วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มกราคม - มิถุนายน 2554
Volume 3 No. 5 January - June 2011

วัตถุประสงค

เพื่อเผยแพรความรูดานการวิจัย กิจกรรมผลงานวิจัยที่อยูในรูปของบทความทางวิชาการ
บทความวิจัย ของอาจารย บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ

เจาของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษา

นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

ผูชวยบรรณาธิการ อาจารยดวงฤดี อิ่มบุญสุ

นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน

กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน
รองศาสตราจารยนิเทศสุขกิจ ทัพซาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ไชยเดช
ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
รองศาสตราจารย ดร.สมคิด สรอยนำ�
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุ้ ศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม
ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม

ฝ่ายศิลป์

นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน

กำ�หนดเผยแพร

ปีละ 2 ฉบับ
		

สำ�นักงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนสกลนคร - อุดรธานี 					
ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท/โทรสาร 0-4274-4010
http://rdi.snru.ac.th

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ขอกำ�หนดเฉพาะของวารสาร
1. บทความที่ลงตีพิมพทุกเรื่องไดรับการตรวจทางวิชาการโดยผูประเมินอิสระ
หรือพิชญพิจารณ (Peer review)
2. ขอคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนี้
เป็นของผูเขียน คณะผูจัดทำ�วารสารไมจำ�เป็นตองเห็นดวย
3. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไมสงวนสิทธิ์การคัดลอก
แตใหอางอิงแสดงที่มา

พิมพที่

สกลนครการพิมพ

บทบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 ปีที่ 3 บทความในฉบับยังคงสาระและ
ประโยชน์ไว้อย่างเต็มที่เช่นเดิม ดังสาระโดยย่อต่อไปนี้
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมทีเ่ น้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิม่ ขึน้ ของรายได้
ไดท้ �ำ ใหส้ งั คมชนบทเกิดปัญหามากมาย ทางออกประการหนึง่ คือ การรือ้ ฟืน้ และนำ�เอาความเป็นชุมชนกลับคืน
มาเพือ่ ทำ�ใหช้ มุ ชนเข้มแข็งมากขึน้ สามารถพึง่ ตนเองได้และกำ�หนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง แต่ความยัง่ ยืน
ในการพึง่ ตนเองของชุมชนจะดำ�รงอยูไ่ ด้ขน้ึ อยูก่ บั คนรุน่ ใหม่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เสนอ
กระบวนการสรรค์สร้างคนรุน่ ใหม่ซง่ึ สรุปจากผลการวิจยั ทีท่ �ำ ต่อเนือ่ งกันมาหลายปีในบทความเรือ่ ง “คนรุน่ ใหม่
กับความอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืนของชุมชน” นอกจากนีย้ งั มีบทความเรือ่ ง “ตำ�นานอุรงั คธาตุกบั เครือข่ายความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูค้ นในอนุภมู ภิ าคลุม่ นํา้ โขง” ซึง่ ผูเ้ ขียน ดร.สพสันติ์ เพชรคำ� ได้น�ำ เสนอความสัมพันธ์
ของรัฐโบราณตา่ งๆ ในแถบลุม่ นํา้ โขงในด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านความเชือ่ ทางศาสนา
ในด้านภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินของคนอีสาน นับเป็นเรื่องที่คนในปัจจุบัน
ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ และกรรมวิธีการผลิตตลอดจนแนวทางปรับปรุงให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผศ.ยุพิน สมคำ�พี่ เรียบเรียงความรู้ที่ได้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชาว
ภูไทเรณูนครในการผลิตข้าวปุ้นนํ้านัว ท่านสามารถติดตามอ่านได้ในเรื่อง “โครงการวิจัยภูมิปัญญาการผลิต
ข้าวปุ้นนํ้านัวของชาวภูไทเรณูนคร”
สำ�หรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษามีหลายเรื่อง เช่น แนวทางการ
ศึกษาภาวะผู้นำ� ซึ่งรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ประเภทและแนวโน้มการศึกษาภาวะผู้นำ�ไว้
อย่างน่าสนใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำ�หรับนักศึกษาและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนางานวิจัยหรือพัฒนาตนเอง
ให้มี “ภาวะผู้นำ�” บทความวิจัยอีก 2 เรื่องเกี่ยวกับ “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ซึ่งมีสาระที่น่าจะ
เป็นประโยชน์สำ�หรับครู นอกจากนี้ยังมีบทความจากวิทยานิพนธ์อีก 3 เรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของบุคลากรกับประสิทธิผลของโรงเรียน
บทความเรื่องสุดท้ายเป็นการวิจารณ์หนังสือเรื่อง “จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ” ผู้อ่านที่
สนใจจะเขียนบทความวิชาการสามารถรวบรวมสาระและเกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการเขียน
ได้
หวังว่าท่านผู้สนใจอ่านและติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นพัฒนาการของวารสารและได้รับ
ประโยชน์จากบทความต่างๆ ที่นำ�เสนอในฉบับนี้

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
บรรณาธิการ

สารบัญ
ตำ�นานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
ดร.สพสันติ์ เพชรคำ�

คนรุ่นใหม่กับความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของชุมชน
ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์

แนวทางการศึกษาภาวะผู้นำ�
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การเขียนผังโปรแกรม
กรรณิการ์ กมลรัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฐานข้อมูลธุรกิจ
สุธิรา จันทร์ปุ่ม และ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
จันทิรา แก้วบุตรา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจของครูและผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำ�นัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์

1
19
27
41
51
61
75

สารบัญ (ต่อ)
สภาพและปัญหาการดำ�เนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้น 3 - 4
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ชิษณุพงศ์ พลหาราช

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำ�เนินงานกับประสิทธิผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกาษา ในโรงเรียนที่เปิดสอน
ช่วงชั้นที่ 1 - 3 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
อุทัยวรรณ โมธรรม

โครงการวิจัยภูมิปัญญาการผลิตข้าวปุ้นน้ำ�นัวของชาวภูไทเรณูนคร
ผศ.ยุพิน สมคำ�พี่

บทวิจารณ์หนังสือ : จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ
ผศ.ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกร

91
105
119
131

ตำ�นานอุรังคธาตุกับเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้คนใน
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

ดร.สพสันติ์ เพชรคำ�

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

2

ตํานานอุรังคธาตุกับเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
The Myth of Urangadhatu and the Socio-Economic
Interrelated Network of the People in the Greater Mekong Sub-region
ดร.สพสันติ์ เพชรคํา1

บทคัดยอ
บทความนี้ตองการนําเสนอเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมของผูคนในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงตั้งแตสมัยรัฐโบราณ โดยใชตํานานอุรังคธาตุ (Urangadhatu) เปนเอกสารสําคัญในการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางรัฐโบราณตางๆ ในลุมน้ําโขงที่ปรากฏในตํานาน เชน เมืองศรีโคตรบูร เมืองหนองหานหลวง
(สกลนคร) เมืองหนองหานนอย (อุดรธานี) เมืองจุฬณี (เมืองเว) เมืองอินทปฐ (กัมพูชา) และเมืองหนองคันแท
เสื้อน้ํา (เวียงจันท) เปนตน ผลการศึกษาพบวา หากเปรียบเทียบตําแหนงที่ตั้งทางกายภาพของรัฐโบราณตาม
ตํานานอุรังคธาตุกับขอบเขตของรัฐชาติในปจจุบันแลวเห็นวา ตําแหนงของรัฐโบราณเหลานั้นมีอาณาบริเวณ
ครอบคลุมหลายประเทศอันไดแก ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยตํานานแสดงถึงความสัมพันธของรัฐตางๆ
ดังกลาวถูกเชื่อมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมผานความเชื่อทางศาสนาและการจัดการทรัพยากร
รวมทั้งเสนทางการคาตางๆ ทั้งทางบกและทางน้ําในลุมแมน้ําโขง ดังนั้นการทําความเขาใจกับตํานานอุรังคธาตุ
จึงทําใหเห็นการสรางพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Space) ที่มีรวมกันของประเทศตางๆใน
ลุมแมน้ําโขงที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่ยาวนาน ซึ่งเปนพื้นฐานอันดีในการพัฒนาความสัมพันธและ
ความรวมมือบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-west Economics Corridor) ในปจจุบัน
ตอไป
คําสําคัญ : อุรังคธาตุ, ตํานาน, พื้นที่ทางสังคม, ลุมน้ําโขง
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Abstract
This article aims to present the social-economic interrelated network of people who resided in the
Greater Mekong Sub-region in ancient kingdom. The Myth of Urangadhatu is the crucial document mainly
used in this study to analyze the interrelation of ancient states in Mekong Subregion. The names of the ancient
states appeared in the Urangadhatu myth are Srikotaboon, Nong Harn Luang (Sakon Nakhon), Nong Harn
Noi (Udonthanee), Julanee (Hue), Inthapat (Cambodia), and Nong Kun Tae Sue Nam (Vientian). The study of
geographical location of these ancient states covered many nations today, i.e., Thailand, Lao People’s
Democratic Republic, the Socialist Republic of Vietnam and the Kingdom of Cambodia. The Myth of
Urangadhatu reflects the interrelation among these ancient states through social-economic relation, religious
belief, resource management and trading routes by land and by the Mekong River; it also illustrates the
socio-economic space shared by these states. The Myth of Urangadhatu is, thus, one of major historical
evidences for the long period of development in this subregion. With this knowledge, it could help strengthen
interrelation and cooperation among the nations in the road network of the East-West Economic Corridor
today and in the future.

บทนํา
แมน้ําโขงเปนแมน้ํานานาชาติสายสําคัญที่ไหลผานหลายประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย โดยเฉพาะ
บริเวณลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong River) เปนพื้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม เห็นไดจาก
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของกลุมชาติพันธุที่มีภาษา วัฒนธรรม ศาสนา
และความเชื่อแตกตางปะปนกัน เชน ชาวจามอาศัยอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเวีย ดนาม ชาวเขมรอยูใน
กัมพูชา ภาคใตของลาวและตามเขตชายแดนทางทิศใตของภาคอีสานในประเทศไทย ชาวเวียดในประเทศ
เวียดนาม สวนชาวไทยและลาวอาศัยอยูเปนกลุมใหญที่สุดในภาคพื้นทวีปอุษาคเนย (ปรานี วงษเทศ. 2543 :
284-303) กลุมชาติพันธุเหลานี้ตางตั้งถิ่นฐานอยูพื้นที่แตกตางกันตามลักษณะภูมิสัณฐาน (Landscape) นับตั้งแต
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําและพื้นที่ชุมน้ําในเขตรอยตอของเวียดนามและกัมพูชา พื้นที่ชุมน้ําของลุม
น้ําสงครามในบริเวณอีสานตอนบนของไทย ตลอดจนบริเวณภูเขาและหุบเขาทางตอนเหนือและตอนใตของ
ประเทศลาว ความแตกตางดังกลาวเปนเงื่อนไขสําคัญใหผูคนเหลานั้นเกิดการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมจน
เกิดระบบ “นิเวศวัฒนธรรม” (Cultural Ecology) โดยเฉพาะการทํานาขาวดวยการอาศัยน้ําทวมพื้นนา เปนวิธีที่
ชวยใหถิ่นนี้มีธัญพืชอุดมและเปนอาหารหลักของประชากรที่สามารถขยายตัวและตั้งถิ่นฐานไดอยางถาวร
สามารถจัดระเบียบเกิดพัฒนาการเปนบานเมืองที่มั่นคงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวาพื้นที่ลุมแมน้ํา
โขงเปน “พื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม” ของผูคนแถบนี้ที่สามารถมีชีวิตอยูไดเนื่องจากแมน้ําโขง
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พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของผูคนในลุมแมน้ําโขงนี้นับไดวามีความสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน
เดี ย วกั น เห็น ได จ ากร อ งรอยและหลั ก ฐานทางประวัติ ศ าสตร แ ละโบราณคดี ที่ มี ม ากมาย ทั้ งที่ เ ปน ตํ า นาน
พงศาวดาร นิทานนิ ยาย ศิลาจารึกและศิล ปวัตถุส ถานมาหลายยุ ค หลายสมัย บริเวณนี้จึงเปน “เขตสะสม”
หมายถึงบริเวณที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยใหมีคนหลายกลุมหลายเหลาหรือหลายเผาพันธุที่มาตั้งหลัก
แหลงอยูใกลกันหรือปะปนกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2546 : 223-238) และหลักฐานทางเอกสารสําคัญที่สุดที่
สะทอนถึงความสัมพันธของผูคน บานเมืองหรือรัฐโบราณของดินแดนลุมแมน้ําโขงแถบนี้คือ “ตํานานอุรังค
ธาตุ” หรือตํานานพระธาตุพนม ซึ่งจําแนกเนื้อหาออกไดเปนสองประเภทคือ ประเภทนิทานปรัมปรา (Myth)
และประวัติบุคคลสําคัญของลาว สวนที่เปนนิทานปรัมปรานั้นประกอบดวย “ปาทลักษณนิทาน”1 และ “ศาสน
นครนิทาน” ปาทลักษณนิทานคือ นิทานปรัมปราที่เกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางศาสนาโดยเฉพาะรอยพระพุทธ
บาท สวนศาสนานครนิทานเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดเมืองเวียงจันทและเมืองรอยเอ็ด
อยางไรก็ตามเนื้อหาของ “ตํานานอุรังคธาตุ” (ตํานานพระธาตุพนม) ดังกลาวไมอาจสะทอนใหเห็น
ความจริงทางประวัติศาสตรมากนอยเพียงใด แตกลาวไดวา “เมืองศรีโคตรบูร” มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางใกลชิดกับเมืองตางๆ ในภูมิภาคใกลเคียง นอกจากนี้ผูศึกษาพบวา ยังไมมีการศึกษาตํานานอุรังค
ธาตุ (ตํานานพระธาตุ) ที่ทําใหมองเห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธกับพื้นที่ตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจศึกษา “ตํานานอุรังคธาตุกับเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมของผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในอดีตผาน
ตํานานอุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม)

วิธีการศึกษา
การศึกษา “ตํานานอุรังคธาตุกับเครือ ขายความสัม พันธท างเศรษฐกิจและสังคมของผูค นในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง” เปนการหาคําตอบจากบริบท (Context) ของเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ตํานานถูกสรางขึ้น โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Approach) ศึกษาจากหลักฐานเอกสาร “ตํานาน
อุรังคธาตุ” (ตํานานพระธาตุพระพนม) ฉบับการพิมพครั้งที่สาม (พ.ศ. 2537) เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “วรรณกรรมสองฝงโขง” ที่กรมศิลปากรเปนผูชําระรวมทั้งมีการจัดวรรคตอนใหมเพื่อความเขาใจในการ
อา นที่ง า ยขึ้ น รวมทั้ง ศึ ก ษาเอกสารประวั ติ ศ าสตรล าวและบัน ทึ ก การเดิ น ทางของชาวต า งชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
การศึกษานี้ขอมูลเปนประเภท “นิทานและตํานานปรัมปรา” ซึ่งมักเปนเรื่องเลาที่มีการใชภาษาพิเศษ (ศิราพร ณ
ถลาง . 2548 : 31) ผูศึกษาจึงใชแนวคิดเรื่อง “พื้นที่” (Space) จากงาน The Production of Space ของ Henri
1

คําวา “ปาท” หรือ “บาท” หมายถึง ตีนหรือเทา
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Lefebvre เปนเครื่องมือและกรอบแนวทางในการตีความทําความเขาใจกับความหมายของเนื้อเรื่อง งานของ
Lefebvre แบงการศึกษา “พื้นที่” (Types of Space) ออกเปน 3 ประเภทคือ พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space )
พื้นที่ภายใน (Mental Space) และพื้นที่ทางสังคม (Social Space) (Lefebvre. 1991 : 14) แต Lefebvre มองวา
“พื้นที่” ที่เปนอาณาบริเวณที่สิ่งตางๆ มาปะทะประสานกันอยางหลากหลาย เปนบริเวณซึ่งเคยเขาใจวาแบงแยก
ออกจากกันทางกายภาพ จิตใจ รูปธรรมและนามธรรม ตางมีปฏิสัมพันธและสงอิทธิพลแกกันและกันในอาณา
บริเวณที่เรียกวา “พื้นที่ที่สาม” (Third Space) อันไดแก พื้นที่ทางสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ พื้นที่ที่สามเปน
อาณาบริเวณซึ่งพื้นที่อีกสองแบบมาปะทะประสานกัน
การศึกษาตํานานอุรังคธาตุหรือตํานานพระธาตุพนม จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูศึกษาตองการนําเสนอพื้นที่
ลุมน้ําโขงที่มิใชเพียงพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น หากแตเปนการนําเสนอพื้นที่ของลุมน้ําโขงในสถานะของตํานาน
ที่นําเสนอภาพตัวแทนของพื้นที่ (Representation of Space) ดวยการนําเสนอพื้นที่ทางกายภาพที่เชื่อมโยงกับ
การสรางพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นที่สังคมและพื้นที่ทางความคิด และเมื่อเชื่อมโยงตํานานกับประเด็นสําคัญ
ขางตน ตํานานอุรังคธาตุจึงเปนตัวบท (Text) สําคัญที่ทําใหเห็นบริบท (Context) ของเครือขายความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตํานานนี้ถูกสรางขึ้น นําไปสูการเชื่อมโยงกับการทําความเขาใจบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคม (Socio-Economic Context) อันเปนพื้นฐานสําคัญของความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (The Greater Mekong Sub-region หรือ GMS) และผูศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis)

ผลการศึกษา
ตํานานอุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม) มีเนื้อหาสรุปวา สมัยกอนพระพุทธเจานิพพาน พระองคได
เสด็จมาพรอมกับพระอานนทและหยุดอยูที่แคม “หนองคันแทเสื้อน้ํา” (เมืองเวียงจันทในปจจุบัน) พระพุทธเจา
พยากรณเรื่องราวของบานเมืองที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้และพระอรหันตนําเอาพระธาตุสวนตางๆ ของพระพุทธ
องคมาไวที่บริเวณแถบนั้น พระพุทธองคลองใตผานสถานที่ตางๆ ซึ่งอยูริมสองฟากแมน้ําโขงและเกิดเปน
นิทานปรัมปราของสถานที่นั้นๆ เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค ในที่สุดพระพุทธเจาเสด็จเขาเขตเมืองศรีโคตรบูร
(ประมาณแนวเขตอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนมลงไปทางใต) และพํานักที่ดอยกัปปนคีรีหรือ “ภูกําพรา”
(ที่ตั้งพระธาตุพนมในปจจุบัน) พญาศรีโคตรบูรนิมนตพระพุทธเจาไปรับบาตรที่ในเมือง ตลอดจนถือบาตรของ
พระองคมาสงยังภูกําพรา และตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาในอนาคต ในครั้งนี้พระพุทธองคพยากรณถึง
อนาคตของพระยาศรีโคตรบูรวาจะไปเกิดที่เมืองรอยเอ็จประตู (จังหวัดรอยเอ็จ) ชาติหนึ่ง และเกิดเปนพญาสุ
มิตตธรรมวงศา เมืองมรุกขนคร (เหนืออําเภอธาตุพนมขึ้นไปประมาณ 6 กิโลเมตร) อีกชาติหนึ่งและ “ฐาปนา”
พระอุรังคธาตุไวที่ภูกําพรา
จากนั้นพระพุทธเจาเสด็จกลับแวะเมืองหนองหานหลวง (จังหวัดสกลนคร) เทศนาธรรมใหพญา
สุวรรณภิงคารฟงพรอมประทับรอยพระบาทไวแลวเสด็จไปยังดอยลูกหนึ่ง (ภูเพ็กในจังหวัดสกลนคร) แลวเรียก
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“พระมหากัสสปะ” จากนครราชคฤห (อินเดีย) มาสั่งวา เมื่อพระองคนิพพานใหนําเอา “อุรังคธาตุ” (กระดูกสวน
หนาอก) ของพระพุทธเจามาประดิษฐานไวที่ภูกําพรา จากนั้นเสด็จไปภูกูเวียน (ภูพระบาท อําเภอบานผือ
จังหวัดอุดรธานี) เกิดเรื่องเกี่ยวเนื่องกับทาวบารถกับนางอุษา แลวพระพุทธเจาเสด็จกลับตอไปไวรอยพระบาทที่
ดอยนันทกังรี(หลวงพระบาง) และพยากรณวาเมืองที่หนองคันแทเสื้อน้ํา (เวียงจันท) ในภายหลังจะเสื่อมสูญไป
และมีพญาตนหนึ่ง (ฟางุม-กษัตริยลาวลานชาง) มาทํานุบํารุงพุทธศาสนาในที่เมืองหลวงพระบาง เมื่อภายหลัง
เมืองนี้เสื่อมลงพุทธศาสนาจะกลับไปรุงเรืองที่เมืองเวียงจันทสืบตอไป
ภายหลังจากพระพุทธเจานิพพาน 8 ป พระมหากัสสปะพรอมดวยพระอรหันต500 องคไดนําพระ
อุรังคธาตุมาสูแหลมทองผานทางเมืองหนองหานหลวง พญาสุวรรณภิงคารและพญาคําแดงเจาเมืองหนองหาน
หลวงและหนองหานนอยออกมาตอนรับ มีการสรางเจดียแขงกันเพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุระหวางผูหญิงและ
ผูชาย ผูชายสรางพระธาตุภูเพ็ก (สกลนคร) ผูหญิงสรางพระธาตุนารายณเจงเวง (สกลนคร) ผลปรากฏวาผูหญิง
ใชกลมารยาเอาชนะสรางเสร็จกอน แตพระมหากัสสปะไมบรรจุพระอุรังคธาตุเนื่องจากพระพุทธเจาไมไดสั่งไว
คงใหไวแตพระอังคารธาตุ (ขี้เถา) จากนั้นพระมหากัสสปะมาที่ภูกําพราโดยมีพญาสุวรรณภิงคารและพญาคํา
แดงตามมาด ว ย พญานั น ทเสนเจ า เมื อ งศรี โ คตรบู ร ทํ า การต อ นรั บ (พญาศรี โ คตรบู ร ผู พ บพระพุ ท ธเจ า
สิ้นพระชนมไปแลว พญานันทเสนเปนนองครองราชยตอมา) ขณะนั้นพญาจุฬนี (เมืองเว) และพญาอินทปตฐ
(เมืองพระนคร กัมพูชา) ทราบขาวจึงมารวมกันชวยกออูบมุงเพื่อฐาปนาพระอุรังคธาตุ ครั้งนั้นพระอุรังคธาตุ
กระทําปาฏิหาริยใหพระมหากัสสปะทราบวาไมตองการใหมีการฐาปนา เพราะพระพุทธองคมิไดทํานายไววา
ใหมีการฐาปนาในครั้งนี้ พญาทั้ง 5 จึงเพียงประดิษฐานพระอุรังคธาตุภายในอูบมุงทําประตูไมปดไว และ
อธิษฐานขอใหสําเร็จเปนพระอรหันตในชาติหนา เมื่อพญาทั้ง 5 เสด็จกลับบานเมืองแลว พระวิษณุกรรมลงมา
ทําการแกะสลักลายอูบมุง เทวดาทั้งหลายมาชุมนุมบูชาและกําหนดหนาที่กันเพื่อมาเฝาดูแลองคพระธาตุ
เรื่องกลาวยอนไปถึงพญาศรีโคตรบูรผูมีโอกาสถือบาตรของพระพุทธเจาวา ในระยะเวลาใกลเคียงกับ
พระพุทธเจานิพพาน พระองคสิ้นพระชนมและไปเกิดเปนโอรสของเจา “เมืองสาเกต” (รอยเอ็จ) ชื่อ “สุริย
กุมาร” สวนที่เมืองศรีโคตรบูรนั้น “พญานันทเสน” ผูนองครองเมืองแทน (คือผูที่รวมสรางอูบมุงพระธาตุพนม)
เจาเมืองสาเกตชื่อ “ศรีอมรนี” เปนเพื่อนและไปอยูเที่ยวเลนกับ “พญาโยธิกา” แหงเมืองกุรุนทนคร (อยุธยา) ผู
สหาย และครองเมืองรวมกันจึงเปลี่ยนชื่อเมืองกุรุนทนครเปนเมือง “ศรีอโยธยา” ตามชื่อพญาทั้งสอง ภายหลัง
บวชเปนปะขาวมีฤทธิ์เดชมาก ทิ้งเมืองสาเกตไวจนสุริยกุมารอายุ 16 ป จึงใหครองเมืองสาเกตแทน พญาทั้งสอง
เที่ยวไปตีเมืองตางๆ ถึงรอยเอ็ดเมืองเอามาอยูในอํานาจของสุริยกุมาร เมืองสาเกตจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาเมือง
“รอยเอ็จประตู” นอกจากนี้ยังมีเรื่องแทรกเกี่ยวกับกําเนิดแมน้ําอู แมน้ํางึม แมน้ําปง แมน้ํามูล แมน้ําชี และหนอง
หานในครั้งปฐมกัลป ตามความเชื่อดั้งเดิมเรื่องพญานาคในนิทานปรัมปราของคนไทย-ลาวสองฝงโขง (พิเศษ
เจียจันทรพงษ. 2537 : 6-9) จากเนื้อเรื่องดังกลาวพบวา การเดินทางประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจาใน
พื้นที่ตางๆ แถบลุมน้ําโขง มีพุทธพยากรณและกลาวถึงการกําเนิดของสถานที่ตางๆ ที่เชื่อมโยงกันระหวางเมือง
ตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําโขง โดยสามารถวิเคราะหตัวบทของตํานานได 3 ประการคือ
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1. อุรังคธาตุในสถานะตํานานทางภูมิศาสตรของลุมน้ําโขง
ตํานานอุรังคธาตุแสดงใหเห็นพื้นที่ทางภูมิศาสตรของลุมน้ําโขงหลายประการ เชน ตําแหนงที่ตั้งและ
อาณาบริเวณของเมือ งหรือ รัฐโบราณ รวมทั้งกลาวถึงลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นที่ทางกายภาพ (Physical
Space) ในแถบลุมน้ําโขงที่สอดคลองกับ “ชื่อบานนามเมือง” (Place Name) ประกอบดวยเมืองตางๆ ดังนี้
เมืองศรีโคตรบูร ครั้งแรกตั้งอยูบริเวณริมปากน้ําเซบั้งไฟทางเบื้องใต ลึกเขาไปประมาณ 15 กิโลเมตร
ปจจุบันอยูบริเวณบานหนองเรือทอง เมืองไซบุรี แขวงสะหวันเขต ตรงกันขามกับบานสะดือนอย เมืองหนอง
บก แขวงคํามวน ประเทศลาว (เข็มพอน แสงประทุม. 2008 : 3) นับไดวาเมืองศรีโคตรบูรมีความสําคัญทั้งสอง
ฝากฝงแมน้ําโขงตั้งแตเขตจังหวัดหนองคายลงไปจนถึงเขตจังหวัดอุบลราชธานี มี “ภูกําพรา” หรือ “ดอยกปณ
คีรี” อันเปนที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) ตั้งอยูทางฝงขวาของแมน้ําโขง ใกลกับลําเซบั้งไฟที่
ไหลออกแมน้ําโขงตรงขามพระธาตุพนม สมัยตอมาจึงยายเมืองมาอยูทางฝงขวาของแมน้ําโขงและมีชื่อใหมวา
เมือง “มรุกขนคร”
เมืองหนองหานหลวง ตั้งอยูบริเวณหนองหาน จังหวัดสกลนคร อันเปนที่ราบลุมตอนในทางฝงขวา
ของแมน้ําโขง หนองหานเปนแหลงตนน้ําของลําน้ําก่ําไหลออกสูแมน้ําโขงบริเวณบานน้ําก่ําทางทิศใต ใกล
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในเมืองหนองหานหลวงมีศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คือพระธาตุเชิงชุมที่กอสวม
รอยพระพุทธบาทไว และพระธาตุนารายณเจงเวงที่บรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจา
เมืองหนองหานนอย อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของหนองหานหลวง คือบริเวณหนองหาน อําเภอ
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานีในปจจุบัน หนองหานนอยตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมตอนเหนือของลําน้ําชี เปนแหลง
ตนน้ําของลําน้ําปาวไหลลงทางใตออกไปรวมกับลําน้ําชีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
เมืองอินทปฐนคร ตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําโขงทางทิศใต อินทรปฐนครเปนเมืองกัมพูชาโบราณ มี
ศูนยกลางอยูที่เมืองพระนคร (อังกอร)
เมืองสาเกต หรือ รอยเอ็จประตู ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองศรีโคตรบูร บริเวณลุมน้ําชีใน
เขตจังหวัดรอยเอ็ดในปจจุบัน
เมืองกุรุนทนคร หรือ อโยธยา เปนชื่อรัฐโบราณในตํานานอุรังคธาตุ ตั้งอยูบริเวณลุมน้ําเจาพระยาที่
หางไกลออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองศรีโคตรบูร กุรุนทนครหรืออโยธยามีอีกชื่อหนึ่งวา “ทวารา
วดี” (กรมศิลปากร. 2537 : 89)
เมืองจุฬนี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําโขง เปนเมืองโบราณของชาวเวียตนามตั้งแตบริเวณตังเกี๋ย
ลงมาจนถึ ง ตอนกลางประเทศที่ รู จั ก กั น ในนามอาณาจั ก รกวางนาม (Quang-nam) มี เ มื อ งเว เ ป น ราชธานี
(มาซูฮารา. 2546 : 103)
จากตําแหนงที่ตั้งเมืองศรีโคตรบูรเปนเมืองสําคัญที่มีองคพระธาตุพนมเปนศูนยกลาง ระยะตอมามีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่ตั้งของบานเมือง แตวามีอยูในเฉพาะบริเวณที่อยูใกลกับพระธาตุพนมเทานั้น เชน เมือง
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หนองหานหลวงและหนองหานน อ ยเกิ ด น้ํ า ท ว มเมื อ งล ม จมทํ า ให ผู ค นอพยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐานในบริ เ วณ
หนองคันแทเสื้อน้ํา ใกลริมฝงแมน้ําโขงเขตจังหวัดหนองคายและเวียงจันท (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2546 : 15)
รวมทั้งการยายเมืองศรีโคตรบูรมาอยูทางฝงขวาของแมน้ําโขงที่เมืองมรุกขนคร จากนั้นยายขึ้นไปบริเวณเขต
เมืองเกาศรีโคตรบูร ใกลเมืองทาแขก แขวงคํามวน ประเทศลาว ตําแหนงที่ตั้งของรัฐโบราณที่อยูรวมสมัยใน
ตํานานอุรังคธาตุดูไดจากภาพประกอบ 1
ตํานานอุรังคธาตุยังนําเสนอตํานานการเกิดแมน้ําสายสําคัญๆ โดยผานการกระทําของนาคเชน แมน้ําอู
แมน้ําพิง แมน้ํางึม แมน้ําโขง แมน้ํามูลนทีและแมน้ําชีวายนที เปนตน การกําเนิดของแมน้ําสายตางๆ นั้นตํานาน
กลาวไววา เนื่องมาจากนาคสองตัวที่เปนมิตรสหายกันอยูในหนองแส ชื่อ “พินทโยนกวติ” เปนใหญอยูหัว
หนอง อีกตัวหนึ่งชื่อ “ธนะมูลนาค” เปนใหญอยูทายหนอง นาคทั้งสองตั้งสัตยปฏิญาณวาหากไดสัตวใดมาเปน
อาหารจะแบงปนกันอยางยุติธรรม ครั้งแรกธนะมูลนาคไดชางสาร แตครั้งที่สองพินทโยนกวติไดเมนมาแบง
ซึ่งธนะมูลนาคกินแลวไมพออิ่ม อีกทั้งยังเกิดกินแหนงแคลงใจเมื่อเห็นขนเมนมีขนาดใหญทําใหคาดเดาวาสัตว
ตัวนี้มีขนาดใหญมาก แตกลับแบงมาใหนอยกวาที่ควรเปน ธนะมูลนาคจึงคิดวาพินทโยกนกวตินาคแบงเนื้อ
อยางไมเปนธรรม นาคทั้งสองจึงทะเลาะวิวาทกัดกันในหนอง เปนเหตุใหน้ําขุนมัว ทั้งยังทําใหดินลึกเปนคลอง
และเป น แม น้ํ า สายต า งๆ เช น ใช อ กคุ ย ควั ก ให เ ป น แม น้ํ า ออกไปเรี ย กว า “อุ รั ง คนที ” หรื อ แม น้ํ า อู
สวนพินทโยนกวตินาคคุยควักแมน้ําออกไปทางเมืองเชียงใหมเรียกชื่อวาแมน้ําพิง และเมืองโยนกวตินครตาม
ชื่อนาค เปนตน
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งของเมืองโบราณและแผนผังเสนทางเสด็จของพระพุทธเจา
การทะเลาะกันของนาคทั้งสองทําใหนาคและเงือกงูตัวอื่นตองคุยควักดินเพื่ออพยพหนีไปอยูยังที่อื่น
อันเปนผลใหเกิดแมน้ําหลายสายเชน แมน้ํามูลนที แมน้ําชีวายนที และแมน้ํางึมเปนตน ดัง เนื้อความวา “นาค
ทั้งหลาย มีสุวรรณนาค พุทโธธปาปนาค ปพารนาค สุกขรนาค และหัตถีศรีสัตนาค เปนตน อยูในน้ําหนองนั้น
ไมไดดวยเหตุวาน้ํานั้นขุนจึงขึ้นมาอาศัยอยูตามริมน้ําที่นั้น ผีทั้งหลายเห็นวานาคเหลานั้นหวงแหนและจักมาชิง
กินกับเขาดวย ผีเหลานั้นจึงกระทําใหเปนอันตรายแกนาคเหลานั้นดวยประการตางๆ ลางตัวก็ตายไปถึงแมเงือกงู
ก็เช น เดีย วกั น สัต วทั้ง หลายเหล า นั้น จึงพากั นหนีอ อกไปตามแม น้ํา อุรั งคนที ไปเที่ ย วแสวงหาที่ อ ยู ลี่ผี ส าง
ทั้งหลาย เงือกงูทั้งหลายเหลานั้นจึงลองหนีไปตามลําแมน้ําของ ทางใตศรีสัตนาคนั้นอยูเสมอดอยนันทกังรี
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สุวรรณนาคนั้นอยูปูเวียน พุทโธปาปนาคนั้นก็คุยควักแตที่นั้นเกลื่อนพังทลายเปนหนองบัวบานแลวก็อยูที่นั้น
นอกจากนั้นตัวใดปรารถนาอยูที่ใดก็ไปอยู ณ ที่นั้น สวนเงือกงูทั้งหลายก็อยูเปนบริวารแหงนาคนั้นทุกแหง”
(กรมศิลปากร. 2537 : 90-91) นอกจากนี้อุรังคธาตุยังแสดงใหเห็นวาสถานที่สําคัญในตํานานที่มีความเชื่อมโยง
กันเปนพื้นที่ที่พระพุทธเจาเสด็จไปและประทับรอยพระบาท อันกอใหเกิดตํานานการเกิดชื่อสถานที่ (Place
name) อื่นๆ อีกมากมาย เชน
“ยังมีพญานาคตัวหนึ่งชื่อวา สุกขนาค หัตถีเนรมิตเปนชางพลายถือดอกไมเขามาขอเอารอยพระบาท
พระพุทธองคทรงประทับรอยพระบาทไวที่แผนหินริมแมน้ําชั่วเสียงชางรองไดยิน ชางตัวนั้นก็เขาไปไหว
อุปฐากดวยงวงยกขึ้นใสหัวแลวก็หลีกหนีไป น้ําที่นาคตัวนั้นอยูเรียกวา เวินสุข แลวคนทั้งหลายไดพรอมกันเอา
ทองมาหลอเปนพระพุทธรูปใหญเทาองคพระตถาคตประดิษฐานไว ณ ที่ฉันเพลนั้น พญานาคตัวนั้นจึงเอารูป
พระพุทธองคหนีไปจากที่นั้นไปไวในแมน้ํา ณ ที่อยูแหงตน คนทั้งหลายจึงไดเรียกที่นั้นวา เวินพระเจามาถึง
กาลบัดนี้” (กรมศิลปากร. 2537 : 41) อีกทั้งกลาวถึงพระบาทเวินปลาที่พระพุทธเจาอธิษฐานรอยพระบาทไวที่
กอนหิน ดังเนื้อความวา “แตนั้นพระพุทธองคจึงเสด็จไปสูเมืองศรีโคตรบองเพียงที่อยูแหงพญาปลาตัวหนึ่ง
พญาปลาตัวนั้นไดเห็นพระรัศมีของพระพุทธองคจึงไดพาบริวารลองไปตาม พระพุทธเจาไดตรัสวา “พญาปลา
ตัวนี้จักมีอายุยืนตลอดถึงพระอริยเมตไตรยโพธิสัตวลงมาตรัสเปนพระพุทธเจา จึงไดจักจุติจากชาติปลามาเกิด
เปนมนุษย แลวออกบวชเปนภิกษุในสํานักพระพุทธเจาพระองคนั้น... เมื่อพญาปลาตัวนั้นไดยินพระพุทธ
พยากรณอันนี้ก็ชื่นชมยินดียิ่งนัก จึงมาคํานึงนึกแตในใจวา อยากจะไดรอยพระบาทของพระศาสดาไวเปนที่
สักการะ พระพุทธองคทรงทราบจึงทรงพระเมตตาอธิษฐานรอยพระบาทไวที่โหงนหิน1ในน้ําที่นั้น คนทั้งหลาย
จึงเรียกที่นั้นวาพระบาทเวินปลามาเทากาลบัดนี้” (กรมศิลปากร. 2537 : 41)
การกลาวถึง “เวิน” จํานวนมากแสดงใหเห็นวา “พื้นที่ทางกายภาพ” ของแมน้ําโขงประกอบดวยเวิน
จํานวนมาก อันเกี่ยวเนื่องกับการมีสายน้ําหลายสายในบริเวณนี้ เพราะคําวา “เวิน” หมายถึง กระแสน้ําไหล
ปะทะกับแกงหรือโขดหินทําใหเกิดกระแสน้ําไหลเชี่ยววนชาวบานเรียกวา “เวิน” หรือ “วังเวิน” เปนพื้นที่ที่มี
อันตรายแหงหนึ่งของแมน้ําโขง ดังนั้นจึงเปนที่นาสังเกตไดวา เวินตางๆ มักเปนสถานที่ที่มีนาคหรือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่ชาวบานเชื่อวาศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู อีกทั้งเปนสถานที่พระพุทธเจาประทับรอยพระบาท อันเกี่ยวของ
กับกุศโลบายในการสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทับซอนพื้นที่สาธารณะที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจและสังคม

1

กอนหิน
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2. อุรังคธาตุกับการสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทับซอนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางการเมืองในลุมแมน้ําโขง
ตํานานกลาวถึงการครอบครองพื้นที่ของผูที่มีอํานาจเดิมคือ พวกนาค ผีเสื้อน้ําเสื้อบก และยักษ
ตั้งแตชวงกอนที่พระพุทธศาสนาเขามาในแถบลุมน้ําโขงในเนื้อความวา “เมืองสุวรรณภูมินี้เปนที่อยูแหงนาค
ทั้งหลายมีสุวรรณนาคเปนเคา แลผีเสื้อน้ําเสื้อบกยักษทั้งมวล ภายหนาโพนคนฝูงอยูในเมืองอันนี้แมนรูธรรมก็ดี
จะเลือกหาผูมีสัจจะไดยากนัก แลจักเหลานาคาที่ปนแผไปมาเปนหลายแหงหลายชื่อ บางพองจักเชื่อบุญคุณแกว
ทั้งสามสิ้น บางพองจักเชื่อบุญคุณแกวทั้งสามถอง1หนึ่งและจักเชื่อมิจฉาทิฏฐิสวนหนึ่ง บางพองจักเชื่อบุญคุณ
แกวทั้งสามสองสวนและจักเชื่อมิจฉาทิฏฐิสวนหนึ่ง บางพองจักเชื่อบุญคุณแกวทั้งสามสวนหนึ่งจักชื่อถือ
มิจฉาทิฏฐิสองสวน บางพองก็บเชื่อบุญคุณแกวทั้งสามสักอัน จักถือมิจฉาทิฏฐิกรรมอันเปนคลองแหงอบายทั้ง
4 สิ่งเดียว” (กรมศิลปากร. 2537 : 33) พุทธวาจาของพระพุทธเจาบอกใหรูวา “คนพื้นเมืองกลุมชาติพันธุตางๆ”
ในสุวรรณภูมินี้ตางก็มีความเชื่อที่แตกตางกัน หากใชพุทธศาสนาเปนเกณฑแลวมีทั้งฝายที่นับถือศาสนาและ
ฝายที่เรียกวามิจฉาทิฐิเนื่องจากไมไดยอมรับนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นกอนที่พระพุทธเจาเสด็จมานั้นมีนาคเปนผู
ครองพื้นที่อยูแลว โดยผานการนําเสนออํานาจดั้งเดิมซึ่งเปนความเชื่อที่เชื่อมโยงโลกทัศนดั้งเดิมบริเวณลุมน้ํา
โขงที่นับถือนาคและผีสางเทวดาศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ซึ่งอาจตีความสิ่งตางๆ เหลานี้วาเปนความเชื่อรวมกันของกลุม
ชนแถบสุ ว รรณภู มิ ที่ มี ค วามเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ ห รื อ ความเชื่ อ เรื่ อ งวิ ญ ญาณนิ ย ม
(Animism)
ลุมน้ําโขงจึงเปนพื้นที่ที่มีสองกลุมอํานาจสําคัญมาปะทะกันผานพื้นที่ทางความคิด (Mental Space)
สองกลุมคือ พื้นที่ความคิดของกลุมที่เชื่ออํานาจของนาคและวิญญาณนิยม กับพื้นที่ทางความคิดของกลุมที่นับ
ถือพุทธศาสนา ดังนั้นการทําใหคนกลุมตางๆ ยอมรับนับถือศาสนาพุทธโดยผานการสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ
ดังเชน การสรางรอยพระพุทธบาทในพื้นที่ “เวิน” ตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการสรางพื้นที่ทางการเมืองดวย ทําใหชน
เผาพื้นเมืองยอมรับนับถือพุทธศาสนาและทําใหพุทธศาสนาผนวกรวมกับความเชื่อดั้งเดิมในลักษณะที่มีอํานาจ
ที่ เ หนื อ กว า ผ า นตํ า นานที่ ส ร า งภาพแทนความจริ ง ให เ ห็ น ว า คนทั้ ง หลายรวมทั้ ง นาคยอมรั บ อํ า นาจของ
พระพุทธเจาเหนือตน “การสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ทางพุทธศาสนาจึงเปนสิ่งที่ถูกผูนํานํามาใชเพื่อสรางพื้นที่ทาง
การเมืองเพื่อการครอบครองพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางความคิดเพื่อสรางพื้นที่การปกครอง
การประทั บ รอยบาทของพระพุ ท ธเจ า ในสถานที่ ต า งๆ จึ ง มี ห มายความว า เป น การยึ ด พื้ น ที่ ท าง
ภูมิศาสตรกายภาพ พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางความคิดที่ประสานใหเขากับพุทธศาสนาซึ่งเปนความเชื่อใหม
อีกทั้งเนื้อหาในตํานานยังใหพระธาตุของพระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยเหนือธรรมชาติเพื่อใหเกิดความอัศจรรย
นาเลื่อมใสและอยูเหนืออํานาจปาฏิหาริยดั้งเดิมดวย เพื่อทําใหคนในพื้นที่ลุมน้ําโขงที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ มีกลุมอํานาจหลายกลุมยอมรับอํานาจใหมวาเหนือกวา การตีความดังกลาวขางตนสอดคลองกับที่
ศิราพร ณ ถลาง กลาวถึงความขัดแยงระหวางความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อพุทธศาสนาในสังคมไทยและไทวา
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“ในสังคมวัฒนธรรมไทย-ไทนี้มีความขัดแยงในระบบความเชื่อทางศาสนาระหวางความเชื่อดั้งเดิมในเรื่อง
อํานาจเหนือธรรมชาติ (ซึ่งอยูในรูปความเชื่อเกี่ยวกับแถน ผีด้ํา ผีปูตา ผีปูยา ผีน้ํา ผีดิน ขวัญ เชน ขวัญขาว ขวัญ
วัว ขวัญควาย ขวัญชาง เปนตน) กับความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งผูปกครองรับเขามาและในที่สุดก็เขามาอยูในวิถี
ชีวิตชาวบานเชนกัน แตวิถีชาวบานตองพึ่งพาอํานาจเหนือธรรมชาติ จึงเกิดการปะทะกันทางความเชื่อวา “ใคร
จะมีบารมีมากกวากัน” และจะเลือกนับถือฝายใดดี ระหวางพุทธในรูปของพระพุทธเจา พระโพธิสัตว พระ
อินทร พระพรหม ฯลฯ กับฝายความเชื่อดั้งเดิมในรูปของพญานาค ยักษ ผีตางๆ แตทายที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย-ไท ก็คือ ไดมีการผสมผสานความเชื่อทั้งสองฝายเขาดวยกัน ซึ่งสวนใหญแลว ฝายความเชื่อดั้งเดิมได
ยอมแพใหแกฝายพุทธ” (ศิราพร ณ ถลาง . 2548 :309-310)
นอกจากการที่นาคศิโรราบอํานาจของพระพุทธเจาอันเปนการสรางพื้นที่ทางการเมืองของพระยา
ตางๆ แลว การเขามาประทับรอยพระพุทธบาทและการประดิษฐานพระธาตุในพื้นที่เมืองตางๆ ยังเปนสิ่งที่บง
บอกประเด็นสําคัญหลายประการ ตํานานอุรังคธาตุแสดงใหเห็นวาในสมัยกอรางสรางเมืองใหรุงเรืองและมั่นคง
แตละเมืองมีการแบงเปนชนใหญๆ ออกเปน 4 กลุมดวยกัน คือ ทาวพระยา ขุนนาง ชาวเมือง และกลุมชาติพันธุ
ตางๆ เชน การแสดงนัยไวตอนหนึ่งที่พระยาสุวรรณภิงคารกราบทูลวา พระศาสดาจักประดิษฐานรอยพระบาท
ไวดวยเหตุใด พระองคตอบวา “ดูรามหาราช ที่เปนบานเมืองตั้งพระพุทธศาสนาอยูเปนปกตินั้น แมมีเหตุควรไว
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ไปไว ดวยเหตุวาเปนที่หวงแหนแหงหมูเทวดาและพญานาคทั้งหลายและบานเมืองก็จัก
เสื่อมสูญ พระพุทธเจาทั้งหลายเทียรยอมไวยังรอยพระบาทไกลบานเมือง พระพุทธศาสนาก็จักตั้งอยูก้ําทายเมือง
และหัวเมือง” (กรมศิลปากร. 2537 : 45) หากพิจารณาขอความขางตนพบวา การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทมี
นัยสําคัญสองประการคือ เปนการสรางพื้นที่ทางสังคม (Place making) ผานอํานาจความเชื่อทางพุทธศาสนาเชน
พุทธศาสนาเขามาครอบครองพื้นที่ที่เปนที่หวงแหนของหมูเทวดาและนาค โดยประทับรอยพระบาทเอาไว
เพื่อใหศาสนาตั้งอยูที่หัวเมืองและทายเมือง อันเปนการสรางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อันเปนอาณา
บริเวณของเมือง สงผลถึงการบอกอาณาบริเวณพื้นที่อํานาจทางการเมืองของพระยาเมืองที่มีเหนือชาวเมืองและ
กลุมคนพื้นเมืองอีกดวย พุทธศาสนาจึงเปนสัญลักษณของอํานาจใหมที่สามารถเอาชนะอํานาจเดิมได ทั้งในแง
พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางความคิดและพื้นที่ทางการเมือง ดังที่ตํานานแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาไมเพียง
ไดรับการยอมรับจากชาวเมืองเทานั้น แมแตนาคหรือปลา รวมทั้งเทวดาทั้งหลายที่เปนอํานาจเหนือธรรมชาติ
ตางก็ยอมรับพุทธศาสนา
นอกจากประเด็นเรื่องการสรางพื้นที่ศักดิ์สิท ธิ์ที่เชื่อมโยงกับการสรางพื้นที่ทางการเมือ งแลว ยัง
เชื่อมโยงกับพื้นที่สาธารณะดวย เห็นไดจากการกลาวในอุรังคธาตุ เชน แมน้ําสายตางๆ และพื้นที่รอยพระบาท
รวมทั้งพื้นที่อาณาบริเวณการปกครองของเมืองตางๆ ลวนเชื่อมโยงกับพระพุทธเจาและภูกําพราหรือที่เรียกอีก
ชื่อหนึ่งวา “ดอยกปฺปนคิรี” ทั้งสิ้น ที่เปนเชนนี้เนื่องจากตํานานระบุวา พระพุทธเจาไดสั่งเสียไวกับพระอานนท
และพระกัสสปเถระหลายครั้งวาหากพระองคนิพพานแลวใหนําอุรังคธาตุมาสถิตไวที่ภูกําพรานี้ ดังความตอน
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หนึ่งวา “ดูรากัสสป ตถาคตนิพพานแลวเธอจึงนําเอาอุรังคธาตุตถาคตไวที่ภูกําพรานี้ อยางไดละทิ้งคําตถาคตสั่ง
ไวนี้เสีย” (กรมศิลปากร. 2537 : 49)
ความหมายของภูกําพราที่กลาวไวในอุรังคธาตุ คือ “กปฺปนคิริ แปลวา ดอยเข็ญใจเปนกําพรา” (กรม
ศิลปากร. 2537 : 66) และแสดงเหตุอันเปนที่มาของชื่อนี้ในตํานานวา “พระพุทธเจาอาศัยซึ่งพระยาติโคตรบูร
พระองคนั้นเมื่อชาติหนหลัง พระยาไดนําเอาลูกนกไขเตาและไขตะกวดมากินและขายเลี้ยงชีวิต ครั้งเกิดมาจึงได
เปนคนเข็ญใจและปราศจากบิดา มารดา บุตร ภรรยา และเสนาอํามาตยที่พึงใจ พระองคจักไดเปนผูฐาปนาพระอุ
รังคธาตุไวในดอยอันนี้ ๆ จึงไดชื่อวา ดอยเข็ญใจภูกําพราก็เพื่อเหตุอันนั้น” (กรมศิลปากร. 2537: 66) นอกจากนี้
ยังเนนย้ําความสําคัญของพระยาศรีโคตรบูรและพระยาทั้ง 5 ที่มารวมฐาปนาพระอุรังคธาตุ ดังความที่กลาววา
“อนึ่งพระพุทธเจาสั่งใหเอาพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานเปนภาษาบาลีวา อุรงฺคธาตุ ในดอยเข็ญใจ ตามที่พระ
ศาสดาตรัสวา พระยาติโคตรบูรเสมอออก พระยาเปนเชื้อหนอพุทธวงศา ทาวพระยาทั้ง ๕ ที่มาก็เปนเนื้อหนอ
พระอรหันต และเปนพระยาธรรมสืบพระพุทธศาสนา” (กรมศิลปากร. 2537 : 66)
เมื่อพิจารณาเนื้อความขางตนวิเคราะหไดวา “ความเปนกําพรา” หมายถึง พื้นที่ที่ไมมีบิดามารดา ไมมี
ญาติมิตร นั้นคือ “พื้นที่ไมมีใครเปนเจาของกรรมสิทธิ์” (No man’s Land) ดังนั้นภูกําพราจึงเปน “พื้นที่
สาธารณะ” หรืออาณาบริเวณพรมแดน (Frontier) ของเมืองหรือรัฐโบราณโดยรอบ ที่มีความหมายแตกตางจาก
การเปนเขตแดนประเทศ (Borderland) เชนรัฐชาติสมัยใหมในปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณ
กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศรีศักร วัลลิโภดมวา เปนการสรางดุลยภาพระหวางอํานาจศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) กับอํานาจ
สาธารณ (Profane) ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ อ ยู ใ นสํ า นึ ก ของความเป น มนุ ษ ย อํ า นาจอย า งแรกมาจากความเชื่ อ ในสิ่ ง
นอกเหนือธรรมชาติเปนสิ่งที่มนุษยเชื่อและสมมุติขึ้นมา มีสถาบันทางสังคมที่สรางขึ้นมาธํารงอํานาจนี้คือ
ศาสนา ทําหนาที่สําคัญในการจรรโลงศีลธรรม สวนอํานาจสาธารณคือ อํานาจที่มาจากตําแหนงหนาที่การงาน
และมนุษยที่ใชในการขับเคลื่อนการอยูรวมกันของมนุษย อํานาจนี้เปนสิ่งที่ “รัฐ” กระจายใหกับการแสวงหา
ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจและการเมือง แตเดิม “พื้นที่ทางสังคม” (Social Space) ของทองถิ่นดํารงอยูไดดวย
การสรางดุลยภาพของอํานาจทั้งสอง เห็นจากทุกหนวยทางสังคมลวนมีความสัมพันธกับอํานาจนอกเหนือ
ธรรมชาติ ความเชื่อในอํานาจศักดิ์สิทธิ์มองผานไดจากการชุมนุมของคนในการประกอบพิธีกรรมรวมกัน
ยอมรับในจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎขอหามเดียวกัน และที่สําคัญมีการสรางสํานึกใน
ทองถิ่นเดียวกันเห็นไดจากการสรางตํานาน (Myth) ความตางกันระหวางอํานาจศักดิ์สิทธิ์และอํานาจสาธารณ
นั้นมีผลทําใหเกิดความราบรื่นและปลอดภัยกับการอยูรวมกันของผูคนในทองถิ่น (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2544 :
220-224)
3. ตํานานอุรังคธาตุกับเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมในลุมแมน้ําโขง
เครือขายความสัมพันธในพื้นที่ที่ปรากฏในอุรังคธาตุนั้นสามารถแบงเปน 3 ระดับดวยกันคือ
เครือขายความสัมพันธในระดับรัฐหรือเมืองภายในพื้นที่ เครือขายความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูถูก
ปกครองหรื อ กั บ อํ า นาจในท องถิ่ น ของคนพื้น เมือ ง และเครือ ข ายความสัม พั นธข องพื้ นที่ลุ ม น้ํา โขงกับ รั ฐ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

14

ภายนอก โดยตํานานสรางพื้นที่ทางสังคมจากเครือขายความสัมพันธของระบบครอบครัวและเครือญาติ ดัง
เนื้อหาเสนอวากษัตริยทั้ง 5 พระองคมาสรางอูบมุงปดพระธาตุนั้นกลับชาติไปเกิดใหมอยูในเมืองตางๆ และเปน
พี่นองรวมญาติผานปริศนาธรรมวา “เขือไป ขามา ขาไป เขือมา” (กรมศิลปากร. 2537 : 64) ปริศนาธรรมนี้ชี้วา
พระยาทั้ง 5 พระองคนั้นกลับมาเกิดใหมหลายชาติในหลายเมืองทั้งเปนพี่นองรวมทองกันหรือเครือญาติกัน และ
การสรางความสัมพันธกันดวยการแตงงาน การสงเครือญาติไปปกครอง หรือการประกอบพิธีกรรมตางๆ
รวมกันอันเปนการสรางพื้นที่ทางสังคมที่เชื่อมโยงความสัมพันธรวมกัน
ส ว นความสั ม พั น ธ ใ นระดั บ ผู ป กครองกั บ ผู ถู ก ปกครองนั้ น เป น ความสั ม พั น ธ ที่ เ ชื่ อ มต อ กั น โดย
ผลประโยชน อํานาจการปกครอง ตามจารีตความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนา ดังขอสังเกตจากตํานานอุรังคธาตุ
แสดงใหเห็นวาบุรีจันอวยลวยแหงหนองคันแทเสื้อน้ําไดขึ้นเปนพระยาเพราะความชวยเหลือจากนาคและเทวดา
แสดงใหเห็นวาบุรีจันเปนผูกวางขวางและมีทั้งพระเดชกับพระคุณตอนาค (คนทองถิ่น) ทั้งกรวดน้ําอุทิศสวน
กุศลใหนาคอยูสม่ําเสมอ อีกทั้งยังจับตัวเอกจักขุนาคและสุคันธนาคไวเปนตัวตอรองกับสุวรรณนาคเพื่อใหนาค
ทั้งหลายชวยใหตนไดนาง “อินทสวางลงฮอด” ธิดาของทาวคําบางมาเปนภรรยา จนในที่สุดทาวคําบางได
อภิเษกสมโภชบุรีจันอวยลวยขึ้นเปนเจาบุรีจันพระสวามีนางอินทสวางลงฮอดพรอมทั้งมอบบานเมืองใหทั้งสอง
ภายหลังเปนทาวบุรีจันแลวทั้งนาคและเทวดาตางมีบทบาทในการรับผิดชอบดูแลอาณาประชาราษฎร
ทั้งหลายในพระนครอีกดวย โดยใหเทวดาดูแลตั้งแตคุมเหนือไปคุมใต สวนนาคนั้นใหรักษาศรีเมืองทั้ง 5 แหง
ภายใตจารีตประเพณีเดิมและพุทธศาสนา เชน“ที่นาใตแหงหนึ่ง ที่นาเหนือแหงหนึ่ง ที่พันทาวแหงหนึ่ง ที่หาด
ทรายผอหล่ําแหงหนึ่ง ที่คกคําแหงหนึ่ง นาคตัวใดอยูในที่เปนศรีเมืองใดก็ใหรักษาอยู ณ ที่นั้นเทอญ และขอให
นาคทั้งหลายไปเที่ยวดูแลรักษาเงือกงูที่เปนบริวารแหงทานทั้งหลาย อยาไดใหขบกัดผูคนที่ไมไดกระทําผิด
จารีตประเพณีเดิม จงชวยกันปกปกรักษาพระพุทธศาสนาบานเมืองรุงเรืองเหมือนดังทานนี้ และใหเขาทั้งหลาย
ตั้งอยูในไตรสรณคมณรักษากงจิตรแกวแหงพระพุทธเจาดวย ครั้งนั้น สุวรรณนาคไดยินคําของเทวดากลาว
ดังนั้นก็มีความยินดียิ่งนัก จึงแตงใหนาค 4 ตัวไปเปนลามเมืองสําหรับพิจารณาดูคุณโทษแหงราษฎรชาวเมือง
ทั้งหลาย ควรกัดใหกัด ควรกินใหกิน ลามทั้ง 4 ตัวนี้คือ กายโลหนาคหนึ่ง เอกจักขุนาคหนึ่ง สุคันธนาคหนึ่ง
อินทจักกนาคหนึ่ง ทั้ง 5 นี้เปนลามเมือง” (กรมศิลปากร. 2537: 105) เนื้อความขางตนแสดงใหเห็นวาเทวดาและ
นาคคงเปนขาราชบริพารและผูคนพื้นเมืองในทองถิ่น ดังนั้นชนพื้นเมืองเดิมในสุวรรณภูมิจึงเต็มไปดวยความ
หลากหลายทางกลุมชาติพันธุ
ดังนั้น “ภูกําพรา” จึงเปนทั้งพื้นที่ที่มีเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและ
ภายนอก เนื่องจากเปนพื้นที่สาธารณะและอาณาบริเวณพรมแดนที่จุดเชื่อมตอสําคัญของเมืองหรือรัฐโบราณใน
ภูมิภาค พื้นที่ภูกําพราเปนที่เชื่อมโยงกันของแมน้ําหลายสายจึงเปนจุดศูนยกลางรวมกันของพื้นที่ บริเวณนี้จึง
เปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่อุดมมั่งคั่งดวยแหลงอาหาร ของปา จึงเปนเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอทางการคาขาย
ของเครือขายเมืองหรือรัฐโบราณมาตั้งแตอดีต เห็นไดจากจดหมายเหตุของชาวยุโรปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2184
กลาวถึง “พอคาลาวสองคน” เดินทางไปขายครั่งขายกํายานที่เมืองปตตาเวีย (อินโดนีเซีย) โดยไปกับเรือสําเภา
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ของทาน “อาแบนตาสมาน” (Abel Tasman) และพอคาลาวไดรองขอตอผูสําเร็จราชการฮอลันดาใหสงทูตมา
ติดตอกับประเทศลาว (สิลา วีระวงส. 2535 : 118) จึงกลาวไดวาภูกําพรามีความสําคัญที่เชื่อมโยงระหวางลุมน้ํา
โขงตอนบน และตอนลาง รวมทั้งเวียดนามกลางและอยุธยาซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญในสมัยรัฐโบราณ ตามที่
มาซูฮารากลาววา เครือขายทางเศรษฐกิจในระหวางคริสตศตวรรษที่ 16-17 นั้นมีรูปทรงคลายกับสามเหลี่ยมโดย
มียอดบนคือ เมืองหลวงพระบาง สวนฐานคือ เมืองดานซายและเมืองธาตุพนม (มาซูฮารา. 2546 : 80) นอกจาก
เมืองธาตุพนมหรือบริเวณภูกําพราแลว ในระยะตอมายังมีเมืองอื่นที่มีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นเชนกัน
ดังบันทึกการเดินทางของทานวัน วุสตอบ (Van Wuysthoff) พอคาชาวฮอลันดากลาวถึงความสําคัญของเมือง
นคร(เมืองนครพนม ขณะนั้นตั้งอยูที่เมืองทาแขก) ที่มีความสัมพันธทางการคากับภาคกลางของเวียดนามเมื่อป
ค.ศ. 1641 (พ.ศ. 2184) วา “มีเสนทางหนึ่งที่เริ่มจากฝงแมน้ําโขง (เมืองนครพนม)ไปหาประเทศอานาม (เมืองเว)
ซึ่งมีระยะเดิน 22 วัน เชื่อแนวาเปนถนนซึ่งพวกจีนเขียนบอกไววาในศตวรรษที่ 7 มีหนทางเสนหนึ่งจากเมือง
วินมาสูราชจักรวันตัน (เวียงจันท) ซึ่งอยูติดกับประเทศกําปูเจีย (กัมพูชา)” (สิลา วีระวงส. 2535 : 10) และใน
ตอนอื่นของบันทึกทานวัน วุสตอบ (Van Wuysthoff) กลาวอยางชัดเจนวา “เดินทางจากโฮยอาน (ทางใตของ
เมืองเว) มาถึงนครพนมใชเวลา 22 วัน” เชนกัน (มาซูฮารา. 2546: 103)
สวนเสนทางคมนาคมหลักภายในระหวางธาตุพนมกับเวียงจันทนั้นนามี 2 เสนทางสําคัญคือ เสนทาง
ทางน้ําตามแมน้ําโขง ซึ่งระหว างเมืองธาตุพนมกับเวียงจันทนั้นไมมีเกาะแกงใหญแตอ ยางใดจึงทําใหการ
เดินทางสะดวกและปลอดภัย สวนอีกเสนทางเปนทางบกจากธาตุพนมผานเมืองหนองหานหลวงและหนองหาน
นอย หนองคาย และทั้งสองเสนทางคณะสํารวจชาวฝรั่งเศลนําโดย เอเจียน แอมอนิเย (Etienne Aymonier) เคย
ใชเดินทางจากธาตุพนมไปหนองคายเมื่อปลายป ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) (แอมอนิเย. 2539 : 115-134 ; 151-185)

สรุปและอภิปรายผล
ตํานานอุรังคธาตุชี้ใหเห็นพื้นที่ทางกายภาพบริเวณ “ภูกําพรา” ที่บรรจุพระอุรังคธาตุนั้นเปนบริเวณ
พื้นที่ศูนยกลางที่บรรจบกันระหวางแมน้ําหลายสายคือ แมน้ําโขงทางทิศ เหนือและทิศใต ลําน้ําก่ําทางทิ ศ
ตะวันตก และลํา เซบั้งไฟทางทิ ศตะวัน ออก และเปนพื้นที่มีความสําคัญ ที่พระยาทั้งหลายมารวมประกอบ
พิธีกรรม จนสรางภูกําพราใหกลายเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (พระธาตุพนม) ที่เชื่อมโยงกับอํานาจของผูปกครองซึ่งอยู
ในสถานะ “พระยา” รวมทั้งผูคนในแถบบริเวณลุมน้ําโขง พระยาทั้ง 5 พระองคจึงเปนตัวแทนอํานาจของเมือง
ทั้ง 5 คือ ศรีโคตรบูร หนองหานหลวง หนองหานนอย อินทปฐนคร (เมืองขอมพระนคร) และเมืองจุฬนี (เมือง
เว) และยังแสดงใหเห็นเครือขายความเชื่อมโยงระหวางพระยาเมืองอื่นอีกหลายเมือง จึงกลาวไดวา “อุรังคธาตุ”
เปนตํานานสําคัญที่แสดงใหเห็นการสรางพื้นที่ทางสังคม (Social Space) ผานพื้นที่ทางกายภาพ (Physical
Space))และพื้นที่ทางความคิด (Mental Space) ของคนลุมน้ําโขงสมัยโบราณ ผานการเชื่อมโยงของความเชื่อ
ดั้งเดิม กลุมชนดั้งเดิม และเสนการเดินทางประทับรอยพระพุทธบาท(Place making) เปนการสรางภาพตัวแทน
ความจริง อันเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ภายในของคนลุมน้ําโขงสมัยโบราณ สมัยลานชาง กระทั่งถึงปจจุบัน
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การฐาปนาและการปดอูบมุงพระอุรังคธาตุมีนัยสําคัญทางการเมือง รวมทั้งการทําใหพื้นที่กลายเปน
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซอนทับความเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อสรางอุบายในการใชพื้นที่รวมกันอยางเปนธรรม การ
วิเคราะหอุรั งคธาตุดังกล าวขางตนทําใหท ราบวา อุรังคธาตุเปนตํานานที่ส รางและใหความหมาย “พื้นที่”
(Space) ของลุมน้ําโขงอันแสดงใหเห็นขอมูลหลายดาน ทั้งสภาพภูมิศาสตรกายภาพของพื้นที่ตางๆ ในลุมน้ํา
โขงโดยมีภูกําพราเปนศูนยกลาง อีกทั้งยังนําเสนอเครือขายความสัมพันธระหวางเมืองตางๆ ในพื้นที่นี้เพื่อสราง/
นํ า เสนอเครื อ ข ายทางสั งคม ผ า นการเดิ นทางประทั บรอยพระบาทของพระพุท ธเจา รวมทั้ง แสดงให เห็ น
เชื่อมโยงวากษัตริยในตํานานนี้เปนกษัตริยในพงศาวดารลาวที่มีบุญญาธิการ สามารถกอสรางอูบมุงและฐาปนา
พระอุรังคธาตุอันเปนศูนยรวมใจของกษัตริย ขุนนาง ประชาชน และนาค อันอาจหมายถึงความเชื่อดั้งเดิมหรือ
ชนเผ า พื้ น เมื อ งที่ มี อํ า นาจดั้ ง เดิ ม ในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น อุ รั ง คธาตุ จึ ง เป น การนํ า เสนอภาพตั ว แทนของพื้ น ที่
(Representation of Space) ทั้งพื้นที่ทางกายภาพลุมน้ําโขง พื้นที่ทางความคิดภายใน พื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทาง
การเมือง เพื่อสราง/นําเสนอความสัมพันธของคนกลุมตางๆ ที่เชื่อมโยงกับการสรางพื้นที่ทางเศรษฐกิจและ
สังคม พื้นที่ทางความคิด และพื้นที่ทางการเมืองผานตํานานที่แพรหลายกันโดยทั่วไป ดังนั้นกลาวไดวา “ตํานาน
อุรังคธาตุ” มิใชตัวบทที่เปนพุทธตํานานเทานั้น หากแตดํารงอยูในสถานะที่สําคัญคือ เปนภูมิศาสตรตํานาน
และเอกสารทางประวัติศาสตรที่นําเสนอภาพตัวแทนของเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมในลุม
แมน้ําโขงตอนลางมาตั้งแตสมัยโบราณ
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คนรุนใหมกบั ความอยูรอดอยางยั่งยืนของชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนินทร วะสีนนท 1

บทนํา
ความเปนชุมชนไดดํารงอยูกับสังคมไทยมาอยางชานาน แตในระยะที่ผานมากวาครึ่งศตวรรษ ชุมชนได
ถูกทําลายลงไปอยางมากจากการพัฒนาตามกระแสหลักที่มุงเนนการสรางรายไดเปนหลัก สมาชิกในชุมชน
หลายๆชุมชนโดยเฉพาะสมาชิกในเครือขายอินแปง (ชนินทร วะสีนนท.2549) จึงรวมกันหาทางออกในการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนโดยยึดการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ไดดวยตนเอง ความเปนชุมชนเริ่มฟนกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง แตมีขอที่นาวิตกกังวลวาหากหมดยุคสมัยของคน
ที่ตอสูผจญกับอุปสรรคไปแลว ความยั่งยืนของความเปนชุมชนเครือขายอินแปงจะสามารถดํารงตนขามพนยุค
สมัยแหงกาลเวลาไดอยางไร จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับการสรางความยั่งยืนของชุมชน (ชนินทร
วะสีนนท. 2549) พบวา คนรุนใหมเปนคําตอบ คนรุนใหมกลายเปนความหวังของความยั่งยืนของชุมชน แต
อยางไรก็ตามคนรุนใหมที่สามารถอยูกับชุมชนไดนั้นตองมีกระบวนการสรรคสรางใหเกิดขึ้น เพราะหากปลอย
ใหเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใตกระแสโลกาภิวัตนนั้น คงเปนไปไดยาก นอกจากนี้การที่คนรุนใหมจะอยูกับ
ทองถิ่นไดก็มีองคประกอบที่เปนเงื่อนไขปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงอยูเชนกัน ดังนั้น การสรรคสรางคนรุน
ใหมใหอยูกับชุมชนกลายเปนเรื่องที่ทาทายตอความอยูรอดอยางยั่งยืนของความเปนชุมชนในสังคมไทยอยางยิ่ง

ผลพวงจากการพัฒนาตามกระแสหลัก
ในระยะแรกที่ประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแผนหลักในการพัฒนานั้น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรถูกกําหนดโดยภาครัฐเปนหลัก ตั้งแตการกําหนดทิศทางของการพัฒนา ที่
นําไปสูการกําหนดนโยบาย การแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ใหสวนราชการตางๆเขาไปดําเนินการ
โดยที่ ชุ ม ชนมี ห น า ที่ เ ป น เพี ย งผูร องรั บ การพั ฒ นาให ดีขึ้ น ตามความหมายของภาครัฐ ที่ ต อ งการใหเ กิ ด ขึ้ น
แนวทางดังกลาวทําใหชุมชนตกอยูในฐานะผูรอรับสวนแบงการพัฒนาจากภาครัฐจนไมสามารถลืมตาอาปากมา
เผชิญกับโลกแหงความเปนจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได การจัดการของภาครัฐในลักษณะนี้ ได
กลายเปนการทําลายความเปนชุมชนดั้งเดิมที่ดํารงคงอยูลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากภาครัฐไดนําแนวคิดการ
พัฒนาตามแนวคิดตะวันตกที่มุงเนนการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนใหสูงขึ้นไปเปนเปาหมายหลัก
ในการพัฒนาใหชุมชนมีความทันสมัยขึ้น โดยไดรับการตอกย้ําความเขมขนการพัฒนาตามแนวคิดดังกลาวจาก

1

อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การติดตอสื่อสารผานระบบสื่อสารประเภทตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน ตลอดจน เครื่องขยายเสียงของชุมชน ทํา
ใหกลายเปนตัวเรงการทําลายความเปนชุมชนดั้งเดิมใหรวดเร็วขึ้น
หลังจากการพัฒนาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยภาครัฐเปนหลักไดดําเนินการผานไป กลับพบวาชุมชนตกอยู
ในฐานะที่ยากจนมากกวาเดิม สูญเสียศักดิ์ศรีของความเปนชุมชนไปโดยปริยาย ตองรอรับการพัฒนาจากภาครัฐ
จนไมสามารถยืนหยัดแสดงบทบาทของชุมชนอยางเดนชัดตอไปได ความเปนชุมชนเริ่มสั่นคลอน ระบบ
ความสัมพันธถูกทําลาย และระบบคุณคาถูกแทนที่ดวยระบบมูลคา คนในชุมชนยิ่งตอสูยิ่งเกิดปญหาลงลึกจน
ยากที่จะหาทางออกจากปญหาได จึงกาวตามและถลําลึกลงสูกระแสหลักตามยุคสมัยแหงโลกาภิวัตน ที่มุงสูการ
แสวงหารายไดที่เปนตัวเงินเปนหลัก แตก็ไมไดตามที่หวัง ตามการชวนเชื่อถึงความสมบูรณแบบของหลักการ
ทุนนิยม ปญหากลับทวีความรุนแรงมากกวาเดิม จากการยากจนเพิ่มขึ้น เปนหนี้เปนสินมากขึ้น ความเปนชุมชน
ยิ่งเลือนหายไปอยางตอเนื่อง

ทางออกที่เปนทางรอดของชุมชน
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้ น สมาชิกในชุมชนของเครือขายอินแปงที่มีจุดเริ่มตนจากบานบัว ตําบล
กุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จึงเริ่มหันกลับมาศึกษาตนเอง เพื่อถามหาความตองการที่แทจริงของ
ชุมชน ทําใหแนวคิดการมีสวนรวมในแตละภาคสวนของชุมชน กลายเปนมรรควิธี (Means) ที่สําคัญ (ปาริชาติ
วลัยเสถียร. 2543 : 135) ในการแสดงบทบาทความเปนตัวตนของสมาชิกในองคกรหรือสถาบันของชุมชน
หลังจากที่ถูกกระแสกดทับมานานตั้งแตภาครัฐกําหนดนโยบายการพัฒนาจากบนลงลาง (Top-down) ใน
ขณะเดียวกันชุมชนไดหันไปใหความสําคัญกับแนวทางการจัดการทรัพยากรในชุมชนโดยยึดการพึ่งพาตนเอง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการกําหนดทิศทางการพัฒนาไดดวยตนเองมากขึ้น กลายเปนกระบวนทัศนใหม
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง (Community Empowerment) (เสรี พงศพิศ. 2546 : 17) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ใหความสําคัญกับการยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง การเสริมสรางศักยภาพ และการคืนอํานาจแกประชาชน ซึ่งทําใหชุมชนสามารถกําหนดนโยบาย และ
ทิศทางของชะตาชีวิตไดดวยตนเอง ความเปนชุมชนเริ่มฟนกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง การรื้อฟนระบบคุณคาและ
ระบบความสัมพันธแบบดั้งเดิมที่อาศัยการชวยเหลือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือแลกเปลี่ยน
เรียนรู มีระบบเสี่ยว ระบบวาน ตลอดจนการลงแขก กลับมาแสดงบทบาทในสังคมอยางเดนชัดเปนรูปธรรม
สามารถขจัดปญหาการเนนการสรางรายไดที่สั่งสมมานานใหจางหายลงไปได คนในชุมชนสามารถยืนหยัด
ตอสูจากการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีการทําเกษตรผสมผสาน เพื่ออยูเพื่อกิน
ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก มีของเหลือคอยขาย รายไดจึงไมใชเปาหมายของชีวิตอีกตอไป แตใชความ
มีอยูมีกินของชีวิตเปนตัวตั้ง กลายเปนการทวนกระแสหลักตามความทันสมัยที่เปนรูปธรรมที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน เปนที่พึ่งพากันภายในชุมชน และในระยะตอมา สามารถกาวขามเขตแดนสูภายนอก จากการขยายการ
พึ่งพาตนเองสูระดับการรวมกลุม เพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองใหสูงขึ้น เปนการขยายตลาดรองรับผลผลิตได
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โดยปริยาย ความเปนชุมชนไดขยายขอบเขตขามพนความเปนพื้นที่ ทําใหขยายขอบเขตความเปนชุมชนให
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 2554 พื้นที่เครือขายอินแปงไดครอบคลุมตําบลมากกวา 80 ตําบลในจังหวัด
สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ และมุกดาหาร

ขอวิตกกังวลตอความยั่งยืนของชุมชน
การที่ชุมชนเครือขายอินแปงสามารถยืนหยัดตอสู ทวนกับกระแสความทันสมัยในยุคสมัยแหงโลกา
ภิวัตน จนทําใหความเปนชุมชนกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งไดจนขามพนเขตแดนความเปนพื้นที่นั้น มีขอที่นาวิตก
กังวลตอความยั่งยืนของความเปนชุมชนวาจะสามารถดํารงตนขามพนยุคสมัยแหงกาลเวลาไดหรือไมอยางไร
หากหมดยุคสมัยของคนที่ตอสูผจญกับอุปสรรคขวากหนามมาแลวมากมาย จนสามารถยืนหยัดไดแลว หากไรผู
สืบทอดแนวคิดแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่ถูกรื้อฟนมาจากบรรพบุรุษรุนปูยาตายายใหกลับคืนมา ความ
เปนชุมชนจะอยูรอดปลอดภัยไดหรือไม หรือจะจางหายไปจากสังคมไทย จึงเปนหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของที่
จะตองชวยกันสรรคสรางคนรุนใหมมาทําหนาที่สืบทอดแนวคิดดังกลาว โดยเฉพาะคนในชุมชนเครือขาย
อินแปงเองตองตระหนักถึงความยั่งยืนดังกลาว ตองสรางผูสืบทอดแนวคิดใหเปนรูปธรรม ผานกระบวนการ
สรรคส รางที่ชัดเจน จะรอใหเกิดคนรุนใหมเองตามธรรมชาติมาสานตอแนวคิดดังกลาว คงเปนไปไดยาก
เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ไดดึงดูดคนเขาสูกระแสหลักของการพัฒนาที่เนนเงิน
เปนหลัก ระบบการศึกษาก็สรางคนสูระบบทุนนิยม โดยหางหายจากชุมชนออกไปทุกที คนจบปริญญาจึงรับกับ
ความเปนชุมชนดั้งเดิมไมได ไดรับปริญญาแตขาดปญญาที่จะเชื่อมโยงกลับสูชุมชน แลวจะหาคนมาสานสืบตอ
แนวคิดแนวทางการทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเองไดอยางไร ใครจะสามารถดํารงระบบคุณคาที่ถูก
รื้อฟนขึ้นมาได บทบาทของสถานศึกษาจึงตองหันกลับมาดูตัวเองเชนกันวาจะสามารถสนองตอบตอความเปน
ชุมชนไดมากนอยแคไหน ขอวิตกกังวลตอความยั่งยืนของความเปนชุมชนจึงกลายเปนปญหาที่ทาทายอยางมาก

การสรางความยั่งยืนของชุมชน “คนรุนใหม คือคําตอบ”
การที่ความเปนชุมชนของเครือขายอินแปงที่ไดรื้อฟนกลับคืนมา และจะสามารถดํารงความยั่งยืนผาน
กาลเวลาไดนั้น คนรุนใหม คือ คําตอบ โดยที่ค นรุนใหม หมายถึง เยาวชนที่ทําหนาที่สานตอแนวคิดแนว
ทางการทําเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานระบบคุณคาของ
การพึ่งพาอาศัยกัน หากมีคนรุนใหมที่เปนเยาวชนมาดําเนินกิจกรรมโดยยึดหลักการดังกลาวได ก็กลาวไดวา
ความเปนชุมชนสามารถยืนหยัดตอเนื่องขามพนกาลเวลาได กลายเปนการดํารงคงอยูของความยั่งยืนของความ
เปนชุมชนได ความเปนชุมชนก็จะอยูรอดปลอดภัยจากกระแสโลกาภิวัตนอยางหลีกเลี่ยงไมได
คนรุนใหมกลายเปนความหวังของความยั่งยืนของชุมชนเครือขายอินแปง แตความหวังเหลานี้จะ
เกิ ดขึ้นไดแ ละเปนจริงไดอยางไร คงตองชวยกัน หาคําตอบ ซึ่งการที่จะให บุคคลใดบุ คคลหนึ่งรั บผิ ดชอบ
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โดยตรงเพียงคนเดียว เปนเรื่องยากที่จะประสบผลสําเร็จลงไปได ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองเขามารับผิดชอบ
รวมกันในอันที่จะสรรคสรางคนรุนใหมใหเขามา ทําหนาที่อันสําคัญยิ่งเหลานี้ ซึ่งสืบเนื่องเชื่อมโยงมาสูคน
เมืองอยางตรงไปตรงมา เพราะหากขาดคนในชุมชนที่ทําเกษตรกรรมแลว จะมีใครทําอาหารใหคนเมืองได
บริโภค คนเมืองจึงไมอาจปฏิเสธความเกี่ยวของได

กระบวนการสรรคสรางคนรุนใหม
กระบวนการสรรคสรางคนรุนใหมของเครือขายอินแปงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความอยูรอดและ
ความยั่งยืนของชุมชน ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับชุมชนตองแสดงบทบาทตอการสรรคสรางคนรุนใหมอยางเปน
รูปธรรม เริ่มตั้งแตครอบครัว ตองมีการปลูกฝงแนวคิดความเชื่อ สรางความเชื่อมั่นตอการทําการเกษตร คนใน
ชุมชนเองตองไมกีดกัน แตตองเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดมีสวนรวมแสดงบทบาทในชุมชน ไมใชดูถูกเหยียด
หยามวาไมมีความสามารถ โดยเฉพาะผูนําในชุมชนตองใหความรูคําแนะนํา เปนกําลังใจใหคนรุนใหมสามารถ
ดํารงตนอยูในชุมชนได ภาครัฐโดยสวนราชการตางๆตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการสนับสนุนใหคนรุนใหม
สามารถแสดงบทบาทของตนเองได ไมใชทําหนาที่กํากับควบคุม แตตองเชื่อมั่นตอคนรุนใหมวามีศักยภาพที่
เพียงพอ สามารถจัดการตนเองและชุมชนได
อย า งไรก็ ต าม ในการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให ค วามเป น ชุ ม ชนของเครื อ ข า ยอิ น แปงเกิ ด ความยั่ ง ยื น ได
(ชนินทร วะสีนนท . 2551) การสรรค สร างคนรุนใหมตองมีกระบวนการสรรคส รางใหเกิดขึ้น จากผลการ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่ชุมชนเครือขายอินแปง พบวามีขั้นตอนดังตอไปนี้ ขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อคนรุนใหมที่มี
ศักยภาพและมีแนวโนมที่สามารถอยูกับชุมชนได จากนั้นจึงทําการคัดเลือกโดยอาศัยขอบเขตพื้นที่ชุมชนดวย
เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงชวยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อไดรายชื่อคนรุนใหมแลวจะตองทําการใหความรู โดยการ
กํ า หนดสถานที่ แ ละหลั ก สู ต รในการสรรค ส ร า งคนรุ น ใหม การถ า ยทอดความรู สู ค นรุ น ใหม การศึ ก ษา
ประสบการณและการศึกษาดูงานจากเยาวชนตนแบบ รวมถึงการใหพอแม ปา นา อา สั่งสอนบุตรหลานที่เปน
คนรุนใหม พรอมกับการเขียนแผนชีวิต ครอบครัว และชุมชน การลงพื้นที่พบปะพูดคุยของผูนําชุมชนและควร
มี ทุ น สนั บ สนุ น เพื่ อ ให ค นรุ น ใหม มี ทุ น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การสร า งรากฐานของตนเอง นอกจากนี้ ต อ งมี
กระบวนการนําความรูสูการปฏิบัติ กระบวนการติดตามความกาวหนา และการจัดเวทีแสดงผลงาน เพื่อยืนยัน
ตอการอยูในชุมชนไดอยางยั่งยืน (ชนินทร วะสีนนท. 2552)

เงื่อนไขปจจัยตอการดํารงคงอยูในชุมชนของคนรุนใหม
จากการศึกษาวิจัยองคประกอบของเงื่อนไขปจจัยที่คนรุนใหมจะคืนสูชุมชนของเครือขายอินแปงใน
ปพ.ศ.2551 ไดนําไปสูการวิเคราะหแนวทางและองคประกอบของเงื่อนไขปจจัยที่ทําใหคนรุนใหมสามารถ
จัดการและอยูกับชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน(ชนินทร วะสีนนท. 2551) พบวา คนรุนใหมที่สามารถอยูกับชุมชน
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ทองถิ่นไดนั้น มีองคประกอบที่เกี่ยวของในเชิงเปาหมาย เชิงกระบวนการ และเชิงปจจัยนําเขา โดยองคประกอบ
ในเชิงเปาหมาย คนรุนใหมมีเปาหมายของการมีอยูมีกิน การมีสวัสดิการ การมีสิ่งแวดลอมสมดุล การมีรายได
และการมีชุมชนเขมแข็งที่เกิดจากความสัมพันธรวมกัน ในระดับกระบวนการ ประกอบดวย การไดรับความ
ชวยเหลือ การจัดการความรู และการจัดการเชิงยุทธศาสตร สําหรับระดับของปจจัยนําเขา ประกอบดวย 4 ระดับ
คือ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนทองถิ่นและชุมชนเครือขาย และระดับสังคม โดยที่ระดับบุคคล
เกี่ยวของกับพฤติกรรมสวนบุคคล ฐานความรูดั้งเดิม และการเรียนรูเพิ่มเติม แผนการจัดการชีวิต การมี
อุดมการณความเชื่อที่มั่นคง และการมีชองทางการสรางรายได ในระดับครอบครัว ประกอบดวย สภาพเงื่อนไข
ทางครอบครัว พฤติกรรมของพอแม และถิ่นที่อยูของครอบครัว ในระดับชุมชนทองถิ่นและชุมชนเครือขาย
ประกอบดวย การไดรับกําลังใจ การใหกําลังใจ การไดรับความชวยเหลือ การพึ่งพาอาศัยกัน และความผูกพัน
ตอกัน และในระดับสังคม ประกอบดวยสภาพทางสังคมที่คนรุนใหมเผชิญ โดยมิติของการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืนนั้น จะเกิดขึ้นจากการที่คนรุนใหมสามารถดํารงตนอยูกับชุมชนทองถิ่นได จนกลายเปนผูนําเครือขายรุน
ใหมขึ้นมาทดแทนผูนําเครือขายเดิม ก็จะทําใหความเปนทองถิ่นดํารงอยูอยางยั่งยืน และทําใหทองถิ่นเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนไดดวย

สรุปประเด็นทาทาย : คนรุนใหมกับความยั่งยืนของชุมชน
การสรรคสรางคนรุนใหมโดยผานกระบวนการที่มีความชัดเจน ก็ไมใชหลักประกันที่แนนอนวา คน
รุนใหมที่ถูกสรรคสรางขึ้นจะสามารถอยูกับชุมชน ดํารงความเปนชุมชนไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากความ
รุนแรงของกระแสโลกาภิวัตนที่เชี่ยวกราก สามารถดึงดูดคนรุนใหมใหกลับคืนสูกระแสหลักไดอยางไมยากเย็น
เชน การประสบกับปญหาหนี้สินจากการดําเนินการเกษตรตามกระแสหลักที่มุงเนนการสรางรายได ทําให
ครอบครัวประสบปญหาหนี้สิน คนรุนใหมจึงตองทําหนาที่ไปทํางานสรางรายไดนอกพื้นที่ ที่ถูกมองวาสราง
รายไดที่แนนอนและมั่นคงกวา คนรุนใหมก็ยากที่จะอยูกับชุมชนได หรือคนรุนใหมเองยังไมมีมีจิตสํานึกที่
สามารถเขาถึงความเปนเกษตรกรในสายเลือดได ก็ยากที่จะยืนหยัดตานทานกระแสทุนนิยมได ก็จะไหลบาเขาสู
กระแสโลกาภิวัตนอยางงายดาย (ชนินทร วะสีนนท. 2553)
ประเด็นคนรุนใหมกับการอยูรอดของความเปนชุมชนอยางยั่งยืนจึงเปนประเด็นที่ทาทายอยางยิ่งที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองรวมชวยกันหาทางออกตอไป
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แนวทางการศึกษาภาวะผูนํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 1
ผู บ ริ ห ารนั บ เป น กลไกสํ า คั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต อ คุ ณ ภาพของผลลั พ ธ ที่ ไ ด จ ากระบบการศึ ก ษา
นักวิชาการหลายทานตางมีความเห็นตรงกันวาความสําเร็จหรือความลมเหลวทางการศึกษานั้นผูบริหารนับวา
เปนตัวแปรที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษามักแปรปรวนไป
ตามผูนําเสมอ หนาที่ของผูนําที่สําคัญนั้นจะตองจัดการภายในองคกร เพื่ออํานวยการใหทรัพยากรที่เปนตัวคน
และวัตถุประสานเขาดวยกัน สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันจะตองจัดการ
เกี่ ย วกั บ ภายนอกองค ก รเพื่ อ นํ า องค ก รให ส ามารถดํ า เนิ น ไปได โ ดยมี ก ารปรั บ ตั ว อย า งเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ผูนําที่มีความสามารถจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง
สามัคคี มุงมั่น เต็มใจ และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามการที่ผูบริหารจะบริหารองคการให
ไดผลดีจําเปนตองมีการเสริมพลังใหผูบริหารไดมีโอกาสฝกและใชความเปนผูนํา หรือภาวะผูนํา (Leadership)
ไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหผูบริหารมีความเปนนักบริหารมืออาชีพ
“ภาวะผูนํา” เปนกระบวนการใชอิทธิพลโนมนาวที่มีผลตอการตัดสินใจและเปาหมายขององคการ
เพื่อกระตุนพฤติกรรมการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของ
กลุม การที่ผูบริหารมีภาวะผูนําสูงเชื่อวาจะชวยใหไดใชความรูความสามารถและศักยภาพในการบริหารองคการ
ให เป นไปด วยความเรี ยบร อยบรรลุ วั ตถุ ประสงค สํ า หรั บ การนํ า เสนอเนื้ อ หาในบทความนี้ จ ะได นํ า เสนอ
ตามลําดับดังนี้ ความหมายของผูนํา วิธีการไดมาซึ่งผูนํา ความหมายของภาวะผูนํา กระบวนการภาวะผูนํา
ประสิทธิผลภาวะผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา และแนวทางการศึกษาภาวะผูนํา

ความหมายของผูนํา
ไดมีผูใหความหมายผูนํา (Leader) ดังนี้
ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน 5 อยางตอไปนี้ 1) มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนใน
หนวยงานมากกวาผูอื่น 2) มีบทบาทเหนือบุคคลอื่นๆ 3) มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมาย
4)ไดรับการเลือกจากผูอื่นใหเปนผูนํา และ 5) เปนหัวหนาของกลุม (Halpin. 1966 : 27-28)
ผูนํา คือ บุคคลในกลุมซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ใหควบคุมหรือประสานงาน กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของกลุม (Fiedler. 1967 : 8)

1

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความคิดสรางสรรค เปนสัญลักษณของความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ผูนําเปนผูที่จะนํากลุมใหพนจากความทุกยาก ขจัดปญหา ขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในกลุมและฟนฝาอุปสรรคตางๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายของสังคมที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Bennis and Nanus. 1985:215)
ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลตอผูอื่น และสามารถใชศิลปะจูงใจใหผูอื่นคิดตาม หรือปฏิบัติตาม (Robbins.
1988 : 370)
ผูนํา คือ บุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา หรือผูนําคือบุคคลซึ่งกอใหเกิดความมั่นคง และชวยเหลือ
บุคคลตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม (DuBrin. 1998 : 431)
ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ซึ่งสามารถนําหรือประสานงานใหสมาชิกในกลุมทํางานรวมกันจน
ประสบความสําเร็จ โดยบุคคลนั้นไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุมดวย (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. 2532 : 20)
ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง และเปนที่ยอมรับของสมาชิกให
มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถที่จะจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตางๆ ของกลุมใหสําเร็จ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2536 : 8)
ผูนํา คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล
สําเร็จ 2) เปนผูที่มีบทบาทแสดงการติดตอสื่อสาร และแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูบังคับบัญชา
3) การจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตาม 4) ผูนํามีสวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและพนักงาน และ 5) เปนผูที่
สามารถใชอํานาจ อิทธิพลตางๆทั้งทางตรงและทางออมเพื่อนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (รังสรรค
ประเสริฐศรี. 2544 : 12)
โดยสรุป ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง โดยบุคคลที่เปน
สมาชิกใหการยอมรับใหใชอิทธิพล จูงใจ โนมนาว ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังปฏิบัติภารกิจ
ตางๆ ของกลุมใหสําเร็จ

วิธีการไดมาซึง่ ผูน ํา
วิธีการไดมาซึ่งผูนํานั้นมีหลายวิธี เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดกลาวถึงวิธีการไดมาซึ่งผูนํา วาอาจมาจาก
ผูนําโดยกําเนิดซึ่งเปนผูนําโดยสืบสายโลหิต หรือการเปนเจาของครอบครอง ผูนําโดยการแตงตั้งโดยผูมีอํานาจ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม และผูนําโดยการเลือกตั้งซึ่งมักพบทางการเมือง เกรียงศักดิ์
เขียวยิ่ง ไดกลาวถึงการไดมาซึ่งผูนําวามี 4 วิธีคือ ผูนําโดยธรรมชาติหรือลักษณะอันมาจากกําเนิดของตน ผูนํา
โดยความเห็นชอบของหมูคณะ ผูนําโดยไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจเหนือกวาใหเปนผูนํา และผูนําโดยการ
นําตนเองขึ้นมาเปนผูนํา นอกจากนี้ Yulk (1989 : 45) ไดกลาวถึงการไดมาของผูนําวามาจากการคัดเลือกและ
การสอบคัดเลือก (Selection and Placement) ซึ่งการคัดเลือกจะตองพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานดาน
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ผูนํา ความมีทักษะ ตลอดจนความรูความสามารถทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมาอาจใหหัวหนา
งาน เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาทําการประเมิน นอกจากนี้ อาจใชวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได
โดยสรุป การไดมาซึ่งผูนําอาจมาจาก 5 วิธีการ ไดแก ผูนําที่พัฒนาตนเอง ผูนําโดยการเลือกตั้งผูนํา
โดยการแตงตั้ง ผูนําโดยการคัดเลือก และผูนําโดยการสอบคัดเลือก

ความหมายของภาวะผูนํา
คํ าวา “Leadership” ในภาษาไทยมีก ารกํ า หนดคํ าใชห ลายคํ า ได แ ก ภาวะผู นํา ความเป นผูนํ า
ความสามารถในการนํา ประมุขศิลป การนําของผูนํา การชี้นําของผูนํา เปนตน สําหรับในเอกสารฉบับนี้จะใช
คําวา “ภาวะผูนํา” ซึ่งมีผูใหความหมายภาวะผูนํา ดังนี้
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของกลุม เพื่อการตั้งเปาหมายและการบรรลุ
เปาหมาย (Stogdill. 1974 : 4)
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลแสวงหาความรวมมือจากบุคคลอื่น เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
ในสถานการณเฉพาะบางอยาง (Campbell, Corbally and Nystrand. 1983 : 142)
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการเกลี้ยกลอม จูงใจของผูนําใหผูตามประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสงเสริม
จุดประสงคของผูนํา หรือจุดประสงครวมกันของผูนํากับผูตาม (Sergiovanni and Moore. 1989 : 213)
ภาวะผูนํา หมายถึง 1) กระบวนการใชอิท ธิพลโนม นาวที่มีผลตอ การตั ดสินใจของกลุม หรื อ
วัตถุประสงคขององคการหรือกระบวนการใชอิทธิพล 2) กระบวนการกระตุนพฤติกรรมการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค 3) กระบวนการโนมนาวหรือใชอิทธิพลตอกลุม และ 4) กระบวนการรักษาสภาพกลุมและ
วัฒนธรรมของกลุม (Yukl. 1989 : 2)
ภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพลซึ่งปราศจากการบังคับ เพื่อสรางเปาหมายของกลุมและองคการ เพื่อ
กระตุนและจูงใจในการบรรลุเปาหมาย และชวยในการกําหนดวัฒนธรรมของกลุมหรือองคการ (Barney and
Griffin. 1992 : 587)
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของคนที่เปนผูนําในการใชอิทธิพลหรือโนมนาวบุคคลอื่น เพื่อ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ (Daft. 1994 : 478)
ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของกลุมที่มีคนเขามาเกี่ยวของอยางนอย 2 คน ซึ่งผูนําจะตองแสดง
พฤติกรรมในการพยายามที่จะสรางอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ (Owen. 1995 : 119-120)
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการในการใชอิทธิพลของผูนํา ตอการทํากิจกรรมของแตละบุคคลและของ
กลุม ในความพยายามที่จะใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.
2532 : 20)
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ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตามเพื่อที่จะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมตามที่กําหนดไว หรือหมายถึงรูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล (เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ. 2536 : 10)
ภาวะผูนํา หมายถึง ความมีวิสัยทัศน มีทัศนะกวางไกล และสามารถทําใหผูรวมงานยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตาม (สิปปนนท เกตุทัต. 2540 : 43-45)
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคล ที่จะใชอิทธิพลโนมนาว ชักจูง
เปลี่ยนแปลงการกระทําของบุคคลและกลุม ใหสามารถรวมพลังชวยกันทํางานเพื่อใหวัตถุประสงคขององคการ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. 2541 : 254)
ภาวะผูนํา คือกระบวนการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางผูนําและผูตาม เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการและเกิดการเปลี่ยนแปลง (วิโรจน สารรัตนะ. 2547 : 41)
กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการในการใชอิทธิพลของผูนํา ใหบุคคลอื่นเกิดความ
รวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายขององคการ ภาวะผูนําจึงประกอบดวยองคประกอบอยาง
นอย 3 ประการ คือ 1) คน ประกอบดวยผูนําและผูตาม 2) กระบวนการใชอิทธิพล การโนมนาว หรือการจูงใจ
และ 3) เปาหมายขององคการ

กระบวนการภาวะผูนํา
ไดมีผูกลาวถึงกระบวนการภาวะผูนํา (Leadership Process) ไวดังนี้
Bovee et al. (1993 : 468) กลาววากระบวนการภาวะผูนําประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นใชอํานาจ
หนาที่เพื่อใหกลุมทํางาน หรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ 2) ขั้นกระตุนสมาชิกขององคการใหทํางาน
จนบรรลุเปาหมาย และ 3) ขั้นสงอิทธิพลตอพลวัตรหรือการเปลี่ยนแปลงของกลุมและตอวัฒนธรรมองคการ
Trewatha and Newport (1982 : 390) ไดกลาวถึงกระบวนการภาวะผูนํา โดยแสดงใหเห็นวาความ
ตองการ พฤติกรรม และเปาหมายของผูตาม ตองมีการผสมผสานเขากับคุณลักษณะตางๆ ของสถานการณ
เพื่อเปนกรอบของตัวแปรใหผูนําจัดกระทํา ตอจากนั้นผูนําซึ่งมีความตองการ พฤติกรรม และเปาหมายของตนอยู
แลวก็จะพิจารณาแบบภาวะผูนํา (Leadership Style) เพื่อที่จะใชอิทธิพลและสงผลกระทบไปยังพฤติกรรมของ
ผูตาม ซึ่งกระบวนการภาวะผูนํา แสดงเปนภาพประกอบไดดังนี้
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ตัวแปรตางๆ ของสถานการณ

ความตองการ
พฤติกรรม
เปาหมาย

การใช
อิทธิพล
เพื่อใหเกิด
พฤติกรรม
ที่ตองการ

ประสิทธิผล
ของภาวะผูนํา
(บรรลุ
เปาหมาย)

ภาพที่ 1 กระบวนการภาวะผูนํา (Leadership Process)
ที่มา : Trewatha and Newport. 1982 : 390

ประสิทธิผลภาวะผูนํา
คําวา “ประสิทธิผล” มาจากภาษาอังกฤษวา “Effectiveness” ซึ่งจะมองในเรื่องที่ไดกระทํามาแลว เปน
การพิจารณาผลลัพธ ผลของงานที่สําเร็จตามที่คาดหวังไว คือผลงานที่ออกมาบรรลุเปาหมายที่วางไว (สุรีย
สุเมธีนฤมิตร . 2538) สําหรับประสิทธิผลภาวะผูนํา (Leadership Effectiveness) ไดมีผูใหความหมาย ดังนี้
Likert (1984) ไดใหความหมายวาประสิทธิผลภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูนํา ที่
ตองการทั้งผลงานและความสุข ความสามัคคีของผูรวมงานเปนสําคัญ
Silver (1983) ไดกลาววาประสิทธิผลภาวะผูนําสามารถพิจารณาไดจากความพึงพอใจของกลุม ผลผลิต
ของกลุม และความมีผลงานที่ดีที่ปรากฏออกมา
Hersey and Blanchard (1996)ไดเสนอวาประสิทธิผลภาวะผูนําประเมินไดจากผลลัพธของ
กระบวนการทั้งหมดที่ไดกระทํามาแลว โดยเนนในเรื่องของการบรรลุเปาหมาย และสิ่งที่ไดกระทําลงไปนั้น
เปนสิ่งที่ถูกตอง
Fiedler (1967) กลาววา ประสิทธิผลภาวะผูนําจะตองดูในเรื่องผลงานของกลุม ผูนําจะมีประสิทธิผลก็
ตอเมื่อกลุมของตนสามารถปฏิบัติงานบังเกิดผลดี และยังกลาวอีกวาผูที่ประเมินประสิทธิผลภาวะผูนําอาจเปน
ผูบริหารระดับสูงกวา ระดับเดียวกัน และผูใตบังคับบัญชาก็ได
Yukl (1989) ไดกลาววาประสิทธิผลภาวะผูนําสามารถประเมินไดจากผลงานที่ปรากฏออกมาของผูนํา
คุณภาพของกระบวนการกลุม ความเปนที่ชื่นชม ยกยองนับถือของกลุม ความพึงพอใจของผูรวมงาน ความ
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ผูกพันของผูรวมงานตอเปาหมายของกลุม พฤติกรรมของผูนําตอผูรวมงานและตอหนวยงาน ความสําเร็จของ
งานและการบรรลุเปาหมายและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนากลุมผูรวมงานใหมีความกาวหนา
Nahavandi (2000) ไดใหความหมายของประสิทธิผลภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ มี
การบรรลุเปาหมาย มีกระบวนการและดําเนินงานภายในองคการที่ราบรื่น และมีความสามารถยืดหยุนตอปจจัย
ภายนอก
นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลภาวะผูนํา ไดแก Williams (2001) ไดประเมินภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ใน 5 ดาน คือ วิสัยทัศน วัฒนธรรมและการสอน ความรวมมือ การจัดการ
และบริบททางการเมือง สังคม และจริยธรรม สวน Strack (2001) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความมีน้ําใจ
กับประสิทธิผลภาวะผูนํา พบวามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง นอกจากนี้ Bagwell (2002) ไดศึกษา
พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผลโดยวัด 5 ดาน คือ วิสัยทัศน ความอยากรูอยากเห็น การมอบอํานาจใหผูอื่น การ
นํา และความซื่อสัตยมั่นคง
โดยสรุป ประสิทธิผลภาวะผูนํา หมายถึง การที่ผูนําสามารถดําเนินการในกิจการตางๆ ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย และเปนที่พึงพอใจ เลื่อมใส ศรัทธาแกผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของกลุม โดย
สามารถพิจารณาไดจากการบรรลุเปาหมายในความสําเร็จของงาน ผลผลิตของกลุม ความพึงพอใจของผูรวมงาน
ความสามัคคีของผูรวมงาน การพัฒนาผูรวมงานใหมีคุณภาพ มีชื่อเสียง และมีผลงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ทฤษฎีภาวะผูน ํา
ภาวะผูนําเปนเรื่องที่สําคัญมากในการบริหาร นักวิชาการหลายยุคหลายสมัยไดทุมเทความพยายามใน
การศึกษาภาวะผูนํา ซึ่งอาจแบงผลการศึกษา แนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับภาวะผูนํา ดังนี้
Hodge and Johnson (1970 อางถึงใน วิเชียร ชิวพิมาย. 2539 : 22) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําวา
จําแนกได 4 ทฤษฎี คือ 1)ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา 2)ทฤษฎีสถานการณ 3)ทฤษฎีการเปนผูตาม และ 4)ทฤษฎี
ผลรวม
Lussier and Achua (2001 : 16-18) ไดจําแนกทฤษฎีภาวะผูนําออกเปน 4 ทฤษฎี คือ 1)ทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงคุณลักษณะ (Trait leadership theory) 2)ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory)
3)ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Theory) และ 4)ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ
(Integrative Leadership Theory)
ชัยพร วิชาวุธ (2530 อางถึงใน ประสิทธิ์ เขียวศรี. 2544 : 43) ไดกลาววาทฤษฎีภาวะผูนําถาแบงตาม
ชวงเวลาของการเกิดทฤษฎีและลักษณะของทฤษฎี สามารถจําแนกได 3 ยุค ดังนี้ 1)ยุคกอนสงครามโลกครั้งที่
สอง การศึกษาภาวะผูนําจากลักษณะของผูนํา (Trait Theory) 2)ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การศึกษาภาวะ
ผูนําจากการนํา (Leadership Style) 3)ยุคปลายป ค.ศ. 1960 จนถึงปจจุบัน การศึกษาภาวะผูนําจากสถานการณ
(Situational Leadership)
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รังสรรค ประเสริฐศรี (2544 : 19) ไดนําเสนอทฤษฎีภาวะผูนําออกเปน 3 กลุม คือ 1)ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ
2)ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร และ 3)ทฤษฎีเชิงสถานการณ
นิตย สัมมาพันธ (2546 : 32-33) ไดแบงทฤษฎีภาวะผูนําออกเปน 4 กลุม คือ 1)กลุมทฤษฎีลักษณะเดน
ของผูนํา 2)กลุมทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา 3)กลุมทฤษฎีผูนําตามสถานการณ และ4)กลุมทฤษฎีผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และฉัตราพร เสมอใจ (2547 : 157-158) ไดจําแนกการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา
ออกเปน 3 กลุม คือ 1) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบประเพณีนิยม (Traditional Leadership) 2) ทฤษฎีภาวะผูนําตาม
สถานการณ (Situational Leadership) และ 3)ทฤษฎีภาวะผูนําแบบใหม (New Leadership)
วันชัย มีชาติ (2548 : 185-186) ไดแบงแนวคิดในการศึกษาผูนําออกเปน 3 กลุม คือ 1)กลุม
แนวความคิดการศึกษาผูนําเชิงคุณลักษณะ 2) กลุมแนวความคิดการศึกษาผูนําจากพฤติกรรม 3)กลุม
แนวความคิดการศึกษาผูนําตามสถานการณ
กลาวโดยสรุป ทฤษฎีภาวะผูนําจําแนกออกเปน 4 กลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1930-1940 เปนระยะเริ่มแรกของ
การศึกษาภาวะผูนํา โดยมีความเชื่อวาภาวะผูนําเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด ดังนั้น งานวิจัยสวนใหญจึงมุง
ตรวจสอบหาคุณลักษณะ (Traits) ที่แตกตางกันระหวางผูนํากับผูตาม หรือระหวางผูนําที่มีประสิทธิผลกับผูนําที่
ไมมีประสิทธิผลในตัวแปรทั้งดานกายภาพและดานจิตวิทยา
2. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษที่ 1940 นักวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา
สวนใหญไดเปลี่ยนความสนใจจากทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะไปเปนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ซึ่งเนน
ศึกษาถึงสิ่งที่ผูนําพูดและสิ่งที่ผูนําทํา โดยพยายามมุงหาแบบพฤติกรรมที่ดีที่สุดในการเปนผูนําที่มีประสิทธิผล
แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้คือใหมองสิ่งที่ผูนําปฏิบัติ และชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางก็มีอิทธิพลซึ่งกันและ
กัน ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดนี้ ไดแก แบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University
Leadership Style) แบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Leadership Style) แบบภาวะ
ผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ(Ohio State University Leadership Style) และตาขายภาวะผูนํา
(Leadership Grid) เปนตน
3. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการศึกษาภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะและเชิง
พฤติกรรมที่ผานมา มุงหาแบบภาวะผูนําที่ดีที่สุด ที่สามารถนําไปใชไดทุกสถานการณ แตพบวาไมมีแบบภาวะ
ผูนําที่ดีที่สุด ที่สามารถนําไปใชไดทุกสถานการณ ดังนั้น นับตั้งแตชวงทศวรรษ 1960 เปนตนมา นักวิจัยสวนใหญจึง
หันมาศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณ โดยทฤษฎีนี้เปนผลการผสมผสานของหลายทฤษฎีและปจจัยที่สําคัญคือ
ผูนํา ผูตาม สถานการณ องคการ และลักษณะปจจัยทางสิ่งแวดลอม ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดนี้ ไดแก ตัว
แบบภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Model) ของ Fiedler ตัวแบบภาวะผูนําบนเสน
ตอเนื่อง (Leadership Continuum Model) ตัวแบบภาวะผูนําเสนทางและจุดหมาย (Path-Goal Model) ของ
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House ตัวแบบภาวะผูนําเชิงปทัสฐาน (Normative Leadership Model) ของ Vroom and Yetton ตัวแบบภาวะ
ผูนําเชิงสถานการณ (Situational Leadership Model) ของ Hersey and Blanchard
4. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ตั้งแตชวงกลางทศวรรษ 1970 เปนตนมา ทฤษฎีภาวะผูนําเริ่มเปลี่ยน
ไปสูภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามจะรวมทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม
และทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณเขาดวยกัน เพื่ออธิบายถึงการมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูนํากับผู
ตามที่มีประสิทธิผล ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดนี้ ไดแก ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership)
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน(Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง(Transformational
leadership)
จากแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมา วิวัฒนาการของการศึกษาศึกษาภาวะผูนําสามารถสรุปเปนแผนภาพได
ดังนี้

ทฤษฎี
ภาวะผูนํา

ทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงคุณลักษณะ

ทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงพฤติกรรม

ทฤษฎีภาวะผูนํา
ตามสถานการณ

ทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงบูรณาการ

ภาพที่ 2 ทฤษฎีภาวะผูนํา

แนวทางการศึกษาภาวะผูน ํา
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํามีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ นักวิชาการตางศึกษาภาวะผูนําตามแนวคิด ทฤษฎี
และมุมมองที่ตนเองสนใจ ซึ่งพบวามีความแตกตางกันออกไป จากการศึกษาภาวะผูนําพบวามีการศึกษาภาวะ
ผูนํา ดังนี้
รังสรรค ประเสริฐศรี (2544 : 21-24) ไดสรุปแนวทางการศึกษาภาวะผูนําโดยแบงออกเปน 5 แนวทาง
ดังนี้ 1) การศึกษาแนวคิดเชิงอํานาจ – อิทธิพล (Power-Influence Approach) มุงเนนอธิบายใหเห็นประสิทธิผล
ของผู นํ าเกี่ ย วกั บ อํ า นาจของผู นํ า รู ป แบบของอํ า นาจ และลั ก ษณะของการใชอํ า นาจโดยจะศึก ษาในเรื่ อ ง
แหลงที่มาของอํานาจบุคคล วิธีการเพิ่มอํานาจและการสูญเสียอํานาจ ตามลักษณะของการใชอิทธิพล การ
เชื่อมโยงแบบใหมระหวางอํานาจและพฤติกรรม 2) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (Behavior Approach) จะมุงเนนใน
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เรื่องเกี่ยวกับผูนําที่ใชพฤติกรรมในการทํางาน พฤติกรรมของผูนําจะแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆโดยกลุม
แรกจะทําการศึกษากิจกรรมตางๆ ของงานบริหารของผูนําและเวลาที่ผูนําใชในแตละกิจกรรม ในปจจุบันจะ
มุงเนนศึกษาภาระหนาที่หรืองานของผูนําแตละชนิด เพื่อคนหาพฤติกรรมของผูนําที่เหมาะสมหรือทําใหแตละ
ภารกิจประสบความสําเร็จ พฤติกรรมผูนํากลุมที่สองจะศึกษามุงเนนไปที่ความแตกตางระหวางพฤติกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพของผูนํา โดยหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํากับความพึงพอใจ
และผลการปฏิบัติงานของผูตาม พฤติกรรมของผูนําที่นํามาพิจารณามักเปนพฤติกรรมที่สําคัญๆ ของการบริหาร
3) แนวคิดเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) จะมุงเนนไปที่คุณสมบัติสวนตัวของผูนํา ในอดีตที่ผานมาเชื่อวา
ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกวาผูตาม เชน การทํางานไมรูจักเหน็ดเหนื่อย การสามารถ
หยั่งรูใจคนได การคาดคะเนเหตุการณลวงหนาได แมนยําอยางนามหัศจรรย และมีพรสวรรคในการชักจูงคนได
การศึกษาคุณลักษณะของผูนําไดมีมากในระหวาง ค.ศ.1930 - 1940 แตก็ไมมีงานวิจัยใดยืนยันไดวาคุณลักษณะ
ของผูนําแตละคุณลักษณะมีความสัมพันธตอความสําเร็จของผูนําไดอยางไร จึงทําใหนักวิจัยใหความสนใจใน
คุณลักษณะของผูนํานอยลงตามลําดับ อยางไรก็ตามไดมีความพยายามที่จะศึกษาวาคุณลักษณะของผูนําชนิดที่
จําเปนสําหรับงานของผูนําแตละประเภทอยางไร และในสถานการณที่แตกตางกัน คุณลักษณะใดที่จะชวยให
ผูนําประสบความสําเร็จได 4) แนวคิดเชิงสถานการณ (Situation Approach) จะใหความสําคัญในเรื่องของ
ปจจัยที่ทําใหเกิดสถานการณ ไดแก อํานาจการสั่งการของผูนํา ลักษณะความสุขุมรอบคอบ ลักษณะของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา การจูงใจ สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน บทบาทที่จําเปน
ของผูนําที่แสดงตอผูใตบังคับบัญชา เปนตน การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ โดย
กลุมแรกจะมุงเนนวาสถานการณใดที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมแตละพฤติกรรมของผูนําอยางไร สําหรับกลุมที่
สอง มุงที่จะศึกษาวาสถานการณลักษณะใดจะมีสวนทําใหพฤติกรรมหรือแบบของผูนํา รวมทั้งคุณลักษณะของ
ผูนํามีผลตอประสิทธิผลภาวะผูนํา และ 5) แนวคิดเชิงประสมประสาน (Integrative Approach) เปนการศึกษาใน
ลั ก ษณะประสมประสานประกอบด ว ย คุ ณ ลั ก ษณะ พฤติ ก รรม อํ า นาจและอิ ท ธิ พ ล สถานการณ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อทําการพิสูจนภาวะผูนําวามีผลตอการทํางานขององคการมากนอยเพียงใด
Bass (1981) ไดจําแนกการศึกษาภาวะผูนํา ซึ่งแบงออกเปน 11 กลุม ดังนี้ 1) ภาวะผูนําในฐานะที่เนน
กระบวนการของกลุม ภาวะผูนําเปนผลของการเปลี่ยนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม 2) ภาวะผูนําใน
ฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ ภาวะผูนําเปนการผสมผสานคุณลักษณะตางๆ ที่ชวยใหสามารถจูง
ใจบุคคลอื่นใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 3) ภาวะผูนําในฐานะเปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอม
ตาม ภาวะผูนําเปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมที่จะทําใหสมาชิก
ของกลุมทําตามที่ผูนําตองการ 4) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล เปนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตางๆ ของสมาชิกของกลุม ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตามความสมัครใจ มิใชการขูเข็ญ บังคับ 5)
ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรม ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการควบคุมสั่งการกิจกรรม
ของกลุม 6)ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการจูงใจภาวะผูนําเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอม จูงใจ หรือดลใจ
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สมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปนการจูงใจใหบุคคลอื่นทําตามมิใช
การบังคับ ขูเข็ญ หรือใชอํานาจ 7)ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความสัมพันธของอํานาจภาวะผูนําเปนความ
แตกตางระหวางอํานาจของผูนํากับผูตาม ผูนํายอมใชอํานาจทางหนึ่งทางใดใหผูตามปฏิบัติตาม 8) ภาวะผูนําใน
ฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย ตามแนวคิดนี้ ภาวะผูนําเปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนเพื่อการ
บรรลุเปาหมายของกลุม ผูนํามุงสนใจงานมากกวาบุคคล 9) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนผลของปฏิสัมพันธ ภาวะ
ผูนําเปนผลของการกระทําของกลุม ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม และปฏิสัมพันธระหวางผูตาม
ดวยกันเอง 10) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท บทบาทของผูนําแตกตางจากบทบาทของผู
ตาม บทบาทของภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตางๆ ในกลุม และควบคุมชี้นํากิจกรรมของกลุม
เพื่อการบรรลุเปาหมาย และ 11)ภาวะผูนําในฐานะที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล ผูนําทําหนาที่กําหนด
ขอบขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลกําหนดชองทางและเครือขายของการติดตอสื่อสาร ตลอดจน
กระบวนการของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ภาวะผูนําเปนผลของปฏิสัมพันธภายในกลุม ผูนํามุงสนใจ
บุคคลมากกวางาน
อยางไรก็ตามแนวโนมการศึกษาภาวะผูนํา สามารถจําแนกได 3 ทิศทาง ดังนี้
1. การศึกษาความมีประสิทธิผลของภาวะผูนํา การที่จะทราบวาผูนําคนใดมีความเปนผูนําหรือมีภาวะ
ผูนําที่เหมาะสมหรือไมนั้น สามารถวัดไดจากประสิทธิผลของภาวะผูนํา แตอยางไรก็ตาม มีผูใหความหมาย
ประสิทธิผลของภาวะผูนําไวหลายประการ อาทิ Yukl (1989 : 5) เห็นวาประสิทธิผลของภาวะผูนํา หมายถึง
ผลลั พธขององคการที่คัดสรรมาเพื่อใชเปนเกณฑสําหรับวัดประสิทธิผลของภาวะผูนํา ผลลัพธ ดังกลาวอาจ
ประกอบดวยประเด็นตางๆ เชน 1) ผลการปฏิบัติงานขององคการ 2) การบรรลุเปาหมายของกลุม 3) ความอยูรอดของ
องคการ 4) ความเจริญเติบโตขององคการ 5) ความสามารถเผชิญวิกฤติขององคการ 6) ความพึงพอใจของผู
ตามที่มีตอผูนํา 7) การอุทิศตนหรือความผูกพันของกลุมที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 8) ความมี
สภาพทางจิตวิทยาที่ดีของสมาชิก และ 9) ความมีเสถียรภาพของสถานภาพของผูนําในองคการ เปนตน
2. การศึ กษาความผั นแปรหรื อความเป นพลวั ตรของภาวะผู นํ า การศึ กษาเกี่ ยวกั บภาวะผู นํ า พบว า
พฤติกรรมที่มีประสิทธิผลของผูนําในสถานการณหนึ่ง อาจไมมีประสิทธิผลในสถานการณอื่นๆ ทักษะภาวะ
ผูนําบางทักษะอาจไมขึ้นกับสถานการณบางสถานการณ แตอยางไรก็ตามทักษะภาวะผูนําที่สําคัญ ไดแก ทักษะ
การเปนผูนําและผูตามที่ดี ทักษะการใชอิทธิพลระหวางบุคคล ทักษะความไวตอสถานการณ ทักษะการสื่อสาร
และการอํานวยความสะดวกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ทักษะการเขาถึงจิตใจผูอื่น (Trewatha and Newport.
1982 : 401-405)
3. การศึกษาภาวะผูนําในหลายมิติ เชน ทฤษฎีภาวะผูนํา 5 มิติของเชง (Cheng. 1996) เปนตน ภาวะ
ผูนํ ามี ความสําคั ญ ต อความมีประสิท ธิผลและความเจริญ กาวหน าขององคการ ไมวาภาวะผูนํ าจะถูกนิ ยาม
แตกตางกันอยางไรก็ตาม จะสามารถสังเกตเห็นคุณลักษณะของภาวะผูนํา 2 ประการไดแก 1) ภาวะผูนํามีความ
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เกี่ยวของกับกระบวนการใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น และ 2) ภาวะผูนํามีความเกี่ยวของกับการกําหนด
เปาหมาย และการบรรลุเปาหมายขององคการ

บทสรุป
ผูนํา คือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง โดยบุคคลที่สมาชิกใหการ
ยอมรับ ใชอิทธิพล จูงใจ โนมนาว ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมให
สําเร็จ
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการในการใชอิทธิพลของผูนําใหบุคคลอื่นเกิดความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้น ภาวะผูนําจึงประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3
ประการ คือ 1) คนไดแก ผูนําและผูตาม 2) กระบวนการใชอิทธิพล การโนมนาว หรือการจูงใจ และ 3)
เปาหมายขององคการ
วิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผูนําสามารถจําแนกออกได 4 กลุมไดแก 1) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
คุณลักษณะ 2) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม 3) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ และ 4) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
บูรณาการ
การศึกษาภาวะผูนําพบวามีแนวโนมในการศึกษาซึ่งจําแนกได 3 ทิศทาง คือ 1) การศึกษาความมี
ประสิทธิผลของภาวะผูนํา 2) การศึกษาความผันแปรหรือความเปนพลวัตรของภาวะผูนํา และ 3) การศึกษาภาวะ
ผูนําในหลายมิติ
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม
A Development of an e-Learning Lesson for
Program Writing Flowchart
กรรณิการ กมลรัตน 1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงาน
โปรแกรม ใหมีประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และ
หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอรชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม รหัสวิชา 4121103
จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมแบบเจาะจง โดยทดลองเปนรายบุคคลในปการศึกษา 2549 เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองคือ 1) บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)
ผลการทดลอง พบวา บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.33 / 82.50 ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับเห็นดวยมาก

Abstract
This research aimed to 1) development the e-Learning lesson for program writing flowchart
according to the standard criterion of 80/80, 2) study the learning achievement, and 3) study learners’ opinion
about the use of the e-Learning lesson for program writing flowchart.
The sample of the study consisted of 30 students in Computer Science of Sakon Nakhon Rajabhat
University who had studied in subject Computer Programming and Algorithm (code 4121103), selected by
using purposive sampling technique. These learners were experimented individually in 2006 academic year.
1
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The instruments used in the research were 1)e-Learning lesson for programming flowchart developed by the
researcher, 2) the learning achievement test, and 3)the expert’s e-Learning assessment device. The collected
data were subsequently analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test (dependent
samples).
The findings of this study showed that the e-Learning lesson for programming flowchart system had
the effectiveness of 80.33/82.50 which met the effectiveness standard of 80/80. The learner’s achievement
indicated the posttest mean score was higher than the pretest mean score at the .05 level of significance. In
addition, students had opinion on the developed e-Learning lesson for programming flowchart system at the
high level.

บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และไดกาวมาเปน
เครื่องมือชิ้นสําคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมทั้งการถายทอดความรูโดย
พัฒนา CAI (Computer Assisted Instruction) หรือคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเดิม ใหเปน WBI (Web Based
Instruction) หรือการเรียนการสอนผานเว็บเพจ สงผลใหขอมูลในรูปแบบ WBI สามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และ
กวางไกลกวาสื่อ CAI ปกติ ทั้งนี้ก็มาจากประเด็นสําคัญ 2 ประการ ไดแก สามารถประหยัดเงินที่ตองลงทุนใน
การจัดหาซอฟตแวรสรางสื่อ (Authoring Tools) ไมจําเปนตองซื้อโปรแกรมราคาแพง ๆ มาใชเปนเครื่องมือใน
การสรางสื่อการเรียนการสอน เพราะสามารถใช โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางเอกสาร HTML (Hyper Text
Markup Language) ที่มีลักษณะการถายทอดความรูดานการศึกษา และเนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร HTML ที่
สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งขอความ ภาพ เสียง วีดีโอ และสามารถสรางจุดเชื่อมโยงไปตําแหนงตาง ๆ ไดตาม
ความตองการของผูพัฒนา สงผลใหการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ WBI เปนที่นิยมอยางสูง และ
ไดรับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิง (Electronics Learning) ซึ่ง
กําลังไดรับความนิยมอยางสูงในขณะนี้
อีเลิรนนิง (e – Learning) เปนการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะบริการดานเว็บเพจเขามาชวย
ในการเรียนการสอน การถายทอดความรู และการอบรม สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอีเลิรนนิง สามารถ
กลาวไดวาเปนรูปแบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก WBI โดยมีจุดเริ่มตนจากแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของชาติ
(The National Educational Technology Plan'1996) ของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ที่ตองการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นของนั ก เรี ย นให เ ข า กั บ ศตวรรษที่ 21 การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู จึ ง มี ก ารนํ า เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตมาชวยเสริมอยางเปนจริงเปนจัง สําหรับในประเทศไทยมีการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล
โดยกาวเขาสูการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนสื่อการนําเสนอ ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอ 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ
การนําเสนอในลักษณะการเรียนการสอนผานเว็บเพ็จ และการนําเสนอในลักษณะบทเรียนอีเลิรนนิง โดยเปน
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ระบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก WBI และเพิ่มเติมระบบจัดการ/ บริหารหลักสูตรและบริหารเนื้อหาและติดตาม
การเรียนของผูเรียน (เนคเทค. 2549, ออนไลน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่นที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตหลายหลักสูตร เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและชุมชน ทั้งหลักสูตรทางดานครุศาสตร ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ
และวิทยาศาสตร สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาที่ไดรับความสนใจเขาเรียนจํานวนมาก คือสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร (สํานักสงเสริมวิชาการ. 2548 : 28) โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มีพันธกิจดานการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการพัฒนางาน
และสรางงานในวิชาชีพดานคอมพิวเตอร ที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน (สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร. 2549 : 3) สําหรับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม จัดอยูในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนกลุมวิชา
บังคับ ใหนักศึกษาที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรจะตองเรียนรายวิชานี้ทุกคน เพื่อเปนพื้นฐานของการเรียน
วิชาอื่นตอไป จากประสบการณสอนในรายวิชาดังกลาวของผูวิจัยระหวางปการศึกษา 2545 - 2548 พบวายังมี
ปญหาหลายดาน เชน ผูเรียนขาดความเขาใจ เนื้อหาพื้นฐานการเขียนผังงานโปรแกรม เนื้อหาบางเรื่องยากตอ
การทําความเขาใจของผูเรียน และยากตอผูสอนในการที่จะอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงาย ผูเรียนขาดความ
กระตือรือรนในการเรียนรู และขอจํากัดในเรื่องเวลาเรียนที่ตองเรียนในหองเรียนที่มีครูผูสอนเทานั้น
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรมขึ้น ซึ่ง
เปนเนื้อหาสําคัญเรื่องหนึ่งในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม โดยระบบการเรียนการ
สอนผานอีเลิรนนิงนั้น บทเรียนจะประกอบไปดวยเนื้อหาทั้งที่เปนตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย
ประกอบ และระบบจะจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหา
บทเรียนไดทุกเวลาตามความตองการของผูเรียน และผูเรียนสามารถเขามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนในกรณีที่
เรียนไมทันหรือกรณีมีเหตุจําเปนเขาเรียนในชั้นเรียนไมได และสามารถทําแบบฝกหัดทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ได ต ลอดเวลา อั น จะส ง ผลให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร แ ละ
อัลกอริทึม เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรมไดดีขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังตอไปนี้
พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม
ตามแนวคิด ADDIE Model ที่มีองคประกอบ 5 ขั้นตอน คือ
การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช
และการประเมินผล
บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม
ที่มีเนื้อหา ดังนี้ ความหมายของการเขียนผังงานโปรแกรม สัญลักษณมาตรฐานที่
ใชในการเขียนผังงาน ประเภทของผังงาน หลักการเขียนผังงานโปรแกรม
ประโยชนของการเขียนผังงานโปรแกรม ตัวอยางการวิเคราะหโจทยปญหาและ
การเขียนผังงานโปรแกรม
การจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม
เปนบทเรียนชวยเสริมการเรียนการสอนจากการเรียนในหองเรียนปกติ
ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนอีเลิรนนิง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองแบบ One group pretest - posttest design (พวงรัตน
ทวีรัตน. 2543 : 60) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรมเปน
บทเรี ย นช ว ยเสริม การเรีย นการสอนจากการเรี ย นในห อ งเรี ย นปกติ กล า วคื อ เนื้ อ หาเรื่ อ งการเขี ย นผั ง งาน
โปรแกรมเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม สําหรับเนื้อหาอื่นๆใน
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รายวิชาดังกลาวผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ มีเพียงเนื้อหาการเขียนผังงานโปรแกรม ที่ใช
สอนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวมขอมูล ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ดําเนินการสอนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง ในคาบเรียน โดยใชหองปฏิบัติการที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร
เมื่อผูเรียนไดเรียนบทเรียนแตละหนวยจบแลวจะตองทําแบบทดสอบยอยในแตละหนวยการเรียน
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม
4. ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผูเ รี ย นที่ มี ตอ การเรีย นด วยบทเรีย นอี เลิ รน นิง เรื่ อ งการเขีย นผั ง งาน
โปรแกรม

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร สําหรับประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
ชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เรียนวิ ชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ ละ
อัลกอริทึม รหัสวิชา 4121103 จํานวน 70 คน
2.กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม รหัสวิชา 4121103 จํานวน 30 คน ที่
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย
1. บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การเขียนผังงานโปรแกรม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนผังงานโปรแกรม
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การเขียนผังงานโปรแกรม

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 รอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ไดแก
2.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง ใชสูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2 (เผชิญ กิจระการ.
2544 : 54 - 56)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

47

2.2 การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล โดยใชสูตร กูดแมน เฟลทเชอร และชไนเดอร (Goodman,
Fletcher and Schneider. 1980 : 30 - 40)
2.3 การหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี้
2.3.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
2.3.2 การหาคาความยาก
2.3.3 การหาคาอํานาจจําแนก
2.3.4 การหาคาความเชื่อมั่น
2.4 สถิติที่ใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ใชการทดสอบที
(t-test)
2.5 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ใช ก ารหาดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามและ
ลักษณะเฉพาะพฤติกรรม (IOC)

ผลการวิจัย
จากการพัฒนาและทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม สรุปผลการวิจัยได
ดังนี้
1. บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.33 / 82.50
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม อยูในระดับเห็น
ดวยมาก

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควาทดลองสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม พบวา
บทเรียนอีเลิรนนิงที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.33 / 82.50 หมายความวา บทเรียนอีเลิรนนิง ทําใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80.33 และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน
อีเลิรนนิง เฉลี่ยรอยละ 82.50 แสดงวาบทเรียนอีเลิรนนิงที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
ทั้งนี้เพราะ
1.1 บทเรียนอีเลิรนนิงที่สรางขึ้นเปนสื่อการสอนที่ทันสมัยผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง
อยางสะดวก รวดเร็วตามความเหมาะสม และผูเรียนที่ไมเคยเรียนมากอนทําใหรูสึกกระตือรือรนในการเรียน
เมื่อไมเขาใจเนื้อหาสวนใดก็สามารถกลับไปทบทวนศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาสวนนั้นได นอกจากนี้การทํา
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แบบฝกหัดทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาทางการเรียนของตนเองทันที เปนการเสริมแรงกระตุนใหผูเรียน
รูจักคิดทําความเขาใจและแกปญหาดวยตนเอง
1.2 การสรางบทเรียนอีเลิรนนิงไดทําตามลําดับขั้นตอนตามแนวคิด ADDIE Model ที่มี
องคประกอบ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใชและการประเมินผล โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหเนื้อหา ศึกษาความเปนไปได กําหนดวัตถุประสงค ลําดับขั้นตอนในการทํางาน การสราง
บทเรียนอีเลิรนนิง การทดสอบบทเรียนอีเลิรนนิง การปรับปรุงแกไข การทดลองในชั้นเรียนและการประเมินผล
ซึ่งเปนการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง อยางเปนระบบ
1.3 บทเรียนอีเลิรนนิงที่สรางขึ้นไดผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญ ผานการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง การทดลองกับกลุมยอย ทําใหทราบถึงปญหาและขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้นระหวางการนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปทดลองใช ซึ่งเปนประโยชนตอการปรับปรุงบทเรียนอีเลิรนนิงให
สมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูจากบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้เปนเพราะการเรียนรูจากบทเรียนอีเลิรนนิง ชวยเสริมความรูความเขาใจแกผูเรียน
อีกทั้งบทเรียนอีเลิรนนิง มีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ทําใหผูเรียนสนุกไปกับบทเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย
(กิดานันท มลิทอง. 2548 : 187) และผูเรียนจะเรียนไปตามความสามารถโดยไมตองเรงหรือรอผูอื่นและไดรับ
ประสบการณแหงความสําเร็จเปนการเสริมแรงใหสนุกไปกับบทเรียนสอดคลองกับทฤษฎีของ ธอรนไดค
(Thorndike) ที่วาการเรียนการสอนนั้นจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน และจะตองจัดเนื้อหาออกเปนหนวย
ๆ ทีละหนวย และเริ่มจากสิ่งที่งายไปหายากเสมอ เพื่อใหผูเรียนรูสึกพึงพอใจในการที่เขาเรียนในแตละหนวย
การสรางแรงจูงใจนับวามีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความพอใจเมื่อไดรับสิ่งที่พอใจหรือรางวัล
เปนการเสริมแรง ธอรนไดคเชื่อวาการเสริมแรง รางวัล หรือความสําเร็จจะสงเสริมการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
หรือกอใหเกิดการเรียนรูขึ้น (ประสาท อิศรปรีดา. 2538 : 220) จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนอีเลิรนนิง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หมายความวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดีขึ้นนั่นเอง
3. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรน นิง เรื่องการเขียนผังงานโปรแกรม พบวา
ความคิดเห็นของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงวาผูเรียนชอบ พอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง ที่เปนเชนนี้เนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิง เปนสิ่งใหมผูเรียนสวนใหญไมเคยเรียนจาก
บทเรียนอีเลิรนนิง เมื่อไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ไดกําหนดกิจกรรมดวยตนเอง เรียนตามความสามารถ
ของตนเอง ไมตองเรงหรือรอผูอื่น ไมตองรูสึกอายเมื่อตอบคําถามผิด ไดรูเปาหมายของการเรียนการสอนกอน
ลงมือเรียนจริง
จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง และจาก
การที่ผูเรียนไดมีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเองทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ไดเรียนรู
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การแกปญหาดวยตนเองและทําใหสนุกกับการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง นั้น จะ
ตอบสนองตอผูเรียนไดทันที เปนการชวยเสริมแรงแกผูเรียนซึ่งบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง และ
เสียงประกอบ ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียน มีความกระตือรือรนและมุงมั่นที่จะเรียน จึงควรมีการสงเสริม
สนับสนุนในการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง เพื่อใชในการเรียนการสอน เพราะสื่อประเภทบทเรียนอีเลิรนนิงใน
โลกยุคสารสนเทศหรือขอมูลขาวสารนี้มีตออิทธิพลตอการเรียนการสอนอยางไมอาจปฏิเสธได

ขอเสนอแนะ
1. ดานการสรางบทเรียนอีเลิรนนิง
1.1 การเลือกหัวขอเรื่อง เปนสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่จะนําเนื้อหามาพัฒนาเปนบทเรียนอีเลิรนนิง
ซึ่งควรเปนเรื่องที่ทําใหผูเรียนเรียนผานบทเรียนอีเลิรนนิงแลวสามารถเรียนรูไดดีกวาเรียนในหองเรียนปกติ
1.2 ผูที่สรางบทเรียนอีเลิรนนิงตองศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคประจําวิชา
ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนา ใหสอดคลองอยางมีขั้นตอนและเปนระบบโดยคํานึงถึง
ระยะเวลา และทุนที่จะตองใช
1.3 ควรศึกษาโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ที่จะนํามาชวยสรางบทเรียนอีเลิรนนิงอยางหลากหลาย
และการพิจารณาเลือกโปรแกรมควรคํานึงถึงการใชกับเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปได
1.4 การใช ภาษาคอมพิวเตอร สามารถทําไดอยางอิสระตามพื้นฐานและแนวทางหรือความ
ตองการของผูสราง แตตองมีความเขาใจในการเขียนโปรแกรม และอาศัยความสามารถสูง เพราะตองใชเวลา
ในการสราง และเมื่อสรางแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยาก
1.5 บทเรียนอีเลิรนนิงที่ดีควรหลีกเลี่ยงการนําเสนอที่ทําใหผูเรียนรูสึกวากําลังอานหนังสือ
2. ดานการใชบทเรียนอีเลิรนนิง
2.1 กอนจะนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชในการเรียนการสอนผูเรียนควรศึกษาอยางละเอียดและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวใหเขาใจถึงวิธีการขั้นตอนตาง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความพรอมใน
การใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 กอนจะนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชในการเรียนการสอน ผูเรียนควรเตรียมอุปกรณและ
ตรวจสอบอุปกณที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน
2.3 ในขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนรูจากบทเรียนอีเลิรนนิง ควรศึกษาตามขั้นตอนทีละหนวยการ
เรียน และควรใหคําแนะนํานอกเหนือที่มีในบทเรียน
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการสรางบทเรียนอีเลิรนนิงในเนื้อหาอื่น หรือวิชาอื่นอยางแพรหลายตอไป
3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง ที่เรียนดวยตนเอง กับการ
เรียนการสอนดวยวิธีการอื่น ๆ
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3.3 ควรทําการวิจัยถึงผลกระทบตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนรูจากบทเรียนอีเลิรนนิง กับผูเรียนที่มี
เพศ วัยแตกตางกัน ควรมีการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของควบคูกันไปดวย เชน แรงจูงใจในการเรียน
ความคิดวิจารณญาณในการเรียนรู และปจจัยภายนอกที่มผี ลตอการเรียนรู
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ฐานขอมูลธุรกิจ
The Development of the Computer Assisted Instruction
on the Topic of Business Database
สุธิรา จันทรปุม และผูชวยศาสตราจารยพิเชนทร จันทรปุม 1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
ฐานขอมูลธุรกิจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น กับนักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน
40 คน แบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 20 คน คือ กลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมที่เรียนดวย
วิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
80/80 คือ 80.83/82.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แตกตางกับกลุมนักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึง
พอใจของนักศึกษาจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.15 ซึ่งอยูในระดับ
มาก

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop and fine out the efficiency of the computer
assisted instruction (CAI) on the topic of Business Database for bachelor degree students in Computer
Business Program, Management Science Faculty, Sakon Nakhon Rajabhat University; 2) to compare the
learning achievement of the students using the developed CAI and of the students learning by regular method;
3) to investigate the students’ satisfaction toward the CAI. The sample of this research was selected by using
purposive sampling. The sample consisted of 40 students, which were divided into 2 groups of 20 students .
One group used the CAI and the other learned by regular method.
The findings of this study were as follows : 1) The efficiency of the developed CAI was
80.83/82.67 which is higher than the set eriteria 80/80; 2) The learning achievement of the students using the
1

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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CAI and the students who learned by regular method differed significantly at the .05 level; 3) The students
satisfaction mean score toward the use of the CAI was 4.15 which was at the high level.

บทนํา
การศึกษามีสวนสําคัญที่ชวยเสริมสรางความรู ความคิด ทักษะ และทัศนคติใหบุคคลรูจักตนเอง
ตลอดจนสังคม สภาพแวดลอมที่สัมพันธกับตน ทําใหสามารถแกไขที่เกิดขึ้นและพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา
ไปในทางที่พึงประสงคได ปจจุบันในการจัดการศึกษาจําเปนจะตองปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความตองการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาตองรูจักหาความรูดวยตนเองเพื่อนําประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญอยางที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 12-13) การเรียนการสอนในหองเรียนเปน
วิธีการที่ใชกันมานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่เปนประโยชนแกผูเรียน ไมวาจะเปนการบรรยาย อภิปราย
สาธิต หรือวิธีการอื่นๆ แตอยางไรก็ตาม การเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะ
ใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดทันกัน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาเปนการเตรียมตัว
ผูเรียนใหพรอมที่จะออกไปมีชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน รวมทั้งเปนการฝกทักษะของผูเรียนใหสามารถใช
คอมพิวเตอรในการศึกษาหาความรูตอไป
ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในลักษณะเปนโปรแกรม
สําเร็จรูป หรือที่เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(Computer Assisted Instruction หรือ CAI) ที่ถือไดวา
เปนสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอัตราการเรียนรู โดยไมตองรอหรือเรงใหไปพรอมๆกัน
กับเพื่อนในหองเรียน และผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมตองมีครู สามารถทบทวนบทเรียนไดเองตลอดเวลา
ตลอดจนชวยลดปญหาการเรียนการสอนได ซึ่งในหองเรียนมักจะพบปญหาเกี่ยวกับผูเรียนที่มีพื้นความรูไม
เทากัน มีความเขาใจในบทเรียนไมพรอมกัน ผูเรียนที่มีความรูมากกวาจะเขาใจในบทเรียนไดเร็วแตก็ตองรอ
เพื่อนๆที่ยังเรียนไมเขาใจก็จะทําใหเกิดความเบื่อหนายหรือขาดความสนใจ ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจะเขามาชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลไดดี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสนองความ
ตองการในการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางดี และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามเวลา
ที่สะดวก ตามความสนใจของผูเรียน และที่สําคัญที่สุดคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการประเมินผลใน
ตนเอง เพื่อใหผูเรียนเห็นผลสําเร็จ เห็นความเจริญกาวหนาของตนในการเรียนรูในแตละตอนแตละหนวยการ
เรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถชวยแกปญหาการขาด
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แคลนผูสอนไดดวย เพราะสามารถใชสอนแทนครูและสอนผูเรียนไดจํานวนมากๆในเวลาเดียวกัน (บูรณะ
สมชัย. 2542 : 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น ที่เปนศูนยกลางและเครือขายการ
เรียนรู เพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งที่สอดคลองในการจัดการศึกษา คือ พันธกิจดานการ
พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจดังกลาวขึ้น โดยนํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวาการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมาเปนสื่อการสอนจะทําใหเกิดการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน โดยไมตองรอหรือเรงใหทัน
เพื่อน และถาผูเรียนไมเขาใจในสวนใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ําได ในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารยที่
สอนวิชาฐานขอมูลธุรกิจ ซึ่งเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่นักศึกษามักจะมี
ปญหาในการเรียน เนื่องจากทําความเขาใจไดยาก ตองอาศัยการจินตนาการสูง จากเหตุผลที่กลาวมาจึงทําให
ผูวิจัยสนใจสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา ฐานขอมูลธุรกิจ เพื่อเปนการแกปญหาดังที่กลาว
มาขางตน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาฐานขอมูลธุรกิจ และหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้น กับนักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนปกติ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 95 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง แลวแบงกลุม 2 กลุม ๆ ละ
20 คน โดยเปน
กลุมทดลอง เปนกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E1 : E2) และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุมควบคุม
กลุมควบคุม เปนกลุมที่เรียนในชั้นเรียนปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ฐานขอมูลธุรกิจ
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
1. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวิชา ฐานขอมูลธุรกิจกอน
เรียนเนื้อหาจริง (Pretest)
2. ใหนักศึกษากลุมทดลองเรียนเนื้อหาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ใหนักศึกษากลุมควบคุมเรียนตามปกติจากแผนใส โดยผูวิจัยเปนผูสอน
4. หลังจากการเรียนสิ้นสุด ใหนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดิม (Posttest)
5. ใหนักศึกษากลุมทดลองทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
6. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อแปลผล และสรุปผลการทดลอง

ผลการวิจัย
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ฐานขอมูลธุรกิจ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบทดสอบ
คะแนนรวม
คาเฉลี่ย
ระหวางเรียน (E1)
485
24.25
หลังเรียน (E2)
496
24.80

รอยละ
80.83
82.67

จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ไดจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากกลุม
ตัวอยาง พบวา คาที่คํานวณไดจากแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 24.25 คาที่คํานวณไดจาก
แบบทดสอบหลังเรียน(E2) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 24.80 คิดเปนรอยละเทากับ 80.83/82.67 โดยเกณฑประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 80/80 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพสูง
กวาเกณฑที่กําหนด
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม
โดยกลุมแรก คือ กลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมที่สอง คือ กลุมควบคุมที่เรียน
ดวยวิธีการสอนแบบปกติ ปรากกฎผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
กลุมตัวอยาง คะแนนรวมยกกําลังสอง คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมทดลอง (x1)
12,386
24.80
4.48
2.52*
กลุมควบคุม (x2)
10,484
22.70
9.38
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( P= .05, df=38, t=1.686 )
จากตารางที่ 2 กลุมทดลองมีคะแนนรวม 12,386 มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.80 คาความแปรปรวนเทากับ
4.48 และกลุมควบคุมมีคะแนนรวม 10,484 มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.70 คาความแปรปรวนเทากับ 9.38 เมื่อทดสอบ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา มีคาเทากับ 2.52 เมื่อนําไปเปรียบเทียบสถิติ t-test พบวาคาที่คํานวณไดเทากับ
1.686 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา กลุม
ควบคุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จบแลว ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
รายการ
1. สะดวก ใชงานงาย ผูเรียนสามารถใชไดดวยตนเอง

X
4.40

. .
0.50

ระดับความพึงพอใจ
มาก

2. สี เสียง ที่ใชประกอบเหมาะสม

3.95

0.60

มาก

3. รูปภาพประกอบ สื่อความหมายและมีความเหมาะสมกับเนื้อหา

3.80

0.70

มาก

4. ตัวอักษรมีความชัดเจน

4.00

0.65

มาก

5. การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสม

4.35

0.71

มาก

6. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนสอดคลองกับเนื้อหา

3.95

0.72

มาก

7. ผูเรียนไดรับความรูในวิชา ฐานขอมูลธุรกิจเพิ่มขึ้น

4.50

0.70

มาก

8. ผูเรียนมีความรูสึกที่ดี และสนุกสนานกับการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน

4.00

0.72

มาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รายการ
9. ผูเรียนมีความพอใจที่รูคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังเรียน

X
4.30

. .
0.74

ระดับความพึงพอใจ
มาก

10. โดยรวมคิดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาในระดับใด

4.22

0.72

มาก

4.15

0.68

มาก

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ เทากับ
4.15 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68

สรุปผลการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ฐานขอมูลธุรกิจ ของนักศึกษาระดับ
ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผูวิจัย
ไดทําการสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 คือ 80.83/82.67
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางกับกลุมผูเรียน
ที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.15 ซึ่งอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนในทางบวก

วิจารณผลการวิจัย
ในการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน วิ ช า ฐานข อ มู ล ธุ ร กิ จ ผู วิ จั ย ได วิ จ ารณ
ผลการวิจัย ดังนี้
ดานการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ฐานขอมูลธุรกิจที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ
เท า กั บ 80.83/82.67 ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่ กํ า หนด(80/80) ถื อ ว า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถนํ า ไป
ประกอบการเรียนการสอนไดจริง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีความสอดคลองตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัยไดยึดขั้นตอนตามแนวคิดการออกแบบและพัฒนา นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ไดผานการประเมินของผูเชี่ยวชาญ และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและไดนําไป
ทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 3 คน ทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 6 คน เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีการใชภาพและเสียงประกอบ ซึ่งเปน
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การกระตุนความสนใจของผูเรียน มีความนาสนใจ เราใจ บทเรียนไมนาเบื่อหนาย ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่
จะเรียน อาจเปนเพราะวาเนื้อหาที่ใชพยายามสรางใหมีลักษณะที่ไมซับซอนเขาใจงาย ผูเรียนสามารถเรียนรู
เนื้อหา บทเรียนตามความสามารถของตนเอง การใหผูเรียนไดฝกฝนทําแบบทดสอบ ทบทวนจะชวยย้ําสิ่งที่
เรียนนั้นไดเขาใจยิ่งขึ้น และผูเรียนไดมีโอกาสรับทราบวาตนเองมีผลการเรียนเปนอยางไรหลังจากเรียนจบ
เนื้อหา (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2533 : 147-148) ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อริสรา วองสวัสดิ์
ภักดี (2546) ทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรกราฟฟกสเบื้องตน ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนที่ผลิตในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ทําใหผูเรียนมีความสนใจมากขึ้นดวยรูปแบบการ
นําเสนอที่ไมนาเชื่อ กระตุนใหผูเรียนสนใจและสนุกกับการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 85.00/84.20 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
ดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนตามปกติ ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางกับกลุมผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนุช ชูโต และคณะ (2550) ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องกลไกการคลอดตอความรูของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 80 คน
โดยการสุมอยางงาย ไดกลุมควบคุม และกลุมทดลอง กลุมละเทา ๆ กัน โดยกลุมควบคุมไดรับการสอน
ตามปกติ และกลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา คาเฉลี่ยคะแนนกอน
เรียน และหลังเรียนในกลุมทดลอง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคาเฉลี่ยคะแนน
ของกลุ ม ทดลองสูง กว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ก็ แ สดงให เห็ น ว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพในการสรางเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจไดดียิ่งขึ้น และสงผลใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามไปดวย อาจเปนเพราะวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดัดแปลงมาจาก
กระบวนการสอน 9 ขั้น ของ Robert Gagne มาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการเรา
ความสนใจใหพรอมที่จะเรียน (Gain Attention) โดยการใชภาพ สี ประกอบ การใหเนื้อหาความรูใหม (Present
New Information) ใหภาพประกอบกับเนื้อหาที่กะทัดรัด งายและไดใจความ ภาพที่ใชเปนภาพที่มีการตอบโต
กับผูเรียน เขาใจงายมีการตีกรอบแสดงความสัมพันธของเนื้อหา (Gain Learning) บทเรียนที่นําเสนอสัมพันธ
กับประสบการณเดิมของผูเรียน ใหเห็นวาสวนยอยมีความสัมพันธกับสวนใหญ และสิ่งใหมมีความสัมพันธกับ
ความรูเดิมของผูเรียน การกระตุนการตอบเสนอ (Elicit Responses) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนรวมคิดรวม
กิจ กรรมซึ่ ง ยิ่ง ทํา ให ผู เ รีย นจํา เนื้ อ หาไดดี การสรา งเส น สี เป น ภาพเคลื่อ นไหว การให ข อ มู ลย อ นกลั บ
(Provide Feedback) บทเรียนมีการกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยบอกจุดหมายที่ชัดเจน มีแบบทดสอบ
ระหวางบทเรียนหลังจากผูเรียนเรียนเนื้อหาในหนวยที่จัดให โดยมีขอความตอบสนองบอกใหผูเรียนทราบวา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

59

ตอบถูกหรือผิด การแสดงคําถามคําตอบและผลยอนกลับอยูคนละเฟรม มีการทดสอบ (Assess Performance)
เปนการประเมินผลการเรียนและใหผูเรียนสามารถจําได แบบทดสอบกับจุดประสงคของบทเรียน ขอทดสอบ
คําตอบและขอมูลยอนกลับอยูบนเฟรมเดียวกันและขึ้นตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว จากแนวคิด Robert Gagne เปน
ปจจัยที่ทําใหการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนดวยวิธีการ
สอนตามปกติ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น สามารถใหผูมีความสนใจและตั้งใจ
เรียน อีกทั้งผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถของตนเอง
ดานความพึงพอใจของนักศึกษาตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2547) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศ จากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความคิดเห็นที่ดีและเห็นดวย
กับการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในชั้นเรียน
จากการอภิปรายผลการวิจัยที่กลาวมาจะเห็นไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาฐานขอมูลธุรกิจ
ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากทฤษฎีตาง ๆ อาจเปนสวนหนึ่งที่ทําให บทเรียนดังกลาวสามารถนําเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน
ตอเนื่อง เขาใจงาย จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนของผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมาก โดยที่ผูเรียนจะเรียนดวยความตั้งใจ เพื่อนําเอาไปใชในการตอบแบบสอบถาม เมื่อ
ผูเรียนเรียนผานบทเรียนและทําแบบทดสอบแลว ผูเรียนแสดงออกถึงความดีใจในผลสําเร็จของตนเอง ผูเรียน
บางคนที่ทําแบบทดสอบไมผานหรือไดคะแนนนอยในครั้งแรก จะใหความสนใจกับบทเรียนเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียนควรมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร และทําความคุนเคยกับการใชคอมพิวเตอรกอน เพื่อความ
คลองตัวในการศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและผูสอนควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
ความนาจะเปน ไปใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น กอนเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผูเรียน ควรมีการศึกษาวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและปฏิบัติ ตามขั้นตอน
เพื่อใหไดประสิทธิภาพทางการเรียนสูงสุด
2. เวลาที่ใชในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคอนขางจํากัด ทําใหตองมีการจํากัดเนื้อหา
ในการนําเสนอเกินไป
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ
2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของผูเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบที่แตกตางกัน
3. ควรมี ก ารพั ฒนาบทเรีย นคอมพิว เตอรชว ยสอนบนระบบเครือ ขา ยอิ นเตอรเ น็ต เนื่ อ งจาก
การศึกษาผานทางอินเตอรเน็ตเปนที่นิยมมากขึ้น
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
The Relationship between School Administrators’ Leadership and
Teachers’ Job Satisfaction in Schools under The Offices
of Educational Service Areas in Nakhon Phanom Province
จันทิรา แกวบุตรา 1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 79 คน ครูผูสอน146 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 146 คน รวมจํานวน 371 คน ปการศึกษา 2552 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .53 ถึง .89 และมีความเชื่อมั่นเทากับ .98 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .35 ถึง .85 และมี
ความเชื่อมั่นเทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบเอฟ และการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1)ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม
อยูในระดับมาก 3)ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน 4)ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตาง
กัน 5)ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการ
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน 6)ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน 7)ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 8)ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่ตองพัฒนา มี 6 ดาน คือ ดานคุณลักษณะระดับพื้นฐาน
ดานความพรอมของขอมูลสารสนเทศ คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว ดานทักษะทาง
สังคม ดานทักษะการวิเคราะหปญหา ดานการควบคุมอารมณ ดานพฤติกรรมกลาเสี่ยงและคุณลักษณะเชิง
บูรณาการ ดานความรูสึกไวตอบุคคลอื่น สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนที่ตอง
พัฒนา มี 6 ดาน คือ ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ปจจัย
สุขอนามัยดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ดานสภาพการ
ทํางานและดานความเปนอยูสวนตัว

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between school administrators’
leadership and teachers’ job satisfaction in schools under The Offices of Educational Service Areas in
Nakhon Phanom province. Samples of the study, selected by multi-stage random sampling, consisted of 79
school administrators, 146 teachers and 146 basic educational institution committees in Academic Year 2009.
The instruments used in collecting data were 2 sets of 5-level rating scale questionnaires. The first set, the
discrimination power and the reliability coefficient of which were .53 and between .89 and .98 respectively,
was used to explore the respondents’ opinions regarding school administrators’ leadership. The second set,
the discrimination power values and the reliability coefficient of which were .35 and between .85 and .98
respectively, was used to explore the respondents’ opinions on teachers’ job satisfaction. Statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard deviation, F-test, and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient. Findings of the study were as follows : 1)Opinions of school administrators, teachers, and basic
educational institution committees on school administrators’ leadership as a whole were at the high level.
2) Opinions of school administrators, teachers and basic educational institution committees on teachers’ job
satisfaction as a whole were at the high level. 3) Opinions of school administrators, teachers, and basic
educational institution committees on school administrators’ leadership as a whole were not different.
4)Opinions of school administrators, teachers and basic educational institution committees on teachers’ job
satisfaction as a whole were not different. 5)Opinions of school administrators, teachers, and basic
educational institution committees working in different-sized schools on school administrators’ leadership as
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a whole were not different. 6) Opinions of school administrators, teachers and basic educational institution
committees working in different-sized schools on teachers’ job satisfaction as a whole were not different.
7)School administrators’ leadership had a statistically significant positive relationship with teachers’ job
satisfaction at the .01 level. 8)Guidelines on how to develop school administrators’ leadership and teachers’
job satisfaction were recommended. Six aspects for the administrators’ leadership development included in
the recommendations were : basic personal qualities, information-related readiness, specific qualities or
talents, social skills, problem analyzing skills, emotional control, enterprising and integrative characteristics,
and sensitivity towards others . Also stated for improving teachers’ job satisfaction were 6 motivational
factors. They were job characteristics, occupational progress, health, salary, relationship with superiors,
subordinates, and colleagues, working conditions as well as personal living conditions.

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 กําหนดไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 : 5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบ
ความสํ า เร็ จ ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ และการประสานสั ม พั น ธ กั น ระหว า งผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู ส อน
ผูบริหารตองรูจักใชภาวะผูนําใหถูกกับสภาพของโรงเรียน โดยทําใหผใู ตบังคับบัญชารูสึกวาผูบริหารโรงเรียนมี
ความบริสุทธิ์ใจในการทํางานและเปนตัวอยางในเรื่องตาง ๆ ได ซึ่งจะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี
รวมมือรวมใจในการทํางานและสงผลใหการดําเนินงานในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค (อภิวรรณา แกว
เล็ก. 2542 : 54)
จากเหตุที่การศึกษาไทยมีการกระจายอํานาจมากขึ้น ผูบริหารโรงเรียนจึงถูกคาดหวังวาจะตองเปน
ผูบริหารการศึกษาระดับมืออาชีพ การบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิผลนั้น สิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนจะตอง
ให ค วามสนใจคื อ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร เพราะความพึ ง พอใจในการทํ า งานของบุ ค ลากรมี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพขององคการ ถาบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจ
ความเขาใจอันดีตอกัน มีความซื่อสัตย จงรักภักดีตอหนวยงาน เกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีวินัยและเกิด
ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน (บุญโชค สุดคิด. 2542 : 19) นอกจากนี้ ผูที่มีความพึงพอใจจะมีแนวโนม
การทํางานที่แนนอนและมีผลการปฏิบัติงานที่สูงอีกดวย (Gibson and Others. 1982 : 80)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมมีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 499 โรง ตั้งกระจายอยู
ตามหมูบานหรือชุมชนใน 12 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนครพนม อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก
อําเภอเรณูนคร อําเภอวังยาง อําเภอบานแพง อําเภอนาทม อําเภอศรีสงคราม อําเภอโพนสวรรค อําเภอนาหวา
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และอําเภอทาอุเทน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ใน
ปการศึกษา 2552 มีจํานวน 6,127 คน และมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นโดยผูบริหาร
โรงเรี ย นควรที่ จ ะสนใจและส ง เสริ ม ให ค รู ผู ส อนเกิ ด ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จะช ว ยให ก าร
ดําเนินงานในโรงเรียนประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
6. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
7. เพื่อหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนในโรงเรียน
8. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอนในโรงเรียน

สมมุติฐานการวิจัย
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐาน
ของการวิจัยไว ดังนี้
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1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก
3. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน
4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน
5. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน
6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน
7. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. เนื้อหาการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
โดยยึดแนวคิดดังนี้
1.1 ภาวะผูนําสําหรับผูบริหารโรงเรียน อาศัยแนวคิดของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2547:11-13)
แบงเปน 10 ดาน ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะระดับพื้นฐาน แบงเปน 1)ความพรอมของขอมูล
สารสนเทศ 2)ความรูทางวิชาชีพ คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว แบงเปน 1) ความรูเทา
ทันสถานการณ 2)ทักษะทางสังคม 3)ทักษะการวิเคราะหปญหา 4)การควบคุมอารมณ 5)พฤติกรรมกลาเสี่ยง
และคุณลักษณะเชิงบูรณาการ แบงเปน 1)ความคิดริเริ่มสรางสรรค 2)ความรูสึกไวตอบุคคลอื่น 3)ความใฝรูและ
ฝกฝนการเรียนรู
1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ใชทฤษฎีของ เฮอรซเบอรก (Herzberg. 1964 :
113-115) ประกอบดวย 14 ดาน ไดแก ปจจัยจูงใจ แบงเปน 1)ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2)การไดรับการ
ยอมรับนับถือ 3)ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4)ความรับผิดชอบ 5)ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และปจจัย
สุขอนามัย ซึ่งแบงเปน 1)เงินเดือน 2)โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต 3)ฐานะอาชีพ 4)ความสัมพันธ
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กับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 5)การนิเทศงาน 6)นโยบายและการบริหาร 7)สภาพการ
ทํางาน 8)ความเปนอยูสวนตัว 9)ความมั่นคงในงาน จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพ
1. ผูบริหาร
2. ครูผูสอน
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 1. คุณลักษณะระดับพืน้ ฐาน 1.1 ความพรอม
ของขอมูลสารสนเทศ 1.2 ความรูทางวิชาชีพ 2. คุณลักษณะเฉพาะ/ความ
สามารถและทักษะเฉพาะตัว 2.1 ความรูเทาทันสถานการณ 2.2 ทักษะทาง
สังคม 2.3 ทักษะการวิเคราะหปญหา 2.4 การควบคุมอารมณ 2.5 พฤติกรรม
กลาเสี่ยง 3. คุณลักษณะเชิงบูรณาการ 3.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.2 ความ
รูสึกไวตอบุคคลอืน่ 3.3 ความใฝรูและฝกฝนการเรียนรู

ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน 1. ปจจัยจูงใจ 1.1 ความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ 1.3 ลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ 1.4 ความรับผิดชอบ 1.5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 2. ปจจัย
สุขอนามัย 2.1 เงินเดือน 2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต
2.3 ฐานะอาชีพ 2.4 ความสัมพันธกบั ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน 2.5 การนิเทศงาน 2.6 นโยบายและการบริหาร 2.7 สภาพการ
ทํางาน 2.8 ความเปนอยูสวนตัว 2.9 ความมั่นคงในงาน

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแ ก ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวน 11,248 คน จําแนกเปน
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 497 คน ขาราชการครูผูสอน จํานวน 5,630 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 5,121 คน
กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบ ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวน 371 คน กําหนดขนาดของ
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กลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี่และมอรแกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2550 : 28) ใชวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ แบงเปน ผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขนาดโรงเรียน แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .53 กับ .89 และมีความเชื่อมั่นเทากับ .98 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .35 ถึง .85 และมีความเชื่อมั่นเทากับ .98

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากสํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เพื่ อ ขอความร ว มมื อ มายั ง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลและผูวิจัยแจกแบบสอบถามโดยสงทางไปรษณียและเก็บรวบรวม
ดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพและขนาดของโรงเรียน คํานวณหาคารอยละ
2. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน และตอนที่ 3 ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียน หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเอฟ (F-test) และการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญได ดังนี้
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1. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก
3. ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน
4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน
5.
ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน
6. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน
7. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่ตองพัฒนา มี 6 ดาน คือ ดานคุณลักษณะระดับพื้นฐาน ดานความ
พรอมของขอมูลสารสนเทศ คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว ดานทักษะทางสังคม ดาน
ทักษะการวิเคราะหปญหา ดานการควบคุมอารมณ ดานพฤติกรรมกลาเสี่ยงและคุณลักษณะเชิงบูรณาการ ดาน
ความรูสึกไวตอบุคคลอื่น สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนที่ตองพัฒนา มี 6 ดาน
คือ ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติและดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ปจจัยสุขอนามัย ดาน
เงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางานและดาน
ความเปนอยูสวนตัว

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายในประเด็นสําคัญได ดังนี้
1. จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้ง 10 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารคือ
ผูนําสูงสุดในโรงเรียนและเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานและการจัดการศึกษาในโรงเรียน มีอํานาจใน
การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ จึงเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของตน โดยการพัฒนาคุณลักษณะระดับพื้นฐาน คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถ
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และทักษะเฉพาะตัวและคุณลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คําสิงห โชติประเดิม (2550 :
บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเรื่อ ง ภาวะผูนําของผูบ ริห ารโรงเรียน ตามทัศนะของผูบ ริห ารโรงเรีย น ครูผูสอนและ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต
3 พบวา ภาวะผูนําโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก
2. จากสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ส อน ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 14 ดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวา ปจจัยสุขอนามัยสูงกวาปจจัยจูงใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการรับราชการครู
โดยเฉพาะในสังคมชนบท เปนอาชีพที่มั่นคง มีเงินเดือนประจํา มีโอกาสกาวหนา ไดรับการยอมรับจากสังคม
มีเกี ย รติ มีศั กดิ์ศ รี จึ งทํ า ใหค วามพึง พอใจในการปฏิบัติ งานของครูผู ส อน ตามความคิ ดเห็น ของผู บ ริห าร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ดํารงศักดิ์ ดําริห (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู-อาจารยวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคกลาง พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
3. จากสมมติฐานขอที่ 3 ที่วา “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะ ปจจุบันระบบขอมูลสารสนเทศมี
ความเจริญกาวหนา การติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วและทั่วถึง ผูบริหาร ครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาอยูเสมอ จึงทําใหภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติพงศ คลายใยทอง (2547 : บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 1 ซึ่งพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
4. จากสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ส อน ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานไดมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนรวมกัน มีการรายงาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานสูสาธารณชน เปนที่ยอมรับกันวา อาชีพครูเปนอาชีพที่ไดรับการยอมรับ เปน
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อาชีพที่มั่นคง มีโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคตโดยการพัฒนาผลงานทางวิชาการ จึงทําใหความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญามี กาฬหวา (2550 :
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับ
ความพึ ง พอใจของครู ต ามทั ศ นะของข า ราชการครู ส ายงานการสอน สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
กาฬสินธุ เขต 3 ซึ่งพบวา มีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน
5. จากสมมติฐานขอที่ 5 ที่วา “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มี
ความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันทุกดาน เหตุที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะใน
ปจจุบันเปนยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดใหความสําคัญกับการศึกษา รวมทั้งการเตรียมการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการเตรียมการประเมินภายนอก การปฏิบัติงาน กิจกรรม และโครงการ
ตาง ๆ เปนไปตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชยุทธศาสตรหลักการ
พัฒนางานโรงเรียนในแนวทางเดียวกัน จึงทําใหภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมมี
ความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกิจ สานุสัตย (2546:บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ซึ่งพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน
6. จากสมมติฐานขอที่ 6 ที่วา “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกัน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาด
ตางกั น โดยรวมไมแตกตางกั น เมื่อ พิจารณารายดานพบวา มีความคิดเห็นไมแตกต างกันทุกดาน เหตุที่
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันเปนยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดไดใชภาวะ
ผูนําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานในโรงเรียน เชน การใหครูมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม สนับสนุนใหกําลังใจแกครูผูสอนในการปฏิบัติงานและการทําผลงาน จึงทํา
ให ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ส อน ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศุภกิจ สานุสัตย (2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
7. จากสมมติฐานขอที่ 7 ที่วา “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอนในโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก” ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส อนในโรงเรีย น โดยรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาวะผูนําเปนกระบวนการ
ที่ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นใช ศิ ล ปะหรื อ อํ า นาจที่ มี อ ยู โน ม น า ว จู ง ใจ ดึ ง ความสามารถของผู ร ว มงานหรื อ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการสื่อสารใหรวมใจทํางานดวยความเต็มใจ โดยบุคคล
เหลานั้นเชื่อใจใหความเคารพนับถือ ใหความรวมมือและมีความมั่นใจในตัวผูบริหารโรงเรียน ทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุมและองคการ การกระทําดังกลาวของผูบริหารทําใหภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ
ความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติง านของครู ผูส อนในโรงเรีย น โดยรวมมี ค วามสัม พันธ กัน ในทางบวกอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดชัย อุทัยวี (2549 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง
การศึ ก ษาความสั ม พั นธ ร ะหว า งภาวะผู นํ าของผู บ ริ ห ารโรงเรีย นกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธ
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ด านทักษะการวิเคราะหปญหา มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองนําศาสตรทางการบริหารหลาย ๆ ศาสตรมาประยุกตใชอยางมี
ศิลป เพื่อรักษาความสมดุลใหเกิดขึ้นทุก ๆ ดานในโรงเรียน
1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ดานปจจัยสุขอนามัย
เงินเดือนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาความดีความชอบแกครูผูสอนอยางเปนธรรม
โดยสัมพันธกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของรองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู เพื่อจะไดขอมูลที่นําไปสูการพัฒนาใหการบริหารงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรทําการวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา
2.3 ควรทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากขอบขายการบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 4 ดาน
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูและ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม
ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของครูและผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
The Relationship between Participation of Teachers and Administrators
in Decision Making and Effectiveness of Schools under
The Offices of Educational Service Areas
in Nakhon Phanom Province
ณัฐพงศ ไชยสิทธิ์ 1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของครูและผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 325 คน ประกอบดวยครู 288 คน และผูบริหาร 37 คน ไดมาโดยวิธีการสุม
แบบหลายขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถามชนิ ด มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ
ประกอบดวยแบบสอบถามพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารมีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .27-.83 และคาความเชื่อมั่น .97 และแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนมีคาอํานาจจําแนกระหวาง
.42-.91 และคาความเชื่อมั่น .97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีกรณีกลุมตัวอยางเปนอิสระแกกัน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็น
ของครูและผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบริหารโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมไมแตกตางกัน 5) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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ตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน 7) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและ
ผูบริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมไมมีความสัมพันธกัน 8) ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนไวดวย
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจดานที่ควรพัฒนามี 2 ดาน คือ ดานการบริหารงบประมาณและดานการ
บริหารทั่วไป และประสิทธิผลของโรงเรียนที่ควรไดรับการพัฒนามี 2 ดาน คือดานวิชาการและดานการบริหาร
งบประมาณ

Abstract
The purpose of this research was to investigate the relationship between participation of teachers
and administrators in decision making and effectiveness of schools under the Offices of Educational Service
Areas in Nakhon Phanom Province. There were 325 participants, comprising 288 teachers and 27 school
administrators, selected by using the Multistage Random Sampling method. A set of a 5-rating-scale
questionnaire was used to collect data. The discrimination power values of participation of teachers and
administrators in decision making ranged between .27 and .83 and the reliability coefficient was .97; whereas
the discrimination power values of effectiveness of schools ranged between .42 and .91 and the reliability
coefficient was .97. The collected data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test
(Independent Samples), F-test (One-way ANOVA), and Pearson's Product Moment Correlation.
The findings of this study were as follows : 1) The participation of teachers and administrators in
decision making as perceived by themselves, as a whole, was at the medium level. 2) The school effectiveness
as perceived by teachers and administrators, as a whole, was at the high level. 3) The participation behavior in
decision making as perceived by teachers and administrators, as a whole, was significantly different in their
opinions at the level of .01. 4) There was no significant difference of school effectiveness as perceived by
teachers and administrators as a whole. 5) The participation behavior of teachers and administrators at
different-sized schools in decision making as perceived by themselves, as a whole, was significantly different
in their opinions at the level of .01. 6) There were no significant difference of school effectiveness for
different - sized schools as perceived by teachers and administrators. 7) The participation behavior of teachers
and administrators in decision making and school effectiveness were not correlated. 8) This researcher
proposed an appropriate guideline to develop participation behavior of teachers and administrators in decision
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making in 2 aspects namely budget management and general management and to develop school effectiveness
in 2 aspects _ _academic affairs and budget management.

บทนํา
การพัฒนาประเทศใหบังเกิดผลดี มีปจจัยสนับสนุนหลายประการ ปจจัยที่นับวาสําคัญที่สุดคือ การ
พัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ ถาประชากรมีคุณภาพ การพัฒนายอมมีประสิทธิผลตามที่รัฐมุงหวัง
เครื่องมือสําคัญที่จะทําใหประชากรมีคุณภาพก็คือการใหการศึกษา การศึกษาหรือการเรียนรูจึงเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่งโดยจะตองเปน
การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิด
วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544 : 1) ในการสราง
ประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนรากฐานสํ าคัญในการสร างความมั่นคงและ
ความกาวหนาของชาติ จากการที่ประชาชนไทยสวนใหญไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนเพียงในระดับ
มัธยมศึกษา ถาการจัดการศึกษาในระดับนี้มีคุณภาพ ก็ยอมหมายถึงประชากรสวนใหญเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญในการบริหารโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามที่วางไว
อาจกลาวไดวาโรงเรียนจะดีมีคุณภาพนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ
ในสังคมประชาธิปไตยนั้นการสรางบรรยากาศในการทํางานแบบประชาธิปไตย โดยใหสมาชิกใน
กลุม ซึ่งอาจจะเปนตัวแทนจากสวนตาง ๆ ขององคการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูลและ
รวมตัดสินใจ จะทําใหเกิดบรรยากาศที่สนับสนุนการแสดงออก ความคิดสรางสรรคและการแกปญหาเพื่อ
สวนรวม ซึ่งจะดีกวาการรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่บุคคลเพียงคนเดียว (มัลลิกา ตนสอน. 2544 : 82) ซึ่ง
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 9) ที่กลาวถึงผูบริหารที่มีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตยวาจะ
ใหความสําคัญ ใหเกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความ
คิดเห็น รวมแกปญหา ซื่อสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุนและจูงใจใหเกิดความรัก และความผูกพันใน
หนวยงาน ดังนั้น การตัดสินใจโดยกลุม (Group decision making) หรือการใชกลุมทําการตัดสินใจจึงเปนที่
ยอมรับและใชกันอยางกวางขวางในองคการตางๆ ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจโดยกลุมหรือคณะกรรมการจะมี
ความถูกตองมากขึ้น เปนการตัดสินใจที่มีคุณภาพดีกวาการตัดสินใจโดยบุคคลหรือผูนําแตเพียงลําพังคนเดียว
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจจึงเปนประเด็นสําคัญที่นาศึกษาและใหความสนใจเปน
พิเศษ เพราะจะทําใหสามารถอธิบายประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งทําใหผูบริหาร
และผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนไดศึกษาไวเปนขอมูลเบื้องตน เนื่องจากพฤติกรรมการตัดสินใจเปน
สิ่งที่ผูบริหารไมอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จั ง หวั ด นครพนม ในภารกิ จ การบริ ห ารงานทั้ ง 4 ด า น คื อ ด า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด า นการบริ ห าร
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งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหารโรงเรียน
ไดใชพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และหาทางเพิ่มพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการตัดสินใจเพื่อใหการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยตั้งวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกัน
6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
8. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

สมมติฐานการวิจัย
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
อยูในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารอยูในระดับมาก
3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
แตกตางกัน
4. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารแตกตางกัน
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5. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน แตกตางกัน
6. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกัน มีความแตกตางกัน
7. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวก

ขอบเขตการวิจัย
1. ดานเนื้อหา
1.1 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ประกอบดวย 1) ผูบริหาร
ตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่มีอยู 2) ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง แตขอขอมูลเพิ่มจากผูใตบังคับบัญชา
3) ผูบริหารปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจดวยตนเอง 4) ผูบริหารปรึกษากับกลุม
ผูใตบังคับบัญชา แตยังคงตัดสินใจดวยตนเองโดยที่อาจจะยอมหรือไมยอมใหความเห็นของกลุมมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ 5) ผูบริหารปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด จะประเมินทางเลือกรวมกันโดยใชความเห็นที่
สอดคลองกัน ผูบริหารจะยอมรับและดําเนินการตัดสินใจถึงแมวาจะไมเปนการตัดสินใจของตนก็ตาม
1.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย 1) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 2)
ประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณ 3) ประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคล 4)ประสิทธิผลในการบริหาร
ทั่วไป
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ไดแกครูและผูบริหารในโรงเรียนที่เปดทําการสอนในระดับชวงชั้นที่ 3 - 4
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน
51 คน และครูจํานวน 1,229 คน รวมประชากร 1,280 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนที่เปดทําการสอนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเคร็จซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2550 : 152) ใช
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 37 คน และ
ครูจํานวน 288 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 325 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระไดแก 1) สถานภาพการดํารงตําแหนง ประกอบดวย ผูบริหาร และครู 2)
ขนาดโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ
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3.2 ตัวแปรตามไดแก 1) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร
ประกอบดวย 1.1) ไมมีสวนรวมเลย หมายถึง ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเองโดยใชขอมูลที่มีอยู 1.2) มีสวนรวม
นอย หมายถึง ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง แตขอขอมูลเพิ่มจากผูใตบังคับบัญชา 1.3) มีสวนรวมปานกลาง
หมายถึง ผูบริหารปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจดวยตนเอง 1.4) มีสวนรวมมาก
หมายถึง ผูบริหารปรึกษากับกลุมผูใตบังคับบัญชา แตยังคงตัดสินใจดวยตนเองโดยที่อาจจะยอมหรือไมยอมให
ความเห็ น ของกลุ ม มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจ 1.5) มี ส ว นร ว มมากที่ สุ ด หมายถึ ง ผู บ ริ ห ารปรึ ก ษากั บ
ผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด จะประเมินทางเลือกรวมกันกับผูตัดสินใจโดยใชความเห็นที่สอดคลองกัน ผูบริหาร
จะยอมรับและดําเนินการตัดสินใจถึงแมวาจะไมเปนการตัดสินใจของตนก็ตาม 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประกอบดวย 2.1) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 2.2) ประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณ 2.3)
ประสิทธิผลในการบริหารงานบุคลากร 2.4) ประสิทธิผลในการบริหารงานทั่วไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ไดอาศัยแนวคิดพฤติกรรมการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของวรูมและเยตตัน
(Vroom and Yetton. 1973 : 156) และประสิทธิผลของโรงเรียนแยกตามภาระงานการบริหารโรงเรียนที่เปน
นิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 28 - 51) มาเปน
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 1
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ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร

1. ไมมีสวนรวมเลย หมายถึง ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเองโดยใช
ขอมูลที่มีอยู

2. มีสวนรวมนอย หมายถึง ผูบริหารตัดสินใจดวยตนเอง แตขอ
ขอมูลเพิ่มจากผูใตบังคับบัญชา

3. มีสวนรวมปานกลาง หมายถึง ผูบริหารปรึกษาหารือกับ
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจดวยตนเอง

4. มีสวนรวมมาก หมายถึง ผูบริหารปรึกษากับกลุม
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของครูและผูบริหาร
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม

ผูใตบังคับบัญชา แตยังคงตัดสินใจดวยตนเองโดยอาจจะยอมหรือไมยอม
ใหความเห็นของกลุมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

5. มีสวนรวมมากที่สุด หมายถึง ผูบริหารปรึกษากับ
ผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด จะประเมินทางเลือกรวมกันกับผูตัดสินใจโดย
ใชความเห็นที่สอดคลองกัน ผูบริหารจะยอมรับและดําเนินการตัดสินใจ
ถึงแมวาจะไมเปนการตัดสินใจของตนก็ตาม
ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ดานการบริหารวิชาการ
2. ดานการบริหารงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคลากร
4. ดานการบริหารงานทั่วไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของวรูมและเยตตัน (Vroom and
Yetton. 1973 : 156) ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ มี
คาอํานาจจําแนกระหวาง .27-.83 และคาความเชื่อมั่น .97 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .42-.91 และคาความเชื่อมั่น .97
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การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาอํานาจจําแนกโดยหาคาสหสัมพันธรายขอ (Item
total correlation ) คาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach's Alpha method)
3) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีชนิดกลุมตัวอยาง
เปนอิสระตอกัน การทดสอบเอฟ และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
2) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร อยูในระดับมาก
3) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
5) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ
6) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
7) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมไมมีความสัมพันธกัน
8) แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร
มี 2 ดาน คือ ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป และประสิทธิผลของโรงเรียนที่ควรไดรับ
การพัฒนามี 2 ดาน คือดานวิชาการและดานการบริหารงบประมาณ

อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะอาจเนื่องมาจาก ปจจุบันครูที่ปฏิบัติหนาที่สายผูสอนมีภารกิจมาก และลักษณะ
การบริหารโรงเรียนยังเปนการรวมอํานาจเสียสวนใหญ มีการมอบหมายหนาที่หรือการแบงความรับผิดชอบ
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ดานการบริหารใหแกขาราชการครูในโรงเรียนยังไมทั่วถึง ไมเหมาะสม หรือไมตรงกับความสามารถ ความ
สนใจและความถนัดของแตละบุคคล โดยเฉพาะในบางสายงาน เชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่งมักจะอยู
ในความรับผิดชอบของบุคลากรเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียวโดยที่บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนไมมีสวนรูเห็นหรือ
รับทราบ ทําใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงานดานตางๆ ทําไดไมเต็มที่และการบริหารงานใน
ความเปนจริงนั้น ครูผูสอนสวนใหญจะมองวาการบริหารงานเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร
โรงเรียน และหัวหนากลุมงานตางๆ ไมวาจะเปนการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใชเงินและผล
การดําเนินงานตามแผนการใชงบประมาณ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปน
ระบบ ซึ่งเปนงานที่ผูบริหารอาจปรึกษาขอความเห็นจากบุคลากรบางสวนไมจําเปนตองขอความคิดเห็นจากครู
ทุกคนในโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนจึงมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลางทุกดาน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของมงคล อิ๊ดเหล็ง (2543 : บทคัดยอ) เรื่องการมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่ง
การในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตราด และ
ผลการวิจัยของเสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ (2544 : บทคัดยอ) เรื่องศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง พบวา การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ทุกแหงในปจจุบันไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ มีการกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลของโรงเรียนที่ชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงคและการวางแผนงานวิชาการ อีกทั้งยังมีการ
จัดสถานที่ อุป กรณ และหองพิเศษเพื่อสนับ สนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามความถนัด ซึ่งเปนประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงโรงเรียนมีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ มีการ
จั ด ทํ า และเสนอของบประมาณอย า งเป น ระบบ ซึ่ ง ทํ า ให ง า ยในการตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตางๆ และมีการเสริมสรางประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งกอนและ
ระหวางปฏิบัติหนาที่ โดยการใหบุคลากรในโรงเรียนทําผลงานทางวิชาการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพื่อนํา
ความรู ประสบการณตางๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานในโรงเรียน มีการตรวจสอบคุณภาพอยางเปนระบบและ
ต อ เนื่ อ ง ผลการวิ จั ย ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของวิ จ ลน โกษาแสง (2548 : บทคั ด ย อ ) เรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 และผลการวิจัยของทนงศักดิ์ เจริญชัย (2549 : บทคัดยอ) เรื่องความสัมพันธระหวางการใช
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ทักษะการบริหารงานของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
3. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบ ริ หาร โดยรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่ง สอดคลองกั บ สมมติฐานที่ตั้ งไว ทั้งนี้เพราะวาแมค รูห รื อ
บุคลากรในโรงเรียนตางยอมรับวาผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนนายจางที่มีอํานาจเต็มทุกกรณี และดวยเหตุที่
ครูตางยอมรับในอํานาจหรือการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนและครูพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง หรือรับ
มอบหมายภารกิ จ ใดๆ จากผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น เช น การดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา การนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบ การมอบหมายงานที่ตรงกับ
ตามความสนใจและความถนัดของบุคลากร เปนตน แมบางครั้งจะไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของผูบริหารก็
ตาม แตในทางกลับกัน ผูบริหารโรงเรียนก็ตระหนักดีวา เปาหมายหรือประสิทธิผลของโรงเรียนที่กําหนดไว
จะไมเกิดขึ้นหากบริหารบุคลากรผิดพลาด ผูบริหารจึงจําเปนตองใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดวย
เหตุที่ผูใตบังคับบัญชาเปนผูที่มีขอมูลในทางปฏิบัติคอนขางมาก จึงทําใหการตัดสินใจมีคุณภาพสูงตามไปดวย
รวมทั้งมีผลตอความผูกพันในภารกิจ อันเปนผลจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุพัฒน แสนมาโนช (2544 : บทคัดยอ) เรื่องพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและ
ผูบริหารมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและหัวหนาหมวด
วิชาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารแตกตางกัน
4. ประสิท ธิผลของโรงเรียน สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการจัดการศึกษาในปจจุบันมุงเนนการปฏิรูปการศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต และดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก และในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของราชการ อีกสาเหตุหนึ่งคือ ภาระงานตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนรูปแบบใหมที่
กําหนดใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการดานการบริหารงานวิชาการ
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไปมากยิ่งขึ้น รูปแบบการ
บริหารงานของโรงเรียนจะใชการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) ซึ่งเปนการ
กระจายอํานาจในการบริหารการจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนโดยตรง ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดย
องคคณะบุคคล และการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง จากเหตุผลดังกลาว
ส ง ผลให ค รู แ ละผู บ ริ ห ารมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการพั ฒ นาตนเองในภาระงานต า งๆ มากยิ่ ง ขึ้ น มี ก าร
ประสานงานเพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกัน ทําใหทุกฝายรับรูถึงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิจลน โกษาแสง (2548 : บทคัดยอ) เรื่องความสัมพันธระหวาง
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ภาวะผูนําของผู บ ริห ารกั บ ประสิท ธิผลโรงเรีย น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษานครพนม เขต 2 และ
ผลการวิจัยของทนงศักดิ์ เจริญชัย (2549 : บทคัดยอ) เรื่องความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารงาน
ของผู บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสกลนคร เขต 2 พบว า
ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหาร จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน
5. พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน แตกตางกันซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนครูและบุคลากรมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีครูที่มีความรู
ความสามารถตามภารกิจการบริหารโรงเรียนดานตางๆ ครบ โรงเรียนมีตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน มีการ
แบงสายงานและหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจนตามระเบียบของทางราชการ ดังนั้นในการเปดโอกาสใหครูมี
สวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหาร จึงเลือกเฉพาะครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน อีกทั้งเรื่อง
บางอยางถาผูบริหารเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ก็อาจทําใหไมทันเวลาหรือใชเวลามาก
ผูบริหารจึงจําเปนตองตัดสินใจเองหรือปรึกษากับผูชวยผูบริหารเทานั้น สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีจํานวนครูและบุคลากรนอย แตในขณะเดียวกันตองปฏิบัติงานเหมือนกันกับโรงเรียนขนาดใหญ จะแตกตาง
กันก็เพียงปริมาณของเนื้องานเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ (2544 : บทคัดยอ)
เรื่องศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง และผลการวิจัยของสถาพร ไกยชาติ (2546 : บทคัดยอ) เรื่องการศึกษาการมีสวน
รวมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกตางกัน
6. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันไม
แตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะวาจากการที่กฏหมายบัญญัติให
โรงเรียนเปน นิติบุคคล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงหวังยกระดับ
การศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพโดยบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจ
การบริหารงาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานทั่วไป โรงเรียนแตละขนาดมีการดําเนินการบริหารงานโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย จึงเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหโรงเรียนมีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการ มีความคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได การมีสวน
ร ว มของชุ ม ชนและองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งยึ ด หลั ก การบริ ห ารแบบมุ ง เน น ผลงาน เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ จ ลน โกษาแสง (2548 : บทคั ด ย อ ) เรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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นครพนม เขต 2 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของครูและผูบริหารที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน
7. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร โดยรวมไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการบริหารโรงเรียนในปจจุบันยังเปนการรวมอํานาจเสียสวนใหญ
มีการมอบหมายหนาที่หรือการแบงความรับผิดชอบดานการบริหารใหแกขาราชการครูในโรงเรียน ยังไมทั่วถึง
ไมเหมาะสมหรือไมตรงกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล โดยเฉพาะในบางสาย
งาน เชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่งมักจะอยูในความรับผิดชอบของบุคลากรเพียงคนเดียวหรือกลุม
เดียว โดยที่บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนไมมีสวนรูเห็นหรือรับทราบ ทําใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
บริหารงานดานตางๆ ทําไดไมเต็มที่ และไมวาครูจะมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับใดก็ตาม ครูและ
ผูบริหารลวนปฏิบัติงานตามหนาที่เพื่อใหประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับสูง เพราะการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก อีกประการหนึ่งคือภาระงานตาม
โครงสรางการบริหารของโรงเรียนรูปแบบใหมที่ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลทําใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารงานทั่วไปมากยิ่งขึ้น รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนจะใชการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน
(School - Based Management) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจในการบริหารการจัดการศึกษาใหแกโรงเรียนโดยตรง
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล และการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
เครือขายผูปกครอง จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหครูและผูบริหาร มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองใน
ภาระงานตางๆ มากยิ่งขึ้น ทําใหครูและผูบริหารทํางานเพื่อใหประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับสูงแมครูจะ
มีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารหรือไมก็ตาม

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรจะเปดโอกาสใหครูเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจในการบริหารงานในแตละดานใหมากขึ้น ดังนี้ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ เชน การ
สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 2) ดานการบริหารงานงบประมาณ เชน การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อ
การจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย น 3) ดา นการบริห ารงานบุ ค คล เช น การพิจ ารณาความดี ค วามชอบโดย
คณะกรรมการ และการมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประกาศผลการประเมินอยางเปดเผย
4) ดานการบริหารงานทั่วไป เชน การประชาสัมพันธงานทางการศึกษาของโรงเรียน
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1.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหาร ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มี
มากกวาโรงเรียนขนาดใหญ ดังนั้นในโรงเรียนขนาดใหญจึงควรใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากขึ้น
ขอข อ มู ล หรื อ ให ค รู ทุ ก คนแสดงความคิ ด เห็ น ในการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นด า นต า งๆ เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล
ขอเสนอแนะในการตัดสินใจที่ถูกตอง เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอีกทางหนึ่งดวย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและ
ผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมในภารกิจของผูบริหารในการบริหารงานดาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จึงควรมีการศึกษา
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพื่อใหเขาใจรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหาร
โรงเรียนในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนทุกดาน
2.3 ควรมีการศึกษาความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูเพื่อผูบริหารจะไดนํามา
พิจารณาใชประกอบการตัดสินใจสั่งการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป
2.4 ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารใน
การบริหารงานดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ
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สภาพและปัญหาการดำ�เนินการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 3 - 4
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม
ชิษณุพงศ์ พลหาราช
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สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม
State And Problems of the Relationship between Schools And
Communities of the Schools at Key Stage 3 – 4 under The Offices
of Educational Service Areas in Nakhon Phanom Province
ชิษณุพงศ พลหาราช 1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 586 คน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 45 คน ครูผูสอน 315 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 226 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .41 – .87 และคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
เอฟ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปด
สอน ชวงชั้น 3-4 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น 3-4 โดยรวมอยูในระดับนอย 3) สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรีย น
ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน 4) สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้น 3-4 ที่มีขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน 5) ปญหาการ
ดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น 3-4 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน 6) ปญหาการ
ดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น 3-4 ในโรงเรียนที่มี
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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ขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน 7) การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

Abstract
The research aims at studying the state and problems of the relationship between schools and
communities of the schools at key stage 3 – 4 under The Offices of Educational Service Areas in Nakhon
Phanom Province. There were all together 586 samples in the study, selected by multi-stage random
sampling. They consisted of 45 school administrators, 315 teachers, and 226 members of school boards.
Tools used to collect data was a rating-scale questionnaire with its discrimination power value and reliability
coefficient of .41-.87 and .97 respectively. Statistics used for the analysis were percentage, mean, standard
deviation, and F-test. The results of the study were as follows : 1) Conditions in the implementation of the
relationship between schools and communities of the schools at key stage 3 – 4 as a whole were at the high
level. 2) Problems in the implementation of the relationship between schools and communities of the schools
at key stage 3 – 4 as a whole were at the low level. 3) Conditions in the implementation of the relationship
between schools and communities of the schools at key stage 3 – 4 according to opinions of school
administrators, teachers, and members of school boards were not different. 4) Conditions in the
implementation of the relationship between schools and communities among small-sized, medium-sized, and
large-sized schools at key stage 3 – 4 were not different. 5) Problems in the implementation of the
relationship between schools and communities of the schools at key stage 3 – 4 according to opinions of
school administrators, teachers, and members of school boards were not different. 6) Problems in the
implementation of the relationship between schools and communities among small-sized, medium-sized, and
large-sized schools at key stage 3 – 4 were not different. 7) A guideline to strengthen the relationship between
schools and communities in the empowerment of the communities in the academic area was suggested in the
study.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิกฤตการณตางๆ ที่รุมเราประเทศไทย เชน วิกฤตการณทางการเมือง กอใหเกิดความแตกแยกทาง
ความคิดอยางรุนแรง สงผลกระทบตอประชาชนและสังคม วิกฤตปญหาเศรษฐกิจโลกทําใหเกิดปญหาการ
วางงาน วิกฤตสิ่งแวดลอมที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือน้ํามือมนุษยและวิกฤตปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ลวนนําความหวั่นวิตกและทุกขใจมาใหกับทุกคนในบานเมือง สิ่งสําคัญที่จะชวย
กอบกูวิกฤตของบานเมืองใหพลิกฟนคืนสูความสงบสุขไดดังเดิมคือ การใหการศึกษาควบคูคุณธรรม จริยธรรม
และต อ งเป น การจั ด ศึ ก ษาที่ เ น น การประสานความร ว มมื อ และการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นในสั ง คม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และ 9 ไดคํานึงถึง
หลักการกระจาย และจัดสรรอํานาจหนาที่ในแตละระดับขององคกรที่มีหนาที่ในการบริหารการศึกษา คือ
สวนกลาง สวนทองถิ่น และสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเนนเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรหลายๆฝายในชุมชน
ในการจัดการศึกษาตามหลักการตรวจสอบและถวงดุลทางการศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2549 ระบุไวในยุทธศาสตรการพัฒนาใหชุมชน
ทองถิ่นและองคกรทองถิ่นมีสวนรวมจัดหาทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษาและทองถิ่น เพื่อใหการจัดการศึกษา
เป น ไปตามพระราชบัญ ญั ติก ารศึกษาแหงชาติ แ ละแผนการศึก ษาแหง ชาติ ตามที่ก ลา วมา จึ งจํา เป นต อ งมี
การศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหสอดคลองกับ
ยุคสมัย และกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน เพื่อจะไดนํา
ขอมูลจากการวิจัยไปปรับปรุงแกไข สงเสริม และประยุกตใชใหเกิดความรวมมือกันอยางถูกตอง เปน
ประโยชนตอการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ดีนั้น จะทําใหเกิดประโยชนกับผูเรียนในการเรียนรูตามวิถีชีวิตของชุมชนและตาม
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง เกิดการพัฒนาและการสรางความเขมแข็งใหชุมชนไดมากขึ้น ทําให
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งสําคัญคือโรงเรียนกับชุมชนมีการประสานความรวมมือในพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปด
สอนชวงชั้นที่ 3-4
2. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปด
สอน ชวงชั้นที่ 3-4
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

95

4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ
5. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
6. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ
7. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4

สมมุติฐานการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว ดังนี้
1. สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
3. สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
แตกตางกัน
4. สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มีความแตกตางกัน
5. ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน ที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
แตกตางกัน
6. ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มีความแตกตางกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 ตามแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ดานการบริหารงานวิชาการ
ขอบขายและภารกิจงานดานดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวย 3 ดาน
ไดแก ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2550 : 45 - 49 ) ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังภาพที่ 1

สถานภาพ
1. ผูบริหารโรงเรียน
2. ครูผูสอน
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ขนาดโรงเรียน
1. โรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดกลาง
3. โรงเรียนขนาดใหญ

แนวทางพัฒนาการดําเนินการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม

สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
1. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
1.1 จัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
1.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
1.3 สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
1.4 พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
2. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอื่น
2.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.2 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
2.3 ใหบริการดานวิชาการ
2.4 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
3. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
3.1 ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
3.2 จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ
3.3 รวมกันจัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกัน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
3.5 สงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ
3.6 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
1. ดานเนื้อหา
สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนยึดตามแนวทางการ
กระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ดาน
การบริหารงานวิชาการ ขอบขายและภารกิจงานดานดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก
1.1 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ประกอบดวย
1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
1.1.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
1.1.3 สงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
1.1.4 พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
1.2 ด า นการประสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาและองค ก รอื่ น ๆ
ประกอบดวย
1.2.1 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.2.2 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
1.2.3 ใหบริการดานวิชาการ
1.2.4 จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
1.3 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประกอบดวย
1.3.1 ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
1.3.2 จัดใหมีการสรางความรูความเขาใจ
1.3.3 รวมกันจัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกัน
1.3.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน
1.3.5 สงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ
1.3.6 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู ส อน และคณะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวน 1,945 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 51 คน ครูผูสอน
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จํานวน 1,372 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 522 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใช
ตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี่และมอรแกน ( Krejcie and Morgan)ไดกลุมตัวอยางจํานวน 586 คน จําแนกเปน
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 45 คน ครูผูสอน จํานวน 315 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
226 คน สุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ แบงเปน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดโรงเรียนแบงเปนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม แบงเปน 3
ดาน คือ ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นและดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นๆที่จัดการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ
ดํา เนิ น การสรา งความสั ม พัน ธ ร ะหว า งโรงเรีย นกั บ ชุม ชน สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาในจั ง หวั ด
นครพนม ปการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือใช ในการเก็ บ รวบรวมขอ มู ลเปน แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ซึ่ง สอบถาม
เกี่ยวกับสภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอน
ชวงชั้น 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอน และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม แบบสอบถามมีคาอํานาจจําแนกระหวาง .41 – .87 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .97
2. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่และคารอยละ แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหสมมติฐานของการวิจัย โดยวิธีหาคาเฉลี่ย
ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการทดสอบเอฟ (F-test) ชนิ ด การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One – way ANOVA)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุป ไดดังนี้ สภาพการดําเนิน การสรางความสัม พันธร ะหวางโรงเรียนกับ ชุม ชนของ
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับมาก ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับนอย สภาพการดําเนินการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมมีความแตกตางกัน สภาพการดําเนินการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ไมมีความแตกตางกัน ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมมีความแตกตางกัน ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ ไมมีความแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วา “สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะอาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ทุก
โรงเรียนไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และทุกโรงเรียนมีแผนงาน โครงการ และ
นโยบายดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของเทพพิทักษ
สินธุโคตร (2549 : บทคัดยอ) และนิคม กายราช (2546 : บทคัดยอ) ซึ่งพบตรงกันวา สภาพการดําเนินการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก
2. สมมติฐานการวิจัยขอ 2 ที่วา “ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง” ผลการวิจัยพบวา ปญหาการดําเนินการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมอยูในระดับ นอย ซึ่งไมตรงกับสมมติ ฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่ องมาจาก
โรงเรียนจัดรายการเสียงตามสายในหอกระจายขาวหมูบาน หรือวิทยุชุมชนรายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงานของโรงเรียนแกชุมชน โรงเรียนรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดแกนักเรียน และโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองคกรชุมชนมาให
ความช วยเหลือ ด า นวิช าการตามความเหมาะสมและจํา เปน เพื่อ การเรีย นรูตลอดชีวิตอยางมี ประสิ ท ธิภ าพ
สอดคลองกับงานวิจัยเทพพิทักษ สินธุโคตร (2549 : บทคัดยอ) นิคม กายราช (2546 : บทคัดยอ) และองอาจ
สวางทิศ (2545 : บทคัดยอ) ซึ่งพบวาปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดย
รวมอยูในระดับนอย
3. สมมติฐานการวิจัยขอ 3 ที่วา “สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะอาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม สวนใหญ เปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในกระบวนการสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชน มีการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานการประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการอยางเปนระบบมี โครงสรางที่ชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของเกษร สุขเกษม (2546 : 107 ) และ
ดลใจ ตันเจริญ (2547 : 85 ) ที่พบวา สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน
4. สมมติฐานการวิจัยขอ 4 ที่วา “สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอน ชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มี
ความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ไมมีความ
แตกต า งกัน ซึ่ ง ไมต รงกับ สมมติ ฐ านที่ตั้ งไว ทั้ง นี้เ พราะอาจเนื่ อ งมาจาก สภาพชุ ม ชนโรงเรีย นขนาดเล็ ก
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม เปนชุมชนที่มีประเพณี วัฒนธรรมใกลเคียงกัน และทุกโรงเรียนตระหนักและดําเนินการ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน มีการดําเนินการดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
อยางเปนระบบ มีโครงสรางที่ชัดเจน ทุกโรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของเกษร สุขเกษม (2546 : 107 ) และ
ดลใจ ตันเจริญ (2547:85) ซึ่งพบวาโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไม
แตกตางกัน จากเหตุผลขางตน จึงสงผลใหสภาพการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญไม
แตกตางกัน
5. สมมติฐานการวิจัยขอ 5 ที่วา “ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะอาจ
เนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่เปดสอน ชวง
ชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม สวนใหญเปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในกระบวนการสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกําหนดแผนงานและนโยบายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมในการ
สงเสริมใหโรงเรียนสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของเกษร สุขเกษม
(2546 : 107 ) และดลใจ ตันเจริญ (2547:85 ) ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไมแตกตางกัน
6. สมมติฐานการวิจัยขอ 6 ที่วา “ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียน ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มี
ความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ไมมีความ
แตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะอาจเนื่องมาจากสภาพชุมชนในโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครพนม มี ลั ก ษณะเป น ชุ ม ชนที่ มี ป ระเพณี วั ฒ นธรรมใกล เ คี ย งกั น ทุ ก โรงเรี ย นได
ดําเนินการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีแผนงานชัดเจน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีการกําหนดแผนงานและนโยบายที่ชัดเจน เปนรูปธรรม ในการสงเสริมใหโรงเรียนสราง
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของเกษร สุขเกษม (2546 :
107 ) และดลใจ ตันเจริญ (2547:85 ) ซึ่งพบวา โรงเรียนที่มีขนาดและกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตางกันมีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 สภาพและปญหาการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ผูบริหารควรเปนผูนํา เปน
ต น แบบที่ ดี ใ นการพั ฒ นาการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การสร า ง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนประสบความสําเร็จ
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการพัฒนางานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มี
สวนรวมในการจัดทําแผนงาน / โครงการและบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษา หรือแผนกลยุทธของโรงเรียน
โดยรวมมือกันระหวางผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ
สภาพบริบทของชุมชุน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาสภาพและปญหาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนโดยการสัมภาษณเพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกมากกวาเดิม และใชแบบสังเกตรวมดวย
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน โดยใช
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
The Relationship between Management and Effectiveness of Internal
Quality Assurance within the Schools Offering the Key stage 1-3
under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Area
นางอุทัยวรรณ โมธรรม1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เปรียบเทียบตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุมตัวอยางจํานวน 310 คนประกอบดวย ผูบริหาร 64 คน ครูผูสอน 118 คน ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 64 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 64 คน ไดมาโดย
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คาที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย แบบสอบถามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในซึ่งมีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .45- .83 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .99 และแบบสอบถามประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในซึ่งมี
คาอํานาจจําแนกระหวาง .36 - .82 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปด
สอนชวงชั้นที่ 1 – 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลางประสิทธิผล
การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไมแตกตางกัน การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน
ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมไมแตกตางกัน
ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู บ ริ ห าร ครู ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน การดําเนินงานกับประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การดําเนินงานการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ต อ งหาแนวทางพั ฒ นาประกอบด ว ย ด า นการจั ด ระบบบริ ห ารและ
สารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการรายงานการศึกษาประจําป ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนวทางพัฒนาไว
แลว

Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between management and effectiveness
of internal quality assurance within the schools offering Key stage 1-3 under the Offices of Educational
Service in the Nakhon Phanom area, to compare the opinion of administrators, teachers, teachers who were
responsible for educational quality assurance, and committee members of basic education institutions
according to their status and school size, and to find a way to develop management of internal quality
assurance. A sample of 310 people randomly selected by multi-stage sampling comprised 64 administrators,
118 teachers, 64 teachers who were responsible for educational quality assurance, and 64 committee members
of basic education institutions.The instrument used to collect data was a rating-scale questionnaire constructed
by this researcher, whose first part consisted of questions on internal quality assurance which had
discrimination power values between .45 and .83, and whose second part consisted of questions on
effectiveness of internal quality assurance which had discrimination power values between .36 and .82 and
the reliability coefficient of .99. Statistics used to analyze the data were percentage, standard deviation, t-test,
F-test, and Pearson’s product moment correlation coefficients.
The findings revealed the following:
1. Overall management of internal quality assurance within the schools offering Key stage1-3
under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area was at the moderate level.
2. Overall effectiveness of internal quality assurance within the schools offering Key stage 1-3
under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area was at the moderate level.
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3. Overall management of internal quality assurance within the schools offering Key stage 1-3
under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area according to the opinion of
administrators, teachers, teachers who were responsible for educational quality assurance, and committee
members of basic education institutions did not show a difference.
4. Overall management of internal quality assurance within the schools offering Key stage 1-3
under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area according to the opinion of
administrators, teachers, teachers who were responsible for educational quality assurance, and committee
members of basic education institutions whose schools they worked in had a different size did not show a
difference.
5. Overall effectiveness of internal quality assurance within the schools offering Key stage 1-3
under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanon area according to the opinion of
administrators, teachers, teachers who were responsible for educational quality assurance, and committee
members of basic education institutions did not show a difference.
6. Overall effectiveness of internal quality assurance within the schools offering Key stage 1-3
under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area according to the opinion of
administrators, teachers, teachers who were responsible for educational quality assurance,and committee
members of basic education institutions whose schools they worked in had a different size did not reveal a
difference.
7. Management and effectiveness of internal quality assurance in the schools offering Key
stage 1-3 under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area had a positive relationship to
each other at the .01 level of significance.
8. A way to develop management of internal quality assurance in the schools offering Key
stage1-3 under the Offices of Educational Service in the Nakhon Phanom area as suggested in the study
consists of management of the administrative and informative system, educational standard development,
development planning for educational quality, management based on the educational quality development
plan, and a report of education on a yearly basis. All have been already proposed for the development.

บทนํา
ในสภาวะปจจุบันโลกอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางสูง ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันดังกลาวทั้งทางดานเศรษฐกิ จ สังคมและการเมือ ง เปนที่
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นาสนใจวาในสภาวะเชนนี้ สังคมไทยจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางไร เพื่อใหสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤติการณดานตางๆ ที่เรากําลังเผชิญอยูได
ประเทศไทยไดพยายามที่จะแกไขปญหาของชาติดวยการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับประชาชนเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 25)
การประกันคุณภาพการศึกษานับเปนกลไกสําคัญที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานของ
หนวยงานตางๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางประสานสอดรับกัน
เปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบคุณภาพของสถานศึกษาไดมาจากการวิเคราะหระบบงานทั้งหมดของสถานศึกษาโดย
ยึดกิจกรรมที่ดําเนินการกับผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษามีหนาที่หลักคือ จัดการศึกษาใหแกผูเรียนโดยตอง
คํานึงถึงตั้งแตการรับผูเรียนจนกระทั่งผูเรียนสําเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพภายในจะตองดําเนินการใน
กรอบหลักเกณฑ 8 องคประกอบ คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพและความกาวหนาของการประกันคุณภาพภายใน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 9)
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนมได ส รุ ป ผลการประเมิ น รอบสองจากการประเมิ น ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดภาพรวมระดับจังหวัด โดย
ประเมินทั้งสามดานคือ ดานผูเรียน ครู และผูบริหาร พบวาโรงเรียนที่ดําเนินการไดมาตรฐานคิดเปนรอยละ
84.65 และโรงเรียนที่ดําเนินการไมไดมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 15.34 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 1) จากผลการประเมินดังกลาวเห็นไดวายังมีโรงเรียนบางสวนที่มีปญหาไมสามารถดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดมาตรฐาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการดํ า เนิ น งานกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม มีวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่
1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
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2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
3. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้ น ที่ 1-3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้ น ที่ 1-3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน
5. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานที่ในโรงเรียน
ที่มีขนาดตางกัน
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
8. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปด
สอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม

สมมติฐานการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการดํ า เนิ น งานกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม มีสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี้
1. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม อยูในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม อยูในระดับมาก
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3. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน
4. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึ กษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ป ฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความ
แตกตางกัน
5. ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน
6. ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
มีความแตกตางกัน
7. การดําเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. เนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ยึดแนวคิดดังนี้
1.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ยึดตามแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : 6-15 ) ซึ่งไดกําหนดแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกเปน 8 ขั้นตอน คือ การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ การพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยึดแนวคิดตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 4 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 227-232) ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานการเรียนการสอน ดาน
การบริหารและการจัดการ และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวนทั้ง หมด 1,644 คน จําแนกเปน ผูบริ หาร
จํานวน 164 คน ครูผูสอน จํานวน 1,398 คน ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 164 คน และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 164 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ปการศึกษา 2552 จํานวน 310 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
ตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี่และมอรแกน(วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2550 : 28) ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ แบงเปน ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ขนาดโรงเรียนซึ่งแบงเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ประสิทธิผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับประสิทธิผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1 - 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม ตามการรั บ รู ข องผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการศึกษาไว 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ขั้นตอนที่ 2 เปนการหาแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารตํารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3
ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพและขนาดโรงเรี ย น เป น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาใน
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียน
ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากสํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขอความรวมมือมายังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน
310 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยไดจัดซองพรอมแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย เพื่อใหไดแบบสอบถามคืนตามกําหนด
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพและขนาดของโรงเรียนโดยการคํานวณหาคารอยละ
2. ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ตอน
ที่ 3 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (t-test ชนิด Independent Samples)การทดสอบเอฟ( F-test) และทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson ’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาความสั ม พั นธ ร ะหว า งการดํ าเนิน งานกั บ ประสิ ท ธิผ ลการประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม สรุปเปนประเด็น
สําคัญไดดังนี้
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามการรับรูของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
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ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
3 ลําดับแรก คือ ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
การแสวงหาความรูและบริการชุมชน
3. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
4. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันโดยรวมไม
แตกตางกัน
5. ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่
1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
6. ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้น
ที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
โดยรวมไมแตกตางกัน
7. การดําเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลําดับคาความสัมพันธ ดังนี้ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาที่ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนรายดานมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั .01 ทั้ง 4 ดาน ตามลําดับ
ดังนี้ ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ดานการเรียนการสอน ดานคุณภาพผูเรียน และดานการบริหารและ
การจัดการ
8. การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ดานที่ตองพัฒนาประกอบดวย ดานการรายงานการศึกษาประจําป ดาน
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การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผล ผูวิจัยไดอภิปรายตามสมมติฐานที่ตั้งไวดังนี้
1. สมมติฐานที่วา “การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะยังมีการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาน อ ย การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศยัง ไม เ ป น ระบบ การพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
การผดุงระบบประกันคุณภาพมีการจัดทําบางแตยังไมเต็มที่นอกจากนี้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ที่ 2 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบวาผูบริหาร ครูผูสอน และ
ผูเกี่ยวขอ งทุกฝายไมกระตือรือรนเท าที่ควร ถาประเมินไมผานก็ป รับปรุงใหม เมื่อพิจ ารณาเปนรายดานมี
ประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ ดานระบบบริหารและสารสนเทศมีการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินภายนอกนอย
มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศไมเปนระบบ มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูบางสวนเทานั้น
2. สมมติฐานที่วา “ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม อยูในระดับมาก” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดานคุณภาพผูเรียน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหาร
และการจัดการและดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มีการจัดปฏิบัติบางเพียงบางสวนแตยังไมเต็มศักยภาพ
3. สมมติฐานที่วา “การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้ น ที่ 1-3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตางก็มองเห็นความสําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพ ภายใน
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สถานศึกษาเหมือ นกัน ถึงแมจะมีบทบาทในการทํางานที่แตกตางกัน และทุกคนปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุสู
จุดมุงหมายเดียวกัน
4. สมมติฐานที่วา “การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนชวง
ชั้ น ที่ 1-3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครพนม ตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร ครู ผู ส อน ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหง
ตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อใหเปนไปตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาทุกแหงจึงตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกปและถือวาการ
ประกั นคุณ ภาพภายในเปนสว นหนึ่ ง ของกระบวนการจัด การศึ ก ษาที่ส ถานศึ กษาทุ กแห งตอ งดํา เนิน อยา ง
ตอ เนื่อ ง มีก ารวางแผนดําเนิน งาน ประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุงดํ าเนิ น งาน โดยสถานศึก ษาจะต องจั ดทํ า
แผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย หลักการตามที่กําหนดในพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
5. สมมติฐานที่วา “ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบงานประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามแตกต า งกั น ”
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะทุกฝายเห็นความสําคัญและมีความเขาใจใน
การทํางาน และทุกคนตางก็ทํางานไปตามบทบาทของตนเองและประสิทธิผลทั้งดานคุณภาพผูเรียน ดานการ
เรียนการสอน ดานการบริหารและการจัดการ และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ทุกฝายตางก็มีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานเพื่อจุดมุงหมายอันเดียวกัน ความคิดเห็นจึงไมแตกตางกัน
6. สมมติฐานที่วา “ประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนที่
เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน
ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ไมแตกตางกันทุกดาน ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะทุกฝายเห็นความสําคัญและมีความเขาใจในการทํางาน และทุกคนตางก็ทํางานไปตามบทบาทของตนเอง
รวมทั้งทุกฝายตางก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อจุดมุงหมายอันเดียวกันจึงทําใหการรับรูประสิทธิผลทั้งดาน
คุณภาพผูเรียน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารและการจัดการ และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
ไมแตกตางกัน
7. สมมติ ฐ านที่ ว า “การดํ า เนิ น งานกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาใน
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม มีความสัมพันธกันในทางบวก”
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอน
ชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาใดที่มีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมากก็จะสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในระดับมากเชนกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลวรรณ เกตุบรรลุ (2541 : บทคัดยอ) ที่
ศึกษาความสัมพันธระหวางการดําเนินงานกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา
12 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา
12 มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 ควรศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ เชน
ประสบการณในการทํางานของขาราชการครู ผูปกครองนักเรียน เปนตน
1.2 ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิจัยภาคสนามเพื่อตรวจสอบคําตอบหรือขอสรุปของการวิจัย
ครั้งนี้
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ผู บ ริ ห ารสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปปรั บ ใช แ ละพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียนใหดีขึ้น เพราะผูบริหารคือตัวจักรสําคัญ ผูบริหารควรใหความสําคัญและแสวงหาแนวทางหรือวิธี
กระตุนใหครูและผูเกี่ยวของมีรูปแบบการดําเนินงานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรศึกษาผลการวิจัย เปนราย
ดานใหละเอียด และนําผลการวิจัยในระดับนอยและปานกลางไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นและสําหรับครูผูสอน
ควรใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
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โครงการวิจัยภูมิปญญาการผลิตขาวปุนน้ํานัว ของชาวภูไทเรณูนคร
PhuThai Local Wisdom of Traditional Thai Rice Noodle Processing
in Renu Nakhon, Nakhon Phanom
ผูชวยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่

1

บทคัดยอ
การศึกษาภูมิปญญาการผลิตขาวปุนน้ํานัวของชาวภูไทเรณูนครมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรู
ภูมิปญญาการผลิตขาวปุนของชาวภูไทเรณูนคร และเพื่อศึกษาโครงสรางทางประสาทสัมผัสของน้ํานัว เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับอาหารพื้นบานใหมีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค
ผลการศึกษาพบวา มีการบริโภคขาวปุนมานานมากกวา 100ป โดยการบริโภคในงานบุญเทศกาล
ประเพณีตางๆ ตอมาจึงขยายมาบริโภคในวิถีชีวิตประจําวันโดยมีการจําหนายทั่วไป ในสวนของการผลิตขาวปุน
มี 2 ลั กษณะคือ การผลิตขาวปุนแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต ในสวนของการผลิตน้ํายาขาวปุ น พบว ามี
พัฒนาการเปน 3 ยุค คือ ยุคแรกมีการผลิตน้ํายาที่เรียกวา น้ําปน ยุคกลางเปนการใชน้ําปลาราดิบเปนหลัก และ
ในยุคปจจุบันมีการผลิตโดยการทําเปนน้ํานัวปลารา น้ํานัวกะป และน้ํานัวผสมทั้งปลาราและกะป การบริโภค
ขาวปุนน้ํานัวมีองคประกอบคือ ขาวปุนรอน น้ํานัว ผักลวก และเครื่องปรุงรส บริโภครวมกับไขปงและแคบหมู
การศึกษาโครงสรางทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวพบวา น้ํานัวปลาราและน้ํานัวกะปมีลักษณะทางประสาท
สัมผัสที่พบ 10 ลักษณะใน 4 ดานคือ ดานสีพบวามี 3 สี คือ สีน้ําตาล สีเทา และสีดํา ดานกลิ่น มี 4 กลิ่นคือกลิ่น
ปลารา กลิ่นกะป กลิ่นคาว และกลิ่นไหม ดานรสมี 2 รสคือรสเค็มและรสหวาน และดานความขุน ผลการ
ทดสอบผูบริโภคและการทดสอบโดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝนพบวามีลักษณะทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น
และรสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)

Abstract
This study of PhuThai local wisdom of traditional Thai noodle processing in Renu Nakhon aimed
to study PhuThai local wisdom and sensory analysis of traditional Thai noodle spicy sauce in Renu Nakhon
as knowledge for local food product safety and standard development.

1

อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

121

The findings showed that this traditional Thai noodle has been served in Thai ceremony and
wildly sold as daily food for most Thai people until the present. The processing found in 2 ways includes
traditional and applied ones. Namya which was a noodle dressing found to be becoming developed in 3 stages
starting from Nampon, to fermented fish and at present to becoming Namnua which contains either cooked
fermented fish or shrimp paste or both. A traditional Renu noodle menu includes hot fresh noodle, Namnua,
cooked vegetables served together with grilled egg and fried pork skin. Sensory analysis of Namnua was
found that there were 4 sensory qualities comprising 10 sensory characteristics of which 3 are colors as
brown, gray and black, 4 are odors as fermented fish, shrimp paste, fishy and burnt, 2 are tastes as salty and
sweet, and one is concentration. Sensory analyses of consumers and trained panelists in color, odor, and taste
were found significantly different (p>.05) .

บทนํา
ขนมจีนเปนอาหารหมักพื้นบานที่ไดรับความนิยมบริโภคกันทั่วไป ขาวปุนเปนชื่อเรียกขนมจีน
ของคนอีสาน ซึ่งขาวปุนหรือขนมจีนถือไดวาเปนอาหารของทุกภาคและมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น
เชน ภาคเหนือ เรียกวา ขนมเสน ภาคกลางและภาคใต เรียกวา ขนมจีน เหมือนกัน แตถากลาวถึงขาวปุนสําหรับ
คนอีสานในปจจุบันถือไดวาเปนอาหารประจําวัน เนื่องจากหาซื้อไดงายโดยเฉพาะตามรานขายสมตําซึ่ง
สวนมากจะมีขาวปุนขายคูกันเสมอ ซึ่งตางจากในอดีตที่ขาวปุนของคนอีสานจะมีใหรับประทานกันเฉพาะงาน
บุญประเพณีตางๆ เทานั้น ตอมาจึงมีการผลิตเพื่อจําหนาย และผลิตเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน (อมราภรณ
วงษฟก. 2546) ขาวปุนโบราณตามประเพณีอีสานมีขั้นตอนการทําดังนี้ กระบวนการหมักขาวเจาแลวนําไปตํา
โดยใชครกกระเดื่อง เริ่มจากการนําขาวเจามาหมักแลวนําไปนึ่งใหสุก จากนั้นนําไปตําโดยใชครกกระเดื่องจน
ไดแปงที่เหนียวจับตัวกันเปนกอน แลวนํามานวดดวยมือขณะนวดมือตองเติมน้ําสุกอุนลงไปดวย นวดจนได
แปงที่คอนขางเหลว จึงนําไปบีบโรยเปนเสนโดยใชเฝอน (อุปกรณสําหรับบีบโรยเปนเสนขาวปุน) บีบดวยมือ
จากขั้นตอนเริ่มตนจนถึงสุดทาย จะใชเวลาประมาณ 5-7 วัน ดังนั้นการทําขาวปุนในสมัยโบราณกวาจะไดมา
ตองอาศัยความมีน้ําใจ ความรัก ความเอื้ออาทรตอกันของคนในชุมชน การทําขาวปุนใน อดีตถือเปนอีก
กิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมความสมานสามัคคีของชุมชน ซึ่งตางจากในปจจุบัน ในยุคที่คนตองการความสะดวก
ความสบาย หรือยุคตัวใครตัวมัน จึงขาดการสืบทอดแนวทางการทําขาวปุนแบบโบราณกลับมายึดแนวทางการ
ผลิตขาวปุนแบบคนทําไมไดกินคนกินไมไดทํา ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในการผลิตแปง
สําเร็จรูปสําหรับทําขนมจีน สามารถผลิตขนมจีนไดรวดเร็วและมีปริมาณมากขึ้น ทําใหผูบริโภคไมไดสัมผัส
รสชาติเสนขนมจีนที่ เหนียว นุม สด เหมือนขาวปุนโบราณ แตทามกลางความสะดวกสบายในยุคปจจุบันยังมี
เกษตรกรบางรายที่เลิกอาชีพจากการทํานามายึดอาชีพการผลิตขาวปุนจําหนาย ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตแบบ
โบราณผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีเขาชวย เพื่อใหสามารถผลิตไดรวดเร็วและมีปริมาณมากเพียงพอตอการ
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จําหนาย โดยขนมจีนที่ไดยังคงรสชาติเหนียว นุม สด เหมือนขาวปุนโบราณดั้งเดิม ทั้งนี้สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนไดมีการสงเสริมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชุนขนมจีน (มผช. 500/2547)
ชาวภูไท เปนชนเผาที่สําคัญที่พบในเขตภาคอีสานตอนบน เปนชนเผาที่มีวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาไว
ไดอยางดี ทั้งในเรื่องการแตงกาย การจัดงานบุญประเพณี รวมถึงวัฒนธรรมการกินที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
รวมถึงการทําขาวปุนน้ํานัว ของชาวภูไท เรณูนคร ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจแตยังขาดการจด
บันทึกขอมูลเรื่องราวของวัฒนธรรมการกินนี้ พบวาในปจจุบัน มีการประยุกตวิถีการดํารงชีวิต รวมถึงวิถีการ
กินตามยุคสมัย หากไมมีการจดบันทึกเรื่องราวเหลานื้ไวเพื่อสืบทอดแกชนรุนหลัง เราอาจเสียคุณคาความงดงาม
แหงวัฒนธรรมเหลานี้ได
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครตั้ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ อี ส านตอนบน มี เ ครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานซึ่ ง
ประกอบดวยคณาจารยที่เชี่ยวชาญในแตละสาขาในลักษณะเปนหวงโซที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีการวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่
เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และเพื่อใหเกิดการประสานเชื่อมโยงการจัดการความปลอดภัย
ของอาหารทั้งกระบวนการอยางครบวงจรดวยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของขาวปุน อันจะ
สงผลถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารทองถิ่นอยางยั่งยืนในที่สุด และเพื่อเปนการบริการ
วิชาการแกชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงควรมีการวิจัยภูมิปญญาการผลิตขาวปุนน้ํา
นัวของชาวภูไทเรณูนคร และเพื่อเปนการสนับสนุนใหชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นไดทํางานวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับผูผลิตอาหารในทองถิ่น
จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะศึกษาองคความรูของภูมิปญญาการผลิตขาวปุน
น้ํานัวของชาวภูไทเรณูนคร เนื่องจากการศึกษาองคความรูนี้มีความสําคัญในการรวบรวมขอมูล จัดเก็บบันทึก
อยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการสืบคนในอนาคต เพื่อเปนขอมูลความรูทางภูมิปญญาการผลิตขาวปุน
วัฒนธรรมประเพณีที่ควรไดรับการเผยแพร และประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจใน
องคความรูเหลานี้ และไดทําการศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวในเขตอําเภอเรณูนคร เพื่อนํา
ความรู ที่ ไ ด ม าประยุ ก ต ใ ช ป ระกอบการวางแผนพั ฒ นาอาหารพื้ น บ า นให มี ค วามปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูบริโภค อันจะนําไปสูการเพิ่มมูลคาสินคา และยกระดับภูมิปญญาการ
ผลิตอาหารทองถิ่นสูครัวโลกตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาการผลิตขาวปุนน้ํานัวของชาวภูไทเรณูนคร
2. เพื่อ ศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัม ผัส ของน้ํานัวในผลิตภัณฑขาวปุนน้ํานั วของชาวภู ไท
เรณูนคร
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วิธีการศึกษา
เปนการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการศึกษาองคความรูของภูมิปญญา
การผลิตขาวปุนน้ํานัว เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ระหวางชุมชนผูผลิตขาวปุนน้ํานัว เรณู
นคร ผูบริโภค คณะนักวิจัย (อาจารยและนักศึกษา) และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
รวมกันอยางตอเนื่อง รวมถึงการวิเคราะหผลิตภัณฑในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประกอบดวย
1) การศึกษาขอมูล เอกสาร บันทึก รายงานการวิจัย วารสาร ขอมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับการผลิต
ขาวปุนน้ํานัว เรณูนคร รวบรวม วิเคราะห และสรุปผล
2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางนักวิจัย นักศึกษา ชุนชนผูผลิต และผูบริโภค โดย
ศึกษาจากบุคคลที่เกี่ยวของ สุมตัวอยางเพื่อสัมภาษณผูผลิตและผูบริโภค การสนทนากลุมยอย การศึกษาเจาะลึก
รายกรณี
3) การศึ กษาคุณลัก ษณะทางประสาทสัม ผัส ของน้ํานัว โดยใชการทดสอบประเภทพรรณนาเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Descriptive Analysis – QDA) แลวนําผลมานําเสนอดวยกราฟ QDA
4) นําผลการศึกษาจากทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 มาสังเคราะห และถอดบทเรียน สรุปผลองคความรู
ขาวปุนน้ํานัว เพื่อเผยแพร

ผลการศึกษาและการวิจารณผล
1. ภูมิปญญาการผลิตขาวปุนน้ํานัวเรณูนคร
1.1 ประวัติความเปนมา
ขนมจีนหรือที่ภาคอีสานเรียกวา ขาวปุนเปนอาหารโบราณที่มีประวัติความเปนมายาวนาน
อยางนอยพอๆกับกรุงรัตนโกสินทร ในรัชกาลที่ 1 ก็มีปรากฏโรงทานทําขนมจีนน้ํายา ซึ่งแสดงวาขนมจีนเปนที่
นิยมของคนไทยมานานแลว (กิ่งกาญจน ทิพยสุขุม. 2551) ขาวปุนมีมานานประมาณ 2 -3 รุน ในสมัยกอนมีการ
ทําขาวปุนกันคอนขางนอย เนื่องจากกรรมวิธีที่ละเมียดละไมใชเวลาในการทํานานหลายวัน มีกรรมวิธีที่ยุงยาก
ตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก ซึ่งแตกอนมักพบในงานบุญประเพณีตางๆของหมูบานและจะมีการสืบทอด
กรรมวิธีขั้นตอนการผลิตตอๆกั นเรื่อยมา ในยุคกอนขาวปุนมีราคาเพียง 1 สลึงตอขาวปุน 3 หัว โดยจะนํา
ข า วปุ น ใส ต ะกร า หาบเร ข ายตามบ า นและในชุ ม ชน น้ํ า ยาในสมั ย นั้ น จะเป น น้ํ า ป น ที่ มี เ นื้ อ ปลาสดต ม เป น
สวนผสมรวมกับเครื่องเทศ จนกระทั่งเริ่มมีการทําน้ํายากะทิขึ้น แตยังไมเปนที่นิยมของคนในทองถิ่นเทากับน้ํา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

124

ปน หลังจากนั้นพบวา การทําน้ําปนตองใชตนทุน และเนื้อปลาสดเริ่มหายากขึ้น จึงเริ่มมีการนําปลาราที่มีอยู
เกือบทุกครัวเรือนมาใชแทน จึงเกิดการปรับเปลี่ยนจากการทานขาวปุนน้ําปน มาเปนขาวปุนน้ําปลาราดิบแทน
ตอมามีการรณรงคเลิกกินอาหารดิบจึงเริ่มมีการนําเอาปลาราดิบมาตมสุกแลวปรุงรส เพื่อเปน
การลดกลิ่นของปลาราและทําใหมีรสชาติที่กลมกลอมมากขึ้น ทําใหผูคนนิยมมากขึ้น จึงกลายเปนน้ํายาปลารา
หรือ ภาษาอีสาน เรียกวา น้ําปลาแดกนัว หรือ น้ํานัว ตอมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้การพัฒนาน้ํายาขาวปุนยัง
ไมหยุดนิ่ง ไดมีการปรับปรุงในเรื่องสี กลิ่น รส เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด โดยมีการนําเอา
กะปมาเปนสวนประกอบแทน หรือเสริมปลาราในการทําน้ํานัวเพื่อชวยลดกลิ่นปลาราที่รุนแรง และชวยเพิ่ม
สีสันที่นารับประทานใหกับน้ํานัวมากขึ้น ทั้งยังเปนที่ถูกปากของคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวมากขึ้น จึงเกิด
เปนน้ํานัวกะป และน้ํานัวปลารา หรือในบางรานคา ขาวปุนมีการทําน้ํายาผสมกันทั้งปลาราและกะป
1.2 การผลิตขาวปุน
จากการศึกษาพบวามีการผลิตขาวปุนใน 2 ลักษณะคือการผลิตขาวปุนแบบดั้งเดิม และการผลิต
ขาวปุนแบบประยุกต
1.2.1 การผลิตขาวปุนแบบดั้งเดิม กรรมวิธีการผลิตขาวปุนแบบดั้งเดิมของชาวเรณูนคร เริ่มจาก
การปลูกขาวเพื่อใชในการผลิตขาวปุนเอง ซึ่งเปนขาวพันธุพื้นเมืองไดแก ขาวเจาเหลืองใหญ ขาวเจาดํา ขาวเจา
แดง และขาวเจาขาว โดยมีกรรมวิธีการผลิตคือ
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการแชขาวหักในน้ําสะอาด 1 คืน แลวนําไปใสกระบุงที่รองกนดวย
ใบตอง คลุมทับดวยกระสอบพักไว ใชเวลาหมัก 3 – 4 วัน ในระหวางการหมักนั้นจะตองลางขาวดวยน้ําสะอาด
ทุกๆวันละ 2 ครั้ง คือ เชา – เย็น เพื่อลางเอาเมือกและกลิ่นเหม็นอับจากการหมักออกไป
ขั้นตอนที่ 2 เอาผาขาวบางขึงครอบปากไห แลวยีเม็ดขาวบนผาทีละนอยใหแปงไหลผาน
ผาขาวบาง เติมน้ําเล็กนอยใหน้ําแปงผานผาขาวบางงายๆ พักแปงใหตกตะกอน
ขั้นตอนที่ 3 รินน้ําออกใหหมด นําแปงใสถุงผาดิบผูกปากถุงใหแนน แลวนําไปแขวนไว
ใหน้ําออกใหหมด ใหเหลือแตกอนแปงลวนๆ
ขั้นตอนที่ 4 นําแปงกอนใสกาละมัง นวดใหเขากัน ปนเปนกอนกลมขนาดลูกมะพราว
แลวนําไปนึ่งหรือตมประมาณ 20 นาที จนสวนนอก ½ นิ้วสุก
ขั้นตอนที่ 5 นํากอนแปงที่นึ่งเสร็จมาแชน้ําเพื่อลดการสุกของแปงลง แลวนํามานวด
เพื่อใหแปงสุกกับแปงดิบเขากัน โดยเติมน้ําอุนใหพอดีไดสวนผสมที่ขนหนืดพอเหมาะที่จะโรยเสนลงในน้ํา
เดือด
ขั้นตอนที่ 6 โรยแปงเปนเสน โดยตั้งหมอใบใหญๆ ใสน้ําใหพอเดือด ตักแปงใสเฝอนแลว
วนน้ํา คอยๆกดเฝอนใหแปงไหลเปนเสนลงในหมอน้ําเดือด โรยจนหมดแปง เมื่อเสนสุกจะลอยขึ้นมา ตักใสน้ํา
เย็น และทําการจับเปนจับเรียงใสกระจาด ถาหากตองการเสนเล็กใหยกเฝอนสูงขึ้นและหากตองการเสนใหญให
ยกเฝอนต่ําๆโดยรวมการผลิตขาวปุนตามกรรมวิธีดั้งเดิมนี้ใชเวลาประมาณ 5 วัน
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1.2.2 กรรมวิธีการผลิตขาวปุนแบบประยุกต
ขั้นตอนที่ 1 นําขาวสารมาแชน้ําไว 1 คืน จากนั้นนํามาเขาเครื่องบดและรอน กอนนําไป
พักไวในบอพักอีก 1 คืน โดยเติมเกลือลงไปเพิ่มจํานวนยีสต จากนั้นจึงถายน้ําออก นําแปงเขาเครื่องอัดเพื่อบีบ
น้ําออกอีกครั้งหนึ่ง จนไดกอนแปงนํามาบรรจุพรอมสงจําหนาย (แปงขาวปุนสําเร็จรูปมีจําหนายทั่วไป หาซื้อ
ไดงาย ผูผลิตขาวปุนในปจจุบันนิยมซื้อเนื่องจากประหยัดเวลาและสะดวกในการนํามาใช)
ขั้นตอนที่ 2 นําแปงขาวปุนสําเร็จรูปมาบี้ใหมีขนาดเล็ก เติมน้ําอุนขณะนวด นําแปงใสถุง
ผาดิบผูกปากถุงใหแนน ผูกทิ้งไวจนน้ําออกหมดเหลือแตกอนแปง
ขั้นตอนที่ 3 นําแปงออกมานวดใหเขากันเปนกอนกลมขนาดลูกมะพราว นําไปนึ่งหรือตม
ใหสุกแตเปลือกนอก ประมาณ ½ เซนติเมตร
ขั้นตอนที่ 4 นําแปงที่ไดมานวด โดยเติมน้ําอุนใหพอดีไดสวนผสมที่ขนหนืดเหมาะที่จะ
โรยเสนลงในน้ําเดือด
ขั้นตอนที่ 5 โรยแปงเปนเสน โดยตั้งหมอใบใหญๆ ใสน้ําพอเดือด ตักแปงใสเฝอนหรือ
ใสเครื่องโรยเสน โรยจนหมดแปง เมื่อเสนสุกจะลอยขึ้นมาตักใสน้ําเย็นและทําการจับเปนจับเรียงใสกระจาด
รองกนดวยใบตอง
โดยรวมการผลิตขาวปุนแบบประยุกตโดยการซื้อแปงขาวปุนสําเร็จรูปนี้จะใชเวลาเพียง 1
วันเทานั้น ทําใหสามารถประหยัดเวลาไดเมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม ถึง 4 เทา ดังนั้นวิธีการประยุกตนี้จึง
เปนที่นิยมมาก
1.3 การผลิตน้ํานัว
ในสวนของน้ํานัวมีวิวัฒนาการการผลิตดังนี้
การผลิตน้ํายาในยุคแรก เรียกวา น้ําปน เปนน้ํายาขาวปุนที่ทําจากเนื้อปลาตมสุกปรุงรสดวยปลารา
ตอมาในยุคกลาง ไดมีการใชปลาราดิบ เปนน้ํายาที่เกิดจากการบริโภคแบบงายในครัวเรือน เนื่องจากปลาราเปน
เครื่องปรุงรสหลักที่มีทุกครัวเรือน และมีรับประทานในทุกฤดูกาล
สวนในยุคปจจุบัน การทําน้ํายาขาวปุนมีกรรมวิธีที่งายไมยุงยาก คือการนําปลารามาตมใหสุก
แลวกรองทําใหน้ําปลารามีกลิ่นรสที่กลมกลอมมากขึ้น หรือที่คนอีสานเรียกวา นัว คือกลมกลอม ซึ่งน้ํายา
ขาวปุนมีชื่อเรียกตางกัน เชน น้ํานัว น้ําปลารานัว น้ําปลาแดกนัว เปนตน ตอมามีการบริโภคขาวปุนกันมาก
และมีการนํากะปมาใชทําน้ํานัว เนื่องจากบางคนไมรับประทานปลารา และนอกจากนี้ยังมีการทําน้ํานัวที่ผสม
ทั้งปลาราและกะปมากขึ้น ทําใหไดรสชาติที่ถูกใจผูบริโภคมากขึ้น และในปจจุบันมีการจําหนายขาวปุนน้ํานัว
กันอยางแพรหลายไมเฉพาะในเรณูนครเทานั้น การประยุกตน้ํานัวจึงมีมากขึ้นตามยุคสมัย และเปนการเพิ่ม
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ทางเลือกใหแกผูบริโภคมากขึ้น อยางไรก็ตามผูบริโภคและผูจําหนายขาวปุนน้ํานัวในเขตเรณูนคร ยังคงอนุรักษ
การบริโภคขาวปุนน้ําปลารานัวไดเปนอยางดี จากการศึกษาพบวาน้ํายาที่ยังคงไดรับความนิยมอยางมากคือ
น้ํานัวปลารา ซึ่งมีการนํากะปมาปรุงผสมบางในบางราน แตวัตถุดิบหลักยังคงเปนปลาราตมสุก
2. วิถีการกินขาวปุนน้ํานัว
จากภูมิปญญาการผลิตขาวปุนของชาวภูไทรุนกอน ทําใหขาวปุนเรณูนครเปนแหลงที่ขึ้นชื่อและมี
ชื่อเสียงยาวนานที่ใครผานไปมาในปจจุบันตองแวะชิม แวะซื้อ ซึ่งปจจุบันมีน้ํานัวหลักๆ 3 ชนิด คือ น้ํานัว
ปลารา น้ํานัวกะป และน้ํานัวปลาราผสมกะป แตที่ขึ้นชื่อที่สุดในเรณูนครคือ ขาวปุนน้ํานัวปลารา หรือที่คน
ภูไทเรณูเรียกวา ขาวปุนปลาแดกนัว ในระยะแรกๆ การบริโภคขาวปุนน้ํานัว มีเฉพาะในงานบุญประเพณี
เนื่องจากตองระดมแรงงานมาชวยกันทํา ตอมามีการผลิตขาวปุนจําหนายตามตลาด และในเทศกาลตางๆ จนถึง
ปจจุบันมีการผลิตและจําหนายกันอยางแพรหลาย เปนอาหารที่ทานไดทุกมื้อทั้ง เชา เที่ยง เย็น หรือเปนมื้อวาง
การกินขาวปุนน้ํานัว ตามรานคาทุกรานในเขตเรณูนครจะมีการบีบเสนขาวปุนสดๆ แลวเสิรฟทันที โดยมีการ
จัดน้ํานัวไวใหลูกคาไดตักในปริมาณที่ตองการ โดยมีเครื่องปรุงรสคือพริกแดงสดตมสุกบดละเอียด พริกปน
น้ําตาลทราย น้ําปลา เปนตน เตรียมไวใหลูกคาไดปรุงรสตามใจชอบ และมีผักลวก ประกอบดวย ผักบุง ผักพาย
ถั่วงอก กระหล่ําปลี ถั่วฝกยาว ใบยี่หรา ใบสะระแหน ใบโหระพา เปนตน นอกจากนี้คนภูไทเรณูนคร ยัง
บริโภคอาหารอื่นๆ ที่เปนการเสริมโปรตีนดวย ที่นิยมคือ ไขปง และแคบหมู จึงทําใหการบริโภคขาวปุนน้ํานัว
ไดคุณคาทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การกินขาวปุนในรูปแบบเดิมจะใชมือเปนหลัก โดยพบวาในรานขาย
ขาวปุนยังมีที่ลางมือไวสําหรับลูกคา อยางไรก็ตามในยุคนี้มีการใชชอนและสอมมากกวา
ชาวภู ไ ทเรณู น ครคุ น เคยกั บ การรั บ ประทานข า วปุ น น้ํ า นั ว มาช า นาน ทั้ ง ยั ง รั บ ประทานใน
ชีวิตประจําวันไดทุกมื้ออาหาร และในงานมงคล เชน งานกินดอง หรืองานแตงงานเพราะเชื่อวาจะทําใหชีวิตคู
ของบาวสาวยืนยาว งานบวชหรือชวงเทศกาลตางๆ เชนสงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา หรือโอกาสสําคัญ
งานทําบุญขึ้นปใหม ฉลองวันเกิด เลี้ยงเพื่อนฝูงญาติพี่นอง แมแตในงานศพก็ยังมีขาวปุนน้ํานัวเปนอาหาร
เชนกัน จนทําใหทุกวันนี้ ขาวปุนยังเปนอาหารในประเพณีตางๆ ซึ่งเปนวิถีการกินแบบไทย (อมราภรณ วงษฟก.
2546 : กิ่งกาญจน ทิพยสุขุม. 2551) เพราะเปนของกินที่สะดวก เหมาะกับการเลี้ยงคนจํานวนมาก ทั้งยังราคาถูก
มีขายในตลาด และแหลงชุมชนทั่วไป มีทั้งแบบนั่งทานที่รานและซื้อเปนชุดไปทานไดตามสะดวก
3. คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ํานัว
ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ํานัว ของขาวปุนน้ํานัวเรณูนคร จังหวัดนครพนม ดวย
วิธีการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสประเภทพรรณนาเชิงปริมาณ(Quantitative Descriptive Analysis ; QDA) มี
จุดมุงหมาย เพื่อศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคโดยการสัมภาษณ
เจาะลึกรายกรณีของผูบริโภคที่กําลังรับประทานขาวปุนในรานคาในเรณูนคร และ เพื่อประเมินคุณลักษณะทาง
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ประสาทสัมผัสของขาวปุนน้ํานัวที่ไดรับการยอมรับจากกลุมผูทดสอบชิมที่ไดรับการฝกฝนดวยวิธีการวิเคราะห
ทางประสาทสัมผัสประเภทพรรณนาเชิงปริมาณ
การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวทั้ง 2 ชนิดคือ น้ํานัวปลารา และน้ํานัวกะป ที่ไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภคโดยการสัมภาษณเจาะลึกรายกรณีของผูบริโภคที่กําลังรับประทานขาวปุนในรานคาใน
เขตเรณูนครโดยการสุมกลุมตัวอยางผูบริโภคน้ํานัว จํานวน 100 คน พบวาน้ํานัว ที่กลุมตัวอยางผูบริโภคชอบ มี
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทั้ง 4 ดานคือ ดานสีพบวามี 3 สี คือ สีน้ําตาล สีเทา และสีดํา ดานกลิ่น มี4 กลิ่น
คือกลิ่นปลารา กลิ่นกะป กลิ่นคาว และกลิ่นไหม ดานรส มี 2 รสคือรสเค็มและรสหวาน และดานความขุน ซึ่ง
ในแตละลักษณะนั้นพบวา (1) น้ํานัวปลารา มีลักษณะสีน้ําตาลและสีดําที่มีความเขมของสีใกลเคียงกัน สวนสี
เทามีคานอยกวาทั้ง 2 สี สวนลักษณะทางดานกลิ่น น้ํานัวปลาราจะมีกลิ่นของปลาราเดนชัดมากมีกลิ่นของกะป
นอยโดยมีคาใกลเคียงกันกับกลิ่นคาวและกลิ่นไหม สวนดานรสของน้ํานัวปลารา พบวามีรสเค็มนํา มีรสหวาน
เล็กนอย สวนความขุนของน้ํานัวนั้นมีคาความเขมในระดับมาก (2)น้ํานัวกะปที่ไดจากการสํารวจกลุมตัวอยาง
ผูบริโภค พบวาลักษณะดานสีมีสีน้ําตาลและสีเทาคอนขางเขม สวนสีดํามีคานอย ดานกลิ่นพบวามีกลิ่นของ
กะปเดนชัดมาก สวนกลิ่นของปลารามีนอยเชนเดียวกับกลิ่นไหมและกลิ่นคาว ดานรส พบวา รสของน้ํานัวกะป
จะมีรสหวานนํารสเค็ม ดานความขุนนั้นมีคามาก

ความขุน

สี น้ําตาล
6

สี ดํา

4
รสเค็ม

2

สี เทา

0
รสหวาน

กลิ่นปลารา

กลิ่นคาว

กลิ่นกะป
กลิ่นไหม

ผูบริโภคน้ํานัวปลารา
ผูบริโภคน้ํานัวกะป
QDAน้ํานัวปลารา
QDAน้ํานัวกะป

ภาพที่ 1 โครงสรางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวปลาราและน้ํานัวกะป
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จากการทดสอบผูบริโภคและทดสอบวิธี QDA ของผูทดสอบที่ผานการฝกฝน

สําหรับการศึกษาโครงสรางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของน้ํานัว ไดเริ่มจากทําการทดสอบการ
ยอมรับจากผูทดสอบที่ไดรับการฝกฝน 20 คน ใชวิธี Ranking Preference Test (ไพโรจน วิริยจารี. 2545 ; ยุพิน
แวงสุข. 2547 ; ธงชัย สุวรรณสิชณน. 2550) เพื่อทดสอบความชอบหรือการยอมรับของผูบริโภคของตัวอยาง
น้ํานัวทั้งหมด 41 ตัวอยาง เปนน้ํานัวปลารา 33 ตัวอยาง และน้ํานัวกะป 8 ตัวอยาง ในการทดลองนี้ทําใหได
ตัวอยางของน้ํานัวเปาหมายที่เปนที่ยอมรับมากที่สุด เปนน้ํานัวปลารา 1 ตัวอยาง และน้ํานัวกะป 1 ตัวอยาง
หลังจากนั้นนําตัวอยางที่ไดไปศึกษาโครงสรางคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดวยวิธี Quantitative Descriptive
Analysis : QDA ซึ่งใชผูทดสอบที่ผานการฝกฝน 12 คน (ไพโรจน วิริยจารี. 2545 ; ยุพิน แวงสุข. 2547 ; ธงชัย
สุวรรณสิชณน. 2550) ผลการศึกษาพบวา จากการเก็บตัวอยางน้ํานัวจากรานที่ไดรับความนิยมและเปดบริการ
จําหนายอยางสม่ําเสมอในอําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พบวา (1) น้ํานัวปลารามีสีน้ําตาล สีดําและสีเทา
ใกลเคียงกัน ดานกลิ่นมีกลิ่นปลาราเดนชัดมาก กลิ่นกะปและกลิ่นไหมมีความเขมของกลิ่นนอย สวนกลิ่นคาว
นั้นมีคาคอนขางสูง ดานรสพบวาน้ํานัวปลาราจะมีรสเค็ม และรสหวานใกลเคียงกัน สวนของความขุน มีคา
ความขุนนอย (2)น้ํานัวกะปมีสีเทากับสีดําสูง สวนสีน้ําตาลมีคานอย ดานกลิ่น น้ํานัวกะปมีกลิ่นกะปเดนชัดมาก
สวนกลิ่นปลารา กลิ่นไหมและกลิ่นคาวจะนอย ซึ่งสัมพันธกันกับการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค ในดานรส
น้ํานัวกะปมีรสหวานนํา และมีรสเค็มนอยกวา ซึ่งสัมพันธกันกับการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค สวนความขุน
นั้น มีคาความขุนนอย
เมื่อนําผลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภคและการทดสอบของกลุมผูทดสอบชิมที่ผานการ
ฝกฝนมาเปรียบเทียบหาความแตกตางของลักษณะโครงสรางทางประสาทสัมผัสที่ปรากฏของน้ํานัวทั้ง 2 ชนิด
พบวา น้ํ านัวกะปมีลักษณะของสี (ดํา เทา สีน้ําตาล) กลิ่นคาว และความขุนที่มีความแตกตางกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) สวนลักษณะของ กลิ่นปลารา กลิ่นกะป กลิ่นไหม รสเค็ม และรสหวาน มีคาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) สําหรับลักษณะปรากฏของน้ํานัวปลารา พบวา ลักษณะของ สีเทา
กลิ่นคาว และรสหวาน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>.05) สวนลักษณะสีดํา สีน้ําตาล กลิ่นปลา
รา กลิ่นกะป กลิ่นไหม รสเค็ม และความขุนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05)
จากผลการศึกษาขางตนโดยรวมพบวาผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคขาวปุนน้ํานัว
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ทดสอบโดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝนแสดงดังแผนภาพใยแมงมุม
ดังภาพที่ 1 นอกจากนี้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 10 ลักษณะที่พบในน้ํานัวปลาราและน้ํานัวกะป พบวามีหลาย
ลักษณะที่ไมตรงกันระหวางผูบริโภคและผูทดสอบที่ผานการฝกฝน ซึ่งลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นไดในการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส จึงจําเปนตอ งมีการทดสอบที่หลากหลายวิธีแ ละกลุม ตัวอยางผูบริโภคที่เปนเปาหมาย
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(ไพโรจน วิริยจารี. 2545 ; ยุพิน แวงสุข.2547 ; ธงชัย สุวรรณสิชณน. 2550) อยางไรก็ตาม ผูผลิตน้ํานัวสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลที่ศึกษานี้ โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก รวมกับขอมูลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสในหองทดลองดังกลาว การปรับปรุงน้ํานัวปลาราอาจทําไดโดยการเพิ่มรสหวาน และการลด
กลิ่นปลาราลงในระดับหนึ่ง

สรุป
การศึกษาภูมิปญญาการผลิตขาวปุนน้ํานัวของชาวภูไทเรณูนครทําใหทราบวามีการบริโภคขาวปุนมา
นานมากกวา 100ปโดยบริโภคในงานบุญเทศกาล ประเพณีตางๆ เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตใชเวลาและแรงงาน
มาก ตอมาจึงขยายมาบริโภคในวิถีชีวิตประจําวันโดยมีการจําหนายทั่วไป ในสวนของการผลิตขาวปุนมี 2
ลักษณะคือ การผลิตขาวปุนแบบดั้งเดิม ที่เริ่มจากการปลูกขาวเอง หมัก และโมดวยแรงงานคนทั้งหมดซึ่งตอง
ใชเวลาถึง 5 วัน และการผลิตขาวปุนแบบประยุกต ที่มีการนําแปงขาวปุนสําเร็จรูปมาใชทําใหผูผลิตสะดวก และ
ประหยัดเวลาไดมากกวาแบบดั้งเดิมถึง 4 เทา ในสวนของการผลิตน้ํายาขาวปุน พบวา มีพัฒนาการเปน 3 ยุค คือ
ยุคแรกเปนการผลิตน้ํายาที่เรียกวา น้ําปน ที่ทําจากเนื้อปลาตมสุกปรุงรสดวยปลารา ตอมายุคกลางจะเปนการ
บริโภคน้ํายาโดยการใชน้ําปลาราดิบเปนหลักซึ่งหาไดงายทุกฤดูกาลและประหยัด และในยุคปจจุบันมีการ
บริโภคน้ํายาที่มีการผลิตโดยการทําเปนน้ํานัว โดยการนําปลารามาตมใหสุก ทั้งนี้ยังพบวามีการนํากะปมาใช
เปนน้ํานัวกะป ซึ่งสามารถทําไดโดยการรวมทั้งปลาราและกะป หรือจะผลิตเปนน้ํานัวปลารา น้ํานัวกะป หรือ
น้ํานัวผสมทั้งปลาราและกะป ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ในการบริโภคขาวปุนน้ํานัวจะมีการโรยเสน
ขาวปุนสดและรอนพรอมเสิรฟทันที โดยมีน้ํานัวไวใหผูบริโภคไดเลือกรับประทานตามชอบ และมีผักลวกเปน
เครื่องเคียง นอกจากนี้ที่ขาดไมไดคือ พริกสดตมสุกบดละเอียด น้ําตาลและน้ําปลาในการปรุงรส นอกจากนี้ยัง
พบวามีการบริโภคขาวปุนน้ํานัวรวมกับไขปงและแคบหมูเสมอ เพื่อเพิ่มสารอาหารใหสมบูรณมากขึ้น
ในสวนของการศึกษาโครงสรางทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวพบวา น้ํานัวปลาราและน้ํานัวกะปมี
ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่พบ 10 ลักษณะใน 4 ดานคือ ดานสีพบวามี 3 สี คือ สีน้ําตาล สีเทา และสีดํา ดาน
กลิ่น มี4 กลิ่นคือกลิ่นปลารา กลิ่นกะป กลิ่นคาว และกลิ่นไหม ดานรส มี 2 รสคือรสเค็มและรสหวาน และดาน
ความขุน นอกจากนี้การทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ํานัวพบวา มีหลายลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ไม
ตรงกันระหวางการทดสอบผูบริโภคและการทดสอบโดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝน อยางไรก็ตาม ผูผลิตน้ํานัว
สามารถใชประโยชนจากขอมูลนี้โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก รวมกับขอมูลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสในหองทดลองดังกลาว การปรับปรุงน้ํานัวปลาราอาจทําไดโดยการเพิ่มรสหวาน และลด
กลิ่นปลาราลงในระดับหนึ่ง

ขอเสนอแนะ
ความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตขาวปุนน้ํานัว ยังมีนอยมากในเชิงวิชาการ จึงมีความจําเปนใน
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดังนั้นการนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาใชประโยชนในการ
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ผลิ ต ทั้ ง ข า วปุ น และน้ํ า นั ว จึ ง น า สนใจ และเนื่ อ งจากการเพิ่ ม มู ล ค า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ค วรเกิ ด จากหลายป จ จั ย
โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารในเรื่องของความสะอาดและความ
ปลอดภัยโดยรวมเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค ทําใหสินคาขายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
ผู ผ ลิ ต ข า วปุ น น้ํ า นั ว ยั ง ขาดการเชื่ อ มโยงระหว า งกระบวนการผลิ ต การจํ า หน า ยและวั ฒ นธรรม
ประเพณีของชาวภูไทซึ่งควรมีการปฏิบัติควบคูกันไป เชน การตลาดขาวปุนน้ํานัวที่นําเอาความเปนภูไทมาใช
ในการตลาดหรือการจําหนายแบบเปนชุดที่รวมเอาวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ในวิถีชีวิตมาทําใหสินคานาสนใจ
และเปนการคงเอกลักษณความเปนภูไทไวดว ย

เอกสารอางอิง
กิ่งกาญจน ทิพยสุขุม. (2551). ขนมจีนกับวิถีชีวิตของคนไทย. Available HTTP:http //
www.khanomjeen. com/index.php?lay= show&ac=article&ID=82788 (วันที่ 2 มี.ค 2551)
ธงชัย สุวรรณสิชณน .(2550) . เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห Available
HTTP : http //www.fostat.org/article/technic.pdf (วันที่ 31 ธ.ค 2550)
ไพโรจน วิริยจารี. (2545). การประเมินทางประสาทสัมผัส. ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ยุพิน แวงสุข. (2547). การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อมราภรณ วงษฟก. (2546). สารพันขนมจีนอาหารเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏสวนดุสิต บริษัทนาคา
อินเตอรมีเดีย กรุงเทพ.

บทวิจารณ์หนังสือ
จากงานวิจัยสู่บทความทางวิชาการ

ผศ.ดร.สุเทพ การุณย์ลัญจกร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปที่ 3 ฉบับที่ 5 : มกราคม – มิถุนายน 2554
Rajabhat Sakon Nakhon University Journal; 3(5) :January – June 2011

132

บทวิจารณหนังสือ
สิทธิ์ ธีรสรณ. 2554. จากงานวิจัยสูบทความทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ผศ.ดร.สุเทพ การุณยลัญจกร1

บทคัดยอ
บทวิ จ ารณ ห นั ง สื อ นี้ ศึ ก ษาหลั ก วิ ช าของผู เ ขี ย นและตั ว อย า งในการนํ า เสนอกลวิ ธี ก ารเขี ย น
บทความวิชาการจากผลงานวิจัยที่ทําเสร็จแลว โดยยึดถือตามมาตรฐานการรายงานในบทความวารสารของ
สมาคมจิตวิทยาอเมริกันที่ตีพิมพในป ค.ศ. 2010 ในบทวิจารณจะครอบคลุมเนื้อหาที่นําเสนอจํานวนทั้งสิ้น 15
บท วากลาวถึงเรื่องใดบาง เพื่อเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะหาอานในรายละเอียดนอกเหนือจากที่นําเสนอ
นอกจากนี้มีการนําเสนอจุดเด นของหนังสือ และจุดที่ควรจะมีการเสริ มเพื่อ ทําใหห นังสือ ดังกล าวมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น

คําสําคัญ : งานวิจยั บทความทางวิชาการ
เนื้อหา
จากคําชี้แจงเบื้องตนของผูเขียนหนังสือ “จากงานวิจัยสูบทความวิชาการ” ที่วาผูเขียนนําเสนอ
แนวทางการเขียนบทความตามแบบแผนมาตรฐานการรายงานบทความวารสาร (Journal Article Reporting
Standards) ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) เพราะเห็นวานักวิชาการสวน
ใหญคุนเคย และมาตรฐานนี้เจาะจงที่ บทความโดยตรง ทําใหผูวิจ ารณไดค นควาเพิ่ ม เติมทางอินเทอร เน็ต
เกี่ยวกับคูมือการพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของ APA และทราบวาคูมือของ APA จัดทําขึ้นเพื่อชวยนักเขียน
บรรณาธิการ นักการศึกษา และนักศึกษาที่เลือกลีลาการเขียนตามแบบของ APA ใชเปนแนวปฏิบัติในการเขียน
บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทความวิจัย โดยพื้นฐานของหนังสือ “จากงานวิจัยสูบทความทาง
วิชาการ” จึงมีรูปแบบตามแบบแผนมาตรฐานการรายงานในบทความวารสารของ APA ผูเขียนบทวิจารณนี้ขอ
สรุปวา หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายกลุมเดียวกันกับที่ APA ไดระบุไวขางตน
จากคํ า นํ า ของหนั ง สื อ “จากงานวิ จั ย สู บ ทความทางวิ ช าการ” พบว า ผู เ ขี ย นหนั ง สื อ เล ม นี้ มี
จุดมุงหมายเพื่อนําเสนอกลวิธีเขียนเผยแพรงานวิจัยในรูปบทความ เพื่อเติมเต็มชองวางที่มักถูกมองขาม เพราะ
มักจะมองกันที่เนื้อหาที่ตองการเสนอมากกวา จากการพิจารณาสารบัญตรงสวนที่เปนหัวขอเนื้อหาแตละบท
1

อาจารยประจําสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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จํานวน 15 บท รวมทั้งการนําเสนอรายละเอียดตามหัวขอเหลานั้นของแตละบท ในสวนที่เปนเนื้อหาสาระเห็น
วาหนังสือนี้สามารถนําเสนอกลวิธีเขียนเผยแพรงานวิจัยในรูปบทความไดอยางดี เขาใจงาย เพราะมีตัวอยาง
ประกอบแตละประเด็นที่อธิบายตามหลักวิชาการอยู ขอสําคัญคือเนื้อหาแตละบทมีความกระชับ และมีการ
เรียงลําดับหัวขอที่เปนระบบ มีระเบียบ
การลําดับเนื้อหาและขอบเขตของเนื้อหาที่ปรากฏในบทแตละบท จากจํานวนทั้งหมด 15 บทพอ
สรุปไดดังนี้
บทที่ 1 บทความทางวิ ช าการ กล า วถึ ง รู ป แบบของการเขี ย นเชิ ง วิ ช าการ ซึ่ ง ปรากฏใน
วารสารวิชาการสําหรับผูอานเฉพาะสาขา วาจะตองใชภาษาทางการ มีการสืบคนและแสดงแหลงคนควาที่
สามารถถูกตรวจสอบไดโดยนักวิชาการคนอื่น ๆในสาขา สวนคุณภาพของวารสารดูไดจากดัชนีผลกระทบ
บทที่ 2 ชื่อบทความและชื่อผูเขียน กลาวถึง ชื่อบทความวาไมตองตั้งใหยาว แตตองระบุตัวแปร
ทฤษฎีหรือสิ่งที่ตองการศึกษา ใชคําที่เอื้อตอการทําดัชนีสืบคน ชื่อผูเขียนบทความใหระบุตามลําดับความสําคัญ
และหนวยงานที่สังกัด พรอมกับระบุขอมูลอื่น เชน กรม กอง หนวยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนงาน หรือวิธี
ติดตอกับผูเขียน
บทที่ 3 บทความปริทัศน กลาวถึง ลักษณะของบทความชนิดนี้วาเปนบทความที่ไดจากการ
ทบทวนวิเคราะห และเปรียบเทียบงานวิจัยตาง ๆ ไดแก สวนตน ซึ่งระบุชื่อบทความ ชื่อผูเขียน รายละเอียด
เกี่ยวกับผูเขียน และบทคัดยอ สวนเนื้อหา แบงเปนความนํา เนื้อเรื่อง และสรุป และสวนทายซึ่งมีเอกสารอางอิง
เปนหลัก การนํางานวิจัยตาง ๆ มาเรียบเรียงเปนบทความปริทัศนควรลําดับตามความสัมพันธมากกวาตามเวลาที่
เกิด
บทที่ 4 เรียงความเชิงวิชาการ กลาวถึง โครงสรางของเรียงความเชิงวิชาการวาประกอบดวย สวน
ตน สวนกลาง และสวนทาย เหมือนบทความวิชาการอื่น สวนกลางจะมีความนํา ซึ่งตองระบุขอความแนวคิด
หลัก สวนเนื้อเรื่องตองนําเสนอหลักฐานสนับสนุนแนวคิดนั้นอยางเปนระเบียบ และสวนสรุปที่ยอประเด็น
ตาง ๆ
บทที่ 5 การแสดงความเห็น กลาวถึง การเขียนเรียงความเชิงวิชาการวาตองแสดงจุดยืนของผูเขียน
ในเรื่องที่เขียนในรูปขอความแนวคิดหลัก แลวโนมนาวใจผูอานใหเชื่อโดยใชเหตุผล และเมื่อสรุปก็ตองสรุป
จากหลักฐานจึงถือวาสมเหตุสมผล
บทที่ 6 บทความวิจัย กลาวถึง บทความที่เขียนขึ้นจากผลงานวิจัย เพื่อเผยแพรใหผูอื่นในชุมชน
วิชาการไดทราบ บทความชนิดนี้ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนตน ซึ่งระบุชื่อบทความ ชื่อผูเขียน ขอมูลของ
ผูเขียน และบทคัดยอ สวนเนื้อหา จะกลาวถึงความนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และการอภิปรายผล และ
สวนทายซึ่งมีเอกสารอางอิงเปนหลัก ผูเขียนบทความวิจัยควรเรียบเรียงเนื้อหาใหมีลักษณะกวาง (ในสวนความ
นํา) แคบ (ในสวนวิธีการศึกษาและ/หรือผลการศึกษา) และกวาง (ในสวนอภิปรายผล) (กวาง-แคบ-กวาง
ตามลําดับ)
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บทที่ 7 ความนํา กลาวถึง เนื้อหาสวนแรกซึ่งอยูถัดจากบทคัดยอ ความนําครอบคลุมงานวิจัยหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมุติฐาน คําถามวิจัยหรือจุดมุงหมายการวิจัย และการนิยามตัวแปรที่ศึกษา สมมุติฐานที่ตั้ง
ตองมีที่มาจากทฤษฎี
บทที่ 8 วิธีการศึกษา กลาวถึง การดําเนินการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทําซ้ําได เนื้อหาสวนนี้
ครอบคลุมถึงผูเขารวมวิจัยหรือกลุมเปาหมาย หรือกลุมตัวอยาง เครื่องมือและขั้นตอนการศึกษา โดยระบุวามีวิธี
เลือกผูเขารวมวิจัยอยางไร กลุมที่ศึกษามีลักษณะอยางไร และใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลอะไร รวมถึงประเด็น
ทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ
บทที่ 9 ผลการศึกษา กลาวถึงการสรุปและแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ผูเขียนอาจใชขอความ
ตาราง และภาพในการรายงานผล การรายงานคาสถิติดวยขอความตองระบุคาที่เกี่ยวของทุกคา และแสดง
สัญลักษณตามรูปแบบมาตรฐานสากล
บทที่10 การอภิปรายผล กลาวถึง การประเมินและตีความผลการศึกษาวาเหมือนหรือแตกตางจาก
ผลงานวิจัยของผูอื่นอยางไร ชี้ใหเห็นความสําคัญของผลการศึกษาในแงทฤษฎีและ/หรือการปฏิบัติ จบดวยการ
เสนอแนะหากจะศึกษาตอไปในอนาคต และควรกลาวถึงขอจํากัดของงานวิจัย (ถามี) อยางสั้น ๆ ดวย
บทที่ 11 บทความประเภทอื่น กลาวถึง บทความประเภทอื่นที่อาจพบในวารสาร เชน บทความ
ทฤษฎีที่ผูเขียนตองการแสดงการสนับสนุน บทความระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเกี่ยวกับวิธีการใหม ๆ ในการทําวิจัย
บทความกรณีศึกษาที่เขียนถึงหนวยที่ผูวิจัยศึกษา และบทวิจารณหนังสือ เปนตน
บทที่ 12 บทคัดยอ กลาวถึงการยอความเนื้อหางานเขียนเดิมใหสั้น กะทัดรัด และระบุคําสําคัญเพื่อ
การสืบคน
บทที่ 13 การอางอิง กลาวถึง การอางอิงในเนื้อหาของบทความ จากการคัดลอกขอความ ยอความ
หรือถอดความ ซึ่งตองแสดงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ และเอกสารที่อางควรเปนหลักฐานเชิงประจักษ
บทที่ 14 ภาษาในบทความวิชาการ กลาวถึง การใชภาษาวาตองเปนภาษาทางการ ถามีศัพทบัญญัติ
ในภาษาไทยใหใชคํานั้น ถาไมมี ตองทับ ศัพทตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน ผูเขียนบทความตอ ง
เลือกใชคําใหถูกตอง เรียบเรียงประโยคใหชัดเจน กะทัดรัด และหลีกเลี่ยงคําฟุมเฟอย
บทที่ 15 จริยธรรมการเขียนบทความ กลาวถึง จริยธรรมบางอยางที่ผูเขียนบทความวารสารตองมี
เชน เขียนบทความดวยตัวเอง เพื่อเผยแพรเปนครั้งแรก อางอิงอยางถูกตองและครบถวน และไมเปดเผยขอมูลที่
พึงปกปด เปนตน
จะเห็นไดวาทั้ง 15 บทดังกลาวขางตน ถาผูอานศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ เชื่อไดวาสามารถ
เขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพได เพราะการนําเสนอเนื้อหาในภาพรวมมีความครบถวนสมบูรณ และมี
ตัวอยางที่ปฏิบัติไดตามเจตนารมณของผูเขียนหนังสือ “จากงานวิจัยสูบทความทางวิชาการ” ที่เนนกลวิธีในการ
เขียนใหไดคุณภาพ
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จุดเดนของหนังสือเลมนี้ อยูที่สวนยอย ๆ ที่เรียกวา เกร็ด ที่ผูเขียนคนอื่น ๆ มองขาม แตหนังสือนี้
กลับนํามาเสนอ ซึ่งนับวามีประโยชนอยางยิ่ง เชน ความยาวที่ระบุดวยจํานวนคําของบทคัดยอวิทยานิพนธที่ควร
จะเปน และความยาวของบทคัดยอสําหรับบทความวิจัย เมื่อเทียบกับของวิทยานิพนธเรื่องเดียวกัน รวมทั้ง
โครงสรางเนื้อหาในบทคัดยอที่ควรกลาวถึง การนําเสนอคาสถิติในรูปของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนั้น จะไม
เขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยม เพราะคาที่ไดจะไมสูงไปกวาจํานวนเต็ม “1” นัยสําคัญที่ระดับ .05 จะไมเขียน
0.05 เกร็ดความรูอีกอยางหนึ่งก็คือ การเรียกผูเขารวมวิจัยวา Participant ถาเปนคน แตถาเปนสัตวเรียกวา
Subject และผูตอบแบบสอบถามเรียกวา Respondent เปนตน
จุ ด เด นอี กอยา งหนึ่ งก็คื อ การนํา เสนอเอกสารอ างอิ ง หรือ บรรณานุกรม ผูเขี ย นไดเ ขีย นตาม
แบบอยางวิธีการของ APA อยางเครงครัด เห็นไดชัดวา บทความบางบทความในเอกสารอางอิง (เชนหนา 119
ของหนังสือ) มีผูเขียนรวมถึง 4 คน โดยทุก ๆ คนนําหนาดวยชื่อสกุล ตามมาดวย ชื่อตัว อยางเสมอหนากัน และ
ใชตัวอักษร & เปนตัวเชื่อมคนสุดทาย แลวจึงตามดวยปที่พิมพ ซึ่งนับวาเปนการใหเกียรติแกผูรวมงานทุกคน
อยางสูง เปนมาตรฐานที่ APA ใชอยูในปจจุบัน (ค.ศ. 2010) แตผูเขียนหนังสือเลมนี้ไมไดกลาวถึงวิธีเขียนนี้ไว
ในเนื้อหาที่นําเสนอ ผูวิจารณสนใจจึงคนหาไดจากอินเทอรเน็ตเพราะความสงสัย จึงไดทราบวา ถาผูเขียนรวม
ไมเกิน 7 คนใหใสชื่อผูรวมงานทั้งหมดในการเขียนเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ถาผูเขียนรวมมีตั้งแต 8 คน
หรือมากกวาใหระบุ 6 คนแรกเสียกอนแลวจึงตามมาดวยเครื่องหมายจุลภาค(Comma) จากนั้นใหใสจุด 3 จุด
แลวจึงใสชื่อผูเขียนคนสุดทายลงไปเปนการปดทาย ซึ่งผิดกับวิธีการเขียนที่หลายคนคุนเคยมาแตกอน เชน พอ
ใสชื่อสกุล แลวตามมาดวยชื่อตัวของผูเขียนคนแรกที่เห็นวาสําคัญกวาคนอื่น ๆ เพราะจัดไวในอันดับตน ๆ
จากนั้นจะตามมาดวย et al. หรือ and others ทําใหผูอานผลงานที่มีผูเขียนรวมกันหลายคน ไมทราบวาผูเขียนคน
อื่นๆ นั้นมีใครบาง การใสชื่อทุกคนที่มีไมเกิน 7 คนจึงเปนวิวัฒนาการใหม ๆ ที่เห็นความสําคัญของผูเขียนรวม
ซึ่งผูอานควรรูจักอยางถวนหนา ไมใชรูจักคนแรกเพียงคนเดียวเหมือนแตกอน (American Psychological
Association. 2010)
จุดเดนของหนังสือเลมนี้อีกประการหนึ่งก็คือการนําเสนอจริยธรรมในการเขียนบทความ ผูเขียน
บทความจะตองเคารพในสิทธิ์ของเจาของงานเดิมที่ผูเขียนบทความพาดพิงถึงผลงานที่นํามาตอยอดดวยการ
อางอิงอยางถูกตอง และควรมีมารยาทในการไมเปดเผยในสิ่งที่ไมควรเปดเผย เปนตน
อยางไรก็ดี ถาจะใหหนังสือ “จากงานวิจัยสูบทความวิชาการ” มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยไมคิด
วาการเพิ่มตัวอยางหรือเนื้อหาขึ้นอีกจะทําใหเปนการเสียคาใชจายในการพิมพและทําใหราคาหนังสือสูงขึ้นแลว
ละก็ ผูวิจารณเห็นควรใหผูเขียนนําเสนอตัวอยางบทความทางวิชาการ โดยเฉพาะบทความวิจัยสําเร็จรูปที่มี
องคประกอบของสิ่งตาง ๆ ที่ผูเขียนไดนําเสนอแยกสวนในแตละบทเขามาประกอบใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อให
เห็นแนวทางปฏิบัติไดงายขึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปแบบดังกลาวในบทที่ 16 ซึ่งนาจะเปนการเติมเต็มให
หนังสือเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และจะเปนแบบจําลองที่มีคุณคายิ่งตอการศึกษาแนวทางการเขียนบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพโดยแทจริง
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิ ก ารได กํ าหนดคํา แนะนํา การเตรี ย มตน ฉบั บ ไว ใ หผูเ ขีย นยึ ด เปน แนวทางในการส ง
ตนฉบับสําหรับการตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ
ตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได

วิธีการเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับ พิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม
คํ า แนะนํ า การเตรี ย มต น ฉบั บ นี้ การใช ภ าษาไทยให ยึ ด หลั ก การใช คํ า ศั พ ท แ ละชื่ อ บั ญ ญั ติ ต ามหลั ก ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท
ภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมด
ใหพิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดียวกันที่เปนภาษาไทย
และตามดวยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง
ตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษควรใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษากอน
2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหนากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว)
ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษดานบนและลาง ดานละ 2 นิ้ว ดานซายและขวา ดานละ
1.25 นิ้ว จัดคอลัมนเดียว ใสเลขหนากํากับทุกหนา
3. รูปแบบตัวอักษร ใชตัวอักษรแบบ Angsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผูเขียนและหัวขอ
หลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษร
ขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใชตัวอักษรขนาด 12
pt. ตัวปกติ
4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกิน 12 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง
5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขียนคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน
เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิและกราฟ
ใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน
6. ประเภทของตนฉบับ
6.1 บทความวิจัย (Research article) เปนการนําเสนอผลการวิจัยอาจเปน Concept paper หรือ
ผลงานวิจยั ที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขียนไดดําเนินการดวยตัวเอง
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6.1.1 สวนประกอบตอนตน
1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน
100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก
ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม
ตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย
2) ชื่อผูนิพนธ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิม พใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัย
ในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา
เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น ตรงประเด็น
ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ
4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการวิจัย
ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจั ย สาขาวิชาที่ทํ าวิจัย การใชป ระโยชนห รือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญ ให เขียนทั้ง
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) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จํานวนตลอด
ทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
3) ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่
ศึก ษาหรื อ ตั ว เลขมากให นํ าเสนอเป น รู ป ภาพ ตาราง แผนภู มิ แ ละกราฟ แทรกในเนื้ อ หาพรอ มทั้ ง อธิ บ าย
ผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ
4) วิจารณผลการวิจัย (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลอง
หรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะ
เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
5) ขอเสนอแนะ เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและ
ประเด็นที่เปนแนวทางการทําวิจัยตอไป
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6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยาง
ครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style
6.1.3 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแ กภาษาศาสตร
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 พื้นที่และระยะเวลาการทําวิจัย
5) วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เชน การสํารวจ
การศึกษาเอกสาร การทดลอง และอื่น ๆ
6) เครื่องมือการวิจัย ชนิดของเครื่องมือ วิธี สราง 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 สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร 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) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน
100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก
ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม
ตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย
2) ชื่อผูเขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิม พใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ
นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุช่ือหนวยงานของผูวิจัย
ในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) สาระสังเขป (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหา
สาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา
4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ สิ่ง
ที่ ศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา สาขา การใช ป ระโยชน ห รื อ สถานที่ ที่ ทํ า วิ จั ย คํ า สํ า คั ญ ให เ ขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและ
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) โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพและหนาที่อางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความที่ตองการอางอิง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ดังนี้
7.1 การอางอิงชื่อบุคคล คนไทยใหลงชื่อตัวและนามสกุล 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 ใหใสชื่อเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ
(สุวกิจ ศรีปดถา และคณะ. 2550 : 145)
(Sripathar. et al. 2007 : 145)
7.2 ชื่อนิติบุคคล หนวยงาน องคกร ที่ทําเอกสาร ใหระบุชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ
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)
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากองคกรหรือหนวยงาน
ชื่อองคกร/หนวยงาน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (พ.ศ.). ชื่อเรื่อง . วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).
บทความจากหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะบท (Book article or chapter)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ (หนา).
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สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or magazine article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา.
บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ/ด/ว). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ, หนาซึ่งปรากฏบทความ.
บทความจากฐานขอมูลอินเตอรเน็ต (Article from an internet database)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่เผยแพร). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่, ฉบับที่. วันที่ทําการสืบคน.
จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ.
บทความจากสารานุกรม ( Encyclopedia article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ใน สารานุกรม (เลมที่,หนา). สถานที่พิมพ :
สํานักพิมพ.
เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ : ชื่อหนังสือ. (จากแหลงขอมูล CD-Document เลขที่)
เว็บไซต (Website)
ชื่อผูแตง. ( ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, วันที่ทําการสืบคน.
จาก URL
8. การสงตนฉบับ ใหนําสงตนฉบับที่พิมพหนาเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผนซีดี 1 ชุด พรอมระบุ
ชื่อบทความและผูนิพนธไวบนแผนซีดีดวย โดยนําสงดวยตัวเองหรือทางไปรษณีย ที่
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพทและโทรสาร 042-744010
9. ลิ ข สิ ทธิ์ ต นฉบับ ที่ไ ดรั บ การตี พิม พเ ผยแพร ใ นวารสารมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สกลนคร ถื อ เป น
กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะ
ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
10. ความรับผิดชอบ เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนทั้งนี้ไมรวม
ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
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ศาสตราจารย ดร.ประนอม จันทรโณทัย
รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองศาสตราจารยอภิญญา รูปงาม
รองศาสตราจารยนิวัฒ เสนาะเมือง
รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง
รองศาสตราจารยบําเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย อุดมศิลป
รองศาสตราจารย ดร.กฤตติกา แสนโภชน
รองศาสตราจารย ดร.สมคิด สรอยน้ํา
รองศาสตราจารยเทิดศักดิ์ คําเหม็ง
รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สิงหยะบุศย
ผศ.ดร.สุกิจ พลประถม
ผศ.ดร.ศิริลักษณ เจิมจิตตพรชัย
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ดร.อมรรัตน พันธงาม
ดร.ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ
ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา
ผศ.ดร.สุเทพ การุณยลัญจกรณ
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