลการวิจัย
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534)  เรื่องน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 108  ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534 ซึ่ง
กําหนดให E.coli, S.aureus, Salmonella sp. และC.perfringens  ตองไมมีเลย สวน Coliform bacteria  ตองมีนอย
กวา 2.2 MPN ตอน้ําดื่ม 100 มิลลิลิตร จากการตรวจวิเคราะหน้ําดื่มจากทั้งสองโรงเรียน พบวามี E.coli, 
S.aureus และ  Salmonella sp. อยูในเกณฑมาตรฐาน สวน Coliform bacteria และ C.perfringens ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐาน และจากการตรวจสอบเอกสารของนงลักษณ สุวรรณพินิจ ใน พ.ศ.2544 ทําใหไดทราบวา นักเรียน
จากโรงเรียนทั้งสอง มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคที่รุนแรง คือ 1.โรคระบบทางเดินอาหารซึ่งเกิดจากการกอโรค
ของ Coliform bacteria และโรคติดเชื้อจาก C.perfringens เนื่องจากเชื้อสราง exotoxin เพื่อทําลายเม็ดเลือดแดง
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และเซลลของเนื้อเยื่อ มีฤทธิ์ทําใหเนื้อเยื่อตาย  และยังเปนพิษตอตับและกลามเนื้อหัวใจของสัตวทําใหสัตว
เสียชีวิตได และนอกจากนี้ทําใหเกิดโรคโลหิตเปนพิษกับคน (นงลักษณ  สุวรรณพินิจ, 2544) 

 

ขอเสนอแนะ 
ควรทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา บริเวณทอน้ําเพิ่มเติม 
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  Good Governance in Water Management in the Lower 
Songkram River Basin, Nakhon Phanom Province, Northeastern 

Region, Thailand 
 

Mrs. Pathumthip   Mankhoksoong 1 

 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to investigate the process of water management for off-season 

rice fields in the lower Songkhram river basin and 2) to develop a water management model for off-season 
rice fields under the good governance system in the lower Songkhram river basin, Nakhon Phanom province, 
Thailand.The populations were the stakeholders who are directly involved with water consumption and water 
management for off-season rice fields in the villages where water management for off-season rice fields has 
been going on for over 40 years. 

The samples for quantitative research were 338 subjects, including 300 off-season rice farmers, 27 
Tambon administration organization personnel, and 11 state organization officers. There were also 40 
subjects purposively selected for qualitative research method. Research instruments included: 1) questionnaire 
for state and private organization personnel; 2) questionnaire for off-season rice farmers and other 
stakeholders in the area; 3) semi-structured questionnaire for the executives of state and private organizations; 
4) focus group interview; 5) community workshop note; and 6) observation form. The statistical methods used 
for quantitative data analysis included percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data were 
analyzed by descriptive analysis. 

The results were as follows: 1) In the past, the water management system for off-season rice fields 
in the lower Songkram river basin was under the control of the Irrigation Department, Ministry of Agriculture 
and Cooperatives. Because of water management by state organizations, the off-season rice farmers were 
allocated insufficient water. The key mechanics administering the water allocation for the farmers in the area 
were Irrigation Department bodies. These bodies failed to understand the contexts of the areas of water 
shortage where the allocation had to be properly done. At present, local administration organizations are 

                                                           
1 Faculty of Humanities and Social Sciences, Sakon Nakhon Rajabhat University 
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responsible for water distribution, water allocation, and water conservation, the responsibilities from the 
Irrigation Department. However, these local organizations encountered a lot of problems because they were 
unprepared for the responsibility, lacked understanding and awareness in the water management for off-
season rice fields, spent the budget for other purposes rather than dealing with the problems arisen from water 
distribution and allocation, and lacked proper communication to make the farmers better understand water 
management, and 2) The water management model for off-season rice fields under the good governance 
system included legitimacy, fairness, transparency, accountability, co-ordination, effectiveness and efficiency 
in water management, and responsibility for the consequences as a result of water management for the off-
season rice fields. The structure of water management system included law, behavior, power hierarchy, power 
relationship, community rights, individual rights, and information. 
 

Introduction  
Water is the most important natural resource for human existence. With rapid economic and 

population growth, Thailand is in greater need of water for daily consumption and agricultural, industrial and 
service purposes. In Thailand, the government has focused its attention on water provision rather than water 
management. Problems have kept occurring when the government agencies which were responsible for water 
provision had a new role of water management, but they lacked necessary rules and mechanisms to do their 
job (Khaosa-ard, 2004). In order to prevent or alleviate possible water-related problems which might develop 
into a social and economic detriment that in turns could affect the whole world, countries and international 
organizations have kept a closer watch at water management problems. However, Thailand is still faced with 
problems concerning water resource management system. One is that the government has emphasized 
constructing water storing facilities, but discarded water consumption management. This results in the 
country's ineffective water resource management. In fact, water resource management is an issue that needs 
coordination and cooperation from various agencies at both national and local levels. Another problem is that 
the country has just started an integrated plan of water resource management at both holistically national and 
basin levels. The planning is viewed by agencies concerned as lacking a clear and practical means because it 
does not take into consideration the economic and social dimensions, not prioritize projects based on the very 
nature of the problem and the readiness of the projects in terms of area potential, public acceptance, and 
negative impacts on the communities and other surrounding areas (Office of National Economic and Social 
Development Board, 2004). 

A branch of the Mekong River Basin Area 3, the Songkhram River Basin has its main part the 
Songkhram River, and runs through Udon Thani, Nong Khai, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom provinces. 
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With a total length of approximately 465 kms. The ecosystem of the Songkhram River Basin is typical in two 
ways-the Seasonal Floodplain and Pha bung Pha Tham and Seasonal Floodplain Rice Field. The total area of 
the Songkhram watershed is about 12,700 km2. It originates in Phoo Phahak, a moutain in Songdao district, 
Sakon Nakhon province, and Phoo Phalek, a mountain in Chaiwan district, Udon Thani province. The basin is 
a large flat and slope area in the middle of upper part of the Northeast and it extends to the estuary of the 
Mekong River basin at Paknam Chaibury, Tha Uthen district, Nakhon Phanom province. The area has the 
annual rain drop of 2000 millimeters and has six months of raining during the rainy seasons, especially in the 
wetland and the river mouth area. During the rainy season, the Mekong River bursts its banks and floods the 
surrounding areas including the Songkhram River basin itself. More than 1,000 kilometers or 660,000 rai 
plots of land, mostly agricultural areas, are inundated yearly. However, the local people are accustomed to 
this flooding situation, taking it as part of their natural occurrence. These local people make their livelihood 
by growing rice - both seasoned and off-seasoned, and catching water animals from the Songkhram River 
Basin. 

Based on a field survey, it was found that the lower Songkhram River Basin is of various natural 
water sources, and that local villagers have their own ways of using the water. According to the survey, the 
stakeholders in the area included farmers, fishers, local villagers, and agro-business companies. Although 
water management is varied, person to person or theory to theory, the management of water for off-seasoned 
rice growing is the main purpose of this study. I researcher want to investigate whether the abundance of the 
lower Songkhram River Basin water sources has been for the effective use or not because one of the country’s 
main policies is to expand agricultural areas for rice growing and developing more water sources to serve 
those purposes. In the meantime, local villagers and farmers depend on the government to help them in the 
development. 

The researcher found in the preliminary survey that all the development projects in the lower 
Songkhram River Basin are aimed at constructing facilities for storing water. There is lack of project 
cooperation in terms of planning, budgeting both locally and nationally, sharing of information about the 
project, budgeting, and planning. Government agencies and local administrative agencies which are solely 
responsible for water and water resource management lack good governance due to improper policy and 
ineffective management system. 

The current research, good governance for water management, was carried out for the following 
purposes: a) to investigate the water management processes in the lower Songkhram River Basin; b) to 
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develop a good governance model of water management for the lower Songkhram River Basin based on the 
notion of public participation, public access to state information, planning, and policies. 

Fairly public participation could prevent and alleviate the bad effects from such development 
projects and would at the same time strengthen the people’s organization. These would further lead to the 
proper making of a decision by government sector and private sector when initiating a new policy or 
construction project which could have negative effects on natural resources, water source ecosystem, and the 
people lifestyles in the lower Songkhram River Basin and the Mekong River Basin region as a whole. 
 

Objectives 
The purposes of this study were 1) to investigate the process of water management for off-season 

rice fields in the lower Songkhram river basin and 2) to develop a water management model for off-season 
rice fields under the good governance system in the lower Songkhram River Basin, Nakhon Phanom 
Province,  Northeastern,Thailand. 
 

Scope 
The populations were the stakeholders who are directly involved with water consumption and water 

management for off-season rice fields in the villages where water management for off-season rice fields has 
been going on for over 40 years  in Sri Songkhram District on  the lower Songkhram River Basin, Nakhon 
Phanom province. 
 The personnel from the state sector included those from the Irrigation Department, the Water 
Resource Department, the Office of Water Resource Region 3, Mekong River Area 3, the Department of 
environment quality promotion, Region 9 Environment Office. The personnel from the private sector included 
those from Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use Programe (MWBP), 
International Union of Conservation Network, and  Sun Tech Group Company. The participants from the 
target areas included the people from 12 villages - Ban Hat Paeng, Village No. 1, 2, and 9, Ban Na Jan, 
Village No.14; Ban Sam Phong; Ban Sri Ngern Chai; Ban Thai Charoen; Ban Pak Oon, Village No. 1 and 4; 
Ban Yang Ngoy, Village No. 3, and 10; and Ban Nong Bathao. The participants were also recruited from 4 
local administration offices administering the 12 villages, and Sri Songkram Municipality Office. 
 

Research methodology 
The samples for quantitative research were 338 subjects, including 300 off-season rice farmers, 27 

Tambon administration organization personnel, and 11 state organization officers. There were also 40 
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subjects purposively selected for qualitative research method. Research instruments included: 1) questionnaire 
for state and private organization personnel; 2) questionnaire for off-season rice farmers and other 
stakeholders in the area; 3) semi-structured questionnaire for the executives of state and private organizations; 
4) focus group interview; 5) community workshop note; and 6) observation form. The statistical methods used 
for quantitative data analysis included percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data were 
analyzed by descriptive analysis. 
 

Result 
The findings from the present study were presented as follows: 
1. It was found that there were two forms of water management systems on the off-seasoned rice 

growing in the lower Songkhram River Basin, Nakhon Phanom province: 
  1.1 The water management by the government sector.  

         By this form, the government, the Irrigation Department, provides water for the local 
farmers who are water users. It was found that when small-and medium-scale irrigation projects such as 
reservoirs and dams were launched by the government, government agencies such as the Irrigation 
Department and the Department of Energy Promotion were responsible for the water management. Farmers, 
however, were just water users. It was also found that attempts have been under way by the Irrigation 
Department to transfer all its personnel, properties and assets to local administrations. These made the 
villagers worried, knowing that local administrations were severely inefficient in water management. Local 
administrations lack cooperation and knowledge necessary for water management for agricultural purposes. 
They did not understand perfectly how to operate a giant diesel water pump, hence several pumps in the 
possession of  local administrations are being left uncared for. 
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 This study aimed to examine the role of local administrations (LAs), municipality, and the 
Committee on the sub-basins, department of water resource, in their work, policy making, and law making. It 
was found that the policy was formerly made by the government agencies which did not take into account the 
social and environmental impacts. Stakeholders did not have opportunities to participate in the process of 
policy making. Most of the development projects focused on constructing engineering structures for storing 
water. This affected the local environment and ecosystem. In this case, LAs which are in direct position to 
supervise and manage the natural resources, are involved in dealing with problems concerning institutional 
laws made by local communities such as the community law on water use established by the committee in 
Samphong sub-district and Hadpheang sub-district. These community laws were not supported by any 
existing laws of the country, thus causing division and disharmony among water users in the communities. 
There were unfair distribution of water and water pumps as well as petrol. The villagers were split up and 
angry. It was found that personal connection between leaders of LAs and some community leaders was one 
of the causes of the problem. Cronyism was cited as a major cause that split up the water users. Leaders of the 
communities and LAs tried to mediate to alleviate the problems, still the problems were kept unsolved. 
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1.2  Water management by the local households 
  Local farmers set up their own groups in order to manage their water sources, allocate the 
water for proper agricultural use and for daily consumption. In collective attempts, they raised funding among 
themselves and constructed basic water storing systems such as an earth dam, without wasting time waiting 
for help from the central government. The village headmen took the leading role in finding a solution to the 
water problem in the community. On the whole, the household water management was an individual level. 
Each household had its own means of making use of water. For example, a mini-engine-powered pump was 
used to pump water into their own fields, and most of the water was drained from nearby private sources such 
as dam, wells, streams, and ponds, which were abundant across the LSRB area. 

According to a monk from a village in Pak Num Oon sub-district, in the former time, 
being aware of limited water supply, villagers used water economically from lots of natural water sources 
available throughout the area. The main purpose of using water centered around agricultural activities. 

1.3  The water management policy for the LSRB was driven by the government sector 
which emphasized the effectiveness and efficiency of government agencies. Local government agencies were 
responsible for ensuring the implementation of the policy. This involved the first level mechanism which was 
concerned with making the holistic policy. The constitution was a concrete example of such mechanism 
(Ostrom, c.f. Suthawal Sathirathai, 2008).  

The second level mechanism was concerned with setting rules and regulations. The third 
level mechanism was concerned with practicality in the form of the committee and subcommittee on water 
management in the LSRB. In reality, the third mechanism was not consistent with the first two ones, causing 
the lack of good governance in water management. 

2. Developing a good governance model for water management. Based on the SWOT analysis 
carried out among all the stakeholders in the target area, it was found that there were many state-mechanism-
related factors that led to water management problems in the area. These included 1) government personnel, 
at both central and local levels; 2) state budget, which caused a inter-dependent system between state 
authority and money; 3) materials including water pumps, fuel, and natural sources of water in the basin; 4) 
community culture, which refers to disharmony and unfairness in the community caused by a close kinship 
related to the state authority structure. 

In terms of opportunity and obstacles, it was found that state policy on water management has 
changed to some extent. Although people participation in the making of state policies and laws was endorsed 
by the 2540 and 2550 constitutions, it was in practice another thing because it was found that only the chosen 
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few in the villages had the chance to voice their views and participated in a decision making process. Average 
villagers did not have such chances. 

Two drafts of the good governance model for water management were proposed based on several 
community platforms and group discussions. These are a good governance model for water management by 
the state sector, and the one by community. 

2.1 A good governance model for water management by the government sectors consisted 
of the following components: fairness, integrity, participation, transparency, accountability, and effectiveness. 
These qualities had to be materialized by all the parties concerned (institute leaders, sub-basin water 
management organization, state regulations, state personnel knowledge and skills, budget, and materials 
which would have to be fairly distributed according to the project planning.)  

 
2.2 The good governance model for water management by community. This model 

comprised participation, fairness, integrity, transparency, accountability. In this model, the third level 
mechanism played a significant role which had to include the farmers’ wisdom, knowledge, and experiences 
in procuring water sources. The second level model was also included in this model. This involved 

Water management 
by government Sectors

Institutes/Organization

personals

Budget

RuleLeadership

Experience

Knowledge

Top

Down

Water Governance

Legitimacy righteousness

Participation

Transparency

Responsibility

Efficiency Effectiveness

Model 2 

Model 2 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

78 

community law establishment, network operation of kinship, cronyism, leadership, and manifest 
communication opened to all stakeholders. 

The public hearing on a good governance model of water management resulted in the 
integrated model of good governance for water management by the state and community sectors. With all 
the mechanisms really put into practice and public participation as endorsed by the constitution really made 
materialized, all the communities would be able stand on their feet in that they used their own wisdom and 
experiences in managing water without sole being dependent on the state authority. The proposed integrated 
model of good governance for water management was of the following levels of priorities: 1)public 
participation; 2) integrity, fairness at all levels on the part of the state authority; 3) accountability of all 
parties; 4)transparency on the part of the central government agencies and local administration ones.             
( Model 3 ) 

 

 
In conclusion, the public hearing on the proposed model generated the following 

suggestions: It was very important to integrate the model. All mechanisms of the institutes had to be practical. 
Leaders of farmers and state personnel had to really fair in their participation to make the practical 
mechanism really work. 
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Discussion  
 The discussion of the major findings are as follows: 

1. Water management for off-seasoned rice growing , Institute mechanisms, network relationship, 
kinship, and mediation process in the lower Songkhram River Basin. 

The important institute mechanism for water management was the water users committee, 
Samphong sub-district  and Sri Songkhram sub-district. There was no clear formal regulation about water 
usage and no written document on the matter. The water management in the community was based on the 
community tradition and norms. Village farmers just shared the water and pumped the water into their own 
fields upon its availability and neighbors’ generosity. The following suggestions were made in response to the 
major findings in this study: 

Have effective rules and regulations that can be enforced to all. It should be every party concerned 
should be made to follow these rules and regulations. In the past, the community laws could be used with 
those who were in power or authority, and the relative systems made the water management a cause of 
community division because of unfair and illegitimate distribution of water and materials such as fuel and 
water pumps. When there was a row, it was the duty of a mediator to intervene and this put him in the uneasy 
state. With formal and effective rules and regulations, the water management problems could be solved or at 
least alleviated. 
  Institute : This refers to management, rules and regulations, processes, customs, or organizations. 
These must be continuous and predictive in order that the mediator as the leader would not be negatively 
affected and his decision would not have a negative effects on the water users in dispute (Wanchai 
Wattanasap, 2004). When the mediator, while at the same time being a politician, made any proposals at the 
disadvantages of those who were not on his/her side because of their different relative systems and authority 
base, a row could occur among the two parties. Hence, the mediating practice in which all parties concerned 
felt they had equal share in what they want would be the best solution. 

2. Network system, relative system and authority structure relationship  The upper and lower state 
authority agencies were still solely responsible for the work of allocating water and planning construction 
projects for more water storing facilities. The relative system and cronyism in the community was made to be 
closely connected the state authority, resulting in unfair and non-transparent management of the water for off-
seasoned rice farming in the area. Average local farmers did not have the real participation in institute 
mechanism for water management. 
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3. The model of good governance for water management in the LSRB was a research and 
development project intended to seek the best model of water management for the off-seasoned rice farming 
in the LSRB where there were typical biodiversity and ecosystem. The first two model drafts were drawn up 
and put for public hearing before finally the complete one was obtained with integration of the three sectors: 
public participation, integrity, state fairness, accountability of all parties concerned, and transparency on the 
part of state and local administration agencies. (Model 4) 

 
Suggestions 

Policy suggestions 
1. The state sector should initiate the policy that encourages growing short-lived plants such as 

watermelon, chilly, and tomato. Such a policy will benefit people of all walks of life, and will have a positive 
effect on the environment in the long run. 

2. The good governance model of water management is a tool which can be used and further applied 
by various organizations for effectively and concretely managing water. If widely promoted among users, 
leaders, community leaders, households, this model would be conducive to sustainable development of the 
river basin. 
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Suggestions for further research 
1. There should be more research on the development of people organization networks to boost the 

management of local natural resources. 
2. Subsequent evaluation of the application of the model should be conducted. 
3. Research should be done on conflict management to develop good governance for water 

management in other river basins. 
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ขั้นตอนวิธีคำานวณสำาหรับราก

ที่ของจำานวนจริง

โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำาซำ้า
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                                                     ข้ันตอนวิธีคํานวณสําหรับรากที่ของจํานวนจริง 
โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทําซ้ํา 

Computational Algorithms for the thn  Root  
of Real Number by Iterative Numerical Method 

 

       สอาด มวงจันทร และสุพรรณี สมพงษ1 

          

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะสรางขั้นตอนวิธีคํานวณแบบใหมสําหรับหาคารากที่ n ของจํานวนจริง 
โดยไดสรางขั้นตอนวิธีคํานวณเชิงตัวเลขแบบทําซ้ํา 2 ขั้นตอนวิธีจากเทคนิคชวงครึ่งและอนุกรมของเทเลอร  
ซึ่งไดทดสอบทั้งสองขั้นตอนวิธีดวยการเขียนโปรแกรมบน Matlab แลวเปรียบเทียบคาความถูกตองกับเครื่อง
คิดเลข Casio รุน Fx-350MS  ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนวิธีแบบที่ 2 ใชจํานวนรอบในการทําซ้ํานอยกวา แต
ขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 มีความงาย สะดวกกวาในการคํานวณ และมีความเสถียรในการลูเขาของการคํานวณ
มากกวาขั้นตอนวิธีแบบที่ 2   
 

Abstract 
 The aim of this research was to construct the computational algorithms for the thn  root of real 
number by the iterative numerical method which based on the half-interval technique and Taylor's series. We 
tested both algorithms on Matlab programming and then compared the accuracy with Calculator (Casio Fx-
350MS). The results showed that the second algorithms used the loop of computation less than the first 
algorithms but the first algorithm was convenient and had stability in the convergence of computing more 
than the second algorithm. 
 

บทนํา 
วิชาคณิตศาสตร เปนศาสตรที่เนนเกี่ยวกับการคิด การวิเคราะห การคํานวณ การใชหลักเหตุและผล 

ซึ่งถือวาเปนศาสตรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการคํานวณ (Cleve Moler. 
2004 และ George W. Collins. 2003) เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย ไมเวนแมแต

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ดานเกษตรศาสตร (Richard L.Burden and J.Douglas Faires. 2001) ศาสตรตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตตองอาศัย
ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตรเพื่อชวยในการพัฒนาตอยอดศาสตรนั้นๆ ตอไป 

ในการทําวิจัยดานคณิตศาสตรไมวาจะเปนคณิตศาสตรบริสุทธิ์หรือคณิตศาสตรประยุกต โดยสวน
ใหญจะเปนการมุงสรางทฤษฎี สูตรหรือขั้นตอนวิธีคิด วิธีคํานวณแบบใหม (Cleve Moler. 2004, Gerald 
Recktenward. 2000 และ William H. Press et al. 1993) เพื่อที่จะรองรับ หรือ ตอบสนองตอความตองการที่จะ
ไดมาซึ่งคําตอบ หรือผลเฉลยของปญหาจากศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวกับการคิดการคํานวณ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการคํานวณหาคารากที่ n  ของจํานวนจริง  x   ผลลัพธที่ไดจะออกมาเปนจํานวนจริงหรือจํานวน

เชิงซอนขึ้นอยูกับกรณีของจํานวนจริงนั้นๆ ซึ่งการพิจารณาคําตอบของปญหาจะแยกพิจารณาเปน 2 กรณีคือ
กรณีที่ 0≥x  และ 0<x  ให C เปนจํานวนจริงบวกใดๆ และ n  เปนจํานวนเต็มบวกที่มากกวาหรือเทากับ 2 

    

กรณีท่ี 1     n C    
  การคํานวณคาจะแสดงในหัวขอถัดไป 

กรณีท่ี 2    ( )n C−     
  กรณีนี้จะพิจารณาเปนเงื่อนไขยอยๆ ไดโดยจะเริ่มพิจารณาจากการหาร n  ดวย 4 เนื่องจาก 

n  เปนจํานวนเต็ม เมื่อนํา 4 มาหาร โดยขั้นตอนวิธีการหาร (Division Algorithm) จะมีเศษเหลือเปน 0, 1, 2 
หรือ 3 เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  
  2.1 เมื่อ n  หารดวย 4 มีเศษเหลือเปน 1 หรือ 3   

ดังนั้น  n  จะเปนจํานวนเต็มคี่ นั่นคือ 12 += kn  บางจํานวนเต็มบวก k  

จะได   ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )nnn nnn CCCCC −=−=−=−=−  111  
 

2.2  เมื่อ n  หารดวย 4 มีเศษเหลือเปน 2   
ดังนั้น  24 += kn  บางจํานวนเต็ม 0≥k    

เนื่องจากในจํานวนเชิงซอนกําหนด ( ) ( ) ( ) 1  ,  ,1  ,1 432 =−=−=−= iiiii    
ดังนั้น  ( )124 −=+mi   เมื่อ m  เปนจํานวนเต็มใดๆ ที่  0≥m  

จะได   ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )iCiCCiCC nkk kkn    1 2424 2424 ===−=− ++ ++  
 

2.3  เมื่อ n  หารดวย 4 มีเศษเหลือเปน 0   หรือ n  เปนจํานวนเต็มที่หารดวย 4 ลงตัว 
ดังนั้น  kn 4=  บางจํานวนเต็มบวก k     

จะได  ( ) ( )( ) ( )( )[ ] ( )[ ] ( )( )( )nnkkkn CCCC  1 11 444 −=−=−=−  
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พิจารณาหาคาของ n C  เมื่อ C  เปนจํานวนจริงบวกและ n  เปนจํานวนเต็มบวกที่มากกวาหรือเทากับ 2 

ถาสมมติให n Cx =    ดังนั้นจะไดวา Cxn =  นั่นแสดงวาเราตองการหาคาของ x ที่ทําให 0=−Cxn  
 

ขั้นตอนวิธีคํานวณโดยวิธีทําซ้ําแบบที่ 1 : 
พิจารณากราฟของ Cxxf n −=)(  จะไดดังภาพที่ 1 

     
ภาพที่ 1 : กราฟของ Cxxf n −=)(                             ภาพที่ 2 : การแบงครึ่งชวงที่จุด p   
พิจารณาภาพที่ 2  กําหนดให 0=a  และ  Cb +=1    นั่นคือเราสามารถที่จะแบงครึ่งชวงระหวางจุด 
( ))(, afa  และ ( ))(, bfb  ไดที่จุด  

                                                  ( ))(, pfp  โดยที่ 
2

bap +
=    

ซึ่งจะไดวา  0)( <af  และ 0)( >bf    
ดังนั้นจะเห็นไดชัดเจนวา bpa <<   และ { } )( ,)( min)( bfafpf <   ซึ่งถาดําเนินการ

แบงครึ่งชวงในลักษณะนี้ตอไปเรื่อย โดยเลือกคา a  หรือ  b ใหมจากคาของ p โดยที่คาของ )(af  ตองนอย
กวาศูนยและคาของ )(bf ตองมากกวาศูนย ก็จะไดคาของ )( pf  เขาใกลศูนยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสามารถสราง
วิธีการเชิงตัวเลขแบบทําซ้ําสําหรับหาคาประมาณของ x  ที่ทําให 0)( =xf  ไดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 :  กําหนดให  00 =a     Cb +=10   และ 
2

1 Cp +
=  

                         กําหนดให  0=k  กําหนดคาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ( )810−≈εε  
                         กําหนดรอบสูงสุดของการทําซ้ํา M  
ขั้นตอนที่ 2 :  คํานวณคา )( kaf   )( kbf   และ )( pf  
ขั้นตอนที่ 3 :  ถา ε<)( pf  ใหหยุดการคํานวณ จะไดคําตอบโดยประมาณคือ px =  

ขั้นตอนที่ 4 :  ถา    0)()( <pfaf k  ให   pbk =+1  
          ถา    0)()( <pfbf k  ให   pak =+1   
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ขั้นตอนที่ 5 :  คํานวณคา    
2

11 ++ +
= kk bap    และ 1+= kk   

ขั้นตอนที่ 6 :  ถา Mk ≤   ใหกลับไปทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนที่ 2 
                ถา Mk >   แสดงวาขั้นตอนวิธีทําซ้ําลูออก 
 

ขั้นตอนวิธีคํานวณโดยวิธีทําซ้ําแบบที่ 2 : 
โดยใชอนุกรมเทเลอร พิจารณาการกระจายฟงกชัน Cxxf n −=)(  รอบจุด ax =   จะไดวา 

...
!3

)()(
!2

)()()()()()(
32

+
′′′−

+
′′−

+′−+=
afaxafaxafaxafxf  

หรือ 

( ) ( ) ( ) ( ) ...
!3

))(2)(1(
!2

))(1()()(
3322

1 +
−−−

+
−−

+−+−=
−−

−
nn

nn aaxnnnaaxnnaaxnCaxf

หรือ 

( ) ( ) ( )xaaxnCaxf nn ξ+−+−= −1)()(  
เมื่อ )(xξ  แทนสวนคลาดเคลื่อนสําหรับการประมาณคา 
นั่นคือเราจะประมาณคาโดย 

( ) ( )1)()( −−+−≈ nn aaxnCaxf  
เนื่องจาก 0)( =xf   ดังนั้นจะได   ( ) ( ) 0)( 1 ≈−+− −nn aaxnCa  
โดยกระบวนการวิธีแบบทําซ้ํา จะพิจารณาแทน nxa =   และ 1+= nxx  จะได 

( )( ) ( )( ) 0)( 1
1 ≈−+− −
+

n
kkk

n
k xxxnCx  

หรือเขียนไดเปน 
( )( )
( ) 11

1
−+
−

−≈ n
k

n
k

kk x
Cx

n
xx  

ดังนั้นจะไดขั้นตอนวิธีคํานวณดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 :  เลือกคาผลเฉลยเริ่มตน 0x     
                         กําหนดให  0=k  กําหนดคาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ( )810−≈εε  
                         กําหนดรอบสูงสุดของการทําซ้ํา M  
ขั้นตอนที่ 2 :  คํานวณคา )( kxf   
ขั้นตอนที่ 3 :  ถา   ε<)( kxf  ใหหยุดการคํานวณ จะไดคําตอบโดยประมาณคือ kxx =  

ขั้นตอนที่ 4 :  คํานวณคา ( )( )
( ) 11

1
−+
−

−= n
k

n
k

kk x
Cx

n
xx    และ 1+= kk   
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ขั้นตอนที่ 5 :  ถา Mk ≤   ใหกลับไปทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนที่ 2 
                ถา Mk >   แสดงวาขั้นตอนวิธีทําซ้ําลูออก 

ในการพิจารณาหาคาผลเฉลยเริ่มตน โดยเฉพาะอยางยิ่งถา n  มีคามาก เพื่อความสะดวกและเปนการ
ลดการคํานวณคาผลเฉลยตัวถัดไป สามารถที่จะเลือกคาผลเฉลยเริ่มตน 10 =x ได และไมควรเลือกคาผลเฉลย
เริ่มตนที่มีคาเขาใกลศูนยเพราะในขั้นตอนที่ 4 อาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดในการคํานวณไดเพราะจะมีตัวหารที่
มีคาใกลเคียงหรือเทากับศูนย หรือไมควรเลือกคาผลเฉลยเริ่มตนที่มีคามากจนเกินไป เพราะจะไปกระทบกับ
ขอจํากัดของชนิดของขอมูลบนหนวยประมวลผลและหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร 

 

ผลการวิจัย 
 จากขั้นตอนวิธีคํานวณแบบทําซ้ําทั้งสองแบบขางตน พบวาในแตละรอบของการคํานวณจะมีความ
ซับซอนของการคํานวณของขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 เปน 103 +n  และขั้นตอนวิธีแบบที่ 2 มีความซับซอนของการ
คํานวณเปน 72 +n  ในการตรวจสอบขั้นตอนวิธีคํานวณ ผูวิจัยไดเลือกใชการเขียนโปรแกรมบนโปรแกรม 
Matlab เวอรชัน 6.0 ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับการคํานวณทางคณิตศาสตรและวิศวกรรมศาสตร บนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผล Intel Core2 Duo ความเร็ว 3.0 GHz. หนวยความจํา 2 GB.โดยทําการทดสอบ
กับปญหาทางคณิตศาสตรที่มีความแตกตางกัน 17 ตัวอยาง พรอมกันนี้ไดตรวจสอบความถูกตองของผลเฉลย
ของทั้งสองขั้นตอนวิธีดวยเครื่องคิดเลข Casio รุน Fx-350MS ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งไดผลลัพธที่ถูกตอง
เหมือนกันทั้งสองขั้นตอนวิธี 
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ตารางที่ 1 ผลเฉลยที่ไดจากเครื่องคิดเลข Casio รุน FX-350MS เทียบผลที่ไดจากขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 และ 2  

 
  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจํานวนรอบของการคํานวณของทั้งสองขั้นตอนวิธี ดังแสดงในตารางที่ 2 ผูวิจัย
พบวาจํานวนรอบในการคํานวณของขั้นตอนวิธีแบบที่ 2 นอยกวาจํานวนรอบของการคํานวณของขั้นตอนวิธี
แบบที่ 1 ซึ่งในการคํานวณขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 จะมีความงายและสะดวกมากกวาแตจะชากวาขั้นตอนวิธีแบบที่ 
2 เนื่องจากมีความซับซอนของการคํานวณมากกวา 
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ตารางที่ 2 จํานวนรายการของการคํานวณแบบซ้ําของขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 และแบบที่ 2 

 
 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 
 ขั้นตอนวิธีคํานวณโดยวิธีเชิงตัวเลขแบบทําซ้ําทั้งสองแบบใหผลเฉลยที่มีความถูกตองตรงกันกับ
ผลลัพธที่ไดจากเครื่องคิดเลข Casio รุน Fx-350MS โดยขั้นตอนวิธีแบบที่ 2 ใชจํานวนรอบในการทําซ้ํานอยกวา 
แตขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 มคีวามงายและสะดวกกวาในการคํานวณ ทั้งนี้ในขั้นตอนวิธีแบบที่ 2 มีความหลากหลาย
ในการเลือกคาของผลเฉลยเริ่มตน ซึ่งในบางครั้งหากเลือกคาผลเฉลยเริ่มตนที่ไมเหมาะสม อาจสงผลถึงการลู
เขาของผลเฉลยจริงได ในขณะที่ขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 ชวงของผลเฉลยเริ่มตนที่เลือกนั้นไดครอบคลุมผลเฉลย
จริงอยู ดังนั้นในทุกรอบของการคํานวณ  ชวงของผลเฉลยที่ไดจะยิ่งแคบลง ผลเฉลยที่ไดยิ่งจะลูเขาสูผลเฉลย
จริงมากยิ่งขึ้น โอกาสที่ผลเฉลยจะลูออกเปนไปไดยากกวา นั่นคือขั้นตอนวิธีแบบที่ 1 จะมีความเสถียรในการลู
เขาของการคํานวณมากกวาขั้นตอนวิธีแบบที่ 2     
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ขอเสนอแนะ 

 ในทางคณิตศาสตร การคํานวณเชิงตัวเลขแบบทําซ้ําทุกขั้นตอนวิธีจะมีคาความคลาดเคลื่อนเสมอ 
ดังนั้นควรตั้งคาความคลาดเคลื่อนของการทําซ้ําใหมีคานอยๆ และผลเฉลยที่ไดจากการทําซ้ําอาจจะลูออกก็ได 
ดังนั้นในการคํานวณจะตองพิจารณาคาความเปนไปไดของคาผลเฉลยเริ่มตนใหเหมาะสม สําหรับผูที่สนใจจะ
นําไปใชหรือศึกษาคนควาอาจจะพิจารณาตอในสวนของการปรับปรุงคาเริ่มตนที่ดีที่สุดของขั้นตอนวิธี หรือ
ประยุกตกับการคํานวณที่เกี่ยวของกับคารากที่ n  ของจํานวนเชิงซอน 
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ความสัมพันธของฟงกชันพิเศษกับกลอุบายของไพ  
Relation of Special Function and Card Trick 

 
    สุพรรณี  สมพงษ และสอาด มวงจันทร1 

         

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางฟงกชันตัวแบบพิเศษ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร และประยุกตใชสราง
ขั้นตอนวิธีการแบบใหมสําหรับทฤษฎีเกม จนไดความสัมพันธของฟงกชันพิเศษกับกลอุบายของไพในทฤษฎี
เกม  
 

Abstract 
The aims of this research are to construct a special function, mathematical theorem and to apply to 

construct the new algorithm for the game theory. Finally, we approach to the relationship between the special 
function and card trick in the game theory.      
 

บทนํา 
 สืบเนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเกม (Game Theory) (เครือวัลย ทยานยง. 2536) ซึ่งเปน
ศาสตรหนึ่งของคณิตศาสตรโดยทฤษฎีเกม เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มักจะสะทอนหรือบอกใหทราบถึงลักษณะ
ที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการแขงขันหรือการรวมมือกัน เกมเหลานี้จะ
แนะนํากลยุทธที่ใชในการแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นซึ่งจะสามารถเขาใจกลยุทธของผูเลนเกมในแตละเกม 
สามารถทํานายไดวาประชาชน กลุมการเมือง หรือในสถานการณที่กําหนดใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน
อยางไร ทฤษฎีเกมใหเครื่องมือที่ชวย วิเคราะหตรวจสอบกลยุทธที่เกิดจากความสัมพันธของผูเลนเกมสองฝาย
หรือมากกวาสองฝาย โดยการใชสถานการณจําลองทางคณิตศาสตรแบบงายๆ ใชกลยุทธตางๆ ที่เปน
กระบวนการคิด วิเคราะห และการใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการศึกษาความเกี่ยวของทางสังคม
ที่ยุงยากซับซอน 
 ดังนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานนี้เพิ่มมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดสรางหลักการแบบใหมของทฤษฎีเกม 
โดยอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตร เปนเครื่องมือที่ใชในการคิด การวางแผนและตรวจสอบความถูกตองใน
การประยุกตใชเปนทฤษฎีเกม การพัฒนาการเลน และรูปแบบแนวทางการเลนเกมใหมอีกทั้งยังเปนการเพิ่มและ
เสริมสรางทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

95 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัย เราจะกลาวถึงนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้  
นิยาม 1. (ประกิต จําปาชนม. 2539) ให A  และ B  เปนเซตซึ่งวาง BAf ×⊆  เปนฟงกชันจาก A ไปยัง B  
(function from A  into B ) ถาแตละสมาชิก Aa∈  จะมีสมาชิก Bb∈  เพียงตัวเดียว ซึ่ง fba ∈),(  เขียน
แทนดวย BAf →:  
 

นิยาม 2. (ประกิต จําปาชนม. 2539 และ V.K. Khanna and S.K.Bhambri. 1993) BAf →:  เปนฟงกชันหนึ่ง
ตอหนึ่ง (one to one function or injection)  ก็ตอเมื่อ  
ถา )()( 21 xfxf =  แลว 21 xx =  
 

นิยาม 3. (ประกิต จําปาชนม. 2539 และ V.K. Khanna and S.K.Bhambri. 1993) BAf →:  เปนฟงกชันทั่วถึง 
(onto function or surjection)  ถา สําหรับสมาชิก b ใดๆ ใน B  จะมี Aa∈   ซึ่ง baf =)(  
 

นิยาม 4. (เครือวัลย ทยานยง. 2536) จํานวนเต็ม a  และ b  จะเรียกวาเปนการลงรอยกัน มอดูโล  m  เมื่อ m  
เปนจํานวนเต็มบวก ก็ตอเมื่อ )(| bam −  หรือมีจํานวนเต็ม k ที่ทําให  kmba =−   
เขียนแทนดวย  )mod(  mba ≡   เรียก  m  วาเปนมอดูลัส (modulus) ของการลงรอย 
 

ทฤษฎีบท 5.  (เครือวัลย ทยานยง. 2536) (The division Algorithm)  สําหรับจํานวนเต็ม x  และ y  ซึ่ง 0≠y  
จะมีจํานวนเต็ม q และ r  เพียงคูเดียวที่  ryqx +=   เมื่อ  yr <≤0  ( x  เปนตัวต้ัง  y เปนตัวหาร         

( 0≠y )  q  เปนผลลัพธ และ r  เปนเศษ ) 
 

ทฤษฎีบท 6. (เครือวัลย ทยานยง. 2536 และ R.G. Bartle. 1996) จํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n  สิ่ง (ที่
แตกตางกันหมด) เทากับ !n  วิธี 
 

ทฤษฎีบท 7. (เครือวัลย ทยานยง. 2536 และ R.G. Bartle. 1996) จํานวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n  สิ่ง (ที่

แตกตางกัน) โดยจัดเรียงทีละ r สิง่  ( nr ≤ ) เทากับ   
)!(

!
rn

nPr
n

−
=  

จากนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดสรางฟงกชันของสิ่งของ 4 สิ่งที่แตกตางกันทั้งหมด และ
การลงรอยเพื่อเปนหลักการแบบใหมในการเลนเกม 
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ผลการวิจัย 
จากบทนิยามและทฤษฎีบทขางตน พิจารณา cba ,,  และ d ที่เปนสิ่งของ 4 สิ่งที่แตกตางกันทั้งหมด 

 
 
 
 

จากการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ 4 สิ่งที่แตกตางกันทั้งหมด จะมีจํานวนวิธีการจัดเรียงเทากับ 24!4 =  
วิธี  คือ     

  ,  ,  , , , , ,  ,  ,  ,  ,  , bdcabdacbcdabcadbadcbacdadcbadbcacdbacbdabdcabcd
dcdadcaddbcadbacdacbdabccdbacdabcbdacbadcadbcabd   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,  

 

ทฤษฎีบท 1.  ให cba ,, และ d เปนสิ่งของ 4 สิ่งที่แตกตางกันทั้งหมด  ซึ่ง cba ,, และ d  สามารถ
เปรียบเทียบอันดับได โดยที่ c  และ d  ไมใชสิ่งที่มีคานอยที่สุด และกําหนด f โดย 
 

( )

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<

=

    ;            12  
    ;            11  
    ;            10  
    ;              9  
    ;              8  
    ;              7  
    ;              6  
    ;              5  
    ;              4  
    ;              3  

              ;              2  
   ;              1  

,,,

acdb
cadb
adcb
dacb
cdab
dcab
bcda
cbda
bdca
dbca
cdba

dcba

dcbaf  

 
จะเห็นไดวา f  เปนฟงกชันที่สงจาก  

{ ( ) }                                                                                                              |  ,,, dcba     
ไปยัง  { }12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1  
 
 

 

     a  

 

    b  

 

    d  

 

   c  

   cba ,, และ d  สามารถเปรียบเทียบอันดับได โดยที่ c  และ d ไมใชสิ่งที่มีคานอยที่สุด 
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พิสูจน 
ให  ( )dcba ,,,  เปนอันดับใดๆ ที่สามารถเปรียบเทียบกันได โดยที่  c  และ d  ไมใชสิ่งที่มีคานอย

ที่สุด ดังนั้น จะเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งเทานั้น จากทั้งหมด 12 กรณี คือ  

     12.
     11.
     10.
      9.
      8.
      7.
      6.
      5.
      .4
      .3

                .2
                 .1

acdb
cadb
adcb
dacb
cdab
dcab
bcda
cbda
bdca
dbca
cdba
dcba

<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<

 

 
 ดังนั้น   ( )dcbaf ,,,  จะเทากับคาใดคาหนึ่งจาก 1 – 12  เทานั้น  นั่นคือ จะไดวา f  เปนฟงกชัน ที่สงจาก  
{ ( ) }                                                                                                               |  ,,, dcba     
ไปยัง  { }12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1  

จาก ทฤษฎีบท The division Algorithm [1] สําหรับจํานวนเต็ม x  และ y  ซึ่ง 0≠y  จะมีจํานวน
เต็ม q และ r  เพียงคูเดียวที่  ryqx +=  เมื่อ yr <≤0  ( x  เปนตัวต้ัง  y เปนตัวหาร ( 0≠y )  q  เปน

ผลลัพธ และ r  เปนเศษ ) 
นิยาม 2.  สําหรับจํานวนเต็มบวก p  และ t ใดๆ จะนิยาม  ktp =),mod(   ถา  ktsp +=   เมื่อ  k  เปน
จํานวนเต็มใดๆ ที่ tk <≤0  
 

บทประยุกตของผลการวิจัย 

จากทฤษฎีบทที่ 1 และ นิยามที่ 2 ของผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชกับทฤษฎีเกมได เชน การ
เลนมายากลไพ พิจารณาจากการเลนมายากลของนักมายากลและผูชวย  สมมตินักมายากลและผูชวย ไดแสดง
มายากลเกี่ยวกับไพ โดยใหผูชมเลือกไพมา 6 ใบ จากไพ 1 สํารับ แลวใหผูชมสงไพทั้ง 6 ใบนั้นใหกับผูชวยนัก
มายากล จากนั้นผูชวยนักมายากลจะโชวไพ 4 ใบโดยเรียงจากซายไปขวาใหนักมายากลและผูชมดู หลังจากนั้น
นักมายากลจะบอกผูชมวาไพใบสุดทายคืออะไร  
 

   cba ,, และ d  สามารถเปรียบเทียบอันดับได โดยที่ c  และ d  ไมใชสิ่งที่มีคานอยที่สุด 
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หลักการที่ 3 การพิจารณาแตมของไพใบสุดทาย  

จาก นิยามที่ 2  สําหรับจํานวนเต็มบวก p  และ t ใดๆ จะนิยาม  ktp =),mod(   ถา  ktsp +=   
เมื่อ  k  เปนจํานวนเต็มใดๆ ที่ tk <≤0  ซึ่งโดยทฤษฎีบท The division Algorithm  จะมี s  และ k  จะมี
เพียงคูเดียวเทานั้น ดังนั้นสมมุติให m คือแตมของไพใบแรก และ n  คือระยะหางของไพที่ไดจากหลักการที่ 2 
กําหนดแตมของไพ ใบสุดทายโดย 

ถา  0)13,mod( =+ nm    ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ  13   หรือคือ   K   
ถา  1)13,mod( =+ nm     ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   1    หรือคือ   A 
ถา  2)13,mod( =+ nm    ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   2   
ถา  3)13,mod( =+ nm     ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   3  
ถา  4)13,mod( =+ nm    ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ    4   
ถา  5)13,mod( =+ nm     ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   5   
ถา  6)13,mod( =+ nm    ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   6   
ถา  7)13,mod( =+ nm    ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   7   
ถา  8)13,mod( =+ nm     ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   8   
ถา  9)13,mod( =+ nm     ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   9   
ถา  10)13,mod( =+ nm   ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   10   
ถา  11)13,mod( =+ nm   ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   11    หรือก็คือ   J 
ถา  12)13,mod( =+ nm   ดังนั้นแตมของไพใบสุดทายคือ   12    หรือก็คือ   Q 
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย 
               จากวิธีการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่แตกตางกันและทฤษฎีจํานวน ทําใหไดฟงกชัน f  ซึ่งเปนฟงกชัน
พิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ที่สามารถสงผานคาตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปรไปเปนคาตัวเลขจํานวนเต็มแบบ
หนึ่งตอและทั่วถึง นอกจากนั้นแลว การเลือกคาตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรจากทั้งหมด 4 ตัวแปร สามารถหา
ระยะหางไดโดยใชมอดูโลและทฤษฎีการหาร การประยุกตในทฤษฎีเกมไดนําฟงกชัน f สรางกลวิธีในการ
ทํานายไพ  ซึ่งพบวามีความสัมพันธระวางโดเมนของฟงกชันที่สามารถนํามาแทนดวยไพ(ชนิดและแตม) แลว
ฟงกชันตัวแบบใหคาตัวเลขที่ทําใหสามารถทํานายไพที่ตองการทราบไดอยางถูกตองและแมนยํา     
 

ขอเสนอแนะ 

              ในการประยุกตใชฟงกชัน บทนิยาม และทฤษฎีทางคณิตศาสตร ในทฤษฎีเกมใดๆ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยความเขาใจในหลักและวิธีการที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะสรางฟงกชันตัวแบบทางคณิตศาสตรจําลองสิ่ง
ตางๆ ไดอยางถูกตองและแมนยํา ทั้งนี้ฟงกชันตัวแบบที่ไดตองมีการวิเคราะหความสอดคลองกับนิยาม หรือ
ทฤษฎีตางๆที่มีการพิสูจนแลวกอนหนา โดยตองพิจารณาตัวแปรใหครบถวนและเพียงพอตอการสรางฟงกชัน
ตัวแบบ แลวตองไมลืมที่จะแปลงคาระหวางคาที่ไดทางคณิตศาสตรกับปญหาเฉพาะนั้นๆ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์

ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
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ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง 
กับการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของผูรับสาร 

The Relationship between Exposure to TV with Political Ideology  
and Audiences’ Political Efficacy 

 

อุษานาฏ สัตยาภินันท 1 

ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ2 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองกับ
การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของผูรับสาร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ไดแก กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 500 คน แลวจึงนํามาวิเคราะหดวยรอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา การเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองมีความสัมพันธกับการรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมือง กลาวคือ บุคคลที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณมาก จะมี
การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวาบุคคลที่ไมเคยเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองและ
บุคคลที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณนอย ในขณะเดียวกัน บุคคลที่มีการเปดรับสื่อ
โทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณนอย ก็จะมีการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวาบุคคลที่ไม
เคยเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to investigate the relationship between exposure to TV with 
political ideology and audiences’ political efficacy. The analyses used questionnaires to collect data from 500 
samples in Bangkok and other provinces in Central, Northern, North-Eastern and Southern region of 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 อาจารยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Thailand. Percentage and mean were used to describe the characteristics of the samples and One-Way Anova 
also was employed. 
 Results showed that a person’s perception of political efficacy has a different in three categories of 
exposure to television with political ideology that are non-viewer, light viewer and heavy viewer. The heavy 
viewer and the light viewer have more the perception of political efficacy than the non-viewer. And the heavy 
viewer has more the perception of political efficacy than the light viewer. 
 

บทนํา 
 สถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไมวาจะเปนปรากฏการณเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อสีแดง 
ถือเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการแบงขางทางความคิดอยางชัดเจน และไมอาจปฏิเสธไดวา “สื่อ” ไดกลายเปนอาวุธ
สําคัญในการตอสูทางความคิดของทั้งสองฝาย โดยการใชสื่อเปนตัวกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารให
ประจักษตอสายตาสาธารณชน และสื่อที่มีศักยภาพสูงในการสื่อสารทางการเมืองคือ “สื่อโทรทัศน” 
 ปรากฏการณของการชุมนุมที่เกิดขึ้น นับเปนปรากฏการณใหมของการชุมนุมทางการเมืองที่คงจะ
ปฏิเสธไมไดวาผูเขารวมชุมนุมที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานั้น เปนผลมาจากการติดตามรับชมสื่อโทรทัศน 
แสดงใหเห็นวา ASTV และ People Channel เปนสื่อโทรทัศนที่มีอิทธิพลตออารมณ ความรูสึกนึกคิด รวมถึง
ความรู ความเขาใจและพฤติกรรมของผูรับสาร ซึ่ง Klapper (1960 อางถึงใน วริทธิ์ โอนพรัตนวิบูล. 2549) กลาว
วา สื่อมวลชนสามารถสรางทัศนคติและคานิยมใหมใหเกิดแกบคุคลไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นรับสารที่เสนอเรื่องราว
ในแนวเดียวกันบอยๆ อิทธิพลของสื่อมวลชนในแงนี้จึงมีลักษณะสะสม (Cumulative Impact) มิใชอิทธิพลที่
กอใหเกิดผลไดทันทีทันใดหรือในระยะเวลาอันสั้น 
 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ถือเปนกิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งของกระบวนการทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะการเสนอ
ขอเรียกรองและการสนับสนุนเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการดํารงอยูของระบอบการเมือง หรือทําใหอยูในสภาวะ
สมดุลได หากระบอบการเมืองปราศจากสิ่งเหลานี้แลวก็ไมสามารถดํารงอยูได (Easton, 1965 อางถึงใน ศศิธร 
ยุวโกศล. 2550) 
 การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง เปนแนวคิดที่อธิบายถึงสาเหตุของการเขารวมและไม
เขารวมในการกระทําตางๆ ทางการเมืองของบุคคล (McClosky, 1968 อางถึงใน พรศักดิ์ ผองแผว และสายทิพย 
สุคติพันธ. 2526) โดยมีพ้ืนฐานมาจากการรับรูความสามารถของตนเอง ซึ่ง Prewitt (1968 อางถึงใน พรศักดิ์ 
ผองแผว และสายทิพย สุคติพันธ. 2526) กลาววา การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง เปนความรูสึก
ของพลเมืองวาการกระทําของตนจะสงผลตอปรากฏการณทางการเมือง หรือเปนความเชื่อของบุคคลวาการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมสามารถเกิดขึ้นโดยการกระทําของตน และสามารถทําใหผูมีอํานาจทาง
การเมืองทําตาม ที่ตนเองตองการได 
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 นักวิชาการหลายทานที่ศึกษาเรื่อง “การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง” ยังไมอาจสรุปไดวา ระหวางตัวแปรทั้งสองนี้อะไรเปนเหตุและอะไรเปนผล Milbrath (1977 อาง
ถึงใน พรศักดิ์ ผองแผว และสายทิพย สุคติพันธ. 2526) เปนผูหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้ เห็นวาการรับรูประสิทธิภาพ
ทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลจะมีความสัมพันธกันในเชิงบวก ถาตัวแปรใดตัวแปร
หนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกตัวแปรหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันดวย สวน Dahl (1961 อาง
ถึงใน พรศักดิ์ ผองแผว และสายทิพย สุคติพันธ. 2526) เสนอวาการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองกับการมีสวน
รวมทางการเมืองจะหลอเลี้ยงกันและกัน หรือมีผลกระทบตอกันและกัน โดยเชื่อวาการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองของตนเองทําใหคนเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ขณะที่บุคคลที่มีสวนรวมทางการเมืองจะเกิดความ
เช่ือมั่นในประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง สอดคลองกับการศึกษาทางดานการสื่อสารทางการเมืองที่
พบวา การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคล (Rosenberg อางถึง
ใน ศศิธร ยุวโกศล. 2550) กลาวคือ บุคคลที่เช่ือวาตนมีความสามารถที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองได มีแนวโนมจะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่คิดวาไมมีประสิทธิภาพทางการเมือง 
 นอกจากนี้ Prewitt (1968 อางถึงใน กมลวรรณ คารมปราชญ. 2550) พบวาการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลเปนอยางมาก ซึ่งการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองไม
เพียงจะทํานายปรากฏการณลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น แตยังอธิบายการประกอบกิจกรรมทางการเมืองใน
รูปแบบตางๆ ตามระบอบประชาธิปไตยดวย ไมวาจะเปนการอภิปรายหรือการปราศรัย การแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง การทํางานประจําสํานักงานทางการเมืองเหลานี้ เปนตน 
แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมทางการเมืองกับการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง เปนสิ่งสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ บุคคลที่มีการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองสูง จะมีสวนรวมทางการเมือง
ในรูปแบบตางๆ สูง และเมื่อบุคคลมีสวนรวมทางการเมืองก็จะมีการรับรูความสามารถทางการเมืองของตนเอง
มากขึ้น หรือมีการรับรูประสิทธภิาพทางการเมืองของตนเองสูงขึ้นดวยเชนกัน 
 จากการศึกษาดานการสื่อสารทางการเมืองที่ผานมา พบวายังไมคอยมีการศึกษาที่แสดงถึงการเปดรับ
สื่อที่มีความสัมพันธกับการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง โดยงานวิจัยสวนใหญมักมุงเนนศึกษา
การมีสวนรวมทางการเมือง แตปจจุบันปรากฏการณของบุคคลอันเกี่ยวเน่ืองกับการเมืองในประเทศไทยนั้นมี
ความแตกตางไปจากเดิม ประชาชนรูสึกกระตือรือรนมากขึ้นโดยสามารถสังเกตไดจากการรวมชุมนุมของคน
เสื้อเหลืองและเสื้อแดง ซึ่งการรวมชุมนุมของประชาชนนั้นอาจสะทอนใหเห็นถึงการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองของตนเอง เปนผลใหบุคคลออกไปรวมในการชุมนุม โดยความรูสึกกระตือรือรนของกลุมบุคคล
ดังกลาวสวนหนึ่งอาจเกี่ยวของกับการติดตามรับชมสื่อโทรทัศน ASTV และ People Channel ซึ่งเปนสื่อที่แฝง
ไปดวยอุดมการณทางการเมือง 
 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จะชวยสรางความรูความเขาใจในการเปดรับสื่อกับการรับรูประสิทธิภาพ
ทางการเมืองของบุคคล อีกทั้งยังเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาและสงเสริม
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กลวิธีการสื่อสารใหประชาชนเกิดการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง ซึ่งอาจจะเปนหนทางหนึ่งที่
สงเสริมใหประชาชนแสดงพฤติกรรมอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองกับการรับรู

ประสิทธิภาพทางการเมืองของผูรับสาร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
บุคคลที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณมาก จะมีการรับรูประสิทธิภาพทาง

การเมืองของตนเองมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ศึกษา คือ ผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย 
ไดแก กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยสุมกลุมตัวอยางสําหรับ
ใชในการศึกษา จํานวน 500 คน ซึ่งแบงกลุมตัวอยางตามภูมิภาคของประเทศ และสุมมาเพียง 4 จังหวัด ดวยการ
จับสลาก และใชวิธีการสุมโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non – Probability Sampling) แบบบังเอิญสําหรับ
ขั้นตอนสุดทายของการสุมตัวอยาง 

ตัวแปรที่ศึกษา แบงเปนตัวแปรอิสระคือ ลักษณะการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง 
ไดแก  ไมเคยเปดรับ  เปดรับในปริมาณนอย  และเปดรับในปริมาณมาก  และตัวแปรตาม  คือการรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมือง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีลักษณะการเปดรับสื่อโทรทัศนที่
มีอุดมการณทางการเมืองตางกัน และการประเมินตนเองของกลุมตัวอยางในดานการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมือง 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษานี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลซึ่งประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได แบบสอบถามดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
โทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง และแบบสอบถามดานการรับรูประสิทธิภาพทางการเมือง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 500 ชุด และ

ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 13 กุมภาพันธ – 21 พฤษภาคม 2553 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 

way Anova) เพื่อเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองตามลักษณะการเปดรับสื่อโทรทัศน
ที่มีอุดมการณทางการเมืองของผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณมาก (รอยละ 
37.0) รองลงมาคือกลุมที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณนอย และกลุมที่ไมเปดรับสื่อ
โทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง (รอยละ 32.4 และ 30.6 ตามลําดับ) 
 สําหรับการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนนการ
รับรูประสิทธิภาพทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง (3.28 คะแนน) 
 

ตาราง 1 ปริมาณการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง และการรับรูประสิทธภิาพทางการเมือง 
 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ/คาเฉลี่ย (SD) 

ปริมาณการเปดรับสื่อโทรทัศนท่ีมีอุดมการณทางการเมอืง 
ไมเคยเปดรับ 
เปดรับในปริมาณนอย 
เปดรับในปริมาณมาก 

 
153 
162 
185 

 
30.6 
32.4 
37.0 

การรับรูประสิทธภิาพทางการเมอืงของตนเอง  500 3.28 (0.59) 
 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองตางกัน มีการรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (F = 39.911) 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะ    
 การเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 

ระหวางกลุม 24.290 2 12.145 39.911*** 0.000 
ภายในกลุม 151.242 497 0.304   

รวม 175.532 499    

*** มีระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ < 0.001 
 

 การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของกลุมตัวอยาง จะมีมากขึ้นเมื่อมีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มี
อุดมการณทางการเมืองเพ่ิมขึ้น กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองใน
ปริมาณนอย และกลุมตัวอยางที่มีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณมาก มีการรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณมาก การรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองจะสูงกวากลุมตัวอยางที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองใน
ปริมาณที่นอยกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยเชนกัน 
 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองของกลุมตัวอยางเปนรายคู จําแนกตาม
 ลักษณะการเปดรับสื่อโทรทศันที่มีอุดมการณทางการเมือง ดวยวิธีการ ทดสอบแบบ LSD 
 

ลักษณะการเปดรับสื่อโทรทัศนท่ีมีอุดมการณทางการเมอืง 
ไมเคยเปดรับ เปดรับนอย เปดรับมาก 

3.01 3.22 3.54 

ไมเคยเปดรับ - -0.210*** -0.531*** 

เปดรับนอย - - -0.321*** 

เปดรับมาก - - - 

*** มีระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ < 0.001 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การนําเสนอขาวสารทางการเมืองของสถานีโทรทัศนฟรีทีวี กับสถานีโทรทัศนที่มีอุดมการณทาง

การเมืองที่มีความแตกตางกันนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของบุคคลแตกตาง
กัน เนื่องจากการนําเสนอขาวของสถานีโทรทัศนฟรีทีวีมีขอจํากัดดานของการนําเสนอเนื้อหาที่ตองมีความเปน
กลาง และชวงเวลาในการออกอากาศขาว แตกตางจากสถานีโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองที่มีอิสระใน
การนําเสนอเนื้อหาขาว ที่สามารถโนมเอียงมาทางขางใดขางหนึ่งไดอยางชัดเจน และขอมูลขาวสารที่นําเสนอ
จะเปนขอมูลเชิงลึกที่ไมสามารถรับชมไดจากสถานีโทรทัศนฟรีทีวี รวมถึงผูนําเสนอขาวสารที่มีความรูและ
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นาเชื่อถือกลาพูดและวิเคราะหในหลากหลายประเด็น ดวยเหตุนี้เอง บุคคลจึงรับรูขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
และเห็นวาการเมืองเปนเรื่องใกลตัวที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกคน ซึ่งอาจกลาวไดวา
ขาวสารทางการเมืองจากการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง ทําใหบุคคลเชื่อในความสามารถ
ของตนเองวาการกระทําของเขาสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือบุคคลมีการรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองนั่นเอง 
 ตามแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) ของ Bandura (1997) นั้น สรุปวาการ
รับรูความสามารถของตนเองคือ ความเชื่อในความสามารถของตนเองวาจะสามารถทํางานหนึ่งๆ ใหสําเร็จได 
กลาวคือ การที่บุคคลจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับความรู 
ความสามารถ และทักษะที่บุคคลมีอยูแลว ยังขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเองที่จะกระทําการในสิ่ง
ดังกลาวดวย นั่นคือบุคคลที่มีความสามารถอาจไมประสบความสําเร็จในการทํางาน หากบุคคลนั้นคิดวาตนไมมี
ความสามารถ หรือมีการรับรูความสามารถของตนเองไมถูกตอง อาจกลาวไดวา การรับรูความสามารถของ
ตนเองมีความสําคัญเทากับความสามารถที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจจะมีความสําคัญมากกวา
ความสามารถก็ได ดวยแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองดังกลาวขางตน การรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองของตนเอง (Political Efficacy) จึงเปรียบเสมือนความเชื่อในความสามารถทางการเมืองของบุคคลวา 
การกระทําของตนเองนั้นสามารถสงผลตอปรากฏการณทางการเมือง ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการรับรูความสามารถ
นั่นคือ ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การสังเกตตัวแบบ การพูดชักจูง และสภาวะทางกายและอารมณ ซึ่ง
สามารถอธิบายในประเด็นตางๆ ไดตามลักษณะของปจจัย 4 ประการ ไดดังนี้ 
 ดานประสบการณที่ประสบความสําเร็จ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง จะ
เห็นไดวาบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมในการรับชมสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การมีสวนรวมของบุคคลในสถานการณที่เกิดขึ้น ณ ขณะรับชม ตัวอยางเชน ขณะที่บุคคลเปดรับชม สื่อ
โทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองอาจนําเสนอภาพการชุมนุม บุคคลอาจรับชมดวยความตั้งใจ หรือปรบมือ 
สงเสียงเชียรตาม เสมือนหนึ่งเปนผูที่นั่งชมการชุมนุมปราศรัยอยูในเหตุการณจริง ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงมี
ความรูสึกรวมไปกับเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น หากการชุมนุมในครั้งนั้นไดรับผลเปนที่นาพอใจ อาจ
ไมไดแสดงถึงผลลัพธที่ปรากฏเปนภาพที่ชัดเจน แตอาจเปนเพียงความรูสึกซึ่งเปนสัญลักษณที่ทุกคนในกลุม
ยอมรับรวมกันวา นั่นเปนการประสบความสําเร็จที่เกิดจากการชุมนุมครั้งนี้ โดยบุคคลที่รับชมอยางตั้งใจรวมทั้ง
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการสนับสนุนการชุมนุมในขณะนั้น ยอมที่จะมีความเชื่อวาตนเองไดรับประสบการณที่
ประสบความสําเร็จจากเหตุการณทางการเมืองในครั้งนั้นดวยเชนกัน 
 สําหรับการสังเกตตัวแบบนั้น จะเห็นไดวาหากเปนบุคคลที่ไมไดเปดรับชมสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองยอมที่จะไมไดเห็นภาพของบุคคลหลากหลายที่จะทําใหตนนั้นเทียบเคียงบุคลิกลักษณะ และ
ความสามารถกับตัวแบบเหลานั้นได บุคคลที่ไมเคยเปดรับสื่อโทรทัศนจึงมีการรับรูประสิทธิภาพทางการเมือง
นอยกวาบุคคลที่เปดรบัสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณมากและปริมาณนอย ซึ่งบุคคลเหลานี้
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ยอมเห็นภาพบุคคลที่หลากหลายทั้งทางบุคลิกภาพ ความสามารถ และสถานะทางสังคม ซึ่งแสดงพฤติกรรม
หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที่หลากหลาย ทําใหบุคคลกลุมนี้ที่มีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทาง
การเมือง รับรูพฤติกรรมอันหลากหลายที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งพฤติกรรม
เหลานี้อาจเกิดจากบุคคลที่มีบุคลิก ความสามารถ และสถานะทางสังคมคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง หรืออาจ
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลุมตัวอยางที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง ยอมที่จะสังเกตพฤติกรรม
จากตัวแบบที่มีลักษณะใกลเคียงกับตนเองได เพื่อประเมินทักษะความสามารถทางดานการเมืองของตนเทียบกับ
บุคคลที่ตนสังเกต เมื่อกลุมตัวอยางสังเกตเห็นวาบุคคลที่ตนสังเกตนั้นสามารถประกอบกิจกรรมทางการเมือง
ใดบางที่ไดรับผลสําเร็จเปนที่นาพอใจสําหรับตน กลุมตัวอยางก็จะเชื่อวาตนสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ 
ทางการเมืองไดเชนเดียวกับบุคคลที่ตนสังเกตกระทําได 
 การพูดชักจูงเปนกลวิธีหน่ึงในการโนมนาวใหบุคคลเชื่อในความสามารถทางการเมืองของบุคคล วา
การกระทําของเขาสามารถสงผลตอปรากฏการณทางการเมือง การพูดจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับ 
“คําพูด” อันทรงพลังของบุคคล คนที่มีวาทศิลปดียอมโนมนาวใหบุคคลกระทําตาม หรือเห็นดวยกับสิ่งที่ผูพูด
กระทํา เช่ือมั่นวาสิ่งที่ผูพูดกลาวนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง รวมทั้งผูชักจูงเองเปนผูที่มีความรูและความนาเชื่อถือใน
เรื่องนั้นๆ จึงมีอิทธิพลตอการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของผูถูกชักจูง การพูดชักจูงในทางการเมือง จะ
เปนการพูดเพื่อทําใหบุคคลเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่จะประกอบกิจกรรมทางการเมืองใหประสบสําเร็จได 
รวมทั้งการนําเสนอขอมูลปอนกลับ ที่เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหบุคคลมีการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองของตนเอง สื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองจะนาํเสนอผลของการกระทําในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง ทําใหผูชมเชื่อวาการกระทําของตนนั้นมีผลใหกิจกรรมตางๆ ทางการเมืองประสบ
ความสําเร็จ ทําใหเพิ่มการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง 
 ปจจัยสุดทายที่มีผลตอการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองคือ สภาวะทางกายและอารมณ 
ดวยความแตกตางของการนําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองระหวางสถานีโทรทัศนฟรีทีวีและสถานีโทรทัศน
ที่มีอุดมการณทางการเมือง ยอมที่จะทําใหผูรับขอมูลและขาวสารจากสถานีโทรทัศนทั้งสองประเภทมี
ความรูสึกในขณะรับชมที่แตกตางกัน โดยบุคคลที่เปดรับชมสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองจะมี
ความรูสึกกระตือรือรน และมีอารมณรวมในการดําเนินกิจกรรมอันเกี่ยวของกับการเมือง เนื่องจากสื่อประเภทนี้
จะใหจังหวะและน้ําเสียงในการพูดที่เราอารมณผูฟงผูชมทําใหเกิดความคิด ความเชื่อ ความรูสึกมีสวนรวมใน
การกระทํากิจกรรมตางๆ และเปนสวนหนึ่งของเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหบุคคลที่เปดรับสื่อมีความรูสึก
เชนเดียวกับผูนําเสนอ 
 นอกจากนี้ การเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในปริมาณที่มากขึ้น ยอมที่จะมีการรับรู
ขอมูลขาวสารในปริมาณมากเชนกัน ซึ่งทําใหบุคคลเหลานี้ไดรับประสบการณทางดานความรูสึกและอารมณ
ในปริมาณมาก ดังนั้นระดับความมั่นคงทางอารมณจากการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองในแต
ละครั้งของบุคคลเหลานี้ อาจไมแตกตางกันมากนัก เมื่อเทียบกับบุคคลที่เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทาง
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การเมืองในปริมาณนอย และโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่ไมเคยเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง 
ยอมมีสภาวะทางกายและอารมณที่ออนไหวงายกวาบุคคลที่เคยประสบกับเหตุการณเดิมมาบางแลว ซึ่งมีผลตอ
ระดับการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของบุคคลผูนั้น บุคคลที่มีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทาง
การเมืองในปริมาณมาก จึงมีการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองสูงกวาบุคคลที่ เปดรับสื่อโทรทัศนที่มี
อุดมการณทางการเมืองในปริมาณนอย และบุคคลที่ไมเคยเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง เนื่อง
ดวยบุคคลที่มีการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองมากจะไมไดรับผลกระทบจากความรูสึกไม
มั่นคงทางกายและอารมณนั่นเอง หรืออาจกลาวไดวาบุคคลกลุมนี้เปนบุคคลที่มีความมั่นคงทั้งทางกายและ
อารมณในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองมีความสัมพันธกับการรับรู
ประสิทธิภาพทางการเมืองของผูรับสาร กลาวคือ การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของบุคคลนั้น บุคคลจะ
รับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองวาการกระทําของเขาสามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ได นอกจากนี้การรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของบุคคลจะมีมากในดานความเชื่อในความสามารถที่จะ
เรียกรองผลประโยชน เนื่องจากการนําเสนอขอมูลขาวสาร ภาพเหตุการณความเคลื่อนไหวตางๆ รวมถึงการ
ถายทอดสดตลอด 24 ช่ัวโมงของการชุมนุมทางการเมืองของสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง ทําให
บุคคลมีการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองในดานนี้มาก และเมื่อบุคคลบางสวนมีการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองของตนเอง และกระทํากิจกรรมทางการเมือง เชน การออกไปรวมชุมนุมทางการเมือง โดยอาศัยปจจัย
ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การสังเกตตัวแบบ การพูดชักจูง และสภาวะทางกายและอารมณ สงผลให
บุคคลยิ่งมีการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองเพิ่มมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช 
 1.  สื่อมวลชนควรกระตุน ปลูกฝง หรือเสริมสรางการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองผาน
การนําเสนอเนื้อหาทางการเมืองในมุมมองและรูปแบบที่นาสนใจ เพื่อใหบุคคลเกิดการรับรูประสิทธิภาพทาง
การเมืองของตนเอง นําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคล อันจะเปนผลดีตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตอไป 
 2.  รัฐบาลควรสรางพื้นที่สื่อสาธารณะสําหรับสื่อทางการเมือง โดยประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงได
และสามารถรักษาความสมดุลของระบบสื่อสารมวลชนไว ดวยการการสราง “สถานีโทรทัศนสาธารณะ” ขึ้น
โดยจําเปนตองปรับแนวคิดและประสบการณจากตางประเทศ ใหเหมาะสมกับลักษณะและบริบทของ
สังคมไทย 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. นอกจากการเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเองตามปริมาณการเปดรับสื่อ
โทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมืองแลว ควรมีการเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง
ตามตัวแปรอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปนปจจัยสวนบุคคล สังคม ชุมชน และปจจัยทางดานจิตวิทยา เพื่อจะไดทราบ
เพิ่มเติมไปอีกดวยวามีตัวแปรใดบางนอกจากการเปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง มีความสัมพันธ
กับการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง และนํามาเปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหในครั้งตอไป 
 2. สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของตัวแปรไมวาจะเปนดานการ
เปดรับสื่อโทรทัศนที่มีอุดมการณทางการเมือง และตัวแปรอื่นๆไดแก ปจจัยสวนบุคคล สังคม ชุมชน และปจจัย
ทางดานจิตวิทยา ที่อาจมีผลตอการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง เพื่อที่จะไดสามารถนํามาเปน
แนวทางสําหรับการวางนโยบายของรัฐบาลสําหรับการปลูกฝงการรับรูประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง
ใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  
และประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 
The  Relationship  between  Administration Behaviours  of  School 

Executives and the Effectiveness in Academic Administration in Schools 
Under Mueang Nakhon Phanom Municipality  

  

นิตยา  เอกนิพนธ 1 

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 
ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนใน 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จําแนกตามสถานภาพการดํารง
ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 36 คน และครูผูสอน จํานวน 99 คน 
ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.65 - 0.87 และมีคาความเชื่อมั่น 
เทากับ 0.98 และดานประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.58 - 0.88 และมีคาความ
เช่ือมั่น เทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 
และคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  
  ผลการวิจัยพบวา  1)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก  2)ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก 3) 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม ไมแตกตางกัน 4)ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน  5)พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่มี

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน  6) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่มีประสบการณในการทํางาน
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 7) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  8)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมที่ตองหาแนวทางพัฒนา
ประกอบดวย ดานการติดตอสื่อสาร ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน ดานการตัดสินใจ ดานการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม สวนประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและดานการพัฒนาแหลงการ
เรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนวทางพัฒนาไวแลว 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the relationship between  administrative 
behaviours of school administrators and effectiveness of the administration of academic affairs in schools 
under Mueang  Nakhon Phanom  Municipality. Selected by stratified random sampling, samples of the study 
which were classified by positions held and working experiences,  consisted of 36 school administrators and 
99 teachers in 6 schools under Mueang  Nakhon Phanom  Municipality. Instrument used to collect data was a 
set of  questionnaires which included 2 parts – the first part’s questions of which discrimination power and 
reliability were 0.65-0.87 and 0.98 respectively, were about the administrative behaviours of school 
administrators; whereas those of the second part with the discrimination power of 0.58-0.88 and the reliability 
of 0.99, were about the effectiveness of the administration of academic affairs.  Statistics for data analysis 
were the percentage, mean, standard deviation, t-test, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  
  The findings of the study revealed that :  1)  Administrative behaviours of school administrators as 
a whole were at the high level according to the opinions of school administrators and teachers in schools 
under Mueang  Nakhon Phanom  Municipality.  2) Effectiveness of the administration of academic affairs as a 
whole were at the high level according to the opinions of school administrators and teachers in schools under 
Mueang  Nakhon Phanom  Municipality. 3) Administrative behaviours of school administrators in schools 
under Mueang  Nakhon Phanom  Municipality were not different among the opinions of school administrators 
and teachers. 4) Effectiveness of the administration of academic affairs in schools under Mueang  Nakhon 
Phanom Municipality were not different among the opinions of school administrators and teachers.  5)  
Administrative behaviours of school administrators in schools under Mueang  Nakhon Phanom  Municipality 
were not different among the opinions of school administrators and teachers with different working 
experiences. 6) Effectiveness of the administration of academic affairs in schools under Mueang  Nakhon 
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Phanom Municipality were not different among the opinions of school administrators and teachers with 
different working experiences. 7)Administrative behaviours of school administrators and effectiveness of the 
administration of academic affairs in schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality enjoyed a 
statistically positive relationship at the significant level of .01. 8)Areas of Administrative behaviours of 
school administrators under Mueang  Nakhon Phanom  Municipality that need to be developed were ability to 
communicate, ability to interact with and influence on the others, ability to make decisions , ability to 
supervise, and ability to set working and training standards;  whereas students’ development activities and 
learning resources development were areas of the effectiveness of the administration of academic affairs that 
need to be improved.  However, all guidelines for development were already suggested in the research. 

 

บทนํา  
การศึกษาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาบุคคล สังคมและประเทศชาติ การศึกษาที่ดี

จะชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โรงเรียนเปนหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติและนโยบายของรัฐ ถึงแมวาจะมีหนวยงานรับผิดชอบหลายระดับและหลายหนวยงาน แต
โรงเรียนหรือสถานศึกษาถือเปนหนวยงานที่สําคัญยิ่งเพราะเปนหนวยงานปฏิบัติการ โรงเรียนเปนองคการ
ใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการเรียนการสอนเปนหลัก เปาหมายสุดทายของโรงเรียน คือ การเรียนรูของ
นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใดๆ การสรางองคการแหง
การเรียนรูใหเกิดขึ้นกับโรงเรียนเปนสิ่งทาทายความรับผิดชอบของผูบริหารอยางมาก โดยสิ่งทาทายนั้นก็คือการ
พัฒนาทั้งในระดับตัวบุคคล กลุม และองคการ ซึ่งการพัฒนานี้ไมควรแยกออกจากกันเพราะทุกสวนตางชวย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาซึ่งกันและกัน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนทั้งนักสงเสริม  นักทาทาย นัก
สรางสรรคและนักประสานเพื่อความกาวหนาของบุคคล กลุมและองคการ (Hoy. Miskel  and  Ubben. 2001 ; 
อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ. 2548 : 5 - 6) 

 ผูบริหารถือวาเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดและมีอิทธิพลตอบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหหนวยงาน
บรรลุความสําเร็จทั้งดานคุณภาพและดานปริมาณ ปจจัยแหงความสําเร็จของหนวยงานยอมขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ
ของผูบริหารในการจูงใจใหผูรวมงานและผูมีสวนเกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  (สมบัติ  บุญประคม.  2544 : 37) ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
จะตองใชความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน นอกจากนี้พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารยังมีผลตอทัศนคติของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน เพราะถาบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมของผูบริหาร ก็หมายความวา ครูและบุคลากรมีความ
ศรัทธาตอผูบริหาร กอใหเกิดความเต็มใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานชวยใหเกิดประสิทธิผลที่ดี ในทาง
ตรงขาม ถาผูบริหารมีคุณลักษณะที่ไมตรงกับความตองการของบุคลากร ขวัญและกําลังใจของบุคลากรก็จะขาด
หายไป อาจทําใหหนวยงานนั้นลมเหลวได ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จในการ
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พัฒนาคุณภาพครูไดนั้น ยอมตองการผูบริหารที่มีคุณภาพ มีทักษะที่เหมาะสมในกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ดี มีความกลาหาญในการตัดสินใจทั้งรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาเปน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมุงเนนใหมีการปฏิรูปการบริหารและจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหมีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหมีอิสระในการบริหารจัดการ
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป โดย
เฉพาะงานวิชาการเปนงานหลักที่ตองเอาใจใสอยางจริงจัง เพราะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดีมีความสามารถและ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การบริหารใหมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายไดนั้นขึ้นอยู
กับผูบังคับบัญชาเปนสําคัญ ผูนํานั้นถือไดวาเปนหลักชัยของหนวยงานและเปนดวงประทีปของผูปฏิบัติหรือ
ผูใตบังคับบัญชา ดวยความสําคัญดังกลาวแสดงใหเห็นวาบทบาทของผูบริหารที่สังคมคาดหวังนั้น ตองมีความ 
สามารถและมีศักยภาพในอันที่จะบริหารจัดการภาระงานตางๆ ภายในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว เปนผูมีทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการและคงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม 
ควบคูกับความรู ดังที่ พนัส  หันนาคินทร (2542 : 5) กลาววา “ในการดําเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
จําเปนตองมีผูบริหารคอยดูแลใหงานขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพและตัวช้ีวัดความสําเร็จของ 
การบริหารสถานศึกษานั้นอยูที่ความสามารถในการสรางยุทธศาสตรบริหารงานใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการบริหารงานดวยความรวดเร็ว  เรียบรอย สามารถใช
ประโยชนจากบุคลากรและปจจัยในการจัดกิจกรรมที่มีอยูไดอยางสูงสุด โดยผลผลิตที่ออกมาคือนักเรียนตอง
เปนคนดี คนเกงและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ” 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบริหารมีสวนสําคัญตอ
ความสําเร็จหรือประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน แตพฤติกรรมการบริหารแบบใดที่จะสงผลให
โรงเรียนมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสูงที่สุดยังไมสามารถยืนยันไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  
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 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  

 4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม    

 5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม   
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน   

 6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม   
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน   

 7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

 8. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

           ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม ประจําปการศึกษา 2552 จาก 6 โรงเรียน จํานวน 195 คน ซึ่งจําแนกเปน ผูบริหารโรงเรียน 
จํานวน 36 คน ครูผูสอน จํานวน 159  คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม ปการศึกษา 2552 ใน 6 โรงเรียน จํานวน 135 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใชสถานภาพเปนช้ัน (Strata) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   
  1.  การเปนผูนํา 
  2.  การจูงใจ 
  3.  การติดตอสื่อสาร 
  4.  การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 
  5.  การตัดสินใจ 
  6.  การกําหนดเปาหมาย 
  7.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  8.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

1.  สถานภาพการดํารง
ตําแหนง 
    1.1  ผูบริหาร 
    1.2  ครูผูสอน 
2.  ประสบการณในการทํางาน 
    2.1  ไมเกิน  10  ป 
    2.2  มากกวา  10  ป 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ   
1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2.  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
3.  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
4.  การผลิตการใชการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
5.  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน       
6.  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  

แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 
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   2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 

แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  มีคาอํานาจจําแนก

ระหวาง 0.65 - 0.87 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98  
 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน   
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.58 - 0.88 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.99 
    3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
      3.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และรอยละ  
(Percentage) วิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 

   3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
         3.2.1  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
อยางงายของเพียรสัน  (Pearson) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 107)  

       3.2.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 96) 

      3.3 สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม ใชการวิเคราะหคาที (t-test) ชนิดกลุม
ตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม กรณีมีสถานภาพและประสบการณ
แตกตางกัน 

     3.4  ใชคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

     3.5  แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรง เรี ยน  สังกัด เทศบาลเมืองนครพนม  นํ าผลการวิจั ย                        
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวม มารางแนวทางการพัฒนาและเสนอผูเช่ียวชาญ 10 คน เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 
    1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  อยูในระดับมาก   

 2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  อยูในระดับมาก   

 3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน 

 4. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ไมแตกตางกัน 

 5. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

 6. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  ไมแตกตางกัน 

 7. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่ตองหาแนวทางพัฒนา
ประกอบดวย  ดานการติดตอสื่อสารดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน   ดานการตัดสินใจ   
ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม สวนประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ตองหาแนวทางพัฒนา ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
และดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สมมติฐานขอที่ 1 ที่วา“พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน  
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารใชความรู ความสามารถในการพัฒนางานตางๆผูบริหารใชเปาหมายสูงสุดของ
โรงเรียนเปนพลังจูงใจครู ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการดําเนินงานดวยวิธีการสื่อสารสองทาง 
ผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารประเมินประสิทธิภาพของครูโดยนํา
ขอมูลการประเมินของหลายฝายมาพิจารณา เพื่อใหการปฏิบัติงานของครูบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน 
ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง จึงทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พันธเทพ ใจคํา (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะ
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ผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจูงใจ ดาน
การเปนผูนํา ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม ดานการตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสารและดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 

 2. สมมติฐานขอที่ 2 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก” ผลการที่วิจัยสนับสนุน
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2545) ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความตื่นตัวและมีการเขารับ
การอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานดานการบริหารงานวิชาการ ทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีทักษะในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น มีมนุษยสัมพันธ มีการประสานงานกับชุมชนและมีการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกฝาย มีการระดมสรรพกําลังในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนความสามารถในการปรับเปลี่ยนใน
การใชนวัตกรรมในการพัฒนาเรงทําผลงาน  จึงทําใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ  
อัครพงศ  เทพิน  (2548 : 156-157) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล
กับประสิทธิผลการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 
2 พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก วิจลน       
โกษาแสง (2548 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ      
นาครินทร คํารัศมี (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัยกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก และ 
ทนงศักดิ์  เจริญชัย (2549 :บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ดานการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูและดานการผลิต การใช การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
 3. สมมติฐานขอที่ 3 ที่วา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  แตกตางกัน”  ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน 
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดเนนใหการบริหารการศึกษาตั้งแต
ระดับชาติจนถึงระดับโรงเรียนเปนการบริหารโดยคณะบุคคล ที่มาจากหลายฝายในสังคม  และเนนใหทุกภาค
สวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังที่กําหนดไวในมาตรา 8 (2) ดังนั้นผูบริหารไมวาจะเปนระดับใด
ก็ตาม จึงตองมุงเนนการบริหารงานโรงเรียนแบบมีสวนรวม ทําใหทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนไดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโรงเรียนเปรียบเหมือนตนเองเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยให
การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิผล ดังนั้น ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม จึงไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พันธเทพ ใจคํา (2546:บทคัดยอ)ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ไมแตกตางกัน    

 4. สมมติฐานขอที่ 4 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  แตกตางกัน”  ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ใหครอบคลุมสาระตามหลักลําดับความสําคัญ ทําใหทุกคนมีความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา การปฏิบัติรูปครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา มีการจัดการศึกษาใหตอบสนองกันระหวางหลักสูตรของสถานศึกษากับความตองการของบุคคลใน
ชุมชนหรือสังคม  เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะดานการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน จึงทําใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ วิจลน   
โกษาแสง (2548:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมไมแตกตางกันและสอดคลองกับ อนันต  กตารัตน  
(2545:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารท่ีไดรับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงใหสูงขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

 5. สมมติฐานขอที่ 4 ที่วา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  แตกตางกัน”  
ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ทั้งผูบริหารและครูผูสอนสามารถผสานความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในบริหารงานภายในโรงเรียน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ผูบริหารมีมนุษย
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สัมพันธที่ดี ไมวางตัวเปนผูบังคับบัญชาแตวางตัวเหมือนเพ่ือนรวมงาน เพื่อไมใหเกิดชองวาง ทําใหผูบริหาร
และครูผูสอนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางาน
มากและมีประสบการณในการทํางานนอยมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เพราะตางก็ไดมองเห็นแนวทางในการ
บริหารงานโรงเรียนวาผูบริหารและครูผูสอนไดมีสวนรวมในการบริหารงานโรงเรียนอยางเทาเทียมกันและทุก
คนไดรับการปฏิบัติจากผูบริหารอยางดี ทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พันธเทพ ใจคํา (2546 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน ไมแตกตางกัน  

 6. สมมติฐานขอที่ 4 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
เมืองนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  
แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูผูสอนไดทํางานรวมกัน
มาโดยตลอดทําใหมองเห็นผลสําเร็จของงานไปในทางเดียวกัน ผูบริหารมีความรูความสามารถ มีความเปนผูนํา 
ประกอบกับในปจจุบันทุกหนวยงานไดใชแผนกลยุทธในรูปแบบของธรรมนูญโรงเรียนมาเปนเครื่องมือใน 
การบริหารจัดการ ซึ่งเปนการวางแผนปองกันปญหาและกําหนดรูปแบบตลอดจนยุทธวิธีที่จะนําองคการไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งที่ดีในดานการบริหารงานแบบมีสวนรวม จึงทําใหผูบริหารและ
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน แตก็มองเห็นผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด จึงมีมุมมองใน
เรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อนันต  กตารัตน (2545 : บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและ
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยรวมไมแตกตางกันและสอดคลองกับ วิจลน โกษาแสง (2548 : บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน
ที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน   

 7. สมมติฐานขอที่ 5 ที่วา “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มคีวามสัมพันธกันในทางบวก” ผลการวิจัยไมสนับสนุน
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2545) ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก (กรมวิชาการ.  2545 : 4-6) ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีความตื่นตัว 
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พยายามพัฒนาตัวเองโดยเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานในดานการบริหารจัดการ ทําให 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก สงเสริมใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกดานจนกลายเปนองคการแหงการเรียนรู พฤติกรรมการบริหาร
สงผลใหผูบริหารเปนผูที่มีวิสัยทัศนและมองการณไกล ดังนั้นจึงทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความ สัมพันธกัน
เชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พันธเทพ ใจคํา(2546 : บทคัดยอ)ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันในทางบวกและสอดคลองกับ ทนงศักดิ์  เจริญชัย  (2549 : 
บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหาร มีความสัมพันธทางการบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรง เรี ยนและครู ผู สอนสั งกัด เทศบาล เมื องนครพนมอยู ในระดับมากแสดงให เห็นว า                          
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม สงผลตอความพอใจของทุกฝาย ทํา
ใหโรงเรียนมีประสิทธิผลตามมุงหวังไว  ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการได 

  1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม อยูในระดับมาก ดังนั้น สถานศึกษาควรรักษา
ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหอยูในมาตรฐานนี้ตลอดไป   

 1.3 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ไมแตกตางกัน และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน ไม
แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมเปนที่
ยอมรับของทุกคน ไมวาจะเปนผูบริหารดวยกันเองและครูผูสอน โดยมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูรวมงานไมวาจะมีประสบการณมากหรือนอยมีสิทธิ์
ในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ผูบริหารสังกัด
เทศบาลเมืองนครพนม ควรเผยแพรเทคนิคในการบริหารงานแกผูบริหารในสถาบันอื่น เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการตอไป 
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 1.4 จากผลการวิจัยที่พบวาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
นครพนมตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนไมแตกตางกันและระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
ทํางานแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองนครพนม เปนที่นาพอใจทําใหผูรวมงานพอใจมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ควรรักษาระดับ
ประสิทธิผลเชนนี้ตลอดไป 

 1.5 จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก แสดงใหเห็นวา ถาพฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดีก็ยอมสงผลใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดี
ตามไปดวย ดังนั้นผูบริหารควรรักษาระดับพฤติกรรมนี้ไวและหาทางทําใหพฤติกรรมการบริหารงานสูงยิ่งขึ้น
อีก  เพื่อใหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เชน วัฒนธรรมองคการ องคการ
แหงการเรียนรู เปนตน   

     2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน   
   2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สถาบันอื่นหรือพ้ืนที่อื่น   

  2.4 ควรแสวงหาเครื่องมือหรือสื่อที่สามารถเพิ่มพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เชนโปรแกรมสาํเร็จรูป เปนตน 
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สภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน   
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

State and Problems of Early Childhood Education Administration in 
Schools Under the Offices of Nakhon Phanom  

Educational Service Area 
 

ฉวีวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามการรับรูของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามตําแหนงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณ
การทํางานและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 111 คน และ
ครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 190 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดานสภาพการดําเนินงาน มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.46–0.78 และ
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 สวนดานปญหาการดําเนินงาน มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.24–0.72 และคาความ
เช่ือมั่น เทากับ 0.95 วิเคราะหขอมูลดวยการหารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยระหวางกลุมและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว    

ผลการวิจัยพบวา  1) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  2)ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยูในระดับนอย  3)สภาพการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตาม
สถานภาพตําแหนง ไมแตกตางกัน  4) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพตําแหนง ไมแตกตางกัน  5) สภาพการดําเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ไมแตกตางกัน  6)ปญหาการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ไมแตกตางกัน  7)  
สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน  
8) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัยจําแนกตามประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน  9)  
สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางมีความคิดเห็นสูง
กวาผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ 10) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน 11) การดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมดานที่ตองหาแนวทางสงเสริม ไดแก ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ดานการบูรณาการการเรียนรู ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กและดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอ
แนวทางการสงเสริมไวแลว 
 

Abstract 

 This study aimed to investigate and compare the state and problems of the implementation of early 
childhood education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area as perceived 
by school administrators and early  childhood teachers, both of which were classified by their positions, fields 
of study, working experiences, and sizes of schools.  Samples of the study; selected by multi-stage sampling; 
were 111 school administrators and 190 early childhood teachers.  Instrument used to collect data was a set of 
researcher-constructed questionnaires which consisted of 2 parts – the first part’s questions of which 
discrimination power and reliability were 0.46-0.78 and 0.97 asking about the state of the implementation of 
early childhood education in schools, whereas the questions of the second part of which discrimination power 
and reliability were 0.24-0.72 and 0.95  were about the problems of the implementation.  Statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test (independent samples), and One-way ANOVA 

  Results of the study were as follows : 1) School administrators and early childhood teachers’ views of 
the state of the implementation of early childhood education in schools under the Offices of Nakhon Phanom 
Educational Service Area as a whole were at the high level. 2) School administrators and early  childhood 
teachers’ views of the problems of the implementation of early childhood education in schools under the 
Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area as a whole were at the low level.  3)  School 
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administrators and early childhood teachers’ views of the state of the implementation of early childhood 
education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area  classified by their 
positions were not different.  4) School administrators and early  childhood teachers’ views of the problems of 

the implementation of early childhood education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational 
Service Area classified by their positions were not different.5) School administrators and early  childhood 

teachers’ views of the state of the implementation of early childhood education in schools under the Offices 
of Nakhon Phanom Educational Service Area classified by their fields of study were not different.  6)  School 

administrators and early  childhood teachers’ views of the problems of the implementation of early childhood 
education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area classified by their fields 
of study were not different. 7) School administrators and early  childhood teachers’ views of the state of the 

implementation of early childhood education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational 
Service Area classified by their working experiences were not different.  8) School administrators and early  

childhood teachers’ views of the problems of the implementation of early childhood education in schools 
under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area classified by their working experiences were 
not different.  9) School administrators and early  childhood teachers’ views of the state of the implementation 

of early childhood education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area 
classified by their school sizes were statistically different at the .05 level.  The opinion of those who were 
working at small and medium-sized schools were higher than those who were working at large-sized schools.  
10)  School administrators and early  childhood teachers’ views of the problems of the implementation of 

early childhood education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area 
classified by their school sizes were not different. 11) Other areas of the implementation of early childhood 

education in schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area that need to be 
improved, all suggestions for which were presented by the author, included  the children’s development and 
learning-promoting activities, the learning integration, the assessment and evaluation of  the children’s 
development and learning, and the relationship and participation among the parents and the communities in 
educational management 
 

บทนํา 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ 
ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา         
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มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ.  2543 ก : 
1) การศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกครูและนักเรียน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความวา 
“การศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาความรู ความคิด  ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรมของบุคคล  เพื่อให
เปนพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ” การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ 
การศึกษาเปนบริการพื้นฐานและบริการที่สําคัญยิ่ง การศึกษามีบทบาทอยางสูงในการสรางและพัฒนาคนให
เปนคนที่สมบูรณ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ รัฐจึงตองตระหนักและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1) การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนา
ประเทศตองอาศัยกําลังคนเปนสําคัญ และกําลังคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งเปนพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
ชีวิตของเด็กในอนาคต เปนการศึกษาที่มุงเตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและ
สติปญญา ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัยกําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะเพื่อ
เปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผู เรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปที่1 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 ก : 9)   
  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คือ การศึกษาปฐมวัยเปน
การพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป (5 ป  หมายถึง อายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน  ตามศักยภาพภายใตบริบท
สังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กรมวิชาการ.  2546 : 
3) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เนื่องจากเด็กในชวงวัยนี้
เปนชวงอายุที่สามารถพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .2546:1) ครูจึงจําเปนจะตองจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให เด็กมี
ประสบการณที่นําไปสูคุณลักษณะที่ตองการ การจัดประสบการณและกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ พัฒนาการ
ทุกดานใหผสมผสานกลมกลืนกัน เปนสิ่งที่มีคุณคาและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเด็กมากที่สุด ดังนั้น การ
พัฒนาเด็กจึงไมควรแยกพัฒนาเฉพาะดานใดดานหนึ่งเทานั้น แตควรพัฒนาทุกดานไปพรอมๆ กัน (วรนาท      
รักสกุลไทย และกัญญา  เกตุกล่ํา. 2530 : 2)โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาในสวนของสมอง พบวา เด็กอายุ 5 ป 
สมองจะมีการพัฒนาประมาณรอยละ 90 ของผูใหญ (ประสาท  อิศรปรีดา.  2538 : 27) ซึ่งนักจิตวิทยาหลายกลุม 
เชน จิตวิเคราะห มนุษยนิยมหรือเกสตัลท ตางก็ลงความเห็นเหมือนกันวา เด็กวัยนี้มีความสําคัญมาก เพราะ
ประสบการณที่ เด็กไดรับจะถูกฝงไวในจิตใจและกลายเปนบุคลิกภาพเมื่อเติบโตเปนผู ใหญ  (สุนีย   
สิงหะคเชนทร. 2534 : 7) หากเด็กวัยอนุบาลศึกษาไดรับการพัฒนาดวยการจัดสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดูที่
ถูกตองเหมาะสม  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถที่มีอยูตามวัย เด็กก็จะเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มี
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คุณภาพ แตในทางตรงกันขามหากเด็กไมไดรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ขาดประสบการณที่ควรจะไดรับ พ้ืนฐาน
ในขั้นนี้ไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริมอยางบริบูรณแลว การเรียนรูในขั้นตอๆไปยอมประสบความ
ยากลําบากและยากที่ผูเรียนจะพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะสงผลใหเติบโตเปนผูใหญที่ดอยคุณภาพ  
(นภเนตร  ธรรมบวร.  2549 : 87) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจัดการของมนุษย 
อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ จากงานวิจัยของบุคคลตางๆ พบวา สภาพการดําเนินการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยอยูในระดับปานกลางและมีปญหาระดับนอย ปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยไดแก  ขาดครูที่มีวุฒิทางการปฐมวัยศึกษา ผูปกครองไมเขาใจการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย        
(รพีพรรณ สายทอง. 2542 : บทคัดยอ) นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการนิเทศกํากับ  
ติดตามการเรียนการสอน และดานการดําเนินงานตามนโยบาย (รัตนา เผาวงศา. 2542 :บทคัดยอ)   

จากความสําคัญของการจัดการศึกษาและสภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  เพื่อทราบระดับสภาพและปญหาดานตางๆ ที่สงผลตอการ
บริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ทั้งนี้จะทําใหไดสารสนเทศที่ทันสมัย 
สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดนครพนมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดนครพนม 
2. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดนครพนม 
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสถานภาพ
ตําแหนง 

4. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสถานภาพ
ตําแหนง 

5. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา   
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6. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา   

7. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน 

8. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน 

9. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดของ 
โรงเรียน 
     10. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดของ
โรงเรยีน 

11. เพื่อหาแนวทางสงเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                         ตัวแปรอิสระ                                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.  สถานภาพตําแหนง 
   1.1  ผูบริหารโรงเรียน 
   1.2  ครูผูสอน 
2.  สาขาวิชาท่ีสําเรจ็การศึกษา 
    2.1  การศึกษาปฐมวัย 
    2.2  สาขาวิชาอืน่ๆ 
3.  ประสบการณการทํางาน 
    3.1  นอยกวา 15 ป 
    3.2   15 ปขึ้นไป 
4.  ขนาดโรงเรียน 
    4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
    4.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
    4.3 โรงเรียนขนาดใหญ 

 

สภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
1.  การจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสม 
2.  การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 
3.  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
4.  การบูรณาการการเรียนรู 
5.  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
6.  ความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนใน
การจัดการศึกษา 

แนวทางสงเสริมการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

140 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 
ในโรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 
จาก 453 โรงเรียน จํานวน 1.238  คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 453 คน และครูผูสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย  จํานวน 785 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนที่เปดสอน
ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวน 301 คน  
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 111 คน และครูผูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 190 คน  กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608  อางถึงใน  วาโร  เพ็งสวัสดิ์. 2549 : 152) การไดมาของกลุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เปน
แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  

  ตอนที่ 2 สอบถามสภาพและปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูรับผิดชอบงานการสอนระดับปฐมวัย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ดานสภาพการดําเนินงาน มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.46–0.78 และคาความ
เช่ือมั่น เทากับ 0.97 สวนดานปญหาการดําเนินงาน มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.24–0.72 และคาความเชื่อมั่น 
เทากับ 0.95 
 3. การวิเคราะหขอมูล   
  3.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยวิธีการแจกแจงความถี่
และคารอยละ (Percentage) วิเคราะหผลดานสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดนครพนม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 

 3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    3.2.1 อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน (Pearson) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 107)  

    3.2.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α - Coefficient) ของ      
ครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 96) 
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 3.3 สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม วิเคราะหโดยการทดสอบที ( t–test แบบ 
Independent Samples) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในกรณีที่มีสถานภาพ สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและ
ประสบการณแตกตางกัน 

 3.4 สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว         
(One – way  ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของครูใน
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในกรณีที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 

 3.5 แนวทางสงเสริมการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม เลือกสภาพการดําเนินงานดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวมและปญหาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยรวม จากนั้นรางแนวทางพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เพื่อพิจารณา   
 

สรุปผลการวิจัย 

1) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก  2) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับนอย  3) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
จําแนกตามสถานภาพตําแหนง ไมแตกตางกัน 4) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
จําแนกตามสถานภาพตําแหนง ไมแตกตางกัน  5) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย 
จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมแตกตางกัน  6) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับ
ปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ไมแตกตางกัน  7) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน  8) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน  9) สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
ระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและ
ครูผูสอน ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกวาผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ   
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10) ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน  
11) การดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมดาน
ที่ควรสงเสริมมี 4 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ดานการบูรณาการ
การเรียนรู ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและดานความสัมพันธและการมีสวนรวมของ 
ผูปกครองและชุมชน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. “สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก จึงสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรไดตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนของโรงเรียน จัด
หลักสูตรไดเหมาะสมกับพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาของเด็ก เนนทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมโดยคํานึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย  การผอนคลายและความสะดวกใน
การทํากิจกรรมของเด็กมากที่สุด มีอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณพรอมจัดกิจกรรมไดหลากหลาย มีสื่อ เครื่อง
เลนและวัสดุ  อุปกรณที่ดึงดูดความสนใจของเด็กในปริมาณที่เพียงพอ หองเรียนมีพ้ืนที่กวางขวางเพียงพอทําให
เด็กมีอิสระในการเลนและสามารถจัดกิจกรรมรวมและกิจกรรมแยกกลุมได ครูจัดประสบการณที่สงเสริมการ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคม จัดเนื้อหาและประสบการณที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กครบทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา จึงทําใหสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ จันทิมา  ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ) เรื่องสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กวัยอนุบาลโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล อยู
ในระดับมาก และ รัตนา  สาหรายทอง (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชแนวการจัดประสบการณช้ันอนุบาล
ศึกษาในโรงเรียนโครงการอนุบาลชนบท พบวา ผูบริหารและครูใหความสําคัญกับการเตรียมการจัดกิจกรรม
ใหกับผูเรียนอยูในระดับมาก และ วรพจน  ดวงเนตร (2541 : บทคัดยอ)ไดศึกษาพฤติกรรมและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา ระดับกอนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

2. “ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนจังหวัดนครพนม อยูในระดับปานกลาง” ไม
สอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนจังหวัดนครพนม อยูใน
ระดับนอย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรไดเหมาะสมกับพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ 
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จิตใจ  สังคมและสติปญญาของเด็ก จัดหลักสูตรปฐมวัยโดยเนนทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา  จัดทําหลักสูตรโดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสามารถที่แตกตางกันของเด็ก  หลักสูตรของ
โรงเรียนคํานึงถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม  เอกลักษณของเด็กและความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับ
ครอบครัว  ครูจัดกิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคลในสัดสวนใกลเคียงกัน ครูจัดประสบการณที่สงเสริมการ
คิด การใชภาษา การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสติปญญา ครูจัดประสบการณให
สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครูจัดประสบการณตรงใหเด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง
หา ครูเลือกวิธีประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูและสัมพันธกับหลักสูตร โรงเรียน
ยึดมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เปนเกณฑในการเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กแตละ
คนที่อยูในวัยเดียวกัน ครูประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ครู
รายงานผลการประเมินพัฒนาการใหผูปกครองทราบเปนระยะ ครูวางแผนการประเมินพัฒนาการอยางเปน
ระบบ ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลเด็กโดยใชแฟมสะสมผลงาน ครูและผูปกครองรวมมือกันปองกัน
หรือแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือสงเสริมลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก ครูสนทนาหรือสัมภาษณ
ผูปกครองเกี่ยวกับเด็กเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็ก จึงทําใหปญหาการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับ
นอย  ซึ่งสอดคลองกับ กัญญารัตน  จันโทศรี (2542 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาปญหาการจัดประสบการณระดับ
อนุบาลศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา ปญหาการจัดประสบการณระดับ
อนุบาลศึกษาโดยสวนรวมและจําแนกตามสถานภาพอยูในระดับนอย รพีพรรณ  สายทอง (2542 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยศึกษาของครูปฐมวัยที่มีวุฒิทางการปฐมวัยศึกษาและครู
ปฐมวัยที่ไมมีวุฒิทางการปฐมวัยศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผล
การศึกษา พบวา ปญหาการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยศึกษาของครูปฐมวัยที่มีวุฒิและครูปฐมวัยที่ไมมีวุฒิทางการ
ปฐมวัยศึกษาอยูในระดับนอยและรัตนา  เผาวงศา (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษา ผลการศึกษา พบวา ขาราชการครูโดยรวมมีปญหาการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  อยูในระดับนอยทุกดาน  เรียงอันดับจากมากไปหานอย ดังนี้  ดาน
ความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา  ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ดานการบูรณาการการ
เรียนรู  ดานการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมและดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก   

3. “สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม  จําแนกตามสถานภาพตําแหนง มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ทั้งผูบริหารและครูผูสอนตางก็เห็นวาสภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
จังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนไดมีการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตรและเอกสารอื่นๆ ที่
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เกี่ยวของกับการจัดประสบการณหรือกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรไดตรงตามวัตถุประสงค 
เปาหมายและวิสัยทัศนของโรงเรียน ทําใหเด็กปฐมวัยมีความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา โดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสามารถที่แตกตางกันของเด็ก จึงทําใหสภาพการดําเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพ
ตําแหนง ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ จันทิมา  ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ไมแตกตางกัน   

4. “ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพตําแหนง มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ทั้งผูบริหารและครูผูสอนตางก็เห็นวาการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณใหกับเด็กของ
ครูผูสอนปฐมวัยทําไดดี  ครูเนนการจัดกิจกรรมดานดนตรี สุนทรียภาพ  และคุณธรรม  จริยธรรม  จัด
ประสบการณที่สงเสริมการคิด การใชภาษา การสังเกต การจําแนกและการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสติปญญา 
สงเสริมการรูจักจํานวน มิติสัมพันธและเวลา สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวย
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ จันทิมา  ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปญหาการจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กวัยอนุบาล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ไมแตกตางกันและ รัตนา  เผาวงศา  (2542 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบวา ผูบริหารและครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษามีปญหาการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
โดยภาพรวมและเปนรายดาน ทั้ง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 

5. “สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีการเตรียมความพรอมของครูที่ไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยดวยการอบรมให
ความรู ฝกการผลิตสื่อและอื่นๆ โรงเรียนมีการกําหนดเนื้อหาใหมีความหมายตอเด็กโดยอยูบนพื้นฐานที่เด็ก
สามารถเรียนรูหรือทําได กําหนดเปาหมายหรือจุดหมายของหลักสูตรไดเหมาะสมกับวัยของเด็กและสอดคลอง
กับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งสงผลใหนักเรียนปฐมวัยมีความรูที่เพิ่มพูน มีความ
เขาใจในการรับประสบการณอยางตอเนื่อง มีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคมและสติปญญา จึง
ทําใหทั้งผูบริหารและครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาในสาขาที่ตางกัน ตางก็เห็นวาสภาพการดําเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเปนที่นาพึงพอใจ ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับ วรพจน  ดวงเนตร (2541 : 
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บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมและปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพบวา ครูผูสอนที่สําเร็จวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยและครูผูสอนที่สําเร็จวิชาเอกอื่นมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน และ   
จันทิมา ลิมปเจริญ (2542:บทคัดยอ)ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มคีวามไมแตกตางกัน   

6. “ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย  จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งผูบริหารและ
ครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาในสาขาที่ตางกัน ตางก็เห็นวาปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
อยูในระดับนอย เพราะโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมโดยคํานึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย การผอนคลาย
และความสะดวกในการทํากิจกรรมของเด็กมากที่สุด มีอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณพรอมสามารถจัด
กิจกรรมไดหลากหลาย มีสื่อ เครื่องเลนและวัสดุ อุปกรณที่ดึงดูดความสนใจของเด็กในปริมาณที่เพียงพอ 
หองเรียนมีพ้ืนที่กวางขวางพอทําใหเด็กมีอิสระในการเลนและสามารถจัดกิจกรรมรวมและกิจกรรมแยกกลุมได 
จัดใหมีที่เลนและมุมประสบการณตางๆ ในหองเรียนเพื่อสงเสริมประสบการณการเรียนรู จัดหองเรียนใหมี
อากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ เมื่อบรรยากาศและสื่ออยูในสภาพพรอมในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย ยอมทําใหปญหาในดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยมีนอยและไมวาผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของ
จะจบสาขาใดตางก็สามารถดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยไดอยางดีไมคอยพบปญหา จึงทําใหปญหาการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ วรพจน  ดวงเนตร (2541 : บทคัดยอ)ไดศึกษาพฤติกรรมและปญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่สําเร็จวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและครูผูสอนที่
สําเร็จวิชาเอกอื่นมีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน และ จันทิมา  ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาตางกัน ไมแตกตางกัน   

7. “สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามประสบการณการทํางาน มี
ความแตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งผูบริหารและครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการทํางานที่ตางกัน ตางก็มีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย มีสวนรวมในการ
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กําหนดนโยบายหรือหลักสูตรของโรงเรียน มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน เขารวมประชุมกับโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็ก
และการจัดประสบการณ มีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมมือกันปองกันหรือแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
หรือสงเสริมลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก จะเห็นวาทุกคนทุกฝายไมวาจะมีประสบการณในการทํางานมาก
หรือนอยตางก็มีสวนรวมในการจัดการดําเนินงานการศึกษาปฐมวัยโดยตลอดมา จึงทําใหสภาพการดําเนินงาน
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ จันทิมา ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ)ได
ศึกษา สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ไมแตกตางกัน    

8. “ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย  จําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งผูบริหารและครูผูสอนที่
มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือหลักสูตรของโรงเรียน มีการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กของโรงเรียน ทุกฝายเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียนและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน มีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมมือกันปองกันหรือ
แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือสงเสริมลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก จะเห็นวาทุกคนทุกฝายไมวาจะมี
ประสบการณในการทาํงานมากหรือนอยตางก็มีสวนรวมในการจัดการดําเนินงานการศึกษาปฐมวัยโดยตลอดมา 
ทําใหเห็นปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนไดอยางชัดเจนกวาคนอื่น และไดเห็นปญหาวา
อยูในระดับนอย ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับ จันทิมา  ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษา สภาพและ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียน ที่พบวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กวัยอนุบาล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ไมแตกตางกัน    

9.“สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกตาง
กัน” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน โดยผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความ
คิดเห็นสูงกวาผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีจํานวนนักเรียนที่ตองรับผิดชอบไมมากนัก บุคลากรสามารถปรึกษาหารือ คุยกันได
ทุกคนและทุกฝายซึ่งสะดวกและงายกวาโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่งมีนักเรียนตอหองมากกวา ครูผูสอนไมสามารถ
ดูแลและจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนไดอยางหลากหลายและใกลชิด ไมวาจะเปนดานการจัดทําหลักสูตรที่
เหมาะสม ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก  ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก ดานการบูรณาการการเรียนรู ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ดาน
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ความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา จึงทําใหสภาพการดําเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกตางกัน ผลการวิจัยขางตนสอดคลอง
กับ จันทิมา  ลิมปเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัย
อนุบาลโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาล 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย ที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

10. “ปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย จําแนกตามขนาดโรงเรียน มีความ
แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกตางกัน แตก็ตองจัดการศึกษาตามหลักการของการศึกษาระดับปฐมวัย กลาวคือ จัดกิจกรรมที่ 
บูรณาการเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณคากําหนดเรื่องหรือหนวยการเรียนตามหลักสูตรจากประสบการณและ
ความสนใจของเด็กโดยสัมพันธกับเนื้อหาในหลักสูตร จัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
และจัดเนื้อหาที่เรียนโดยพัฒนามาจากความเขาใจของเด็ก เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการโดยคํานึงถึงพัฒนาการทุกดานของเด็ก ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับ จันทิมา ลิมปเจริญ 
(2542:บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กวัยอนุบาลตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย ที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมากและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม อยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม สามารถดําเนินการไดเปนอยางดีสงผลใหเกิดปญหาใน
การดําเนินการนอย ดังนั้นจึงควรสงเสริมการดําเนินงานที่ดีเชนนี้ตลอดไป 

  1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จําแนกตามสถานภาพตําแหนง ไมแตกตางกัน แสดงให
เห็นวาทั้งผูบริหารและครูผูสอนตางก็มีสวนรวมในการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จึงทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรมีการรวมมือ
กันเชนนี้ตลอดไปและผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมดวย 
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  1.3  จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับ
ปฐมวัย จําแนกตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
ทั้งผูบริหารและครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาและมีประสบการณในการทํางานที่ตางกัน ไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารและครูผูสอนจึงควรมีการเผยแพร
เทคนิคในการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยแกผูบริหารและครูผูสอนในสังกัดอื่นๆ เพื่อยกระดับดําเนินงานจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนใหสูงขึ้น  

  1.4 จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัย 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและครูผูสอนระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกวาผูบริหารและครูผูสอนระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนขนาดใหญ ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดใหญใน
ดานตางๆ ใหเหมาะสม เชน งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณหรือจางผูชวยครู เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  2.1 ดานการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ควรมีการจัดอบรมให

ความรูครูเกี่ยวกับการจัดประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก สงเสริมใหครูจัด
ประสบการณโดยยึดเด็กเปนสําคัญ และจัดประสบการณโดยใชเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเด็ก 

  2.2 ดานการบูรณาการการเรียนรู ควรจัดอบรมใหครูมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมที่บูรณาการเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา 

  2.3  ดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ควรจัดอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูและสัมพันธกับหลักสูตร สงเสริมใหครูประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางเปนระบบทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา  

  3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  3.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษา

ปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
  3.2 ควรศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ 
  3.3 ควรศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดหนวย 

งานอื่นๆ   ในจังหวัดนครพนม หรือในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
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สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

Administrators Competencies Affecting the Effectiveness of Schools 
Under the Offices of Nakhon phanom Educational Service Area 

 

ศิลปกรณ  จันทไชย1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารและประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามการรับรูของผูบริหาร ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงและชวงช้ันที่เปด
สอน กลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 89 คน ครูผูสอน จํานวน 197 คนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 89 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดานสมรรถนะผูบริหารมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 
0.42–0.81 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.94 ดานประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 
0.41–0.65 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.92 วิเคราะหขอมูลดวยการหา รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวการหาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสันและการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 1)สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก  2)ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก  3)สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไม
แตกตางกัน  4)สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่เปดสอนชวงช้ัน
ตางกัน  ไมแตกตางกัน  5)ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ไมแตกตางกัน  6)ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารครูผูสอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ที่เปดสอนชวงช้ันตางกัน ไมแตกตางกัน 7)สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 8)สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนที่สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 8 ตัว คือ การนิเทศและการ
ประเมินผล การยืดหยุนและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อองคกร การจูงใจหรือความสามารถในการสรางทิศทาง
ดวยตนเอง  การประสานงาน การใหความรวมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ความสามารถการในโนมนาวสมาชิกให
ทํางานจนประสบผลสําเร็จ ความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณไดอยางถูกตอง แมนยําและ
ความสามารถในการบริหารตนเอง  9)สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ดานที่ตองหาแนวทางพัฒนาประกอบดวย ดานการทํางานเปนทีม ดานการจูงใจหรือความสามารถใน
การสรางทิศทางดวยตนเอง ดานความคิดสรางสรรคในการแกปญหา ดานการประสานงาน ดานความยืดหยุน
และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อองคกร ดานการใหความรวมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ดานความสามารถในการ
เรียนรู ดานความสามารถในการบริหารตนเองดานยุทธวิธีทําใหสมาชิกปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณไดอยางถูกตอง แมนยํา ดานความสามารถในการ
บริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ดานความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ ดาน
ความสามารถในการโนมนาวสมาชิกใหทํางานประสบผลสําเร็จ ดานการประเมินผูเรียนและดานการนิเทศและ
การประเมินผล 

 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the school administrators’  competencies 

and the administration effectiveness of schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service 
Area according to the perception of school administrators, teachers, and presidents of School Basic Education 
Committees, all of which were classified by their positions and key stages of education provided by the 
schools.  Samples of the study; selected by multi-stage random sampling; consisted of 89 school 
administrators, 197 teachers, and 89 presidents of school basic education committees.  Instrument used to 
collect data was a set of questionnaires which included 2 parts – the first part’s questions of which 
discrimination power and reliability were 0.42-0.81 and 0.94 respectively, were about competencies of school 
administrators; whereas those of the second part with the discrimination power of 0.41-0.65 and the reliability 
of 0.92, were about the administration effectiveness of the schools.   Statistics used for data analysis were the 
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percentage, mean, standard deviation, One-Way Analysis of Variance, Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient, and Stepwise Multiple-Regression Analysis.  

 The findings of the study were as follows :  1)  Competencies of school administrators as a whole 
were at the high level according to the opinions of school administrators, teachers, and presidents of School 
Basic Education Committees of schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational  Service Area.  2)   
The administration effectiveness of schools as a whole were at the high level according to the opinions of  
school administrators, teachers, and presidents of School Basic Education Committees of schools under the 
Offices of Nakhon Phanom Educational  Service Area. 3)  Competencies of school administrators were not 
different among the opinions of  school administrators, teachers, and presidents of School Basic Education 
Committees of schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational  Service Area.  4)  Competencies of 
school administrators were not different among the opinions of  school administrators, teachers, and 
presidents of School Basic Education Committees of the schools with different key stages of education 
provided. 5)  The administration effectiveness of each school was not different among the opinions of school 
administrators, teachers, and presidents of School Basic Education Committees of schools under the Offices 
of Nakhon Phanom Educational  Service Area. 6)  The administration effectiveness of each school was not 
different among the opinions of school administrators, teachers, and presidents of School Basic Education 
Committees of the schools with different key stages of education provided. 7)  Competencies of school 
administrators and the administration effectiveness of schools under the Offices of Nakhon Phanom 
Educational  Service Area enjoyed a statistically positive relationship at the significant level of .01.  8)  Eight 
competencies of school administrators that, in statistics,  could significantly predict the administration 
effectiveness of schools under the Offices of Nakhon Phanom Educational  Service Area were  ability to 
supervise and evaluate, flexibility and readiness to changes for the sake of the organization, self-motivation or 
self-directedness, coordination, cooperation for professional development, ability to persuade the members to 
efficiently complete the work, ability to accurately assess and diagnose situations at hand, and self-
management ability.  9)  Areas of Competencies of school administrators under the Offices of  Nakhon 
Phanom Educational Service Area  that need to be developed are teamwork, self-motivation or   self-
directedness, problem-solving creativeness, coordination, flexibility and readiness to change for   the sake of 
the organization,  cooperation for professional development,  ability to learn, self-management ability, 
strategies to encourage the best performance of the members, ability to accurately assess and diagnose 
situations at hand, ability to manage the conflicts for the maximum benefit of the organization, ability to think 
and plan strategically, ability to persuade the members to efficiently complete the work,  ability to assess the 
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students’ learning, and ability to supervise and evaluate.   However, all guidelines for development were 
already suggested in the research. 

 

บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 หมวด 3 มาตรา 49 ระบุสิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษาของชนชาวไทยวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก
ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การ
จัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 ระบุวาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 1) การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2550-2551  
โดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู กําหนดเปนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมนําความรู การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บ
คาใชจายควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไป
ใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทองถิ่น ดังมี
สาระสําคัญของนโยบายการศึกษา ดังนี้ 1) เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู สรางความ
ตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิต ประชาธิปไตย พัฒนา
คนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือระหวางสถาบันครอบครัว 
ชุมชนและสถาบันทางการศึกษา 2) ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง
โดยไมเก็บคาใชจาย 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 4) การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา 5) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทองถิ่นและ 6) การศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2550 : 1-22)  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการจัด
การศึกษา ความสําเร็จหรือการบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  ยอมตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก 
ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนกาวไกล มีความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ยอมรับ รวมทั้ง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูบริหารจึงเปนเหมือนหลักชัยในการดําเนินงาน ความสามารถและลักษณะทาง
ผูนําของผูบริหารมีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและคุณคาขององคการที่จะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของ
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การปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานนั้นเปนอยางดี การพัฒนาคนในประเทศจะสําเร็จตองอาศัยผูนําที่มี
วิสัยทัศน สามารถวางแผนไดอยางถูกตอง เหมาะสมและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2546 : 50)  

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดแนวทางประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยตองผานการ
ประเมิน 3 ดาน คือ ดานที่ 1 วินัย คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ พิจารณาจากสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 
และดานที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนั้น ผูบริหารมืออาชีพจึงตองพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน (จีระ  งอกศิลป. 2550 : 4) หนึ่งในสามดานของการ
ประเมินผูบริหารสถานศึกษา คือ สมรรถนะ ซึ่งเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นํามาเปนพื้นฐานจัดทําระบบหรือวาง
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายในการดําเนินงานของ
องคกรและนํามาใชกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหมีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร กลาวคือ เปนเครื่องมือชวยในการแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัฒนธรรมองคกรและยุทธศาสตรตางๆ ขององคกรมาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบและตอเนื่องในการทํางานของบุคลากรซึ่งสามารถ
นําไปใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนพื้นฐานสําคัญ
ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ขององคกร ดังนั้น ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเปนผลมา
จากสมรรถนะผูนําของผูบริหารที่สามารถรวมดําเนินการกับบุคลากรฝายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับทัศนะของ อภิวรรณา  แกวเล็ก (2542 : 5)  ที่วา ประสิทธิผลของสถานศึกษามิใชจะหมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือหมายถึงความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางใดอยางหน่ึง แต
ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาซึ่งจะทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเกิดประสิทธิผลของสถานศึกษาดังกลาวก็คือ       
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร เห็นไดวาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเกี่ยวของกับสมรรถนะของ
ผูบริหารโรงเรียนซึ่งประกอบดวยองคประกอบหรือปจจัยหลากหลายประการ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
องคประกอบในดานตางๆ ที่เปนสมรรถนะผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเพื่อเปนขอมูล
และสารสนเทศประกอบการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารตอไป  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  
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3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน  

4. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนที่เปดสอนชวงช้ันแตกตางกัน  

5. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน  
  6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียน ที่เปดสอนชวงช้ันแตกตางกัน  

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  

8. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณของสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  

9. เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย  
                               ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552  
จํานวน  499 โรงเรียน  จําแนกเปนผูบริหารจํานวน  499 คน ครูผูสอนจํานวน 5,542 คนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 499 คน รวม 6,540 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552  
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 ; อางถึงใน  
วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  2550 : 152) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 375 คน จําแนกเปน ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 89 
คน ครูผูสอน จํานวน 197 คนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 89 คน โดยใชวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
  
 
 

สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน  
1. สมรรถนะพื้นฐานหลัก   
2. สมรรถนะการเปนผูนํา 
3. สมรรถนะดานวิชาชีพ 

ประสิทธิผลการบรหิารของโรงเรียน 
1. กลุมบริหารงานวิชาการ 
2. กลุมบริหารงานงบประมาณ 
3. กลุมบริหารงานบุคคล 
4. กลุมบริหารงานทั่วไป 

1.สถานภาพการดํารงตําแหนง 
   1.1 ผูบริหาร 
   1.2 ครูผูสอน 
   1.3 ประธานคณะกรรมการ    
      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ชวงชั้นท่ีเปดสอน 
    2.1 ชวงชั้นที่ 1 - 2 
    2.2 ชวงชั้นที่ 1 - 3 
    2.3 ชวงชั้นที่ 3 - 4 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาในจังหวัดนครพนม  
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับ

สถานภาพการดํารงตําแหนงและชวงช้ันที่เปดสอนของโรงเรียน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.42–0.81 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.94    
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ลักษณะเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.41–0.65 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.92    
  3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   3.1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพกลุมตัวอยาง โดยวิธีการแจกแจงความถี่และคา 
รอยละ  

 3.2 วิเคราะหระดับสมรรถนะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3.3. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.3.1 อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธอยาง
งายของเพียรสัน (Pearson) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 107)  

   3.3.2  ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  
ของครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 96) 

   3.4  สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
( One – way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในกรณีสถานภาพการดํารงตําแหนงและชวงช้ันที่เปด
สอนแตกตางกัน  

  3.5 ใชคาสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

   3.6  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาอํานาจพยากรณของสมรรถนะผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

    3.7  แนวทางพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม โดยนําตัวแปรสมรรถนะผูบริหารดานที่มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนไปราง 
แนวทางการพัฒนาและสงผูเช่ียวชาญ 10 คน เพื่อพิจารณา 
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สรุปผลการวิจัย 
1.  สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก  
2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ครู ผูสอนและประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูใน
ระดับมาก   

3. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไมแตกตางกัน   

4. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่เปดสอนชวงช้ัน
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน   

5. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ครู ผูสอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไม
แตกตางกัน   

6. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ครู ผูสอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่เปด
สอนชวงช้ันแตกตางกัน ไมแตกตางกัน   

7. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

8. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนที่สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมได ประกอบดวย 8 ดาน คือ ดานการนิเทศและการประเมินผล ดานการ
ยืดหยุนและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อองคกร ดานการจูงใจหรือความสามารถในการสรางทิศทางดวยตนเอง 
ดานการประสานงาน ดานการใหความรวมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ดานความสามารถการโนมนาวสมาชิกให
ทํางานประสบผลสําเร็จ ดานความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณไดอยางถูกตอง แมนยําและ
ดานความสามารถในการบริหารตนเอง   

9. สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนที่ตองหาแนวทางพัฒนา ประกอบดวย ดานการทํางานเปนทีม ดานการ
จูงใจหรือความสามารถในการสรางทิศทางดวยตนเอง ดานความคิดสรางสรรคในการแกปญหา ดานการ
ประสานงาน ดานความยืดหยุนและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อองคกร ดานการใหความรวมมือเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ ดานความสามารถในการเรียนรู ดานความสามารถในการบริหารตนเอง  ดานยุทธวิธีทําใหสมาชิก
ปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดานความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา ดานความสามารถในการบริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ  ดาน
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ความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ ดานความสามารถการโนมนาวสมาชิกใหทํางานประสบผลสําเร็จ 
ดานการประเมินผูเรียนและดานการนิเทศและการประเมินผล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. สมมติฐาน ขอที่ 1 ที่วา “ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมีการทํางานเปนทีม 
ผูบริหารมีทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับมนุษย มีการประสานงานที่ดี  มีความสามารถในการจัดการเรื่องเงิน
และงบประมาณ  บริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ มีการคิดและวางแผนกลยุทธ สราง
วิสัยทัศน โนมนาวสมาชิกใหทํางานจนประสบผลสําเร็จ มีการจัดการดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน มีการนิเทศและการประเมินผล จึงทําใหสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิพล  นาคพันธ (2549 : 
บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา  สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน อยูในระดับมากและสอดคลองกับ สุธีร  วรรัตน (2549 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย ดังนี้  
สมรรถนะดานวิชาชีพ สมรรถนะพื้นฐานหลักและสมรรถนะการเปนผูนํา 

2. สมมติฐาน ขอที่ 2 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการจัดทําสาระของ
หลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
จัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อเสนอของบประมาณทางการศึกษา มีการวางแผนการใชจาย
งบประมาณ กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลและวางแผนกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสมกับปริมาณงานตามโครงสรางของสถานศึกษา เสริมสรางประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติหนาที่ สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทั่วไป จึงทําใหประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ศุภชัย  โถบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
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ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของ
ผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับสูง วิรัตน  มะโนวัฒนา (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี พบวา 
ระดับประสิทธิผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก กฤษฎา  ปาวงค (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับสูง พูนสุข  สุขประยูร (2549: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจัย พบวา ระดับ
ประสิทธิผล โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและ วิพล  นาคพันธ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดพังงา  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานทั่วไป  

 3. สมมติฐาน ขอที่ 3 ที่วา “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารเปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานในการใหขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาอยาง
ทั่วถึง จึงทําใหสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิพล  นาคพันธ (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของ
ผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพังงา 
ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน ไม
แตกตางกัน และ สุธีร  วรรัตน (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน 

 4. สมมติฐาน ขอที่ 4 ที่วา “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม ที่เปดสอนชวงช้ันแตกตางกัน แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมา 
จาก ผูบริหารไมวาจะอยูในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงช้ันใดตางก็เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน
การควบคุมการปฏิบัติงานในโรงเรียน ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารงานโรงเรียน มี



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

163 

จิตวิทยาการสั่งการใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ ใหขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง 
แกไขปญหาโดยการสรางทางเลือกอยางหลากหลายและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ 
ผูใตบังคับบัญชาใหการยอมรับในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน จึงทําใหสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิพล          
นาคพันธ (2549 :บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนที่เปดสอนในชวงช้ันแตกตางกัน ไมแตกตาง
กัน  

 5. สมมติฐาน ขอที่ 5 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการจัดทําสาระของ
หลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง มีการจัดทําคูมือ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับงานวิชาการ สงเสริมใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น มีการจัดการงบประมาณตามกรอบที่ไดรับการจัดสรรจากแผนการระดมทรัพยากร มีการบริหาร
งบประมาณโดยยึดหลักการที่เนนผลผลิตและผลลัพธ เบิกจายและอนุมัติงบประมาณถูกตอง  มีการจัดทําบัญชี
การเงิน มีการบันทึกอยางเปนปจจุบันตามระเบียบและกฎเกณฑโปรงใสตรวจสอบได มีการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับงานพัสดุ งานการเงินที่งายตอการตรวจสอบ ควบคุมและการรายงานขอมูล มีการกําหนด
นโยบายการบริหารงานบุคคลและวางแผนกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
เหมาะสมกับปริมาณงานตามโครงสรางของสถานศึกษา ดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งไดตาม 
ความตองการ จึงทําใหประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ศุภชัย  โถบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันและสอดคลองกับ  วิพล  นาคพันธ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอน ไมแตกตางกัน  

 6. สมมติฐาน ขอที่ 6 ที่วา “ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
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นครพนม ที่เปดสอนในชวงช้ันแตกตางกัน แตกตางกัน” ผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมา 
จากโรงเรียนไมวาจะเปดสอนในชวงช้ันใดตางก็มีการชี้แจง แนะนําครูใหทําความเขาใจหลักสูตร คูมือครูและ
หนังสือที่ใชในการเรียนการสอน จัดทําหลักสูตรโรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงคและตรงกับความตองการของทองถิ่น ดําเนินการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยาง
ถูกตองตรงตามระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล จัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนํามา
แกปญหาในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนแตละกลุม
สาระการเรียนรูและมีการเผยแพรผลงานตอหนวยงานอื่น มีการวางแผนและบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑและ
สิ่งกอสรางถูกตองตามระเบียบของทางราชการ มีการวางแผนเกี่ยวกับอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหาและบรรจุ
แตงต้ังไดตามความตองการ เสริมสรางประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งกอนและระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ จัดครูเขาปฏิบัติงานตรงตามคุณวุฒิและความรูความสามารถของแตละบุคคล มีการกํากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน มีการนําผลการประเมินคุณภาพของบุคลากรไป
ใชในการวางแผนพัฒนาในปตอไป จึงทําให ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ที่เปดสอนชวงช้ันแตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

7. สมมติฐาน ขอที่ 7 ที่วา “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความสัมพันธกันทางบวก” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะทั้งดาน การทํางานเปนทีม มีทักษะในการสื่อสารกับ
ผูใตบังคับบัญชา มีความสามารถในการจูงใจและสรางทิศทางดวยตนเอง มีทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
มนุษย มีการประสานงานที่ดี มีความสามารถในการจัดการเรื่องเงินและงบประมาณ มียุทธวิธีทําใหสมาชิก
ปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสอนงานและฝกงานแกสมาชิก มีการประเมิน
และวินิจฉัยสถานการณไดอยางถูกตองแมนยํา สามารถบริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ  
มีการคิดและวางแผนกลยุทธ สรางวิสัยทัศน โนมนาวสมาชิกใหทํางานจนประสบผลสําเร็จ มีการจัดการดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการนิเทศและการประเมินผล  ดังนั้นจึงทําให
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม  มีความสัมพันธกันเชิงบวก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิพล  นาคพันธ (2549 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพังงา  ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวก โดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

8. สมมติฐาน ขอที่ 8 ที่วา “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมได” ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจาก เมื่อไรก็ตามที่ผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะทางดานการบริหารก็จะสามารถกําหนด กิจกรรมและ
ภารกิจภายโรงเรียน ไมวาจะเปนการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
แกนกลาง จัดทําคูมือ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ช้ีแจง แนะนําครูใหทําความเขาใจหลักสูตร 
คูมือครูและหนังสือที่ใชในการเรียนการสอน จัดทําหลักสูตรโรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงคและตรงกับความตองการของทองถิ่น นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
จัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา เสนอของบประมาณทางการศึกษา มีการวางแผนการใชจาย
งบประมาณ กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลและวางแผนกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสมกับปริมาณงานตามโครงสรางของสถานศึกษา  เสริมสรางประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติหนาที่ สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทั่วไป ซึ่งการกระทําดังกลาวจะสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงานภายใน
โรงเรียนทําใหประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนอยูในระดับสูง 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออก สงผลตอ
ความพึงพอใจของทุกฝาย ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผลตามมุงหวัง จึงควรสงเสริมใหผูบริหารของโรงเรียนอื่นๆ 
มีสมรรถนะเชนเดียวกับผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

 1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม อยูในระดับมาก ดังนั้น สถานศึกษาควรรักษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ใหอยูในมาตรฐานนี้ตลอดไป   

 1.3 จากผลการวิจัยที่พบวาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มีสถานภาพแตกตางกัน และอยูในโรงเรียนที่เปดสอนชวงช้ันแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมเปนที่ยอมรับของทุกคน ไม
วาจะเปนผูบริหารดวยกัน ครูผูสอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ควรเผยแพรเทคนิคในการบริหารงานแกผูบริหารในสถาบัน
อื่น  เพื่อเปนการยกระดับสมรรถนะในการบริหารโรงเรียนใหสูงขึ้น ทําใหการบริหารงานเปนที่พอใจ
เชนเดียวกับโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 
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 1.4 จากผลการวิจัยที่พบวา ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มีสถานภาพแตกตางกันและอยูในโรงเรียนที่เปดสอนชวงช้ันแตกตางกัน ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมนั้นมีประสิทธิภาพเปน
ที่นาพอใจ ดังนั้นจึงควรรักษาระดับประสิทธิผลเชนนี้ตลอดไป 
 1.5 จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีความสัมพันธกันทางบวก แสดงใหเห็นวา ถาผูบริหารมี
สมรรถนะทางการบริหารที่ดีก็ยอมสงผลใหประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนดีตามไปดวย ดังนั้นผูบริหาร
ควรรักษาระดับสมรรถนะนี้ไวและหาทางสงเสริมสมรรถนะการบริหารงานโรงเรียนใหสูงยิ่งขึ้นอีกเพื่อให
ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม 

 1.6 จากผลการวิจัยที่พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมได ดังนั้นถาตองการใหโรงเรียนมีระดับ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น ผูบริหารก็จะตองมีสมรรถนะผูบริหารที่สูงเชนเดียวกัน ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ควรแนะนํา เผยแพรเทคนิคในการบริหารใหผูบริหารโรงเรียนอื่นๆ ได
ทราบ 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผล

การบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม  เชน  องคการแหงการ
เรียนรู วัฒนธรรมองคการ เปนตน   

 2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนและ
ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน 

 2.3 ควรศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน ใน
สถาบันอื่นหรือในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น   

 2.4 ควรพิจารณาแสวงหาแนวทางการสรางเครื่องมือหรือสื่อที่สามารถเพิ่มสมรรถนะของผูบริหาร
โรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนได  เชน โปรแกรมสําเร็จรูป เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

167 

เอกสารอางอิง 
กฤษฎา  ปาวงค. (2549). ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร.   
  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (อัดสําเนา). 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2546). คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน. (2550). แนวการกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศึกษา 

ใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดเหลักเกณฑ 
  และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชน 
  สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
จีระ  งอกศิลป. (2550). คูมือเตรียมสอบผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 3. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
บุญชม  ศรสีะอาด. (2535). วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สุวีริยสาสน. 
พูนสุข  สุขประยูร. (2549). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ 
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเมืองชลบุรี.   
 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสําเนา). 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์. (2550). วิธีวิทยาการวิจัย. สกลนคร : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
วิพล  นาคพันธ. (2549). ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผล 
  การบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพังงา. วิทยานิพนธครุศาสตร        
  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา). 
วิรัตน  มะโนวัฒนา. (2548). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง.  
  (อัดสําเนา). 
ศุภชัย  โถบํารุง. (2545). การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพกับ   
  ประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
  สกลนคร. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. (อัดสําเนา). 
สุธีร  วรรัตน. (2549). สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา). 
อภิวรรณา  แกวเล็ก. (2542). ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม 

สามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
(อัดสําเนา). 

 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิศมัย  อินทรชื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียน   

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  

จังหวัดนครพนม



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

170 

ความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน    
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

The Relationship Between School Climate and the Effectiveness of 
Schools Under Mueang Nakhon Phanom Province 

 

พิศมัย  อินทรชื่น1   
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบบรรยากาศของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและหา

ความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัด
นครพนม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม   ปการศึกษา  2552  จํานวน  157 คน  โดยใชวิธีการสุมแบบ
แบงช้ัน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ ประกอบดวย
แบบสอบถามบรรยากาศของโรงเรียนมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.24 - 0.91  และคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.92  
และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนมีคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.52 - 0.85  และคาความเชื่อมั่นเทากับ  
0.94  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คะแนนมาตรฐานที  (T-score)  
การทดสอบที (t - test)  การทดสอบเอฟ (F - test) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  (Pearson 
Product  Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย พบวา  1)บรรยากาศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมมีลักษณะ
แบบเปด 2)ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก  3) 
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นตอบรรยากาศโรงเรียน  
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมแตกตางกัน 4)ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม   
จังหวัดนครพนม โดยรวมไมแตกตางกัน 5)ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน  
มีความคิดเห็นตอบรรยากาศในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6)ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณแตกตางกัน   มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมแตกตางกัน 7) 
บรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทา’สถิติที่ระดับ .01  8) ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
บรรยากาศโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมไวดวย   ดาน
บรรยากาศมี 4 มิติ คือ มิติหางเหิน มิติมุงผลงาน มิติแบบอยาง และมิติกรุณาปรานี และประสิทธิผลของโรงเรียน
ที่ควรไดรับการพัฒนามี 1 ดาน  คือ ดานการพัฒนาเจตคตินักเรียน 
 

Abstract 
 The  purpose of this research was to investigate schools  climate,  the effectiveness of schools  and 
the  relationship between schools climate and the effectiveness of schools under Mueang Nakhon Phanom 
Municipality,Nakhon Phanom Province. Samples used in the research  consisted of 157 school administrators, 
teachers  and  basic education  committees in academic year 2009.  Five levels of rating scale questionnaires  
were used to collect data. Schools climate discrimination  power ranged  between  0.24 - 0.91  and  the  
reliability  coefficient  was 0.92  whereas  the  effectiveness  of  schools  discrimination  power ranged  
between  0.52-0.85  and the reliability coefficient  was  0.94.  The  collected  data were  analyzed by using  
percentage, mean, standard deviation, T-scores, t-test for independent samples, F-test   and Pearson ’s Product 
Moment Correlation.   The findings of this study  were as follows : 1) The schools climate under  Mueang 
Nakhon Phanom Municipality,  Nakhon  Phanom  Province was  the open climate. 2) The effectiveness of the 
schools  under  Mueang  Nakhon  Phanom Municipality,  Nakhon  Phanom  Province, as a whole, was at the 
high  level.  3)  The climate of the schools under  Mueang  Nakhon  Phanom Municipality,  Nakhon  Phanom  
Province, as perceived by the school administrators, teachers and basic  education  committees, as a whole, 
was not significantly different. 4)The effectiveness of the schools under  Mueang Nakhon Phanom 
Municipality, Nakhon Phanom Province, as perceived by the school administrators, teachers and  basic 
education  committees, as a whole, was not significantly different. 5)The climate of the schools under  
Mueang Nakhon Phanom Municipality, Nakhon  Phanom Province, as perceived by the school administrators 
and teachers  who had different working  experiences, as a whole,  was  significantly different at the .01 level.  
6) The effectiveness of the schools under Mueang Nakhon Phanom Municipality,  Nakhon  Phanom  
Province, as perceived by the school administrators and teachers  who had different working  experiences, as 
a whole,  was not significantly different. 7)The climate of the schools obtaining the relationship with the 
effectiveness of the schools was significantly positive at  the .01 level.  8) The researcher  was  also proposed 
the guidelines to develop schools climate in production  emphasis  aloofness trust and consideration  aspect  
and schools effectiveness in students attitudes development aspect. 
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บทนํา 
การบริหารจัดการศึกษา ตองอาศัยองคประกอบดานตางๆ หลายประการโดยเฉพาะองคประกอบดาน

นโยบายโรงเรียน ดานบุคลากรตลอดจนดานบรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งองคประกอบทั้งหมดตองประกอบกัน
อยางเหมาะสมมีความสมดุลและพอดีจึงจะทําใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิผล   
บรรยากาศของโรงเรียนนับเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน    ดังนั้นผูบริหารจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  “บรรยากาศองคการ” มีอิทธิพลเหนือบุคคล 
และกลุมบุคคลและมีผลตอการปฏิบัติงานขององคการ  บรรยากาศองคการที่แตกตางกันยอมทําใหเกิด
ประสิทธิผลแตกตางกันไปดวย  เนื่องจากมีอิทธิพลตอการสรางความพึงพอใจของบุคคล  ฮอยและมิสเกล   
(Hoy and Miskel.  2001 : 189) กลาวเพิ่มเติมวาบรรยากาศองคการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มี
ความสําคัญตอองคการ และสมาชิกขององคการและมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน  และมี
บทบาทตอประสิทธิผลขององคการ  ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสนใจและควรสรางบรรยากาศองคการให
เปนที่พึงพอใจเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการสรางความรวมมือรวมใจของบุคลากรใน
องคการอีกดวย   

ผูวิจัยในฐานะครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม มีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของฮัลปนและครอฟท และประสิทธิผลของโรงเรียนใช
แนวคิดของฮอยและมิสเกล ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาบรรยากาศโรงเรียน และ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาแบบบรรยากาศในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
3. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม ตามความ

คดิเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน 
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6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน 

7. เพื่อหาความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
นครพนม  จังหวัดนครพนม 

8. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในพัฒนาบรรยากาศโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานการวิจัยไวดังนี้ 
1. บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม เปนแบบเปด 
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม อยูในระดับมาก 
3. บรรยากาศในโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ตามความความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน 
4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน 
5. บรรยากาศในโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความแตกตางกัน 
6. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความแตกตางกัน 
7. บรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม     

มีความสัมพันธกันทางบวก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
บรรยากาศโรงเรียนไดอาศัยแนวคิดของฮัลปนและครอฟท  (Halpin and Croft.  1966 : 133 - 152)  

แบงเปน 8 มิติ  คือ มิติขาดความสามัคคี มิติอุปสรรค มิติขวัญ มิติสัมพันธ  มิติหางเหิน  มิติมุงงาน  มิติแบบอยาง    
มิติกรุณาปรานี   ซึ่งจะเปนพื้นฐานของบรรยากาศองคการ 6  แบบ ประกอบดวย 1)บรรยากาศองคการแบบ
แจมใสหรือแบบเปด 2)บรรยากาศองคการแบบอิสระ 3)บรรยากาศองคการแบบควบคุม 4)บรรยากาศองคการ
แบบสนิทสนม 5)บรรยากาศองคการแบบรวบอํานาจ และ 6)บรรยากาศองคการแบบซึมเซาหรือแบบปด    
  ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดใชแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel.  1991 : 398) 
ประกอบดวย  4  ดาน ไดแก 1)ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2)ความสามารถ
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ในการพัฒนาเจตคตินักเรียน 3)ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  และ4)ความสามารถใน
การแกปญหาภายในโรงเรียน จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 

               ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวาง

บรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมโดยมี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวน 263 คน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย จํานวน 157 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน  
 
 

บรรยากาศโรงเรียน 
ฮัลปนและครอฟท   
1.  แบบแจมใสหรือแบบเปด   
2.  แบบอิสระ   
3.  แบบควบคุม   
4.  แบบสนิทสนม  
5.  แบบรวบอาํนาจ   
6.  แบบซึมเซาหรือแบบปด    

1.  สถานภาพ 
   1.1  ผูบริหารโรงเรียน 
   1.2  ครูผูสอน 
   1.3 คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  ประสบการณการทํางาน 
    2.1  ต่ํากวา 10 ป 
    2.2  10 ปขึ้นไป 

มิติบรรยากาศ 
1.ขาดความสามัคคี 
2.  อุปสรรค 
3.  ขวัญ 
4.  มิตรสัมพันธ   
5.  หางเหิน 
6.  มุงงาน 
7.  แบบอยาง 
8.  กรุณาปรานี   

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskel.  1991 : 398) 

1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
2.  ความสามารถในการพัฒนาเจตคตินักเรียน     
3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน   
4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน     

แนวทางการพัฒนบรรยากาศ
โรงเรียนและประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
นครพนม  จังหวัดนครพนม 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
แบงเปน 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและประสบการณทํางาน มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ ตอนที่ 2 สอบถามบรรยากาศในโรงเรียน 6 แบบ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.24 – 0.91 และคาความเชื่อมั่น 0.92 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.52 – 
0.85และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 

3. การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) สถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี่  คาเฉลี่ย  และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาอํานาจจําแนกโดยหาคาสหสัมพันธ รายขอ 
(Item total correlation ) และคาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค สถิติเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน ไดแก  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คะแนนมาตรฐานที  การทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางเปน
อิสระตอกัน การทดสอบคาเอฟ และวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
บรรยากาศในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม มีลักษณะแบบเปด ระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มี
ประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
บรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนบรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมที่พบวาตองหา
แนวทางพัฒนาประกอบดวย มิติมุงผลงาน มิติหางเหิน และมิติแบบอยาง มิติกรุณาปรานี สําหรับประสิทธิผล
ของโรงเรียนที่ตองหาแนวทางพัฒนาคือดานการพัฒนาเจตคตินักเรียน   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. บรรยากาศของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะแบบเปด ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอนและบุคลากรในโรงเรียนรวมมือ
กันทํางานเปนทีม เมื่อมีการประชุมก็ใหเกียรติซึ่งกันและกันไมทําตัวเปนอุปสรรคคัดคานมติสวนรวม   
ครูผูสอนมีขวัญและกําลังใจดีในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุขและเสียสละอุทิศเวลาใหกับโรงเรียน    
พรอมที่จะชวยเหลือและใหบริการเพื่อนครูและนักเรียน   ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนได
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ปฏิบัติโดยการแตงตั้งและมีคําสั่งชัดเจน ผูบริหารแสดงความมีน้ําใจตอคณะครูโดยชวยเหลืองานครูจนสําเร็จแม
จะเปนเวลาเลิกเรียน และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกคณะครู ใหอิสระในการปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศกํากับ
ติดตามชวยเหลือสนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของสําเนียง วิลามาศ (2542 : บทคัดยอ) งานวิจัยของมานพ ขันติยะชัย (2544 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ        
จิระวุฒิ ศรีสรอย (2551 : บทคัดยอ) ที่พบวาบรรยากาศโรงเรียนมีลักษณะแบบเปด   

2. ประสิทธิผลโดยรวมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  อยูในระดับมาก  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเทศบาลทุกแหงในปจจุบันไดรับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพจากผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  อีกประการหนึ่งคือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการ
ประเมินหลายประเภท  เชน โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดีเดนทองถิ่น โรงเรียนในฝน การแขงขันทาง
วิชาการทองถิ่น  การแขงขันเด็กดาวทองถิ่น การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เปนตน  ผูบริหาร
โรงเรียนจึงสงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากเหตุดังกลาว 
ทําใหผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง มีการเขารับการอบรมประชุมสัมมนา  
ศึกษาดูงานในดานการบริหารจัดการ ทําใหผูบริหารมีทักษะในการทํางานมากขึ้น มีมนุษยสัมพันธ  มีการ
ประสานงานกับชุมชนและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  มีการระดมสรรพกําลังในทุกๆ ดานทั้ง
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน การใชนวัตกรรม  การเรงทําผลงานทางวิชาการทําใหครูและบุคลากรใน
โรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน สงผลใหนักเรียนมีความสําเร็จตามเปาประสงค
ของการจัดการศึกษา ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของจิระวุฒิ  ศรีสรอย  (2551 : บทคัดยอ)   ซึ่ง
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก   

3.  บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตองมีการปฏิบัติงานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง  และทุกคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามสถานภาพของตน  ผูบริหารโรงเรียน
แสดงตนเปนแบบอยางและแสดงความจริงใจแกคณะครู ครูผูสอนมีสวนรวมในการบริหารงาน ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทําโครงการตาง ๆ ผูบริหารโรงเรียนชวยสนับสนุนสงเสริมการทํางานเปนทีม 
มีการประสานงานกันตลอดเวลาทําใหมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ขณะที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไมไดปฏิบัติงานในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  แตจะไดรับเชิญมาทํางานรวมกันในโรงเรียนเปนบางงานบาง
โครงการ  ทําใหรับรูพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนนอย จึงทําใหมีความคิดเห็นแตกตางจาก
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของ มานพ ขันติยะชัย (2544 : 
บทคัดยอ)   
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4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน   ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานตางๆ ตามภารกิจของโรงเรียนที่ไดกําหนดขึ้น  ครูผูสอนไดนําแนวนโยบายไปปฏิบัติไม
วาจะเปนดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  บุคลากรทุมเท
เวลาในการทํางานประจําและงานสรางสรรค และแกปญหาดวยความมุงมั่นดวยความสํานึกรับผิดชอบ   
ประกอบกับการจัดการศึกษาในปจจุบันมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภชัย  โถบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน      

5. บรรยากาศโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้อาจ  เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มี
ประสบการณการทํางาน 10 ปขึ้นไปไดผานการฝกอบรมเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเองมามาก  ไดรับ
มอบหมายงานที่หลากหลายทั้งที่เปนหัวหนางานและผูปฏิบัติ  มีความพรอมที่จะใหบริการและอํานวยความ
สะดวกมากกวาและมีความสนิทสนมกันมากอนจึงมีการยอมรับนับถือในตัวผูบริหารมากกวา    สามารถปรับตัว
ใหเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียนและปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบตลอดจนเขาใจกฎเกณฑในการทํางาน
และหลักการบริหารไดดี  อีกทั้งยังปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนมานาน จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
โรงเรียนแตกตางจากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณตํ่ากวา 10 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พิศวาส  นวดโอโล (2547 : บทคัดยอ) งานวิจัยของ วรกัญญาพิไล  แกระหัน (2549 : 187) ซึ่งผลการวิจัยพบวา  
ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนแตกตาง
กัน  

6. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกัน พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน    
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 6 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองเปนอยางดี และมีความเขาใจตรงกันวา  องคประกอบประสิทธิผลแตละดานคือเปาหมายสําคัญที่จะตอง
พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น และโรงเรียนจะตองปรับตัวโดยการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมวาจะเปนดานการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการพัฒนาเจตคติ
นักเรียน   ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  ดานการแกปญหาภายในโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนและครู
ทุกคนรวมมือรวมใจกันตั้งแตการกําหนดนโยบายโรงเรียน การทําแผนงานโครงการ การจัดทําหลักสูตร   การ
จัดการเรียนการสอน  การจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝงคานิยม ประเพณีที่ดีงาม  การปรับเปลี่ยน
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พัฒนาการบริหารงาน การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน การแกปญหาขอขัดแยงตาง ๆที่เกิดขึ้นรวมกัน ผลการวิจัย
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ  จิระวุฒิ  ศรีสรอย (2551 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ สมภิวัฒน ไชยพรม 
(2545:บทคัดยอ) พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน
โรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน    

7. บรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม   
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่  
7  ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคประกอบของบรรยากาศโรงเรียนในแตละมิติลวนมีความสําคัญตอการบริหารงาน
โรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลทําใหนักเรียนและโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูบริหารโรงเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับพฤติกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาบรรยากาศโรงเรียนใหเอื้อตอการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนทําตัวเปนแบบอยางที่ดี มีความจริงใจ มีความกรุณาปรานี 
มุงมั่นตั้งใจในการทํางาน เสริมสรางมนุษยสัมพันธในการทํางานเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยและจูงใจให
บุคลากรทํางานอยางเต็มความสามารถ  และเสริมสรางความสามัคคีในโรงเรียน เขาใจปญหาของครู  มีความ
ไววางใจครู สนับสนุนใหครูกาวหนาและมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานทําใหเกิดการทํางานเปนทีม  คณะ
ครูปฏิบัติงานอยางมุงมั่น ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายงานสําคัญใหปฏิบัติทําใหครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดานการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
นักเรียนสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับสูงและไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ มากมาย     นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียน  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความผูกพันกับครู ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของปยะ ทรัพยสมบูรณ (2546 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของจิระวุฒิ  ศรีสรอย (2551 : บทคัดยอ) พบวา  
บรรยากาศองคการของโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนในทางบวก 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

          1.1 จากผลการวิจัยพบวา บรรยากาศโรงเรียนในมิติขาดความสามัคคีอยูในลําดับต่ําสุด แสดงให
เห็นวาหนวยงานมีความสัมพันธที่ดี  มีการประสานงานและใหความรวมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน   
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจึงควรรักษาบรรยากาศแหงความสามัคคีไวเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียน
สามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข   
    1.2 จากผลการวิจัยพบวา บรรยากาศโรงเรียนในมิติขวัญอยูในลําดับสูงสุด แสดงใหเห็นวาครู
ปฏิบัติหนาที่อยางมีกําลังใจ ดังนั้นผูบริหารควรเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับคณะครูดวยการอํานวยความ
สะดวกและใหความชวยเหลือครูในการปฏิบัติหนาที่จนสําเร็จ   
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2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
          2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศของโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอื่นๆ ใน
โรงเรียน เชน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  เปนตน 
      2.2 ควรศึกษาบรรยากาศโรงเรียนกับตัวแปรอื่นๆ  ที่ เปนปจจัยทําใหสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จ เชน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตน 
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
 กองบรรณาธิการไดกําหนดคําแนะนําการเตรียมตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสง
ตนฉบับสําหรับการตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ
ตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได 
 

 วิธีการเตรียมตนฉบับ 
1. ตนฉบับ  พิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม 

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

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

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

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

เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ช่ือตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนช่ือรูปภาพ แผนภูมิและกราฟ
ใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน 

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

ผลงานวิจยัที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขียนไดดําเนินการดวยตัวเอง 
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  6.1.1  สวนประกอบตอนตน 
            1) ชื่อเร่ือง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 
100 ตัวอักษร ใหเขียนช่ือภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก 
ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนช่ือวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม
ตองขีดเสนใต กรณีระบุช่ือสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสช่ือวิทยาศาสตรดวย 
       2) ชื่อผูนิพนธ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งช่ือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุช่ือหนวยงานของผูวิจัย
ในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
        3) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา 
เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น ตรงประเด็น 
ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
     4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการวิจัย
ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาวิชาที่ทําวิจัย การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษา 
 6.1.2  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร  ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร และอื่น ๆ  ใหมีองคประกอบดังนี้ 
    1) บทนํา (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวิจัย เหตุผลการ
ทําวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและวัตถุประสงคการวิจัย 
     2) วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุช่ือ ชนิด ประเภท จํานวนตลอด
ทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
     3) ผลการวิจัย  (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น    
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่
ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบาย
ผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ  
     4) วิจารณผลการวิจัย (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลอง
หรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะ
เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนบัสนุน 
     5) ขอเสนอแนะ เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและ
ประเด็นที่เปนแนวทางการทําวิจัยตอไป 



วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร; ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 
Rajabhat Sakon  Nakhon  University  Journal; 2(4) : July – December 2010 
  

 

 

183 

     6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยาง
ครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
   6.1.3  เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแกภาษาศาสตร 
สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชีและอื่น ๆ ใหมีองคประกอบดังนี้ 
     1)  บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลัง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและเหตุผลของการทําวิจัย 
     2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ
วัตถุประสงคการวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวิจัยทั้งหมด 

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

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

ผูแตง 3 คน ใหใสชื่อทุกคน   
(สุจริต  เพียรชอบ,สายใจ  อินทรัมพรรย  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5) 
(Pianchoop, Intranphan  and  Suwanthada. 2005 : 5) 

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

 
 

  7.2  ชื่อนิติบุคคล   หนวยงาน  องคกร  ที่ทําเอกสาร  ใหระบุช่ือหนวยงานตามที่ปรากฏ 
ตัวอยางการอางอิง 

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

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

 

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

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

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

 

 บทความจากหนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะบท    (Book  article  or  chapter) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ/บท/ตอน. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ (หนา).  
   สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
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 บทความจากวารสารหรือนิตยสาร  (Journal  or  magazine  article) 
 ช่ือผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา. 

 

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

 

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

จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ. 
 

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

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

 

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

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

 9. ลิขสิทธ์ิ  ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเปน
กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะ
ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 
 10. ความรับผิดชอบ  เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนทั้งนี้ไมรวม
ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
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ผูทรงคุณวฒุิ (Peer Review) ประจําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
ศาสตราจารย ดร.ประนอม จันทรโณทัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารยอภิญญา  รูปงาม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารยนิวัฒ  เสนาะเมือง   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารยบําเพ็ญ เขียวหวาน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย อุดมศิลป   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ดร.กฤตติกา แสนโภชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย ดร.สมคิด  สรอยน้ํา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารยเทิดศักดิ์ คําเหม็ง   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  สิงหยะบุศย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผศ.ดร.สุกิจ  พลประถม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ เจิมจิตตพรชัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล     ผูอํานวยการสถาบันพระปกเกลา 
ดร.อมรรัตน  พันธงาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ดร.ฉัฐวีณ  สิทธิ์ศิรอรรถ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.สุเทพ  การุณยลัญจกรณ     
  
 
 
 

 
 
 

 






