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English Language Teaching in Thailand : A Paradigm Shift from 
English as a Foreign Language to English as an International 

Language  
 

.    1 
 
 

 
ประเทศไทยใชกระบวนทัศนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเรียกวา “ภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ” ตลอดมา แตภาษาอังกฤษไดเปลี่ยนสถานภาพเปนภาษาโลก ครูอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษใน
หลายประเทศจึงหันไปใชกระบวนทัศนท่ีเรียกวา “ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ” ซ่ึงเปนมุมมองเชิง
วิพากษลาสุด กระบวนทัศนท้ังสองแตกตางกันในดานกรอบความคิดและขอสันนิษฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งครูอาจารยและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอาจ

ยังไมเขาใจอยางถองแท บทความนี้จึงอภิปรายขอแตกตางสําคัญสามประการระหวางสองกระบวนทัศน คือ การ
เปนเจาของภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมเปาหมายและความสามารถในการสื่อสาร เพื่อชี้ใหเห็นวาทําไม
กระบวนทัศนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติจึงไดรับความนิยมและกําลังเขามาแทนที่กระบวนทัศน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ผูเขียนตองการชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยควรปรับเปลี่ยนจากกระบวนทัศน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศเขาสูกระบวนทัศนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติเชนกัน 

Abstract 
It is recognized that English language teaching (ELT) in Thailand has been driven by the 
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 EFL  EIL 
ภาษาอังกฤษอยูในสถานภาพที่เราเรียกวา “ภาษานานาชาติ” (International language) หรือเรา

มักจะเรียกกันติดปากวา “ภาษาสากล” หมายถึง ภาษากลางที่เราใชติดตอสื่อสารขามประเทศและขามวัฒนธรรม
มาตลอดหลายรอยปก็วาได เพียงแตกระบวนทัศน EIL ท่ีเกิดข้ึนไมกี่ปท่ีผานมาเปนมุมมองของนักวิชาการจํานวน
มากที่ตองการวิพากษหลักการและขอสันนิษฐานเดิมในกระบวนทัศน EFL เพราะพวกเขาเหลานั้นตระหนักวา 
จํานวนผูใชภาษาอังกฤษทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะและจุดประสงคในการใชภาษาอังกฤษของผูคนทั่วโลกก็มีความ

หลากหลาย ความแตกตางระหวางกระบวนทัศน EFL และกระบวนทัศน EIL อาจจะไมไดมีลักษณะเปนสองขั้วท่ี
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง (Dichotomy) การมองกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจาก EFL สู EIL สามารถ
พิจารณาบนเสนความตอเนื่องการเปลี่ยนแปลง (Continuum) (Talebinezhad & Aliakbari. 2002: 53) นั่นคือ 
ครูอาจารยอาจจะมีกระบวนทัศนการสอนภาษาอังกฤษที่อยูระหวางความเปน EFL และ EIL ประเด็นความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสองกระบวนทัศนนี้ คือ 

 (Ownership of English) 
ในกระบวนทัศน EFL เราถือวา ผูท่ีเปนเจาของภาษาอังกฤษก็คือ ผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมหรือผู

ท่ีเกิดและเติบโตในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ไดแก คนที่เกิดและอาศัยอยูในสหราชอาณาจักรหรือเรามักเรียกกัน
งายๆ วาเกาะอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด เปนตน หลายคนอาจจะถือวาระดับของ
ความเปนเจาของภาษานั้นไมเทากันเสียทีเดียวโดยลดหล่ันกันไปตามความเปนตนกําเนิดด้ังเดิมของภาษาอังกฤษ

และตนแบบของภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับโดยผูใชท่ัวโลก เชน หลายคนอาจมองวาชาวอังกฤษหรืออเมริกัน
เปนเจาของภาษาอังกฤษที่แทจริงมากกวาชาวออสเตรเลีย เปนตน 

จวบจนกระท่ังภาษาอังกฤษกลายเปนภาษาสากลจึงเกิดกระบวนทัศน EIL ซ่ึงในระยะเริ่มตนถือวา ผูท่ี
เปนเจาของภาษาคือ คนที่มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมดังที่กลาวไป รวมถึงผูท่ีพูดไดสองภาษา 
(Bilingual) (Nattheeraphong. 2004: 20) แตย่ิงนานวันผูใชภาษาอังกฤษก็มากขึ้นและสถานภาพของ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลกก็ย่ิงเดนชัด กระบวนทัศน EIL เชิงวิพากษท่ีเกิดข้ึนลาสุดจึงถือวา เสนแบง
ระหวางความเปนเจาของภาษาและผูท่ีไมใชเจาของภาษานั้นเลือนลางมาก (Sharifian. 2009: 2) กลาวคือ ใครๆ 
ท่ีใชภาษาอังกฤษก็สามารถอางวาเปนเจาของภาษาได แมกระทั่งผูท่ีไมไดเกิดและเติบโตในสภาพแวดลอมที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติหรือสถานการณแบบสองภาษา เชน คนไทยที่ใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารไดดีก็อาจจะกลาวอางไดวาเปนเจาของภาษาอังกฤษไดเชนกัน เพียงแต

ภาษาอังกฤษที่คนไทยใชสื่อสารในชีวิตจริงกับที่ผูคนทั่วโลกใชอาจจะมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับภาษาของ 
“เจาของภาษาเดิม” หรือประเทศตางๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ในกระบวนทัศน 
EIL เราจะมองวาภาษาอังกฤษไมไดเปนสมบัติของชาติใดโดยเฉพาะ ผูใชภาษาอังกฤษทั่วโลกอาจจะสรางสรรค
ภาษาอังกฤษในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาทั้งโดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ ซ่ึงเมื่อภาษาอังกฤษนั้นสามารถใชสื่อสารกับ

ผูใชภาษาอังกฤษอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เราก็ไมไดสนใจอีกตอไปวา ภาษาอังกฤษนั้นถูกตองตามเกณฑของ
ตนแบบของเจาของภาษาเดิมหรือไม 

คําวา “เจาของภาษาอังกฤษ” ถือวาเปนประเด็นท่ีออนไหวสําหรับผูท่ีใชภาษาอังกฤษในสภาวะที่
ภาษาอังกฤษแพรกระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูในประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษซึ่ง
ใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวแทบจะไมตางจากชาวอังกฤษหรืออเมริกันซ่ึงอาจจะรูสึกออนไหวไดมากกวาคน

ไทยหรือคนในประเทศที่เรียนภาษาอังกฤษจากกระบวนทัศน EFL และรูสึกวาตนเองก็มีสิทธิท่ีจะใชคํานี้สําหรับ
เรียกตนเอง ไมใชคําท่ีควรสงวนไวสําหรับเฉพาะแตผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ประเด็นนี้ถือวาเปนเรื่องของ
การเมืองที่เกิดจากคําวา “เจาของ” หรือ “ไมใชเจาของ” บางคนอาจจะไมเขาใจวาทําไมนักวิชาการตองถกเถียง
กันเกี่ยวกับคําเหลานี้ เพราะผูท่ีเปนเจาของภาษาอังกฤษแทจริงก็คือผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอยูวันยังค่ํา 
แตหัวใจสําคัญที่ทําใหนักวชิาการตองถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ความคิดความเชื่อในเรื่องการเปนเจาของหรือ
ไมใชเจาของภาษาอังกฤษมีสวนทําใหผู ใชภาษาอังกฤษรูสึกภาคภูมิใจหรือไมภาคภูมิใจใน “อัตลักษณ
ภาษาอังกฤษ” (English identity) ของตนเอง เชน ชาวอินเดีย สิงคโปรหรือคนในเกาะฮองกงมากมายอาจกลาว
อางวา ไมเฉพาะแตคนอังกฤษหรืออเมริกันเทานั้นท่ีมีสิทธิในการเปนเจาของภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษได
กลายเปนภาษาท่ีใชกันท่ัวโลกและจํานวนของผูใชภาษาอังกฤษที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีจํานวน

มากกวาผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ดังนั้นภาษาอังกฤษแบบอินเดีย สิงคโปรหรือฮองกง ไมมีความจําเปนตอง
เหมือนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรืออเมริกัน แต มีอัตลักษณ ท่ีชัดเจนเปนของตนเอง  (Norton.1997; 
Seidlhofer. 2003; Widdowson. 1994) 

ครูอาจารยภาษาอังกฤษชาวไทยบางคนอาจคิดวา การใชภาษาอังกฤษในสภาพการเรียนการสอนแบบ 
EFL นั้นแตกตางจากการใชภาษาอังกฤษในประเทศที่เคยตกอยูภายใตการปกครองโดยจักรวรรดิอังกฤษ เพราะคน
ไทยที่ใชภาษาอังกฤษสวนใหญไมไดมีทักษะภาษาอังกฤษสูงเทากับคนที่อาศัยอยูในประเทศที่เคยเปนเมืองขึ้นของ

จักรวรรดิอังกฤษ ไมนาจะเปนไปได ท่ีคนไทยหรือคนในประเทศอื่นๆ ท่ี เรียนและใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศจะอางถึงความเปนเจาของภาษา อยางไรก็ตาม ในชวงหลายปท่ีผานมา กระบวนทัศน EIL นั้น
เขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ นักวิชาการที่ทํางานอยูในกระบวนทัศน EFL เชน เวียดนาม จีน ออสเตรีย จึงไดพยายาม
ชี้ใหเห็นความสําคัญของสํานึกเกี่ยวกับอัตลักษณทางภาษาอังกฤษที่ไมไดขึ้นอยูกับภาษาอังกฤษแบบ “มาตรฐาน” 
ตามเกณฑของตนแบบภาษาอังกฤษดั้งเดิม โดยพวกเขาไดอภิปรายเกี่ยวกับคําวา “เจาของภาษาอังกฤษ” เพื่อ
กระตุนใหผูท่ีสอน ผูเรียนหรือใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศจินตนาการถึงความเปน
เจาของภาษาอังกฤษในการรับภาษาอังกฤษมาใช (Appropriation) (Phan Le Ha. 2005: 43, 2007: 57, 2008, 
2009: 201; Zhang. 2008) ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะนําไปสูความมั่นใจ การเคารพและความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณหรืออัตลักษณภาษาอังกฤษของตนเอง อันเปนผลมาจากผูใชภาษาอังกฤษในแตละทองถิ่นเปนผูกระทํา 
(Agent) หลักในการกําหนดแนวทางการใชภาษา การรักษาภาษาหรือทําใหภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เหมาะสมตอผูใชในทองถิ่น ตลอดจนการชี้นําอุดมการณ (Ideology) และความเชื่อตางๆ ท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
(Seidlhofer. 2003: 7) 
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 EFL  EIL 
ภาษาอังกฤษอยูในสถานภาพที่เราเรียกวา “ภาษานานาชาติ” (International language) หรือเรา

มักจะเรียกกันติดปากวา “ภาษาสากล” หมายถึง ภาษากลางที่เราใชติดตอสื่อสารขามประเทศและขามวัฒนธรรม
มาตลอดหลายรอยปก็วาได เพียงแตกระบวนทัศน EIL ท่ีเกิดข้ึนไมกี่ปท่ีผานมาเปนมุมมองของนักวิชาการจํานวน
มากที่ตองการวิพากษหลักการและขอสันนิษฐานเดิมในกระบวนทัศน EFL เพราะพวกเขาเหลานั้นตระหนักวา 
จํานวนผูใชภาษาอังกฤษทั่วโลกเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะและจุดประสงคในการใชภาษาอังกฤษของผูคนทั่วโลกก็มีความ

หลากหลาย ความแตกตางระหวางกระบวนทัศน EFL และกระบวนทัศน EIL อาจจะไมไดมีลักษณะเปนสองขั้วท่ี
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง (Dichotomy) การมองกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจาก EFL สู EIL สามารถ
พิจารณาบนเสนความตอเนื่องการเปลี่ยนแปลง (Continuum) (Talebinezhad & Aliakbari. 2002: 53) นั่นคือ 
ครูอาจารยอาจจะมีกระบวนทัศนการสอนภาษาอังกฤษที่อยูระหวางความเปน EFL และ EIL ประเด็นความ
แตกตางที่สําคัญระหวางสองกระบวนทัศนนี้ คือ 

 (Ownership of English) 
ในกระบวนทัศน EFL เราถือวา ผูท่ีเปนเจาของภาษาอังกฤษก็คือ ผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมหรือผู

ท่ีเกิดและเติบโตในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ไดแก คนที่เกิดและอาศัยอยูในสหราชอาณาจักรหรือเรามักเรียกกัน
งายๆ วาเกาะอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด เปนตน หลายคนอาจจะถือวาระดับของ
ความเปนเจาของภาษานั้นไมเทากันเสียทีเดียวโดยลดหล่ันกันไปตามความเปนตนกําเนิดดั้งเดิมของภาษาอังกฤษ

และตนแบบของภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับโดยผูใชท่ัวโลก เชน หลายคนอาจมองวาชาวอังกฤษหรืออเมริกัน
เปนเจาของภาษาอังกฤษที่แทจริงมากกวาชาวออสเตรเลีย เปนตน 

จวบจนกระท่ังภาษาอังกฤษกลายเปนภาษาสากลจึงเกิดกระบวนทัศน EIL ซ่ึงในระยะเริ่มตนถือวา ผูท่ี
เปนเจาของภาษาคือ คนที่มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมดังที่กลาวไป รวมถึงผูท่ีพูดไดสองภาษา 
(Bilingual) (Nattheeraphong. 2004: 20) แตย่ิงนานวันผูใชภาษาอังกฤษก็มากขึ้นและสถานภาพของ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลกก็ย่ิงเดนชัด กระบวนทัศน EIL เชิงวิพากษท่ีเกิดขึ้นลาสุดจึงถือวา เสนแบง
ระหวางความเปนเจาของภาษาและผูท่ีไมใชเจาของภาษานั้นเลือนลางมาก (Sharifian. 2009: 2) กลาวคือ ใครๆ 
ท่ีใชภาษาอังกฤษก็สามารถอางวาเปนเจาของภาษาได แมกระทั่งผูท่ีไมไดเกิดและเติบโตในสภาพแวดลอมที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติหรือสถานการณแบบสองภาษา เชน คนไทยที่ใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารไดดีก็อาจจะกลาวอางไดวาเปนเจาของภาษาอังกฤษไดเชนกัน เพียงแต

ภาษาอังกฤษที่คนไทยใชสื่อสารในชีวิตจริงกับท่ีผูคนทั่วโลกใชอาจจะมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับภาษาของ 
“เจาของภาษาเดิม” หรือประเทศตางๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ในกระบวนทัศน 
EIL เราจะมองวาภาษาอังกฤษไมไดเปนสมบัติของชาติใดโดยเฉพาะ ผูใชภาษาอังกฤษทั่วโลกอาจจะสรางสรรค
ภาษาอังกฤษในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาท้ังโดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ ซ่ึงเมื่อภาษาอังกฤษนั้นสามารถใชสื่อสารกับ

ผูใชภาษาอังกฤษอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เราก็ไมไดสนใจอีกตอไปวา ภาษาอังกฤษนั้นถูกตองตามเกณฑของ
ตนแบบของเจาของภาษาเดิมหรือไม 

คําวา “เจาของภาษาอังกฤษ” ถือวาเปนประเด็นที่ออนไหวสําหรับผูท่ีใชภาษาอังกฤษในสภาวะที่
ภาษาอังกฤษแพรกระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะผูท่ีอาศัยอยูในประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษซ่ึง
ใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวแทบจะไมตางจากชาวอังกฤษหรืออเมริกันซ่ึงอาจจะรูสึกออนไหวไดมากกวาคน

ไทยหรือคนในประเทศที่เรียนภาษาอังกฤษจากกระบวนทัศน EFL และรูสึกวาตนเองก็มีสิทธิท่ีจะใชคํานี้สําหรับ
เรียกตนเอง ไมใชคําท่ีควรสงวนไวสําหรับเฉพาะแตผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ประเด็นนี้ถือวาเปนเรื่องของ
การเมืองที่เกิดจากคําวา “เจาของ” หรือ “ไมใชเจาของ” บางคนอาจจะไมเขาใจวาทําไมนักวิชาการตองถกเถียง
กันเกี่ยวกับคําเหลานี้ เพราะผูท่ีเปนเจาของภาษาอังกฤษแทจริงก็คือผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอยูวันยังค่ํา 
แตหัวใจสําคัญที่ทําใหนักวชิาการตองถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ ความคิดความเชื่อในเรื่องการเปนเจาของหรือ
ไมใชเจาของภาษาอังกฤษมีสวนทําใหผู ใชภาษาอังกฤษรูสึกภาคภูมิใจหรือไมภาคภูมิใจใน “อัตลักษณ
ภาษาอังกฤษ” (English identity) ของตนเอง เชน ชาวอินเดีย สิงคโปรหรือคนในเกาะฮองกงมากมายอาจกลาว
อางวา ไมเฉพาะแตคนอังกฤษหรืออเมริกันเทานั้นที่มีสิทธิในการเปนเจาของภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษได
กลายเปนภาษาท่ีใชกันทั่วโลกและจํานวนของผูใชภาษาอังกฤษที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมีจํานวน

มากกวาผูท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ดังนั้นภาษาอังกฤษแบบอินเดีย สิงคโปรหรือฮองกง ไมมีความจําเปนตอง
เหมือนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรืออเมริกัน แต มีอัตลักษณ ท่ีชัดเจนเปนของตนเอง  (Norton.1997; 
Seidlhofer. 2003; Widdowson. 1994) 

ครูอาจารยภาษาอังกฤษชาวไทยบางคนอาจคิดวา การใชภาษาอังกฤษในสภาพการเรียนการสอนแบบ 
EFL นั้นแตกตางจากการใชภาษาอังกฤษในประเทศที่เคยตกอยูภายใตการปกครองโดยจักรวรรดิอังกฤษ เพราะคน
ไทยที่ใชภาษาอังกฤษสวนใหญไมไดมีทักษะภาษาอังกฤษสูงเทากับคนที่อาศัยอยูในประเทศที่เคยเปนเมืองขึ้นของ

จักรวรรดิอังกฤษ ไมนาจะเปนไปได ท่ีคนไทยหรือคนในประเทศอื่นๆ ท่ี เรียนและใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศจะอางถึงความเปนเจาของภาษา อยางไรก็ตาม ในชวงหลายปท่ีผานมา กระบวนทัศน EIL นั้น
เขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ นักวิชาการที่ทํางานอยูในกระบวนทัศน EFL เชน เวียดนาม จีน ออสเตรีย จึงไดพยายาม
ชี้ใหเห็นความสําคัญของสํานึกเกี่ยวกับอัตลักษณทางภาษาอังกฤษที่ไมไดขึ้นอยูกับภาษาอังกฤษแบบ “มาตรฐาน” 
ตามเกณฑของตนแบบภาษาอังกฤษดั้งเดิม โดยพวกเขาไดอภิปรายเกี่ยวกับคําวา “เจาของภาษาอังกฤษ” เพื่อ
กระตุนใหผูท่ีสอน ผูเรียนหรือใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศจินตนาการถึงความเปน
เจาของภาษาอังกฤษในการรับภาษาอังกฤษมาใช (Appropriation) (Phan Le Ha. 2005: 43, 2007: 57, 2008, 
2009: 201; Zhang. 2008) ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะนําไปสูความมั่นใจ การเคารพและความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณหรืออัตลักษณภาษาอังกฤษของตนเอง อันเปนผลมาจากผูใชภาษาอังกฤษในแตละทองถิ่นเปนผูกระทํา 
(Agent) หลักในการกําหนดแนวทางการใชภาษา การรักษาภาษาหรือทําใหภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เหมาะสมตอผูใชในทองถิ่น ตลอดจนการชี้นําอุดมการณ (Ideology) และความเชื่อตางๆ ท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
(Seidlhofer. 2003: 7) 
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 (Target language and culture) 
ในกระบวนทัศน EFL ภาษาและวัฒนธรรมเปาหมายในการเรียนการสอนคือ ตนแบบภาษาและบรรทัด

ฐานทางวัฒนธรรม (Norms) ของเจาของภาษาเดิม เราใชเกณฑท่ีมักจะถือกันวาเปนรูปแบบ “มาตรฐาน” ของ
ภาษาอังกฤษและการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามกรอบวัฒนธรรมของเจาของภาษาเดิมเปนเปาหมายหรือเปน

เครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอน เชน ผูสอนพยายามพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
ดวยไวยากรณท่ีถูกตองตามตนแบบภาษาจากเจาของภาษาเดิม หรือผูสอนพยายามฝกใหผูเรียนออกเสียงให
ใกลเคียงมากท่ีสุดกับการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรืออเมริกัน ในดานวัฒนธรรม เราเชื่อกันวา เมื่อ
ผูเรียนไดสัมผัสกับภาษาที่เจาของภาษาเดิมใชกันในการสื่อสารจริงๆ ท้ังในดานโครงสราง สํานวนหรือการออก
เสียงซ่ึงถือกันวาเปนภาษาอังกฤษที่ “แทจริง” (Authentic) ผูเรียนจะซึมซับวัฒนธรรมของเจาของภาษาเดิมไป
ดวยพรอมกัน รวมทั้งการเรียนรูวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนขอมูลที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมผานเนื้อหาในบทเรียนหรือสื่อการสอน 

กระบวนทัศน EIL นั้นใหความสําคัญกับตนแบบภาษาอังกฤษที่หลากหลายคือ สงเสริมใหผูเรียนไดสัมผัส
และเรียนรู “นานาภาษาอังกฤษโลก” (World Englishes) ไมเฉพาะแตภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แบบอเมริกัน
หรือภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมอ่ืนๆ นานาภาษาอังกฤษโลกในความหมายของ
กระบวนทัศนนี้ไมไดจํากัดเฉพาะภาษาอังกฤษที่พัฒนาจนเรียกไดวาเปน “วิธภาษาอังกฤษ” (English variety) 
คือ เปนรูปแบบภาษาอังกฤษที่มีการจัดประมวลภาษา (Codification) แลว ซ่ึงพบไดในหลายประเทศที่เคยเปน
อาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ แตภาษาอังกฤษแบบไทยซึ่งยังไมไดพัฒนามากจนมีอัตลักษณเดนชัดท่ีเรียกไดวา
เปนวิธภาษาอังกฤษหนึ่งก็ไดรับความสําคัญในกระบวนทัศนนี้และผูเรียนชาวไทยก็อาจจะใชตนแบบภาษาอังกฤษ

แบบไทยเปนเปาหมายในการเรียน กลาวสั้นๆ ไดวา กระบวนทัศนนี้สงเสริมใหผูเรียนสัมผัสกับภาษาอังกฤษที่ใช
กันโดยทุกๆ กลุมสังคมในโลกไมวากลุมคนที่ใชจะมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับใด ในดาน
วัฒนธรรมก็เชนเดียวกัน กระบวนทัศนนี้เนนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากผูเรียนจะไดสัมผัส
วัฒนธรรมผานภาษาอังกฤษที่หลากหลายแลว ยังตองเรียนรูวัฒนธรรมในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากตัวภาษา
ผานเนื้อหาในสื่อการสอนดวย 

จึงกลาวไดวา ถาหากครูอาจารยจะยึดกระบวนทัศน EFL อยางสมบูรณแบบในการเรียนการสอน ผูเรียน
ก็จะสัมผัสเฉพาะแตตนแบบภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาเดิม ซ่ึงไมสอดคลองกับสถานการณใน
ความเปนจริงที่วา ผูเรียนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับผูคนทั่วโลกไมใชเฉพาะกับคนที่มาจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง อยางไรก็ตาม การยึดเปาหมายที่ตนแบบภาษาอังกฤษแบบเจาของภาษาเดิมซ่ึงไดรับการยอมรับมาก
ท่ีสุดในสังคมก็สงเสริมใหผูเรียนมีตนทุนทางภาษาสําหรับอนาคตไดมากกวาการยึดตนแบบอ่ืนๆ หากเราสามารถ
ทําใหผูเรียนเขาใกลหรือบรรลุเปาหมายนั้นได ซ่ึงเมื่อเราสังเกตโดยทั่วไปในสังคมไทยก็จะเห็นวา เราพยายาม
ปลูกฝงภาษาอังกฤษแบบเจาของภาษาเดิมอยางมากอยูแลว แตก็ดูเหมือนวา ผูเรียนชาวไทยที่สามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษใหเขาใกลแบบเจาของภาษาเดิมก็ยังเปนเพียงสวนนอยของสังคม 
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กระบวนทัศน EIL มีเปาหมายที่สอดคลองกับความเปนจริงท่ีวา ผูเรียนสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะตอง
สื่อสารกับผูคนจากทั่วโลกจึงจําเปนตองสรางทักษะที่จะทําใหพวกเขาเขาใจรูปแบบภาษาอังกฤษที่หลากหลายใน

โลกปจจุบัน เชน การฟงภาษาอังกฤษที่มีสําเนียงหลากหลาย พรอมทั้งเกิดทัศนคติท่ีดีและความเขาใจ เปนตน 
กระบวนทัศนนี้ไมไดใหความสําคัญวาผูเรียนตองพัฒนาภาษาของตนเองใหใกลเคียงรูปแบบใดโดยเฉพาะ แตเนน
ความเขาใจรวมกันในขณะที่ผูใชภาษาท่ีมีระดับความสามารถหรือลักษณะของภาษาอังกฤษที่แตกตางกันกําลัง

สื่อสารกัน (Nattheeraphong. 2004: 20; Sharifian. 2009: 4) เชน คนไทยก็อาจจะสามารถใชภาษาอังกฤษ
แบบไทยทั้งในดานรูปแบบและการออกเสียงในการสื่อสารกับคนญี่ปุนที่ใชภาษาอังกฤษแบบญี่ปุน เปนตน ดวย
เหตุนี้ กระบวนทัศน EIL จึงสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษที่มีอัตลักษณเฉพาะตนหรือกลุมของตนโดยไมจําเปน
ท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษเหมือนกับตนแบบเจาของภาษาเดิม 

 (Communicative competence) 
ความจริงแลว กระบวนทัศน EFL มีพัฒนาการตลอดมาเชนกัน โดยเฉพาะในดานวิธีการสอนและ

จุดมุงหมายของวิธีการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงและไดรับความนิยมมากนอยแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา 
วิธีการสอนประเภทหนึ่งที่ไดรับความสนใจอยางมากทั่วโลกในชวงทศวรรษที่ผานมาคือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (Communicative language teaching – CLT) ซ่ึงมุงสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาสามัตถิยะการ
สื่อสาร โดยใชสามัตถิยะการสื่อสารของเจาของภาษาเดิมเปนเกณฑ กลาวคือ ตั้งเปาหมายใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาในทุกๆ องคประกอบในสามัตถิยะการสื่อสาร เชน ความสามารถในการใชรูปแบบภาษาหรือไวยากรณ 
ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณ ความสามารถในการผสมผสานหรือ
เรียงรอยขอความใหเปนขอเขียนแบบตางๆ เปนตน โดยใหเขาใกลหรือเหมือนกับเจาของภาษาเดิมของ
ภาษาอังกฤษมากที่สุด ดังนั้น การถายทอดทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในกระบวนทัศนนี้จึงเปนการถายทอดไปใน
ทิศทางเดียว คือ จากเจาของภาษาเดิมไปสูผูเรียนหรือผูใชภาษาอังกฤษทั่วโลก หรือเปนกระบวนการที่เรียกวา 
“การรับวัฒนธรรม” (Enculturation) (Alptekin. 2002: 58)  

ในกระบวนทัศน EIL มุมมองเกี่ยวกับสามัตถิยะการสื่อสารเปลี่ยนไปเปน “สามัตถิยะการสื่อสารนานา
วัฒนธรรม” (Intercultural communicative competence) (Alptekin. 2002; Byram. 1997 อางถึงใน 
Corbett. 2003: 39; Li & Li. 2004; Samimy & Kobayashi. 2004) ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งของสิ่งที่
นักวิชาการเรียกวา “สามัตถิยะนานาวัฒนธรรม” (Intercultural competence) (Sharifian. 2009: 4) ท่ี
หมายความถึง “ความสามารถในการปฏิสัมพันธดวยภาษาตางประเทศกับบุคคลท่ีมาจากชาติและวัฒนธรรมอื่น” 
(Nguyen. 2008: 127) หรือ “ความสามารถท่ีจะเขาใจระบบการคิดและการใชชีวิตผานความหมายในภาษาที่
เรียนอยู รวมทั้งสามารถตอรองและเกิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบท่ีแตกตางกันในการปฏิสัมพันธหนึ่งๆ” (Byram 
& Fleming. 1998: 12) ดังนั้น กระบวนทัศนนี้จึงมุงคนหาจุดรวมท่ีทําใหเกิดความเขาใจระหวางความหลากหลาย
ของภาษาและวัฒนธรรม ผูสอนจําเปนตองนําเสนอเนื้อหาในสื่อหรือเอกสารประกอบการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเปรียบเทียบ รวมทั้งสะทอนความคิดทางวัฒนธรรมและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความแตกตางทาง



8

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

วัฒนธรรม โดยไมพยายามท่ีจะทําใหเกิดการสรางรูปแบบตายตัว (Stereotype) ทางวัฒนธรรม ผูเขารวมการ
สื่อสารจะตองสัมผัสกับระบบความคิดที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหวางกรอบความคิดทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

จากทั่วโลก รวมถึงวัฒนธรรมของผูเรียนเองทั้งในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ  
ประเทศไทยเริ่มรับแนวคิดการสอนที่เนนเรื่องการสื่อสารจากนักวิชาการทางฝงตะวันตกมาเปนเวลา

เกือบสามสิบป ตอมาเราจึงกําหนดเรื่องการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติป พ.ศ. 2542 (Foley. 2005: 224-225) วิธีการสอนที่เนนการสื่อสารนั้นมีหลักการขอหนึ่งที่
สําคัญคือ สงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทเต็มท่ีในการเรียนรูในหองเรียน (Saengboon. 2006: 138) จึงเห็นไดวา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเอกสารทางวิชาการของประเทศไทยนั้นมุง

พัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เราอาจตีความไดอยางหนึ่งวา การยึดผูเรียนเปน
สําคัญคือ การสงเสริมใหผูเรียนใชทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง เชน ความรู ระดับความสามารถและ
ประสบการณทางสังคมและวัฒนธรรม สําหรับใชเปนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แตขอสันนิษฐาน
เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารที่ครูอาจารยและผูท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชาวไทยสวน

ใหญยึดถือนั้นยังตั้งอยูบนเกณฑความสามารถในการสื่อสารของเจาของภาษาเดิม (Foley. 2005: 229) 
นักวิชาการไดวิพากษเกี่ยวกับประเด็นนี้วา เปาหมายสําหรับการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษที่ผูกโยงกับเจาของภาษาเดิมเปนสิ่ง ท่ีอยู ในอุดมคติ (Utopian) ไมสามารถเปนไปไดจริง 
(Unrealistic) และมีขอจํากัด (Constraining) สําหรับท้ังผูสอนและผูเรียนที่ควรเปนผูกําหนดหรือควบคุมการ
เรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง (Learner autonomy) ในสภาวะที่ภาษาอังกฤษเปนภาษาของโลก (Alptekin. 
2002: 61) ในทางตรงกันขาม กระบวนทัศน EIL ใหความสําคัญกับการสื่อสารขามวัฒนธรรมโดยไมจําเปนตองละ
ท้ิงวัฒนธรรมของผูเรียนเอง จึงเหมาะสมกับผูเรียนชาวไทยในสภาวะที่เราตองการสรางประชากรที่เปนพลเมือง
โลกซ่ึงยังรักษาอัตลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นไวดวยในขณะเดียวกัน 

 
ผูเขียนไดอภิปรายใหเห็นวา กระบวนทัศน EFL และ EIL มีความแตกตางกันในดานกรอบความคิดและ

ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายประเด็น และชี้ใหเห็นวาครูอาจารย
และผูท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนท่ีอาจมีลักษณะ

คอนไปทางกระบวนทัศน EFL ใหเขาสูกระบวนทัศน EIL มากข้ึน เพราะกระบวนทัศน EIL เหมาะสมกับสภาวะ
โลกานุวัตร ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในรูปแบบภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความจําเปนในการสื่อสารในระดับนานาชาติและนานาวัฒนธรรมของผูเรียนสวนใหญในปจจุบัน 
นอกจากนี้กระบวนทัศน EIL ยังกระตุนใหท้ังครูอาจารยและผูเรียนเกิดสํานึกในความสําคัญ ความเคารพและความ
ม่ันใจในภาษาอังกฤษที่ถึงแมจะไมถูกตองหรือไดมาตรฐานตามเกณฑทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

เดิม นั่นคือ เปนภาษาอังกฤษที่มีอัตลักษณท่ีสามารถบงบอกไดวาเปน “ภาษาอังกฤษแบบไทย” แตก็ยังสามารถใช
ภาษาอังกฤษนั้นในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนทัศน EIL กระตุนให
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ผูใชภาษาอังกฤษชาวไทยรูสึกถึงความเปนเจาของภาษาอังกฤษที่ไมไดผูกโยงเขากับความเปนเจาของภาษาเดิมของ

ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ตลอดจนสรางความตระหนักรูและความเขาใจเกี่ยวกับนานาภาษาอังกฤษ
โลกและสังคมโลกที่พัฒนาสูความเปนพหุวัฒนธรรมมากขึ้นทุกขณะ 
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  A Model of Effectiveness Development Management 
on Academic Affairs in Small Schools under the Office  

of Basic Education Commission 
 

. .     . .    1 
 
 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ขนาดเล็ก  และเพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีการ
วิจัยแบบพหุวิธี (Multiple Methodologies)ไดแก การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ การใชเทคนิค EDFR จํานวน 2 รอบ และการใชเทคนิคการสนทนากลุม กลุมเปาหมายของ
การวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณจํานวน 8 คน ผูทรงคุณวุฒิท่ีใชเทคนิค EDFR จํานวน 12  
คน  และผูเชี่ยวชาญที่ใชเทคนิคการสนทนากลุม จํานวน 14 คนเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้น 34 คน กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
สกลนคร ปการศึกษา 2553 จํานวน 327 คนไดมาโดยการสุมหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาและแบบตรวจสอบรายการ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน คาพิสัยระหวาง 
ควอไทล คาสหสัมพันธ คาสมการถดถอยพหุคูณ และคาเอฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก มีกลุมตัวแปรในแตละ
ปจจัย 8 ตัวแปร ประกอบดวย (1) ความเขาใจเกี่ยวนโยบายและมาตรฐานของผูบริหารและครู (2) ทรัพยากร 
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมงานวิชาการ (3) สงเสริมการยกระดับคุณภาพการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน (4) การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน (5) การสงเสริม
ปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู (6) การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง (7) การ
                                                           
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สงเสริมใหผูบริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใชเวลาในการเรียนรูทางวิชาการและ (8) การสนับสนุนให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงในการวิจัยนี้กําหนดใหกลุมตัวแปรดังกลาว เปน“กลุมตัว
แปรกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก” 
 2.  รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมและราย
ดานผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นยอมรับวิธีการพัฒนา รอยละ 80 ขึ้นไป และวิธีการพัฒนามีความ
เหมาะสมระดับมากถึงมากที่สุด และพบวาวิธีการพัฒนาที่ใชมี 2 ลักษณะ 9 วิธี ประกอบดวย (1) วิธีการพัฒนา
เปนรายบุคคล วิธีท่ีใชมีการศึกษาท่ีบาน (การศึกษาดวยตนเอง) และ การฝกปฏิบัติงาน (2) วิธีการพัฒนาเปนราย
กลุม วิธีท่ีใชมีการประชุม การอภิปราย การอบรม การศึกษารายกรณี การศึกษาดูงาน การสาธิตและกิจกรรม
นันทนาการ 
 การนํารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาวไปใชนั้น  ควร
ใชกระบวนการขับเคลื่อนซ่ึงเปนกิจกรรมหรือการดําเนินงานแตละประเภทใหเหมาะสม การดําเนินงานทาง
วิชาการทั้งภาพรวมและรายดานควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา และมีกระบวนการ PDCA  
เปนพื้นฐานหลักอยางตอเนื่อง 

Abstract 
 This research aimed at investigating factors impacting the effectiveness development 
management of academic affairs in small schools and searching for models of effectiveness 
development  management on academic affairs in small schools . Multiple Methodologies were 
applied through reviews of literature, interviews of scholars, survey researches, two-cycle EDFR 
and group-discussion technique. The target group consisted of 8 interviewed scholars,12 
scholars on EDFR  and 14 experts on group-discussion technique-a total of 34 participants using 
Purposive Random Sampling. Subjects were composed of 327 school administrators and 
teachers in charge of academic affairs in small schools under the Offices of Sakon Nakhon 
Educational Services Area in academic year 2010 through Multistage Random Sampling. 
Instruments employed to collect data comprised structured interviews, a set of rating scale 
questionnaires and check list. Statistics used were frequency, percentage, standard deviation, 
median, inter quartile rank(IQR), correlation, multiple regression analysis and F-test. 
  Findings of this study were as follows:  
  1. The factors affecting the academic affairs management in the small schools 
comprised each group of variables in each factor among 8 variables: (1) understanding of 
policies and standards among the school administrators and teachers, (2) resources, 
technologies and facilities supporting academic affairs, (3) promotion of curriculum and 
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instruction management, (4) good governance application in school academic affairs 
management, (5) performance enhancement of stimulus factors among the school 
administrators and teachers, (6) promotion of the continuity on classroom research, (7) 
enhancement of time spent on academic affairs of the school administrators and teachers, and 
(8) support for community cooperation regarding the teachers" instructional management. 
These variables were considered as " variables on the drive of academic affairs in small 
schools." 
 2. The model of effectiveness development management on academic affairs in the 
small schools, in general and in particular, as perceived by the scholars and experts were higher 
than 80 per cent.The methods on development were considered appropriate from the high to 
highest levels. It was also found that there were development  methods of 2 characteristics 
with 9 ways: (1) individual development method - self-study (home study), and practices, (2) 
group-development method - meetings, discussions, trainings, case studies, study tours, 
demonstrations and recreational activities. 
 The application of academic affairs management development in the said small 
schools should be employed in forms of drive procedure in accordance with each activity. The 
performance of academic affairs, as a whole and in each aspect, was applied through a 
development method or more along with a PDCA procedure as a continual fundamental 
aspect. 
 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  เม่ือวันที่  29  มิถุนายน  2520 ความตอนหนึ่ง
วา “การใหการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนการหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชน ท้ังความรู  
ความสามารถ  ท้ังทางจิตวิญญาณ..” ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพระองคทานทรงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาที่
จะเปนเครื่องมือในการสรางประชาชนใหมีความรู ความสามารถและมีจิตใจท่ีดีงาม เพราะการศึกษาเปนรากฐาน
สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหาตางๆ ในสังคมได (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544) 
 โรงเรียนเปนหนวยทางสังคมที่มีระบบที่ประกอบดวยอนุระบบท่ีสัมพันธเกี่ยวโยงกัน อาทิ องคประกอบ
ท่ีเปนปจจัยปอนเขา (Input) องคประกอบที่เปนปจจัยกระบวนการ (Process) และองคประกอบที่เปนปจจัยปอน
ออก (Output) การที่โรงเรียนจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากนอยเพียงใด
นั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางที่มาสนับสนุนและที่เปนพลังขับเคลื่อนการทํางานอยางแทจริงก็คือ  
องคประกอบของระบบดานกระบวนการ ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนเพราะวิสัยทัศนเปนสิ่ง
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สําคัญเปนตัวกําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไปสูความสําเร็จขององคการ ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนทางการ
บริหารกวางไกลชัดเจนสามารถมองภาพการบริหารการศึกษาในอนาคตยอมทําใหการบริหารงานของโรงเรียน

ประสบผลสําเร็จ ความปรองดองของบุคลากรในโรงเรียน ระดับแรงจูงใจในการทํางาน บรรยากาศของโรงเรียน
และหองเรียน  คุณภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพภาวะผูนําและครูผูสอน  
(Hoy  &  Miskel.  2001)   
 ปจจุบันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ทําหนาท่ี
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับผูเรียนทั่วประเทศที่กระจายอยูท่ัวทุกพ้ืนที่ของประเทศมีจํานวน 32,879 แหง และ
เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีเปดสอนในระดับอนุบาลและชวงชั้นที่ 1 – 2 และมีนักเรียนตั้งแต 120 คน
ลงมา จํานวน 10,877 แหง ถือวามีปริมาณเกือบ 1 ใน 3 ของโรงเรียนรัฐที่มีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2536  
โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีปญหาสําคัญที่เหมือนกัน คือ 1) นักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับ

สถานศึกษาขนาดอื่นอาจเปนโรงเรียนขาดความพรอมทางดานปจจัย เชน  มีครูไมครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการ
เรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ  โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพง ท้ังนี้ เนื่องจากเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
สวนใหญใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ 2) อาคารเรียนและอาคารประกอบสวนใหญมีขนาดเล็กมีหองเรียนจํากัดอยู
ในสภาพชํารุดทรุดโทรม ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอนักเรียน 3) ตั้งอยูในชุมชนขนาดเล็ก  ซ่ึงยังไมมีศักยภาพใน
การระดมทรัพยากรเพื่อชวยสนับสนุนสถานศึกษา อีกท้ังสภาพแวดลอมของชุมชนเองยังตองการพัฒนา           
4) นักเรียนมาจากครอบครัวท่ีขาดแคลน  ตองการการสนับสนุนเพื่อใหไดรับโอกาสทางการศึกษาและโอกาสใน
ชีวิตท่ีดีตอไปในอนาคต 5) สถานศึกษาบางแหงขาดบุคลากรผูสอนในบางรายวิชาในบางชวงชั้นและอยูหางไกล
จากแหลงเรียนรู และ 6) สถานศึกษายังขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการลงทุนเมื่อเทียบกับสถานศึกษาท่ี
ใหญกวา เชน อัตราสวนครูตอนักเรียน ตามมาตรฐานตองเปน 1 : 25 สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอัตราสวนครู
ตอนักเรียนเทากับ 1 : 8-11  นอกจากนี้ จากการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) พบปญหาที่สําคัญในดานตางๆ ดังนี้  1) ดานบุคลากร
ประกอบดวย  ปญหาขาดแคลนบุคลากร ครูไมครบชั้น แตอัตราครูเกินเมื่อเทียบกับเกณฑ ก.ค.ศ. ทําใหครู
รับภาระหนัก สอนหลายวิชา หลายระดับชั้น ทําใหครูขาดความกระตือรือรน ขาดขวัญกําลังใจ ปญหาครูสอนไม
ตรงคุณวุฒิ ไมมีทักษะในการสอน ขาดการพัฒนาบุคลากร รับทราบขาวสารทางราชการไดลาชา และปญหาขาด
สวัสดิการดานท่ีพักอาศัย มีปญหาการเดินทางที่ไกล ไมสะดวก มีความกังวลใจกับความกาวหนา 2) ดานอาคาร
สถานที่/ครุภัณฑประกอบดวย ปญหาอาคารเกาชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากกอสรางมานาน ขาดความปลอดภัย 
ปญหามีอาคารไมเพียงพอ ขาดหองปฏิบัติการ สนามกีฬาที่เหมาะสม ปญหาขาดโทรศัพทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่ 3) ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยปญหาจํานวนนักเรียนตอหองเรียน/
ชั้นเรียนมีนอย  เนื่องจากประชากรวัยเรียนในชุมชนนั้นมีนอยหรือไปเรียนในโรงเรียนอื่นที่เห็นวามีคุณภาพดีกวา
ทําใหไมคุมคาหรือเพียงพอตอการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ ปญหาการจัดงบประมาณสําหรับจางครูผูสอน  
เนื่องจากขาดแคลนคร ู และปญหาจากการยุบรวม เลิกลมโรงเรียน 4) ปญหาดานวิชาการ ประกอบดวย ปญหา
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ขาดแคลนหนังสือเรียนหนังสืออานประกอบที่เหมาะสม ปญหาขาดแคลนสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอนที่
เหมาะสมทันสมัย  ปญหาครูไมสามารถสรางสื่อการสอน ขาดความรูดาน ICT และปญหาคุณภาพการเรียนการ
สอนของนักเรียนที่ยังมีปญหา  ตองเรงพัฒนาการอานออก เขียนได คิดวิเคราะห และคํานวณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในภาพรวมต่ํากวาโรงเรียนขนาดอื่น  (ศิริกุล นามศิริ. 2552)  
 จากผลการวิเคราะหและสังเคราะหดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาหลายปญหา
ในทุกดาน ท้ังนี้ อาจสืบเนื่องมาจากเหตุท่ีสําคัญคือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการท่ีจํากัดและไม
สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล จึงสงผลตอการพัฒนางานทุกดาน โดยเฉพาะงานวิชาการที่
เปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ในปจจุบันปญหาท่ีสําคัญในดานคุณภาพของผูเรียนคือ ผลสัมฤทธิ์ต่ํา ปญหาดาน
การอานออกเขียนได การวิเคราะหและคํานวณ ดังนั้น จึงควรแกไขปญหาที่ตนเหตุ  สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ท้ัง 3 เขตพื้นที่ ขณะนี้มีจํานวน 205 แหงประกอบดวยเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 จํานวน 40 แหง เขต 2 จํานวน 98 แหง และเขต 3 มีจํานวน 67 แหง (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1,2  และ 3. 2552) ตางก็มีสภาพปญหาตางๆ คลายคลึงกับท่ีกลาวมาแลวขางตน  จึงมี
ความจําเปนที่ตองยกระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินการตางๆ ใหสูงขึ้นโดยเฉพาะการบริหารงาน
วิชาการที่มีระดับประสิทธิผลตํ่าและมีปญหามากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานบุคคล (ทนงศักด์ิ เจริญชัย. 2549 และ  บุญฐิน ประทุมลี. 2549) การยกระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการในปจจุบันกับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกขนาดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการนับเปนหัวใจสําคัญของ
ประสิทธิผลดานกระบวนการในระบบกระบวนการบริหารครบวงจร (PDCA  Circle)  จึงมีความจําเปนที่ตอง
แสวงหารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก (จงกลนี ชุติมาเทวรินทร. 
2544 และ นาครินทร  คํารัศมี. 2549) เพื่อยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวและยังสามารถนําไปประยุกตใชในโรงเรียนอื่นๆ ตอไป 
 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.  เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. เปนการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนครบนพื้นฐาน
ท่ีวาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนทั่วประเทศมีลักษณะคลายๆ กันและเปนพื้นที่ท่ีมีความ
เหมาะสมและเปนไปไดท่ีผูวิจัยจะเขาไปศึกษาภาคสนามเปนชวงๆ  
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 2.  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
ยึดขอบขายภารกิจการบริหารงานวิชาการตามกรอบโรงเรียนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) ประกอบดวย
งาน 12 ดานดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 2.3  การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
 2.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.5  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 2.6  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
 2.7  การนิเทศการศึกษา 
 2.8  การแนะแนวการศึกษา 
 2.9  การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 2.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 2.12 การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการใหแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถานศึกษา
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
 3. กลุมเปาหมาย และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 3.1  กลุมเปาหมายผูทรงคุณวุฒิในการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ขั้นท่ี 2 เพื่อใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางกรอบแนวคิดการวิจัย จํานวน 8 คน 
 3.2  กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 328  
คน  ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เพื่อใหขอมูลในการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ขั้นที่  3 
 3.3  กลุมเปาหมายผูทรงคุณวุฒิในการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 ขั้นที่ 1 เพื่อใหความคิดเห็นตอราง
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 12 คน 
 3.4  กลุมเปาหมายผูเชี่ยวชาญในการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 ขั้นท่ี 2 เพื่อใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเปนไปไดในการปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 
14 คน 
 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบพหุวิธี (Multiple Methodologies) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและการดําเนินงานตาม
กิจกรรม ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 เปนขั้นตอนการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบแนวคิดการวิจัยโดยผูวิจัยใชวิธีการศึกษา
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยดานนโยบายและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เพื่อศึกษาปจจัยตัวประกอบของ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดตางๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจากองคความรูท่ีปรากฏใน
ปจจุบัน  ไดรางกรอบแนวคิดองคประกอบของปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาด
เล็ก 
  ขั้นที่  2 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหขอมูลเปนนักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษา 2  
คน ผูบริหารระดับผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน  และผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กดีเดน 4 คน รวม 8 คน  
เพ่ือเสนอความคิดเห็นและการใหขอเสนอแนะรางกรอบแนวคิดในขั้นที่  1 
  ขั้นที่  3 เปนขั้นตอนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  เพื่อเก็บขอมูลเชิงประจักษและ
ตรวจสอบตัวแบบโดยศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรในแตละปจจัย  ใชหลักการวิเคราะหความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  มาอธิบาย  และตรวจสอบตัวแปรในแตละปจจัยและอิทธิพลเชิง
พยากรณประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย

ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และสถิติการวิเคราะหพยากรณพหุคูณ (Multiple  
Regression)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามความคิดเห็นผูอํานวยการโรงเรียน  และครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดสกลนคร รอยละ  80  ไดผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน จํานวน 328  คน ระยะนี้ไดขอสรุป
ตัวแปรในแตละปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนําไป
เสนอรางรูปแบบการพัฒนาตอไป 
 ระยะที่  2  ขั้นการสรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดไว 2 ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นที่ 1 การกําหนดรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยนําเสนอรางรูปแบบการพัฒนาเสนอผูทรงคุณวุฒิให
ขอเสนอแนะ จํานวน 12 คน ประกอบดวย นักวิชาการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4 คน ผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 4 คน และผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  4 คน โดยใชเทคนิค EDFR 
หลังจากนั้นนํารางรูปแบบท่ีไดรับขอเสนอแนะ เสนอตอกลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในการนํารูปแบบการพัฒนาลง
สูการปฏิบัติใหความคิดเห็นตอไป 
  ขั้นที่ 2 การนํารูปแบบการพัฒนาท่ีไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวเสนอกลุมผูเชี่ยวชาญ
การปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนา กลุมผูเชี่ยวชาญประกอบดวยผูอํานวยการ
โรงเรียนขนาดเล็กดีเดน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร จํานวน 14 คน โดยใชเทคนิคการ



2121

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal

Journal; 3(6) : July – December 2011

สนทนากลุม  (Focus  Group  Discussion) เพื่อใหไดขอเสนอแนะและรับรองความเหมาะสมในการนํารูปแบบ
พัฒนาลงสูการปฏิบัติตอไป 
 

   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพองคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.992 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาด
เล็กมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.984 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 5. แบบประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

   
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัยต้ังแต ระยะที่ 1 ขั้นท่ี 1 – 3 และระยะที่ 2 ขั้นท่ี 
1 – 2 โดยใชการวิเคราะห  สังเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ  การสํารวจโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการและครูวิชาการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ  ตั้งแตเดือนกันยายน  พ.ศ.2552  จนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2553 
 

   
 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล  และใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  วิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร (Content  Analysis) 
 2.  สถิติเชิงบรรยาย  ประกอบดวยคารอยละ  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  สถิติวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  ประกอบดวย เทคนิค  IOC  การวิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอโดยใชสถิติของเพียรสัน  (Pearson) และการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธี

ของครอนบัค  (Cronbach) 
 4.  สถิติเพื่อตรวจสอบความสัมพันธเชิงโครงสรางของตัวแปรในกรอบแนวคิดโดยใชสถิติของเพียรสัน
และทดสอบนัยสําคัญดวยสถิติคาที และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และทดสอบนัยสําคัญดวยสถิติคาเอฟ 
 5.  สถิติเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในเทคนิควิธีการ EDFR โดยใชรอยละ คามัธยฐาน  
คาพิสัยระหวางควอไทล 
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 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในครั้งนี้  พบวา 
 1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  ประกอบดวยตัวแปรในแต
ละปจจัยซ่ึงในที่นี้ระบุวาเปน “กลุมตัวแปรกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินการทางวิชาการในโรงเรียนขนาด
เล็ก” ประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญ  8  ตัวแปรอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก ดังนี้ 
 1.1 ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของผูบริหารและครู อยูในระดับมาก 
 1.2 ทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 
 1.3 สงเสริมการยกระดับคุณภาพดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ
มาก 
 1.4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน อยูในระดับมาก 
 1.5 การสงเสริมปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู อยูในระดับมาก 
 1.6 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก 
 1.7 การสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใชเวลาในการเรียนรูทางวิชาการอยูใน
ระดับมาก และ 
 1.8 การสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู อยูในระดับมาก โดยกลุม 
ตัวแปร 1.1 และ 1.2 อยูในปจจัยปอนเขา และกลุมตัวแปร 1.3-1.8 อยูในปจจัยกระบวนการของรูปแบบ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  
 2.  รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวยวิธีการพัฒนาซ่ึงแบงออกเปน  2  ลักษณะ  9  วิธีการดังนี้ 
 2.1 วิธีการพัฒนาเปนรายบุคคล  ประกอบดวยวิธีการที่ใช  2  วิธี  คือ 
  2.1.1 การศึกษาท่ีบาน (การศึกษาดวยตนเอง) เปนวิธีการพัฒนาดวยตนเองตามลําพัง ซ่ึงเกิดข้ึน
จากความเขาใจและความตองการของบุคคล  โดยใชวิธีการศึกษาจากชุดการเรียนโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบ
ออนไลน เอกสาร ตํารา หนังสือ แบบเรียน สื่อชวยสอน (CAI)  เปนตน 
  2.1.2 การฝกปฏิบัติงาน  เปนการลงมือปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานศึกษานั้นๆ เพื่อใหผู
ฝกงานไดเรียนรูหลักการ  วิธีการ  รูปแบบ  วัฒนธรรม   ประเพณีการทํางานที่ตรงตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
 2.2 วิธีการพัฒนารายกลุม ประกอบดวยวิธีการที่ใช 7 วิธี  คือ 
  2.2.1 การประชุม รวมไปถึงการประชุมใหญ การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการประชุมสัมมนา ซ่ึงเปนการประชุมสมาชิกท้ังหมดพรอมกันโดยสมาชิกดังกลาวเปนผูมีพ้ืนฐาน มีเปาหมาย 
มีผลประโยชนในหนวยงานรวมกัน เพื่อทําความเขาใจ สอบถาม ตอบปญหาขอของใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันของสมาชิกใหเกิดความชัดเจน 
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  2.2.2 การอภิปราย เปนการแสดงความคิดเห็นรวมกันของกลุมผูมีความสนใจหรือมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ  โดยมีผูดําเนินการอภิปราย 
  2.2.3  การอบรม  เปนการพัฒนาบุคคลโดยการแนะนําพร่ําสอนใหซึมซับเขาไปจนติดเปนนิสัย  
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม เจตคติในการทํางาน และใหมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วิชาการในโรงเรียน 
  2.2.4  การศึกษารายกรณี เปนการศึกษาขอเท็จจริงจากสถานการณจริงเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
การอภิปรายและแกปญหา โดยเปดโอกาสใหผูเรียนหรือผูรับผิดชอบการพัฒนาไดตรวจสอบแนวคิดของตนเองกับ
แนวคิดของผูอ่ืน ท้ังนี้จะตองสรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยโดยการเปดกวาง ไมจํากัดกรอบ และมีความเปนกันเอง 
ในการวิเคราะหปญหาตองพิจารณาถึงตัวบุคคล สถานการณ วิธีการ ขั้นตอน และบริบทขององคการเปน
สวนประกอบสําคัญ 
  2.2.5 การศึกษาดูงาน เปนการนําผูเรียนไปศึกษาเรื่องที่ตองศึกษาจากหนวยงานหรือสถานที่อ่ืน
ท่ีตรงกับประเด็นที่ตองการ โดยผูเรียนสามารถพบเห็นสภาพจริง  มีโอกาสไดสัมผัสดวยประสาทสัมผัสตางๆ เชน 
การดู การฟง การสัมภาษณ การสอบถาม การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีสวนรวมในกิจกรรม 
  2.2.6 การสาธิต เปนการแสดงโดยผูท่ีมีความรู  ทักษะ  และประสบการณในเรื่องนั้นๆ เพื่อให
ผูรับการพัฒนาไดเห็นภาพการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนวิธีการที่กําหนดไว 
  2.2.7 กิจกรรมนันทนาการ เปนการใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมท่ีเนนการแสดงออกดวยความ
สนุกสนานและพึงพอใจ เชน การรองเพลง การปรบมือ การแสดงทาทางประกอบ การเลนเกม เพื่อใหเกิดการผอน
คลาย สรางความคุนเคยและเปนกันเองระหวางสมาชิกภายในกลุม 
 การใชวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมกับประเด็น (ตัวแปร) ท่ีเปนกระบวนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินการทางวิชาการ และกิจกรรมการดําเนินงานทางวิชาการแบบประสมประสานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
  1.  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวมใชกระบวนการขับเคลื่อน  ซ่ึงประกอบดวย  
กิจกรรมหรือการดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1.1  สงเสริมการยกระดับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรใช
วิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การอบรม 2) การประชุมปฏิบัติการ 3)
การศึกษารายกรณี 4) การอภิปราย และ 5) การฝกปฏิบัติงาน 
  1.2  สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมวิชาการ ควรใช
วิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การศึกษาดูงาน และ 2) การฝกปฏิบัติงาน 
  1.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร ควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1วิธี 
ประกอบดวย 1) การศึกษาที่บาน (การศึกษาดวยตนเอง) 2) การฝกปฏิบัติงาน 3) การอบรม 4) การประชุม      
5) การอภิปราย 6) การสาธิต 7) การศึกษารายกรณี และ 8) การศึกษาดูงาน 
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  1.4 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ควรใชวิธีการพัฒนาอยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การฝกปฏิบัติงาน 2) การอบรม 3) การอภิปราย และ               
4) การศึกษาดูงาน 
  1.5  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของ
ผูบริหารและครู ควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การศึกษาที่บาน  
(การศึกษาดวยตนเอง) 2) การประชุมสัมมนา 3) การอบรม และ 4) การศึกษาดูงาน 
 การพัฒนากระบวนการขับเคล่ือนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 5 กิจกรรมดังกลาว
ผูดําเนินการสมควรใชกระบวนการ P D C A  เปนฐานเพื่อดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 2. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนา เชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ
ภาพรวม 
 3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรม หรือการดําเนินงาน และวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงาน
วิชาการภาพรวมขอ 1.1, 1.3, 1.4 และ1.5 และสงเสริมดวยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึง
สมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การฝกปฏิบัติงาน  2) การประชุม
ปฏิบัติงาน 3) การอภิปราย และ  4) การศึกษารายกรณี 
 4. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการวัดผลและการประเมินผล  ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ

ภาพรวม ขอ  1.1, 1.3, 1.4  และ  1.5 
 5. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใช
กระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหาร

งานวิชาการภาพรวมขอ  1.1,1.2,1.3,1.4 และ 1.5  และเสริมดวยการสงเสริมใหผูบริหารและครูเกี่ยวกับการใช
เวลาเพื่อการเรียนรูทางวิชาการซ่ึงสมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี  ประกอบดวย  1) 
การสาธิต 2) การฝกปฏิบัติงาน  และ  3) การศึกษารายกรณี 
 6. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  ใชกระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับ     
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการภาพรวมขอ 1.1,1.2,1.3,1.4 และ 1.5 
 7. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ

ภาพรวมขอ 1.1,1.2,1.3,1.4  และ 1.5  และเสริมดวยการสงเสริมปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู  
ซ่ึงสมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธีประกอบดวย 1) การประชุมสัมมนา 2) การ
อภิปราย และ 3) การศึกษาดูงาน 
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  1.4 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ควรใชวิธีการพัฒนาอยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การฝกปฏิบัติงาน 2) การอบรม 3) การอภิปราย และ               
4) การศึกษาดูงาน 
  1.5  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของ
ผูบริหารและครู ควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การศึกษาที่บาน  
(การศึกษาดวยตนเอง) 2) การประชุมสัมมนา 3) การอบรม และ 4) การศึกษาดูงาน 
 การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 5 กิจกรรมดังกลาว
ผูดําเนินการสมควรใชกระบวนการ P D C A  เปนฐานเพื่อดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 2. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนา เชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ
ภาพรวม 
 3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรม หรือการดําเนินงาน และวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงาน
วิชาการภาพรวมขอ 1.1, 1.3, 1.4 และ1.5 และสงเสริมดวยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการ ซ่ึง
สมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การฝกปฏิบัติงาน  2) การประชุม
ปฏิบัติงาน 3) การอภิปราย และ  4) การศึกษารายกรณี 
 4. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการวัดผลและการประเมินผล  ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ

ภาพรวม ขอ  1.1, 1.3, 1.4  และ  1.5 
 5. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใช
กระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหาร

งานวิชาการภาพรวมขอ  1.1,1.2,1.3,1.4 และ 1.5  และเสริมดวยการสงเสริมใหผูบริหารและครูเกี่ยวกับการใช
เวลาเพื่อการเรียนรูทางวิชาการซึ่งสมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี  ประกอบดวย  1) 
การสาธิต 2) การฝกปฏิบัติงาน  และ  3) การศึกษารายกรณี 
 6. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา  ใชกระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับ     
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการภาพรวมขอ 1.1,1.2,1.3,1.4 และ 1.5 
 7. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ

ภาพรวมขอ 1.1,1.2,1.3,1.4  และ 1.5  และเสริมดวยการสงเสริมปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู  
ซ่ึงสมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธีประกอบดวย 1) การประชุมสัมมนา 2) การ
อภิปราย และ 3) การศึกษาดูงาน 

 8. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการนิเทศการศึกษา ใชกระบวนการขับเคลื่อน
ประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการภาพรวม  
ขอ 1.1,1.2,1.3,1.4 และ 1.5 และเสริมดวยการสงเสริมใหผูบริหารและครูเกี่ยวกับการใชเวลาเพื่อการเรียนรูทาง
วิชาการ  ซ่ึงสมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การประชุมทางวิชาการ  
และการประชุมสัมมนา 2) การอภิปราย 3) การอบรม 4) การศึกษาดูงาน 5) การสาธิต และ 6) กิจกรรม
นันทนาการ 
 9. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการแนะแนว ใชกระบวนการขับเคลื่อน
ประกอบดวยกิจกรรมคือ  การดําเนินงานและวิธีการพัฒนา เชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการภาพรวม
ขอ  1.1,1.2,1.3  และ  1.4 
 10. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาใชกระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับ    
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการภาพรวม ขอ 1.1,1.2,1.3,1.4 และ 1.5 และเสริมดวยการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานวิชาการ  ซ่ึงสมควรใชวิธีการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 วิธี ประกอบดวย 1) การฝก
ปฏิบัติงาน  2) การประชุมเชิงปฏิบัติงาน 3) การอภิปราย และ 4) การศึกษารายกรณี 
 11. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการสงเสริมความรูทางวิชาการ ใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการ

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู   
 12. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอื่น  ใชกระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการดําเนินงาน และวิธีการ
พัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู 
 13. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  
องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ใชกระบวนการขับเคลื่อนประกอบดวยกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานและวิธีการพัฒนาเชนเดียวกับกิจกรรมการบริหารงานวิชาการภาพรวมขอ 1.1,1.2,1.3,1.4   
และ 1.5 
 การพัฒนาการบริหารงานวิชาการทุกดานมีกระบวนการ PDCA เปนกระบวนการขับเคลื่อนพื้นฐาน
ประกอบการดําเนินการเสมอ 
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําผลมาเสนอเปนประเด็นเพื่ออภิปรายผล  ดังนี้ 
 1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย กลุมตัวแปร
ขับเคลื่อนการดําเนินการทางวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 8 ตัวแปร  ใน 2 ปจจัย ดังนี้ (1) ความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของผูบริหารและครู และ (2) ทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีสงเสริมงานวิชาการ ซ่ึงอยูในปจจัยปอนเขาของรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จากผลการวิจัยพบวาทรัพยากร เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงเสริมงานวิชาการสงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการภาพรวม ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาแหลงเรียนรู เพราะเหตุวา ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาทั้งภาพรวมดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีความจําเปนที่
ตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมงานวิชาการอยางตอเนื่อง ซ่ึง
เปนไปตามเจตจํานงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวในแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรยีนขนาดเล็ก ท่ีวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหา
ทรัพยากร เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงเสริมงานวิชาการอยางตอเนื่อง (สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2551) และสอดคลองกับแนวคิดของ Kreitner, 
Hoy และMiskel (2001 และ Sheashore และ Yuetman (1967 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ. 2548) สําหรับความ
เขาใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของผูบริหารและครู ผลการวิจัยน้ีพบวาสงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท้ังนี้เพราะเหตุวา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังกลาวยอมขึ้นอยูกับ
ความรู ความเขาใจของผูบริหารและครูเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการ จึงสมควรใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาจัดใหมีการฝกอบรม และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Campbell (อางถึงใน  ศักด์ิไทย สุรกิจบวร และคณะ. 2546; Hoy และ 
Miskel. 2001; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2551) สวนตัวแปรท่ี (3) การสงเสริมการยกระดับ
คุณภาพดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (4) การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน (5) การสงเสริมปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู (6) การสงเสริมใหมีการวิจัยใน
ชั้นเรียนอยางตอเนื่อง (7) การสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใชเวลาในการเรียนรูทางวิชาการ 
และ (8) การสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู ซ่ึงอยูในปจจัยกระบวนการของ
รูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรการสงเสริมการ
ยกระดับคุณภาพดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการภาพรวม และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอีก 12 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาน
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการแนะแนว ดานการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการ และดานการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เพราะเหตุวา การ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนกรอบแนวทางหลักของการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาทุกระดับ
ตางก็ใหความสําคัญเพื่อการวางแผน การดําเนินงานและติดตามการดําเนินงานวิชาการ นอกจากนั้นยังพบวาการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนยังมีความสัมพันธกับการดําเนินงานวิชาการดานอื่นๆ เชน การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การแนะแนว การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการ และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก 
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Halton (อางถึงใน
วิโรจน  สารรัตนะ. 2548) Pollack,Chrispeels และ Watson (อางถึงใน นรินทร หีบแกว. 2545) และ Hoy และ 
Miskel  (2001) จึงกลาวไดวาการสงเสริมการยกระดับคุณภาพดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดในกลุมตัวแปรขับเคลื่อนการดําเนินการทางวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ 3 ดาน คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพราะเหตุวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางเหมาะสม ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารและครู ผูบริหารและครู
ควรมีพฤติกรรมตามหลักธรรมาภิบาล นั่นคือควรยึดกฎ กติกา หรือกฎเกณฑท่ีเหมาะสมเปนธรรมในการบริหาร
จัดการท่ีดี มีการผสมผสานประโยชนท่ีหลากหลาย ทําใหบุคคลและสถาบันมีผลประโยชนรวมกัน และสามารถ
ตอบสนองความตองการของคนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมตามหลักธรรมาภิบาลประกอบดวย 
พฤติกรรมผูนําตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สอดคลองกับแนวคิดของ Hoy และ Miskel (2001) และผลงานวิจัยของ อัครพงศ เทพิน (2548) และสุวิทย  ทอง
สันทัด (2550) ท่ีพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนมีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
และดานอื่นๆ ของโรงเรียนดวย 
 การสงเสริมปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 3 
ดาน คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการและดาน
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
เพราะเหตุวา ปจจัยจูงใจในการทํางานของผูบริหารและครู ประกอบดวย นโยบายและการบริหาร สภาพการ
ทํางาน ความเจริญเติบโต การยอมรับนับถือ เงินเดือนและความมั่นคงในงาน ถาไดรับการสงเสริมใหเกิดข้ึนอยาง
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ตอเนื่องในการบริหารงานวิชาการ ยอมมีผลใหผูบริหารและครูเกิดแรงจูงใจในการดําเนินงานวิชาการ มีขวัญและ
กําลังใจ และมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานวิชาการดานตางๆในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hoy 
และ Miskel (2001) ท่ีไดกลาวถึงระดับการจูงใจเปนองคประกอบของความมีประสิทธิผลดานกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา และผลงานวิจัยของ เพ็ญประภา วงศประชา (2543) ท่ีพบวา แรงจูงใจเปนความตองการภายในที่มี
สวนกระตุนใหผูบริหารและครู สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
 การสงเสริมใหมีการทําวิจัยชั้นเรียนอยางตอเนื่องสงผลตอการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้จากการสํารวจความคิดเห็นผูอํานวยการโรงเรียนและครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ปญหาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  
และใหความสําคัญตอการสงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่องอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาการ

สงเสริมใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่องเปนแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่งสําหรับการยกระดับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 การสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการจัดการเกี่ยวกับการใชเวลาในการเรียนรูทางวิชาการสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษาและดาน
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น เพราะเหตุวา การจัดการเกี่ยวกับ
การใชเวลาเปนการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลในการบรรลุเปาหมายการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดานงานวิชาการของผูบริหารและครู (Ferner. 1980) ผูบริหารและครูจะใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพไดจะตองมีความรูและมีเทคนิคการใชเวลา ซ่ึงเปนการจัดการใชเวลาเพื่อการเรียนรูทางวิชาการ
นั่นเอง (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ. 2537) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hoy และ Miskel (2001) ท่ีกลาวถึงการใช
เวลาเพ่ือการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาวาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบความมีประสิทธิผลในกระบวนการ

บริหารสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ  Bezuidenhout  (1990) ไดศึกษาการบริหารเวลาของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพพบวา ผูบริหารโรงเรียนตองรูวิธีการใชเวลาอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การ
จัดลําดับความสําคัญของงานซึ่งจะทําใหผูบริหารรูจักใชเวลาใหมีประสิทธิภาพ  และ  Macneill (2000  อางถึงใน  
ชาติชาย นิภากุล. 2545)  ไดศึกษาการใชเวลาของผูบริหารโรงเรียนในการทํางานบริหาร ผลการวิจัยพบวา 
อาจารยใหญใชเวลาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบราชการมากท่ีสุด  คือรอยละ 14.7  ทุนและเรื่องบัญชีรอยละ 13.4 
งานพัฒนาวิชาชีพรอยละ 12.8 งานติดตอสัมพันธกับชุมชนและสื่อมวลชนรอยละ 10.1 ในขณะที่งานวางแผน
ปรับปรุงโรงเรียนรอยละ 9.0  งานพัฒนาครูและการนิเทศรอยละ  7.6 เปนตน นอกจากนั้นผลงานวิจัยของ  เริ่ม  
เหลาสิทธิ์  (2549) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะองคการกับการบริหารเวลาของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอ
ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร พบวา ลักษณะองคการของโรงเรียน  
คุณภาพการบริหารเวลาและการใชเวลาของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ดานผลสําเร็จของการบริหารงานและดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนท้ังภาพรวมและ

รายดาน 
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 การสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครูสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการดานการนิเทศการศึกษา เพราะเหตุวา การมีสวนรวมของชุมชนเปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวย
สนับสนุน เพื่อกระทําประโยชนเรื่องตางๆ โดยอาจจะเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การดําเนินงาน 
การรับประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ และการประเมินผล (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ. 2537; Cohen และ Uphoff. 
1980) ซ่ึงจะมีผลทําใหโรงเรียนและชุมชนแยกกันไมออกและเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของครู 
ตลอดจนการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ท่ีกลาวถึงการบริหารหลักสูตรระดับ
ทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาวาควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากชุมชนโดยดําเนินงานแบบมีสวนรวมท้ัง

ในดานการจัดทําหลักสูตรและการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชการนิเทศ

ติดตามการใชหลักสูตร  การจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในและการวิจัยติดตามผลการใชหลักสูตร  
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. มปป.) 
 นอกจากผลการวิจัยดังกลาวรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กในสวนของ

ปจจัยปอนเขายังมีตัวแปรที่มีความสําคัญตอความสมบูรณของรูปแบบก็คือ การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและ
ยึดหลักการมีสวนรวมซ่ึงเปนตัวแปรที่สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนขนาดเล็กไดอยางเหมาะสมตอไป 
 2. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการวิจัยพบวาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงถาพิจารณาแตละประเด็นพบวา  ในสวนของรูปแบบประสิทธิผล
การบริหารวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวมและรายปจจัยโดยมีเหตุผลสนับสนุนประกอบดวย  
1) เปนรูปแบบท่ีเปนรูปธรรมเห็นภาพตั้งแตปจจัยปอนเขา  ปจจัยกระบวนการบริหารวิชาการและปจจัยปอนออก  
2) เปนรูปแบบกลางท่ีชัดเจนสามารถนําไปใชประโยชนไดทุกโรงเรียน 3)เปนรูปแบบที่มีความสมบูรณ ครอบคลุม
ทุกดาน  แตละดานมีขั้นตอนที่มี PDCA เปนกระบวนการรองรับซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนได เปนตน สวน
ประเด็นยอยตั้งแตการสงเสริมสนับสนุนในปจจัยปอนเขาท่ีสําคัญ กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กของปจจัยกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยทุกกรณี  
สวนวิธีการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ผูเชี่ยวชาญเห็น
ดวยรอยละ 80 ขึ้นไปทุกวิธีประกอบดวย วิธีการพัฒนา 2 ลักษณะ 9 วิธีการ  คือ  1) วิธีการพัฒนาเปนรายบุคคล 
ประกอบดวย 2 วิธี คือ การศึกษาท่ีบาน (การศึกษาดวยตนเอง) และการฝกปฏิบัติงาน และ 2) วิธีการพัฒนาเปน
รายกลุม ประกอบดวย 7 วิธี คือ การประชุม การอภิปราย การอบรม การศึกษารายกรณี การศึกษาดูงาน การ
สาธิต และกิจกรรมนันทนาการโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือมากกวาอยางตอเนื่องตามความเหมาะสมกับ
ประเด็นที่ตองการพัฒนาแลวแตกรณีซ่ึงวิธีการพัฒนาดังกลาวไดรับความเห็นจากผูเชี่ยวชาญวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย ของ บุญมี  กอบุญ (2553) เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําทีมของบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึง
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พบวาวิธีการพัฒนาภาวะผูนําทีมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอไดแก การประชุมปฏิบัติการ การ
ประชุมสัมมนา การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การระดมสมอง การฝกวิธีการทํางาน การฝกสถานการณจําลอง  
การศึกษาดูงาน การฝกวิเคราะหงานแบบ SWOT analysis การพัฒนาจิตและการศึกษาดวยตนเอง  อธิบายโดย
สรุปวาวิธีการพัฒนาภาวะผูนําทีมสามารถใชไดหลายวิธีท้ังนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาและบริบทท่ีเกี่ยวของและความ

หลากหลายท่ีสามารถนําไปใชพัฒนาไดอยางครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและ
บุคลิกภาพ โดยเนนการพัฒนาควบคูกันไประหวางภาคความรูและภาคปฏิบัติ และผลการวิจัยของพงกะพรรณ  
ตะกลมทอง (2553) เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารระดับกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา มีวิธีการและเทคนิคท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง 
จํานวน 17 วิธี  คือ กรณีศึกษา กระบวนการกลุมสัมพันธ  ศึกษาดูงาน การทําแบบฝกหัด การทําโครงการจริง 
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมนันทนาการ บทบาทสมมุติ การประชุมทางวิชาการ การเผชิญเหตุการณ 
การฝกสั่งการ การระดมความคิด กิจกรรมพัฒนาจิต การฝกงาน  กลุมทํางาน การสนทนากลุม และเกมการศึกษา 
 

 
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยมีขอเสนอ 2 ประการคือ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 1.  
 การนํารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  หนวยงานระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับโรงเรียน  ควรคํานึงถึงประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 
 1.1 การนํารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สิ่งสําคัญคือ  การศึกษา
องคประกอบของรูปแบบ  วิธีการพัฒนาใหละเอียดและเขาใจทุกข้ันตอนกอนการพัฒนา  นอกจากนั้นควรศึกษา
บริบทของโรงเรียนใหเขาใจทุกแงมุมเพื่อจะไดปรับรูปแบบดงักลาวใหเหมาะสมตอไป 
 1.2 วิธีการพัฒนาในรูปแบบดังกลาว  ควรใหความสําคัญท้ังกิจกรรมที่จะสงเสริมและสนับสนุนและ
กิจกรรมที่เปนกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการและดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวอยางครอบคลุม

และใชวิธีการพัฒนาอยางหลากหลายและตอเนื่อง 
 1.3 หลักการสําคัญในการใชวิธีการพัฒนาควรเนนหลักการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของเพื่อให
เกิดความตระหนักและความยั่งยืนของผลการพัฒนา 
 1.4  ควรจัดทําคูมือการพัฒนารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระดับกลุมโรงเรียนขนาดเล็กหรือระดับเขตพื้นท่ีเพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชอยาง

ถูกตองและเหมาะสมตอไป 



3131

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal

Journal; 3(6) : July – December 2011

 2.  
 2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดใหญ  
และกลางหรือในสถานศึกษาระดับอื่นเพื่อสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
 2.2 ควรดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อใชรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดตางๆ โดยเนนศึกษาโรงเรียนท่ีมีความพรอมเชิงพัฒนาเพื่อใหไดผลการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน 
 2.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานลักษณะอื่นในสถานศึกษา  เพื่อสามารถ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ ตอไป 
 2.4 ควรดําเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อมุงสูความเปนเลิศสําหรับโรงเรียนขนาด
ตางๆ โดยเนนการวิจัยแบบมีสวนรวม 
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ดร.อมรา  เขียวรักษา

“รวมพลังพัฒนาการศึกษาสกลนคร”

ผลการประชุมระดมความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและ

ความตองการในการจัดการศึกาษา

ระดับบริบาล อนุบาล และประถมศึกษา
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.    1 
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  2 

 
 

   
รวมพลังพัฒนาการศึกษาสกลนคร เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการศึกษาวิจัยต้ังสถาบันมาตรฐาน

การศึกษาสกลนครในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดสกลนคร 
เกิดจากความตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองไทยในสกลนคร ซ่ึงไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากภาคประชาชน นําโดยตัวแทนหอการคาจังหวัดสกลนคร  กิจกรรมดังกลาวมุงเตรียมความ
พรอมในการจัดต้ังสถาบันมาตรฐานการศึกษา เริ่มดวยการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัด
การศึกษาระดับกอนวัยเรียน(บริบาล) ปฐมวัย(อนุบาล) และประถมศึกษาของจังหวัดสกลนคร โดยระดมความ
คิดเห็นจากกลุมเปาหมาย  3  กลุม  กลุมแรก เปนตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1  เขต 2 และเขต 3   ประกอบดวย  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา ครู และปราชญทองถิ่น จํานวน 
150 คน  กลุมสอง เปนตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร 
ประกอบดวย  นายกและปลัดเทศมนตรี นายกและปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนากองการศึกษา หัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูดูแลเด็ก จํานวน 80 คน  และกลุมสาม เปนตัวแทนจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสกลนคร  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ และครูสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําอําเภอทุกอําเภอ จํานวน 36 คน  

ผลการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาแตละระดับและแตละสังกัดมีสภาพปญหาและความตองการหลัก
คลายคลึงกัน แตมีประเด็นยอยที่แตกตางกันบางตามสภาพที่สังกัด ซ่ึงสามารถสรุปในแตละกลุม ดังนี้ 

 
 
 

                                                           
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สภาพปญหาและความตองการที่พบ นําเสนอเปนประเด็นยอย ดังนี้ 

 พบวา ผูสอนสอนไมตรงวุฒิการศึกษา ขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรไมเพียงพอ ผูบริหารมีการนิเทศติดตามไมตอเนื่อง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห ขาดคุณธรรมจริยธรรม  พบวา งบประมาณไมเพียงพอไดรับการจัดสรรไมเหมาะสม 
เบิกจายไมเปนไปตามแผน  อาคารไมเพียงพอ ไมเหมาะสม ขาดสื่ออุปกรณ  พบวาสภาพ
เศรษฐกิจไมดี ผูปกครองตองทํางานนอกพื้นที่ไมมีเวลาใหเด็กสงผลใหไมใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการ
สอน  พบวา หลักสูตรมีเนื้อหามาก ขาดการเอาใจใสอยางตอเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของ 
เชน ศึกษานิเทศก และนักการศึกษา ขาดการประกันคุณภาพหลักสูตร ปญหาการใชและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู พบวาครูขาดความรูและทักษะในการใช  เทคโนโลยีไมทันสมัย สวนปญหาดานการมีสวนรวมของชุมชน  
พบวา ขาดการมีสวนรวมของชุมชนตั้งแตเริ่มตน และขาดการประชาสัมพันธ 

สําหรับ  พบวา สถานศึกษาตองการใหโรงเรียนเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับผูเรียน 
ใหมีการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและใหมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครเปนศูนยกลางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 

  
สภาพปญหาที่พบ นําเสนอเปนประเด็นยอย ดังนี้ 

 พบวา สัดสวนครูกับเด็กไมเหมาะสม บุคลากรไมเพียงพอและเปนผูสูงอายุ ขาดความ
ม่ันคงในอาชีพ ขาดขวัญและกําลังใจ ไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขาดบุคลากรที่ชํานาญเฉพาะทาง ผูบริหาร
ไมใหความสําคัญเทาท่ีควร ผูปกครองไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
พบวา งบประมาณไมเพียงพอ อาคารไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน ขาดสื่ออุปกรณ เชน เครื่องเลนสนาม 

 พบวา มีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ไมปลอดภัย และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบางศูนยอยูในชุมชนที่มีมลพิษ  เชน มลพิษทางเสียง กลิ่นจากกองขยะ     

สําหรับ  ตองการใหมีการสรางความมั่นคงในอาชีพ เพิ่มงบประมาณพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กใหมีมาตรฐาน ปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน 

 

( .)   
  สภาพปญหาและความตองการที่พบ นําเสนอเปนประเด็นยอย ดังนี้ 
  พบวา  บุคลากรไมเพียงพอ  ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี ไมเขาใจบริบทการจัดการสอน
ของ กศน. ขาดความรูและทักษะในการสอน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา บุคลากรขาดความม่ันคง และ
ขาดขวัญและกําลังใจ  พบวา งบประมาณไมเพียงพอ อาคารไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน ขาดสื่อ
อุปกรณ   พบวา สถานที่จัดการเรียนการสอนไมเปนเอกเทศ สภาพแวดลอมบางแหงไม
เหมาะสม 
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สําหรับ  พบวา กศน. ตองการใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมเสริม
คุณธรรมใหกับผูเรียน จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  เพิ่มบุคลากรธุรการ ตองการใหมีการสรางความม่ันคงใน
อาชีพ เพิ่มงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตใหครบทุกอําเภอ สงเสริมใหภูมิ
ปญญาเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนหนวยงานกลางในการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และเปนการระดมความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ซ่ึงชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอนักวิจัยในโครงการนี้ หรือ/และนักวิจัย  นิสิต นักศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงสถาบันหรือองคกรอื่นท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาไดรูจักและเขาถึงขอมูลในเชิงพื้นที่ในระดับหนึ่งกอนที่จะกําหนดโจทยวิจัยและทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

จัดการศึกษาขององคกรในจังหวัดสกลนครใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นตอไป โดยมีฐานความคิดท่ีวา “การศึกษาเปน
เรื่องของคนทุกคน” 

 

 
 การแกปญหาเพื่อพัฒนาในเรื่องคุณภาพของทรัพยากรมนุษยนั้น ท่ัวโลกยอมรับและเลือกใชการศึกษา
เปนเครื่องมือในการแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย เราจะเห็นวายุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนา
ประเทศเพื่อใหอยูในสภาวะสังคมแหงการแขงขัน บนรากฐานของสังคมแหงความรู(Knowledge society)และ 
สังคมแหงการเรียนรู  (Learning society)ก็คือ การจัดการศึกษาใหกับคนในประเทศไดมีศักยภาพที่แข็งแกรง
สามารถใชปญญาแกปญหาของประเทศไดอยางย่ังยืน  คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเปนประเด็นที่ไดรับการพินิจ
พิเคราะหเปนอยางยิ่ง การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงมีพลังยิ่งในสังคมยุคนี้  เพราะคุณภาพที่ผานการประเมิน
และไดตีตราวาไดมาตรฐานนั้น ทําใหสถานศึกษาหรือองคกรที่จัดการศึกษาไดรับความไววางใจและความเชื่อถือ
จากผูปกครอง และผูเรียน เพราะเปนตัวชี้วัดสําคัญที่สุดท่ีจะบอกวาควรจะสงบุตรหลานเขาเรียนที่ใด และ
คุณลักษณะของบุตรหลานจะไดดังประสงคหรือไม  
 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษามิใชหนาท่ีของใครคนใดคนหนึ่งแตเปนเรือ่งของทุกคน จากสภาพที่ผาน
มาสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา และกระบวนการในการจัดการศึกษายังเปนภาพท่ีไมนาพอใจ
มากนัก เชน ในป 2549 เราพบวา เด็กไทยอานไมออก เขียนไมไดเกินกวารอยละ 50 เกือบทุกชั้นเรียน  (ขาวสด. 
2549, 19 ตุลาคม) และจากคะแนน O-NET ในป 2551 คะแนนของเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ท่ัวประเทศของทุกวิชาที่
เขาสอบมีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ยกเวนวิชาภาษาไทยไดเฉลี่ยเกินครึ่งไปเล็กนอย (ชัยวุฒิ บรรณวัฒน. 2552 
:12) ทําใหเกิดขอสังเกตประการหนึ่ง คือ ในขณะที่ครูและผูบริหารสถานศึกษามีวิทยฐานะสูงขึ้นแตเด็กกลับมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ําลง นอกจากนี้อีกหลายขาวท่ีพาดหัวตัวโตไมวาจะเปนเรื่องไมชอบทางการเมือง การทุจริตในวงการ
สาธารณสุข การเกษตร และที่สําคัญคือวงการศึกษา ท่ีเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อการแขงขัน
ท้ังสิ้น  ดังนั้นเมื่อถึงเวลานี้คงไมมีสถาบันใดกลาประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยวาสามารถพัฒนาคนทุก
คนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขได  เพราะคนบางกลุมบางพวกยังใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการหา
ประโยชนใสตนและพวกพองมากกวาพัฒนางานและประเทศชาติ  นอกจากน้ีบางสถาบันหันเหมาเปดการศึกษา
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เชิงพาณิชย มากกวาที่จะคํานึงคุณภาพของผู เรียนและประโยชนตอสวนรวม  ดวยเหตุนี้กระมังที่ ทําให
กรุงเทพมหานครประกาศเปดหลักสูตร “โตไปไมโกง (Anti Corruption)” โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียน "รูรักษา
ความดี มีจิตสาธารณะ และเอาชนะคอรรัปชั่น” 
 จากปรากฏการณดังกลาวลวนเปนตัวชี้บงวาเกิดปญหาขึ้นแลวในวงการศึกษา ซ่ึงสงผลโดยตรงตอ
คุณภาพการศึกษา แตเราคงไมผลักภาระรับผิดชอบใหใครเพียงลําพัง เพราะ การจัดการศึกษามิใชเรื่องของใครคน
ใดคนหนึ่งแตเปนเรื่องของคนทุกคนที่ตองชวยกัน ดวยแนวคิดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงรวมมือกับภาค
ประชาชน โดยตัวแทนหอการคาจังหวัดสกลนครและสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร จัดทําโครงการศึกษาวิจัยต้ัง
สถาบันมาตรฐานการศึกษาขึ้น โดยมุงหวังวาจะไดมีหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่เขามาชวยสงเสริมสนับสนุนให
การศึกษาของจังหวัดสกลนคร มีคุณภาพมากขึ้นและใหการศึกษาเขามาชวยดํารงไวซ่ึงความเปนอัตลักษณท่ีดีของ
จังหวัด เชน ความอุดมสมบูรณดวยธรรมชาติ เปนเมืองแหงธรรมะและมากดวยผูคนที่มีจิตใจดีงาม โดยเริ่มตนกับ
การจัดการศึกษาระดับบริบาล อนุบาลและประถมศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย     
 ในตนป 2554 ท่ีผานมา ไดทําการศึกษาและวิเคราะหบริบทท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะ สภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการในการจัดการศึกษาของจังหวัดสกลนคร เพราะถือเปนขั้นตอนเริ่มตนท่ีสําคัญในการศึกษา
คนควาวิจัยตอไป ภายใตกิจกรรมแรกของโครงการฯ ท่ีใหชื่อวา “รวมพลังพัฒนาการศึกษาสกลนคร” เปาหมาย
คือสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําเทศบาลตําบลและ
อําเภอ จังหวัดสกลนคร    
 

    
  กิจกรรมสําคัญที่จัดในแตละกลุมเปาหมาย คือ การประชุมระดมความคิดเห็นและนําเสนอสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการ กลุมเปาหมายสําคัญที่เขารวมประชุมไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานตนสังกัด โดยมี
ผูเขารวมประชุมและผลการประชุมในแตละสังกัด ดังนี้ 

1.  ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหาร ครู และปราชญทองถิ่น ท่ีสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1 เขต 2 และ เขต 3 รวม 150 คน จัดประชุมวันที่ 9 มีนาคม 2554  
หองหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   
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 1 กิจกรรมเปดการประชุม โดย ผศ.ดร. ชนินทร  วะสีนนท  กลาวรายงานโดย ดร.อมรา  เขียวรักษา 

 

 
 2 กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดย นายแพทยสมบูรณ  จิระวัฒนาสมกุล และการประชุมกลุมยอย 
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จากผลการประชุมระดมความคิดเห็น สามารถสรุปสภาพปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา 
ดังนี้ 
   แบงการนําเสนอเปนประเด็นยอย ดังนี้   

1.   
1.1   ผูบริหารขาดการนิเทศ/นิเทศไมเปนระบบ/ไมตอเนื่อง ระบบการบริหารจัดการขาดความ

โปรงใส ขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดการประชุมชี้แจง   
1.2   ครูยังขาดแนวทางการพัฒนาและการแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือปจจัย 

(องคประกอบ) ท่ีสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
1.3   บุคลากรในการดําเนินงานธุรการไมเพียงพอ ครูตองรับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ ท่ี

นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป จึงสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการ 
1.4  ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ ครูไมไดสอนในรายวิชาตามความถนัดของตนเอง สงผลโดยตรง

กับกลุมสาระที่ทําการสอนไมครบตามสาระหลักสูตร ปญหาอันเกิดจากตัวครูผูสอนเองขาดความรูความสามารถ 
ความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูตามสาระอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ี   

1.5 ครูขาดจรรยาบรรณวิชาชีพครู เชน ขาดความตระหนักในหนาท่ี ไมมีความมุงม่ันที่จะอุทิศ
เวลาเพื่อการสอน ไมเตรียมการสอน ไมแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานสอนหรือการเชื่อมโยงการสอนจาก
ตําราเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร หรือกลาวไดวาไมใหความสําคัญกับการนําหลักสูตรไปใช 

  1.6 ขาดแคลนครูตามวิชาเอกที่ตองการและไมสามารถเกลี่ยอัตราครูเกินเกณฑได 
  1.7 นักเรียนขาดวินัย ไมมีจิตสาธารณะ  มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมใฝเรียนรู อานหนังสือไม

ออก ขาดทักษะการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร  เขียนไมไดตั้งแต ป. 1 – ป. 6 เมื่อมีการวิเคราะหผลจึงพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  โดยเฉพาะระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6 ซ่ึงต่ําลงทุกปการศึกษาและยังมีปญหาจํานวน
นักเรียนไมตรงตามเปา  นักเรียนขาดเรียนบอยและออกกลางคัน 
 2.    เชน  อาคาร วัสดุ  อุปกรณ งบประมาณ 

2.1 อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนหรือสภาพแวดลอมทางการเรียน โรงเรียนสวน
ใหญยังขาดความพรอมเร่ือง อาคาร  สถานที่ ขาดทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เชน นวัตกรรม สื่อการ
เรียนการสอน    

2.2  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาแตละปงบประมาณนอยมาก ท้ังนี้เนื่องจาก
จัดสรรตามขนาดโรงเรียน สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท มีงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไม
เพียงพอ และที่สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาเนื่องมาจากโรงเรียนเบิก/จายงบประมาณไมเปนไปตามแผนดําเนินงาน 
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 3.   
3.1 สภาพท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน พบวา โรงเรียนมีแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ  

สมรรถภาพ พฤติกรรมและ/หรือการดําเนินชีวิตของนักเรียนรวมถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน
ไมเนนหนักคุณธรรม จริยธรรมหรือประเพณีทองถิ่น  

     3.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่สงผลใหพอแมผูปกครองตองไปทํางานนอกพื้นที่ ไมมีเวลาใหบุตร  
ครอบครัวหยาราง  ครอบครัวขาดความเขมแข็งสงผลใหเด็กขาดความอบอุน หลังจากเลิกเรียนผูปกครองไมไดให
ความสําคัญตอพัฒนาการในเรื่องของการเรียนของเด็ก  

4.   
 4.1 การบริหาร การใชและ/หรือการพัฒนาหลักสูตร ไดแก โครงสรางการบริหารไมคลองตัวนโยบาย
การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของประเทศไมนิ่ง หลักสูตรมีเนื้อหามากและซ้ําซอน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ฯ ไมเอาใจใสในการแกปญหาเทาท่ีควร นักการศึกษามีการนิเทศติดตามงานไมเปนระบบ ขาดระบบประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตร 
 4.2 หลักสูตรที่มีอยูไมเหมาะสมเพราะไมไดเปนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีแทจริง ไดมาโดยวิธีการ
ลอกและสงไปตรวจ 
 4.3  สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบการบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พบวา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ  เทคโนโลยีท่ีใชอยูลาสมัย   
 4.4 สภาพปญหาการใชและผลการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบวา การ
ใชสื่อการเรียนการสอนไมหลากหลาย ขาดความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุด   
 4.5 การจัดการศึกษาขาดการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาต้ังแตขั้นการกําหนดนโยบาย  
การปฏิบัติ และการประเมินผลการศึกษา 
 4.6 ขาดการประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมที่สงเสริมการบริหารการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน   
 

   
1.   
 ตองการใหโรงเรียนเนนหนักเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน 
2.   
 2.1  ตองการใหจัดสรรงบประมาณในลักษณะการเบิก/จายคาวัสดุรายหัวเทากันในทุกโรงเรียน   

 2.2 จัดสรรงบประมาณตามลักษณะโรงเรียนในเมืองและในชนบท 
3.  
 3.1 ตองการใหผูปกครองนักเรียนเขามามีสวนรวมในการวางระบบการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 ตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนศูนยกลางในการพัฒนาการศึกษาของสกลนคร 
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2.  ประกอบดวย นายกและปลัดเทศมนตรี นายกและปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนากองการศึกษา และผูดูแลเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสกลนคร รวม  80  คน  จัดประชุมวันที่  
24  มีนาคม  2554  ณ  หองสรอยสุวรรณา  อาคาร  10  ชั้น  3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

 3 กิจกรรมการระดมความคิดเห็นและนําเสนอสภาพปญหา 
 และความตองการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสกลนคร 

 
จากผลการประชุมระดมความคิดเห็นสามารถสรุปสภาพปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา 

ดังนี้ 
   แบงการนําเสนอเปนประเด็นยอย ดังนี้   

 1.    
 1.1 สัดสวนระหวางครู ผูดูแลเด็กกับจํานวนเด็กไมเหมาะสม   
 1.2 ผูดูแลเด็กไมไดรับการอบรมดานการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง   
 1.3 บุคลากรไมเพียงพอ   
 1.4 เงินเดือนไมตรงตามวุฒิการศึกษา   
 1.5 ขาดความมั่นคงในอาชีพของผูดูแลเด็ก ท้ังคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 1.6 การเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของดานการจัดการศึกษายังมีนอยมาก   
 1.7 การพัฒนาบุคลากรไมตอเนื่อง  บุคลากรไมไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ  
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  1.8 ขาดแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน   
 1.9 บุคลากรมีอายุมาก   
 1.10 ขาดบุคลากรที่ชํานาญเฉพาะดาน   
 1.11 ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาท่ีควร 
 

2.   เชน  อาคาร  วัสดุ  อุปกรณ งบประมาณ 
2.1 เครื่องเลนสนามถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย

และจิตใจของเด็ก เปนปญหาลําดับตนๆ ของแตละศูนยในพื้นที่สกลนคร  วัสดุอุปกรณ เครื่องเลนที่มีอยูไม
เพียงพอ หรืออยูในสภาพชํารุด  ทรัพยากรที่ไดรับมีคุณภาพไมตรงตามความตองการ   

2.2 งบประมาณในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ 
2.3 อาคารเรียนไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน หองเรียนไมเปนสัดสวน คับ

แคบ ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามประสบการณได  ไมมีโรงอาหารและหองน้ําไมเหมาะสมสําหรับ
เด็กและไมผานเกณฑมาตรฐาน 

 

3.    
การจัดการศึกษาของศูนยเด็กเล็กนั้น ผูเขารวมประชุมไดใหความสําคัญในเรื่องสภาพแวดลอมใน 2  

รูปแบบ คือ สภาพแวดลอมที่เปนบุคคลและสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 3.1 สภาพแวดลอมที่เปนบุคคล ผูเขารวมประชุมใหความสําคัญอันดับตนๆ คือผูปกครอง/ชุมชน

ไมเขาใจการจัดการเรยีนการสอน ผูปกครองไมใหความสําคัญ/ความรวมมือในการจัดกิจกรรม  
 3.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพ  มีประเด็นยอย ดังนี้ 
  3.2.1 ท่ีตั้งของศูนยฯไมเหมาะสม เสียงดังและไมปลอดภัย เชน ตั้งใกลถนน โรงสี หนองน้ํา

สาธารณะ  แหลงปศุสัตว  พ้ืนที่ต่ําทําใหน้ําทวมขัง ไมมีท่ีกําจัดขยะ เสียงดัง 
  3.2.2 ภูมิทัศนขาดความรมรื่น ไมมีตนไม ขาดพื้นที่สีเขียว 
  3.2.3 ในพื้นที่เขตบริการมีศูนย /โรงเรียนเอกชนหลายแหงทําใหมีการแขงขันสูง   

 

 
1.  
 1.1 ใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพในดานตางๆ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ    
 1.2 สรางความมั่นคงในอาชีพ (ผูดูแลเด็ก) โดยการบรรจุเปนขาราชการ   
 1.3 มีการพัฒนาใหถึงเปาหมายดานการพัฒนาเด็กเล็ก คือเด็กมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ มี

พัฒนาการที่ดีสมวัย สามารถอาศัยอยูในสังคมได และมีสติปญญาดี ตองการใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
เติบโตขึ้นเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและคุณภาพของประเทศชาติ 
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 2.  
    เพิ่มงบประมาณในการกอสราง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาใหเปนศูนยเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน

หรือศูนยเด็กเล็กในฝน เชน  มีสนามเด็กเลนเพียงพอ 
 3.  
 สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมและความรวมมือกับชุมชน เชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญา พอ แม 

ผูปกครอง  หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐานในทุกดาน 
 
 3.  ประกอบดวย ผูบริหารและครูผูสอน ท่ีสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร ทุกอําเภอ  รวม 36 คน  จัดประชุมวันท่ี  7  เมษายน  2554  ณ  หอง
มณีเทวา  โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 
 

 4 กิจกรรมประชุมกลุม ประธานในพิธีเปด ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท การรับฟงสภาพ ปญหา และความ
ตองการ  การบรรยายพิเศษพรอมปดการประชุมโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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 จากผลการประชุมระดมความคิดเห็น สามารถสรุปสภาพปญหาและความตองการในการจัดการศึกษา 
ดังนี้ 

   แบงการนําเสนอเปนประเด็นยอย ดังนี้   
1.   
 1.1 บุคลากรมีจาํนวนนอยไมเพียงพอ   
 1.2 บุคลากรปฏิบัติงานไมตอเนื่อง เปลี่ยนงาน/หนาท่ีบอย 
 1.3 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในบริบทการจัดการสอนของ กศน.   
 1.4 ครูปฏิบัติงานหลายหนาท่ี   
 1.5 ครูมีความรูไมตรงกับสายงานสอน   
 1.6 ครูขาดความรูและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและบางสวนเปนผูท่ีมีปญหาจากการเรียนในระบบ และ

ผูเรียนที่พิการ    
2.  เชน อาคาร วัสดุ อุปกรณ และเรื่องงบประมาณ  
 2.1  อาคารไมเพียงพอ   
 2.2 งบประมาณไมเพียงพอและจัดสรรไมเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  
 2.3 ขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษา 
 2.4 ขาดความมั่นคงในอาชีพ ขาดขวัญ และกําลังใจในการทํางาน  
3.    
  สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนไมเปนเอกเทศ  สภาพแวดลอมไมเหมาะสม  

  

   .  
     1.  
 1.1 ใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  จัดสวัสดิการและสรางขวัญกําลังใจ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 1.2 จัดบุคลากรที่มีความรูในรายวิชาที่เปดสอนหรือสอนเสริม  พัฒนาครูอยางตอเนื่อง  เชน  
อบรมครูท่ีจัดการเรียนการสอนครบทุกสาระโดยเฉพาะเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร 
 1.3 ตองการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาผูใหญหรือการศึกษาตลอดชีวิต 
 1.4  จัดกิจกรรมสอนเสริม  ติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล 
 1.5 จัดจางบุคลากรทําหนาท่ีธุรการ การเงินและพัสดุ 
 1.6 ควรเสริมจริยธรรมใหกับผูเรียน 
 1.7 จัดอบรมใหครูเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลเด็กระดับปฐมวัย 
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 2.  
 2.1 จัดสรรงบประมาณใหเปนไปตามเกณฑและเพิ่มงบประมาณในการสรางอาคาร กศน. ตําบล 
หรือ ศรช.     
     2.2 เพิ่มงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน   
 2.3 ติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตใหครบทุก กศน. ตําบล/อําเภอ   
 2.4 ใหภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหครู
และผูปกครองไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 2.5 มีโครงการตั้งสถาบันมาตรฐานการศึกษาสกลนครเปนหนวยงานกลางในการประสานงานและ
เปนโครงขายหลักในการพัฒนาการศึกษาสกลนคร รองลงมาคือ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของทองถิ่น  สื่อ  
นวัตกรรม แผนการจัดการศึกษา และงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอตอการแกไขปญหาและพัฒนากลุม  
โดยเฉพาะเรื่องของการอบรมสื่อนวัตกรรมใหกับบุคลากรในการจัดประสบการณใหกับผูเรียน  
 3.  
         สรางอาคารใหเปนเอกเทศ ถาวร  จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม   
 

จากความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของทั้ง 3 กลุมดังกลาว นับเปน
ขอมูลพื้นฐานสําคัญตอการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยต้ังสถาบันมาตรฐานการศึกษาสกลนครเปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะได
ศึกษาคนควาวิจัยตอไป  และยังเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับสถานศึกษาในกลุมเปาหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หรือ นิสิต นักศึกษา และผูท่ีตองการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกลเคียงอีกดวย เพราะ
ตามที่กลาวแลวขางตนวา การศึกษาเปนเรื่องของคนทุกคน จึงตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน หรือท่ี นพ.
ประเวศ วะสี (2554) กลาวเก่ียวกับหลักคิดในการจัดการศึกษาวา  “การศึกษาสําหรับคนทั้งมวล  (Education 
for All) ท้ังมวลเพื่อการศึกษา (All for Education) และ การศึกษารักษาทุกโรค (Education Cure All) เราจึง
จําเปนตองรวมพลังกันเพื่อพัฒนาการศึกษาสําหรับชาวสกลนครทุกคน และถาประสบความสําเร็จอาจเปนตนแบบ
ท่ีดีใหกับคนในสังคมอื่นๆ ท่ัวประเทศ ทานที่อานบทความนี้สามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะมาไดท่ี 
ama332003@yahoo.com  ท้ังนี้มิใชเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแตเพื่อเราทุกคน 
 

 
จี้. “กพฐ” แกปญหาเด็กไมรูหนังสือ. ( 19 ตุลาคม 2549) , 24.  
ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน. (2 มกราคม 2552) ฤกษดีปฏิรูปการศึกษารอบ 2 พรอมเรงเครื่องเรียนฟรีของจริงอยาใหคน 
  ไทยฝนคางซํ้าซาก. , 12.  
ประเวศ  วะสี. (2554). . พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ  
  : ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.  
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:  
 

The Social Structure in Laos Village: A Mechanism for           
the Community to Build Relationships in the                 

Socialist – Communist Regime 
 

.    1 
 
 

 
 บทความเรื่อง “โครงสรางสังคมของหมูบานลาว : กลไกสรางความสัมพันธของชุมชนในระบบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอโครงสรางของชุมชนลาว โดยเนนระบบครอบครัวและเครือญาติ 
ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองการปกครองของหมูบานลาวแหงหนึ่งซ่ึงตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําโขงในแขวง

สะหวันนะเขต ใชวิธีการศึกษาชุมชนตามแนวคิด “ทฤษฎีโครงสรางสังคม” (Social Structure Theory ) เปน
แนวทางในการศึกษา และเพื่อศึกษากลไกความสัมพันธของชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับต้ังแตป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 
2518) เปนตนมา ผลการศึกษาพบวา การปรับเปลี่ยนระบบโครงสรางสังคมเปนสวนสําคัญในการสรางความเปน
สังคมนิยมในประเทศลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการเมืองการปกครองและระบบ
เศรษฐกิจเขาสูความเปนสังคมนิยมท่ีสงผลตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนลาวในหลายดาน อยางไรก็ตาม
เม่ือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบางอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเศรษฐกิจไมสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมและ

บริบททางเศรษฐกิจในโลกยุคใหมจึงไดมีการเปลี่ยนจากการเนนเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอยางเดียวมาเปนการให

ความสําคัญกับกลไกระบบตลาดผสานกับวิถีการผลิตแบบสังคมชาวนาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเกิดข้ึนใน

ปจจุบัน 
 
 
 
 

                                                           
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 
The objective of this research was to present the Lao community structure, where is 

located on Mekong River in Savannakhet by emphasizing on family and relative system, 
economic and politic system. The concept of social structure theory was applied in this 
research to study the community relationship mechanism and the change of administrative 
from Communism to People Democratic Republic in 1975. This research found that the change 
of social structure was importance especially the change of political and economic structure. 
Consequently, the way of life of Lao people was changed in various aspects. However, the 
change of economic system did not conform to the local because the economic focuses on 
market system and productivity. 
 

 
ทฤษฎีโครงสรางสังคม (Social Structure Theory)  เปนทฤษฎีสําคัญทางสังคมศาสตรท่ีในอดีตใชเปน

แนวทางการเก็บขอมูลชุมชน การศึกษาแนวทางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาองคประกอบสําคัญของชุมชนที่
ศึกษาอันมีผลตอการทําความเขาใจกับโครงสรางของสังคมตางๆ ท่ีสงผลตอผูคนที่อยูในชุมชนนั้นๆ แมตอมาใน
ระยะหลังนักสังคมศาสตรสมัยใหมพากันวิพากษวา ทฤษฎีโครงสรางสังคมไมมีความเหมาะสมในการศึกษาชุมชน 
เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีทําใหเห็นชุมชนในระดับโครงสรางมากกวาในระดับปฏิบัติการของคน อีกท้ังการให
ความสําคัญกับการมองโครงสรางแตละสวนทําใหดูเหมือนชุมชนที่ศึกษานิ่งสถิตตายตัว และมองไมเห็นความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามผูศึกษายังคงเห็นวา ทฤษฎีโครงสรางสังคมดังกลาวยังมีความสําคัญและมี
ความจําเปนในการใชเปนแนวทางในการศึกษาชุมชน โดยเฉพาะหากเปนการศึกษาชุมชนที่ผูศึกษายังไมมี
ฐานความรูหรือขอมูลท่ีเพียงพอเกี่ยวกับชุมชนเหลานั้น การทําความเขาใจกับโครงสรางแตละสวนของชุมชนยังคง
เปนหนทางที่สําคัญอีกทางหนึ่งที่ทําใหเขาใจระบบสังคมตางๆ ไดดี กอนที่นําไปสูการตีความหรือทําความเขาใจกับ
รายละเอียดในสวนอื่นตอไป ดังเชนการศึกษาเรื่องโครงสรางสังคมของหมูบานลาวสามารถทําใหเห็นการเปลี่ยน
ผานจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมชาวนา ไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ความสนใจในการศึกษาเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับ “สังคมคอมมิวนิสต” ของลาวซ่ึงใน
จินตนาการของคนหลายกลุมมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงไปจากโครงสรางสังคมของไทยเนื่องจากระบอบการ

ปกครองที่แตกตางกัน ตอมาผูเขียนมีโอกาสเขาไปศึกษาภาคสนามในหมูบานลาวแหงหนึ่งทําใหเกิดความเขาใจ
และการเรียนรูเกี่ยวกับ “โครงสรางสังคม” (Social Structure) ของหมูบานลาวมากยิ่งขึ้น หมูบานลาวแหงนี้
ตั้งอยูปากน้ําเซบั้งไฟ ริมฝงซายแมน้ําโขง ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สิ่งที่นาสนใจพบวา นอกจากหมูบานลาวจะมี “ลักษณะสภาพแวดลอมทางธรรมชาติรวมกัน” กับหมูบานไทยใน
ภาคอีสานแลวยังมีลักษณะโครงสรางสังคมคลายคลึงกันอีกหลายประการ อาทิเชน ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
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ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองฯลฯ ท้ังๆที่สองประเทศตางตกอยูภายใต “อํานาจครอบงํา” 
(Hegemony) ของอุดมการณทางการเมืองและการปกครองที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง  
 

:  
 หากพิจารณาหนวยทางสังคมที่มีขนาดเล็กท่ีสุดและถือวาเปนรากฐานสําคัญของโครงสรางสังคมใน

หมูบานลาว คือ สถาบัน “ครอบครัว” และสวนมากเปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยูรวมกันเปน
จํานวนมากประกอบดวย พอแม ปูยาตายายและลูกหลาน รวมทั้งภายหลังการแตงงานของหญิงชายที่มักเลือกอยู
อาศัยกับพอแมของฝายหญิง ชวยกันทํามาหากินเปนครอบครัวใหญ พรอมๆ กันกับสะสมเครื่องไมและอุปกรณ
บานเรือนตางๆ สักระยะหนึ่ง บางครั้งอาจตองใชเวลา 7-8 ปจนกวาสามารถปลูกบานเรือน “สรางครัวใหม” ไดจึง
แยกครอบครัวออกไป สถาบันครอบครัวเริ่มตนจากการแตงงาน โดยทั่วไปมักใหอิสรภาพแกหนุมสาวในการเลือก
คูครองของตนไดตามความพอใจ การแตงงานสวนใหญมักเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางหนุมสาวภายในหมูบาน
ลาวหรือจากหมูบานใกลเคียงท่ีเผอิญพบปะเจอกันตามเทศกาลงานบุญประเพณีตางๆ และในชวงเทศกาลงานบุญ
เหลานั้นหนุมสาวมักแตงตัวสวยงามเปนพิเศษสําหรับการไป “เอหนุมลมสาว”1 
 การแตงงานในหมูบานลาวมีความสําคัญมากและที่แตกตางไปจากหมูบานของไทยในปจจุบัน คือ การ
แตงงานกลายเปนสวนหนึ่งของ “สัญญาประชาคม” ในหมูบาน จากการเขารวมสังเกตการณงานแตงงานพบวา 
สัญญาประชาคมที่เกิดจากการแตงงานมีหลายประการดังนี้ ประการแรก เกิดภายหลังการทาบทามสูขอ ตกลงคา
สินสอดและกําหนดวันแตงงานเรียบรอยแลว ฝายชายตองมอบหมู 1 ตัวใหกับพอแมฝายหญิงเพื่อจัดงานประเพณี 
“กินหมูเขย” เนื่องจากฝายหญิงตองเปนผูเตรียมการจัดงาน ตั้งแตการบอกขาวกําหนดวันแตงงาน ขอตกลง
เกี่ยวกับคาสินสอด และรายละเอียดอ่ืนๆ ไปยังญาติผูใหญของฝายหญิงที่ใหความเคารพนับถือทั้งภายในหมูบาน
และหมูบานใกลเคียง การกินหมูเขยจึงเปนสวนของสัญญาประชาชาคมเพื่อเปนการ “คอบ”2 บอกกลาวตอผีเฮือน
กับญาติผูใหญของตนวา ลูกสาวไดรับการทาบทามสูขอและมีกําหนดการแตงงานเพื่อสรางครอบครัวใหม อยาง
ถูกตองตามฮีตคองประเพณีเรียบรอยแลว การกินหมูเขยจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงความเคารพและขออนุญาต
จากผีเฮือนกับญาติผูใหญ และผูท่ีมารวมกินหมูเขยนั้นมีเฉพาะญาติผูใหญท่ีมีสายสัมพันธภายในกับครอบครัวของ
ฝายหญิงเทานั้น   
 ประการที่สอง สัญญาประชาคมเกิดในวันพิธีแตงงาน กอนทําพิธีบายศรีสูขวัญใหแกเจาบาวและเจาสาว 
ญาติผูใหญของทั้งสองฝายตองเขามานั่งรวมกัน พรอมดวย “นายบาน”และผูอาวุโสของหมูบาน ชาวบานเรียกวา 
“แนวโฮมบาน” จากนั้นนายบานไดนําเอา “ใบน้ําตาน”3 ท่ีเขียนไวลวงหนาขึ้นมาอานใหผูท่ีมารวมงานรับรูและ

                                                           
1 คําวา “ลม” หมายถึงการพูดคุยกัน เชนคําวา “ลมหนุมลมสาว” เปนการพูดคุยเจรจา “เกี้ยวพาราสี” กัน
ระหวางหนุมสาว  
2 การบอกหรือการขออนุญาต 
3 ใบสัญญา 
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รวมเปนสักขีพยาน ใบน้ําตานเปนขอพันธะสัญญาตอกันระหวางญาติฝายชายกับฝายหญิงที่ระบุขอความในสัญญา
อยางชัดเจน โดยเฉพาะจํานวนคาสินสอดหรือทรัพยสินอื่นที่ฝายเจาบาวจะมอบไวใหกับฝายเจาสาว สําหรับเงินคา
สินสอดของชาวลาวนิยมใชเปน “เงินบาท” เนื่องจากสะดวกกวา และการแลกเปล่ียน “เงินกีบ” เปนจํานวนมาก
ในหมูบานนั้นทําไดยาก ท่ีสําคัญในประเพณีแตงงานอยางหนึ่ง คือ “การวางหรือจายเงินคาสินสอดเพียงครึ่งเดียว” 
กลาวคือ หากตกลงคาสินสอดเปนเงินจํานวนเทาไร ฝายชายตองนําเงินมาจายในวันแตงงานเพียงครึ่งหนึ่งเปนตน 
เชน คาสินสอดจํานวน 10,000 บาทก็จายเงินเพียง 5,000 บาท หรือตกลงกันไว 20,000 บาทก็จายเพียง 10,000 
บาท เปนตน สวนอีกครึ่งหนึ่งหากตองจายก็ตอเมื่อฝายชายเปนผูผิดสัญญา “ใบน้ําตาน” ดวยการท้ิงลูกเมียไปมี
ผูหญิงคนใหม จึงตองถูก “ปรับไหม” ในสวนที่เหลือของเงินคาสินสอด แตถาหากฝายหญิงเปนผูผิดสัญญาดวยการ
ทอดทิ้งสามีไปคบชูหรือมีชายอื่น เงินคาสินสอดสวนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งตองถูกยกเลิกไป  
 ประการที่สาม ชาวบานในหมูบานเกือบทั้งหมดตางมีความสัมพันธทางเครือญาติอยางใกลชิด เมื่อมี
เหตุการณอะไรเกิดข้ึนคนทั้งหมูบานสามารถรับรูขาวสารไดเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้น ย่ิงงานสําคัญ
อยางพิธีแตงงานชาวบานแทบทุกหลังคาเรือนตางก็รับรู พรอมกับยินดีมารวมงานเพื่อเปนสักขีพยานโดยเฉพาะ
ในชวงพิธีบายศรีสูขวัญของคูบาวเจาสาว ชาวบานทั่วไปถือวาคูบาวสาวเริ่มตนสรางครอบครัวใหมท่ีตองเผชิญกับ
ปญหาตางๆ ดังนั้นความออนดอยประสบการณในการใชชีวิตคูจึงเปนอุปสรรคสําคัญของการเริ่มตน พิธีกรรมใน
งานแตงงานจึงตองมีหลายข้ันตอน เชน หมอธรรมมาสูตรเพื่อเรียก “ขวัญ” ท้ังหมดใหมาอยูรวมกันการ “ผูกขอตอ
แขน” พรอมกับกลาวคําอวยพรแกคูบาวสาว หรือการใหคูบาวสาวแลกเปลี่ยนปอนไขตมใสปากกัน และ “พิธีสม
มา” เพ่ือกราบคารวะญาติผูใหญ 
 สวนระบบการสืบทอดมรดกหรือที่ชาวบานเรียกวา “การแบงปนมูน” นั้น ท่ีดินและบานเรือนของพอแม
มักสืบทอดใหกับลูกสาวคนสุดทองผูตองเลี้ยงดูพอแมยามแกชราจนกวาจะเสียชีวิต แตทรัพยสินอยางอื่นตองแบง
ใหเทากันกับจํานวนของลูกโดยเฉพาะพื้นที่นาทํากิน พอแมมักเหลือสวนหนึ่งไวเปนของตนเองเพื่อเอาไวทํากินเอง 
ดวยความชวยเหลือจากครอบครัวของลูกสาวคนเล็กท่ีอยูดวยกัน และเมื่อพอแมเสียชีวิต บาน ท่ีดินติดกับบาน 
และที่นาในสวนของพอแมถึงตกเปนสิทธ์ิของลูกสาวคนสุดทอง ทําใหลูกสาวคนเล็กไดรับสิทธิประโยชนจากการ
แบงมรดกมากกวาคนอื่นชาวบานเรียกวา “มูนขอน” ดังนั้นลูกสาว “หลา” หรือลูกสาวคนสุดทองจึงมักเปนที่
หมายปองของหนุมท่ัวไป รวมทั้งการมีคาสินสอดแพงไปดวย       
  

:   
 “  ...  เพ่ือแทรกซึมเขาสูสหกรณ เพื่อกอความสับสนในหมูประชาชนและยุยงสมาชิกพรรคและเจาหนาท่ี
ของรัฐ อันเปนการกอกวนความสงบของประเทศ ผลก็คือประชาชนรวมทั้งกสิกรเกิดความทอแทและไมมีความสุข 
อันกระทบตอการผลิตทําใหลาชาลง บางคนละทิ้งไรนาของตนหันไปประกอบอาชีพอื่น แลวขายหรือลมโคและ
กระบือหรือหนีไปยังประเทศอื่น ปญหานี้กลายเปนปญหาเรงดวน อาจกอใหเกิดปญหาเฉพาะหนาและในระยะยาว 
หากไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพและดวยความชํานาญ นอกจากปญหานี้จะสงผลรายทางเศรษฐกิจตอ
การผลิตแลว ยังจะเปนอันตรายตอสภาพความเปนอยูของประชาชน และเปนภัยทางการเมืองอีกดวย” (แกรนท   
อีแวนส. 2549 : 210-211) 
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

 ขอความขางตนเปนสวนหนึ่งในคําแถลงการณของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเม่ือวันท่ี14 กรกฎาคม ค.ศ. 
1979 (พ.ศ. 2522) เพื่อหามไมใหมีการจัดต้ังสหกรณกสิกรรมรวมหมู (ระบบนารวม) เพิ่มข้ึนมาใหม ระบบนารวม
หรือระบบสหกรณรวมหมูเปนหลักการและแนวทางตามอุดมการณทางการเมืองของคอมมิวนิสตหลังการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในชวง ค.ศ. 1975 โดยตองการขจัดความเปน “ปจเจกบุคคล” (ทุนนิยม) ในทาง
เศรษฐกิจแลวสนับสนุนการจัดต้ังองคกรทางเศรษฐกิจถือครองเศรษฐกิจรวม  
 สุธิดา ตันเลิศ ไดกลาววา ระหวาง ค.ศ. 1975-1979 ไดมีการวางแผนเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายที่การ
ปฏิวัติดานความสัมพันธทางการผลิต ซ่ึงมีขั้นตอนที่สําคัญคือ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการถือครองปจจัย
การผลิตจากระบบกรรมสิทธ์ิสวนตัวเขาสูระบบรวมหมู (ระบบสหกรณ) ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในการกาวเขาสูระบบ
สังคมนิยมอยางรวดเร็ว (สุธิดา ตันเลิศ. 2541: 159) อยางไรก็ตาม นโยบายสหกรณกสิกรรมรวมหมูนั้นดําเนินการ
ไดไมนานชาวนาลาวมีความสับสนและคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบายการจัดต้ังสหกรณรวมหมูของรัฐบาล และ
เจาหนาที่รัฐบาลบางสวนก็ปฏิบัติงานสับสน ไมเปนธรรม รวมทั้งขบวนการตอตานรัฐบาลสังคมนิยมของลาวได
พยายามแทรกซึมบอนทําลาย ทําใหชาวนาลาวจํานวนมากมีปฏิกิริยาตอตานการจัดต้ังสหกรณแบบนารวม ชาวนา
บางสวนและชนกลุมนอยชาวมงจํานวนมากไดหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหลบหนีระบบสหกรณรวมหมูในชวงป 
ค.ศ. 1978-1979 (สุรชัย ศิริไกร. 2548 : 150)  
 เหตุการณดังกลาวทําใหรัฐบาลจําตองลมเลิกความต้ังใจในการผลักดันโครงการตามหลักการดั้งเดิมของ

คอมมิวนิสตและเร่ิมนําเอาระบบสังคมนิยมแบบการตลาด (Market Socialism) มาใช นับจากน้ันมาตั้งแตกลาง
ทศวรรษ 1980 พรรคคอมมิวนิสตลาวไดหันมาใชระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพากลไกตลาดมากยิ่งขึ้นตามแนวทาง
นโยบายจินตนาการใหม ดังนั้นการใหความสําคัญกับการจัดต้ังสหกรณรวมหมูจึงลดนอยถอยลง และเมื่อถึงป ค.ศ. 
1990 (พ.ศ. 2533) ไมมีสหกรณใดๆ หลงเหลือใหเห็นอีกเลยในชนบทของลาว ชาวนาลาวจึงมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินเชนเคยเหมือนสมัยกอนการเปลี่ยนแปลง อันถือเปนการยอนไปสูเศรษฐกิจดั้งเดิมที่เนนการเกษตรกรรม
เปนหลัก 
 ปจจุบันหมูบานลาวอยูในระบบเศรษฐกิจ “สังคมชาวนา”1 (Peasant Society) มีระบบพ้ืนฐานการผลิต
และที่มาของรายไดทางเศรษฐกิจจากการทํานาปลูกขาวเหนียวเปนหลัก มีการทําสวน การประมงในเซบั้งไฟและ
แมน้ําโขง การเลี้ยงสัตวและการเก็บของปา ทรัพยสินมีคาและสําคัญท่ีสุด คือ “ท่ีนา” ชาวบานสวนใหญถือครอง
พ้ืนที่นาขนาดเล็ก เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 0.5-1 เฮกตาร2 (Hectares) หรือประมาณ 5-6 ไรเทานั้น เนื่องจาก

                                                           
1 สังคมชาวนา (Peasant Society) หมายถึงระบบเศรษฐกิจสังคมของผูผลิตขนาดเล็ก มีเทคนิควิธีการผลิตแบบ
งายๆ ไมสลับซับซอน ตางจากระบบอุตสาหกรรม ความสัมพันธทางสังคมมักเปนความสัมพันธระหวางสังคมใน
เมืองกับชนบท และคําวา “ชาวนา” ไมควรจํากัดอยูเฉพาะพวกทําการเพาะปลูกและเปนเจาของที่ดินเทาน้ัน แต
ควรรวมถึงชาวชนบททั่วไปท่ีมีท้ังการเพาะปลูกและทําการประมง รวมทั้งชาวนาที่เปนชางฝมือและเปนพอคาได
ดวย (สุเทพ สุนทรเภสัช. 2548 : 117) 
2 1 hectares (ha) เทากับ 6.25 ไร 
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สภาพภูมิประเทศของหมูบานเสมือนหนึ่งตั้งอยูบนปลายแหลมบริเวณ “ปากเซ”  ถูกขนาบขางดวยลําน้ําใหญ 2 
สาย คือ ลําเซบั้งไฟทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกกับแมน้ําโขงทางดานทิศตะวันตกและทิศใต ทําใหพ้ืนที่
คอนขางจํากัด ชาวบานหลายครัวเรือนไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง โดยเฉพาะครอบครัวท่ีเพิ่งออกเรือนใหมหรือ
พอแมยังไมแบงปน “มูน”1 ให ดังนั้นหลายคนจึงตองอาศัยพ้ืนที่นาทํากินรวมกับพอแมและเครือญาติ หรือเชา
พ้ืนที่ทํานาและทําสวนตามเกาะดอนตางๆ ในแมน้ําโขงที่อยูใกลเคียงหมูบาน  
 ชาวนาเรียก “ท่ีดินทํากิน” แตกตางกันไปตามขนาดของพื้นท่ี เชน หากท่ีดินแปลงขนาดเล็กมีความ
กวางยาวไมกี่สิบวาเรียกวา “แทว” และแตละคนอาจมีดินหลายแทว แตถาหากดินผืนนั้นมีขนาดใหญมากจะ
เรียกวา “เฮกตาร” (1 เฮกตารเทากับ 6.25 ไร) ท่ีดินเกือบทั้งหมดภายในหมูบานลาวสามารถซ้ือ-ขาย เชา-ยืม 
หรือแบงปนกันไดอยางเสรี ท่ีดินที่อยูอาศัยหรือพื้นดินท่ีนาตางมี “ใบตาดิน” กํากับเปนเอกสารสิทธิ์ของแตละ
บุคคลแทบทั้งสิ้น ดังนั้นหากมีการตกลงซ้ือขายกันตองทํา “ใบสัญญาซื้อขาย” พรอมกับนําใบตาดินไปมอบใหกับ 
“นายบาน” 2 เปนผู “ย่ังยืน” จากนั้นนายบานถึงทําเรื่องสงเอกสารไปยังที่ทําการของเมือง เพื่อเปลี่ยนรายชื่อผูถือ
ครองกรรมสิทธิ์ใบตาดินตามที่ไดตกลงซื้อขายกัน ท่ีดินทั้งหมดท่ีมีใบตาดินกํากับตองเสีย “ภาษีท่ีดิน” ในอัตรา
เฮกตารละ 35,000 กีบ (ประมาณ 140 บาท) ตอปเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 
 ดินอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวบานเปนอยางมาก คือ บริเวณพ้ืนที่ขอบริมตลิ่ง
ของลําเซบั้งไฟและแมน้ําโขง รวมทั้งที่ดินตามเกาะดอนตางๆ เชน ดอนปลาแดกและดอนกลางน้ํา (ดอนเดิด) เปน
ตน ดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนของแมน้ําพัดพามาทับถมกันจึงมีความอุดมสมบูรณสูง ชาวบานสองฝงแมน้ําโขงทั้ง
ประเทศไทยและลาวตางพากันยืนยันวา ดินที่นี่มีคุณภาพ “ดีท่ีสุดในโลก” เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผักเปน
อยางมาก และเมื่อยืนอยูตรงกลาง “ดอนปลาแดก” ทามกลางแถวแปลงผักและสวนใบยาสูบ มองลงมาทางทิศใต
ของแมน้ําโขง ทางดานซายมือเห็นชาวบานกําลังไหลมองจับปลาอยางขะมักเขมนใกลๆ กับริมปากเซบั้งไฟ สวน
ทางขวามือมองเห็นองคพระธาตุพนมตั้งสูงสีขาวเดนสงา สลับกับพ้ืนสีเขียวขจีของสวนมันเพา และแปลงผักสวน
ครัวนานาชนิดใกลปากลําน้ําก่ําในเขตประเทศไทย ทําใหรูสึกไดวา “ดินแดนแหงนี้ชางมีความสวยงามและอุดม
สมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่ง” จริงๆ 
 พ้ืนที่เกาะดอนดังกลาว ปจจุบันอยูในเขตพรมแดนของประเทศลาว ตามสนธิสัญญาระหวางไทยกับ
ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 และขอหนึ่งของสัญญาไดระบุวา “ไทยตองยกดินแดนฝงซายแมน้ําโขงและ
เกาะในแมน้ําโขงทั้งหมดใหกับฝรั่งเศส” (สุวิทย ธีรศาศวัต. 2552 : 4-5) และที่ดินท้ังหมดบนเกาะดอนยังไมมีใบ
ตาดินกํากับเอกสารสิทธิ์ ในอดีตต้ังแตสมัยกอนประเทศลาวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีผูคนอพยพเขาไปทํา
กินตามเกาะดอนดวยการปลูกพืชผักและทําสวนใบยาสูบอยูกอนแลว และเกือบทั้งหมดหรือประมาณรอยละ 90 
เปนชาวบานมาจากไทยท่ีอยูตรงกันขามทางฝงขวาแมน้ําโขง การอพยพเขามาทํากินบนพื้นที่เกาะดอนของ

                                                           
1 มรดก 
2 บางครั้งเรียกวา “พอบาน” 
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ชาวบานไทยในสมัยนั้นทําไดคอนขางอิสระและเสรี บางคนสามารถเขาไปจับจองพื้นที่ดินสําหรับเพาะปลูก บางคน
เขาไปเชาหรือยืมพ้ืนที่ทํากินจากชาวบานลาวแลวคอยแบงปนผลผลิตใหเปนคาตอบแทน  
 ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชาวบานไทยตางถูกบีบและบังคับใหทยอยออกจากพ้ืนที่
เกาะดอนตางๆ ในแมน้ําโขง โดยเฉพาะสมัยท่ีทาน “หนูฮัก พูมสะวัน” กาวข้ึนสูตําแหนงประธานประเทศคนใหม
ภายหลังการเสียชีวิตของทานไกสอน พมวิหานเมื่อป ค.ศ. 1990 นโยบายสําคัญของทานหนูฮักคือใหมีการจัดสรร
แบงที่ดินทํากินตามเกาะดอนในแมน้ําโขงใหกับคนลาวที่สรางครัวใหมและขัดสนท่ีทํากิน ดวยการจัดสรรแบงให
ครอบครัวละ 6 วา (ประมาณ 12 เมตร) โดยวัดตามดานความยาวของเกาะดอน สวนความยาวของพื้นที่นั้น
แลวแตความยาวตามดานกวางของแตละเกาะดอนน้ันๆ ปจจุบันชาวบานหลายคนยังเรียกพ้ืนที่นั้นวา “ท่ีดิน
จัดสรรของทานหนูฮัก” นโยบายดังกลาวสงผลใหมีการจัดต้ังหมูบานของลาวขึ้นบนเกาะดอนตางๆ เชน หมูบาน
ดอนปลาแดก เปนตน สิ่งนี้นอกจากเปนการสงเสริมใหคนลาวมีท่ีดินทํากินอยางถวนหนาแลว สวนหนึ่งยังสามารถ
ผลักดันคนไทยใหออกไปจากการมาทํากินในแผนดินของลาว นอกจากนี้หมูบานที่เกิดข้ึนตามเกาะดอนดังกลาวยัง
เปรียบเสมือน “หมูบานกันชน” (Buffer Village) บริเวณพรมแดนไทย-ลาวในลุมแมน้ําโขงอีกดวย     
 เมื่อเปรียบเทียบการถือครองที่ดินของชาวบานในหมูบานลาวดังกลาวขางตนพบวา มีความแตกตางจาก
แนวคิด “วิถีการผลิตแบบเอเชีย” (Asiatic mode of production) ท่ีมารกซใชอธิบายสภาวการณของสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองในประเทศเอเชียยุคกอนทุนนิยมซ่ึงมีความแตกตางจากระบบฟวดัลของประเทศในยุโรปอยาง
สิ้นเชิง กลาวคือ ประเทศทั้งหลายในเอเชียในยุคกอนทุนนิยมมีกษัตริยถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินทั้งหมดแตเพียงผู
เดียว แตเนื่องจากกษัตริยไมปรารถนาในการใชประโยชนจากที่ดินดวยตัวเอง จึงจําตองอาศัยชุมชนและชาวนาใน
การใชแรงงานเพื่อประกอบการใหผลผลิตงอกเงยขึ้น โดยใหหัวหนาชุมชนรวบรวมผลผลิตสวนหนึ่งของชุมชนให
เปนการตอบแทนการอนุญาตใหทํากินในที่ดินนั้น  (แล ดิลกวิทยรัตน. 2526: 1-22) ดังนั้นความเปนเจาของที่ดิน 
(Property right) ถูกทําใหเปนของพระเจาแผนดิน สวนสิทธิในการใชประโยชน (Right of usufruct) นั้นได
อนุญาตใหผูทําประโยชนในที่ดินซ่ึงอาจเปนชุมชนหรือบคุคลทํากินเพื่อแลกกับสวย  
 ลักษณะของ Asiatic Mode of Production ของมารกซสรุปไดวา ไมมีสิ่งที่เรียกวา กรรมสิทธิ์บุคคล 
ซ่ึงการไมมีกรรมสิทธ์ิเชนนี้ทําใหชุมชนแหงหมูบานตางๆ ในเอเชียสามารถรักษาความเปนอยูแบบด้ังเดิมและ
เอกภาพของหมูบานไวไดแมวาจะประสบกับการรุกรานจากภายนอกก็ตาม อีกท้ังสมาชิกในหมูบานยังมี
ความสัมพันธท่ีเหนียวแนนอันเกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนที่มีอยูในหมูบาน แตวิถีการ
ผลิตแบบเอเชียนั้นจําเปนตองมีการชลประทานอยางมหาศาล ตองใชกําลังมนุษยเปนอยางมากเพื่อความกาวหนา
ทางกสิกรรม จึงตองมีอํานาจจากสวนกลางทําหนาท่ีควบคุมการชลประทานอยางใกลชิด ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหรัฐ
มีอํานาจเด็ดขาดและสามารถสะสมผลผลิตสวนเกินมาไวในกํามือ ซ่ึงสงผลใหชนชั้นในสังคมดังกลาวมีบทบาท
ควบคุมเหนือผลผลิตสวนเกินและกลายเปนบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือสังคม ระบบวิถีการผลิตเชนนี้นี่เองท่ีมารกซเห็น
วาทําใหระบบการผลิตของเมืองตางๆ ตกอยูภายใตอํานาจการสั่งการจากสวนกลางและทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเอเชียเปนไปอยางเชื่องชากวาในยุโรป (สุรพงษ ชัยนาม. 2553: 216-218) กลาวไดวา เศรษฐกิจแบบด้ังเดิม
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ของลาวเปนเศรษฐกิจแบบเอเชียที่เนนเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ (Subsistent economy) และที่ดินถูกใชเปนปจจัย
ในการยังชีพ (Means of living) ดวยเชนกัน 
 หากนําเกณฑดังกลาวมาเปรียบเทียบในกรณีของประเทศลาวพบวา เศรษฐกิจแบบด้ังเดิมของลาวนี้แม
เปนสวนหนึ่งของวิถีการผลิตแบบเอเชียของมารกซ และอยูในขั้นตอนของสังคมศักดินา (Feudal society) ซ่ึง
จะตองพัฒนาไปสูสังคมนายทุน (Capitalist society) และสังคมสังคมนิยม (Socialist society) ในที่สุด แต
อยางไรก็ตามวิถีการผลิตแบบเอเชียนี้ไมสามารถอธิบายความเปนเศรษฐกิจแบบสังคมชาวนาของลาวไดท้ังหมด 
เพราะถึงแมจะมีการควบคุมจากรัฐสวนกลางในชวงการเปนระบอบราชอาณาจักรและชวงที่ตกอยูภายใตระบอบ

อาณานิคมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการสังคมแบบศักดินา อยางไรก็ตามกษัตริยและผูท่ีใชอํานาจจากสวนกลางก็
ไมไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินกวาการดําเนินการตามเศรษฐกิจแบบด้ังเดิมของชาวบาน เนื่องจากชาวบาน
ยังคงมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และสามารถการจัดการพื้นที่ดวยตนเอง เพียงแตตองมีการสงสวยหรือมีการเกณฑ
แรงงานตามระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น  
 ปรากฏการณดังกลาวขางตน สอดคลองกับท่ี  สุรชัย ศิริไกร ไดกลาวไวใน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมอืงลาววา ในระบบเกษตรกรรมของลาวแบบเกา ชาวนาซึ่งอาศัยอยูในหมูบานจะทํานาในที่ดินของตนอยาง
อิสระโดยอาศัยกรรมวิธีแบบด้ังเดิมที่ทํากันมานานหลายรอยป โดยอาศัยแรงงานคนและสัตวเปนหลัก ท่ีสําคัญคือ 
เกษตรกรสวนใหญทํานาเพื่อใชสําหรับบริโภคในครอบครัว ดังนั้นการเกษตรจึงมีลักษณะเพื่อการยังชีพมากกวา
เพื่อการคาและการสะสมทุน นอกจากนี้ชาวนาสวนมากไมรูหนังสือ มีรายไดต่ําและยากจน การสาธารณสุขไมดี 
และอายุโดยเฉลี่ยของประชาชนอยูในเกณฑต่ําเหมือนประเทศดอยพัฒนาอ่ืนๆ (สุรชัย ศิริไกร. 2542: 134)  
 ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบราชอาณาจักรเขาสูระบบสังคมนิยมหลัง ค.ศ. 1975 ผูศึกษา
พบวามีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองการปกครองและทางเศรษฐกิจคร้ังใหญเพื่อปรับเปลี่ยนจาก

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม คือ จากสังคมชาวนาเขาสูเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และมีการเปลี่ยนแปลงอีกอยางตอเนื่อง 
จนกระทั่งไดผอนคลายนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลง พรอมกับการหวนกลับมาสูเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใน
ขั้นที่ 4 ท่ีเคยมีความพยายามกาวผานในครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็กลับยอนมาเปนวิถีการผลิตแบบสังคม
ชาวนาอีกครั้งหนึ่งเชนเดียวกัน 
   

 :  
 “ตองมีความจงรักภักดี ตองฮักบานเกิดเมืองนอน มีตนกําเนิดเปนคนเชื้อชาติลาว มีความซ่ือสัตยสุจริต 
มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติ ซอกฮู1ลัทธิมารกเลนิน เห็นแกประโยชนสวนรวมหลายกวาประโยชนสวนตัว บฉอ
ราษฎรบังหลวง” (มาตรฐานของแกนนําฮากฐานสมาชิกพรรคประจําบาน) 
 กอนปลดปลอยประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบสังคมนิยมในป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) 
หมูบานลาวมีลักษณะการปกครองคลายกับหมูบานในประเทศไทย คือ กลุมคนตางๆ ตั้งบานเรือนอาศัยอยูรวมกัน
เรียกวา “บาน” หรือ “หมูบาน” มี “นายบาน” หรือผูใหญบานเปนหัวหนาการปกครอง หลายหมูบานรวมตัวกัน
                                                           
1 ศึกษาคนควา 
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เรียกวา “ตาแสง” (ตําบล) มี “ตาแสง” (กํานัน) เปนหัวหนาการปกครอง หลายตาแสงรวมกันเปน “เมือง”  มีเจา
เมืองปกครอง หลายเมืองประกอบกันขึ้นเปน “แขวง” โดยมีเจาแขวงเปนผูปกครองสูงสุดภายในแขวง แลวหลาย
แขวงประกอบกันขึ้นเปน “ราชอาณาจักร” ตอมาภายหลังเมื่อ “พรรคประชาชนปฏิวัติลาว” ยึดอํานาจการ
ปกครองจากรัฐบาลแหง “ราชอาณาจักรลาว” การเปลี่ยนการปกครองจึงเกิดข้ึนภายใตการชี้นําอุดมการณทาง
การเมืองของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (พรรคคอมมิวนิสตลาว) ทําใหหมูบานลาวมีการปกครองที่กระชับมากข้ึน
กวาเดิม โดยมีกลุมความรวมมือพื้นฐานตางๆ ของการปกครองแบบสังคมนิยมภายในหมูบาน ท้ังนี้เพื่อการดูแล
อยางเขมงวดกวดขันและปองกันการแทรกซึมทางการเมืองจากฝายจักรวรรดินิยม1 
 ปจจุบันหมูบานลาวมีประชาชนอาศัยอยูประมาณ 180 ครัวเรือน อยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
พรรคบานหรือ “หนวยแกนนําฮากฐานพรรค” มีจํานวนประมาณ 5-7 คนทําหนาท่ีเปน “ผูนําพา” ในเขตกลุม
ของหมูบานตางๆ รวมกันเปนกลุมๆ ละประมาณ 5 หมูบาน แทนตําแหนงตาแสง (ตําบล) เดิมท่ีถูกยกเลิกไป 
หนวยแกนนําฮากฐานพรรคมีเลขาธิการพรรคบานเปนหัวหนา สวนการปกครองภายในของแตละหมูบานยังตองมี
แกนนําฮากฐานของพรรคอีก 1 คนทําหนาท่ีเปน “นายบาน” (ผูใหญบาน) และมีรองนายบานอีก 2 คนแบงเปน
รองคนที่ 1 และคนที่ 2 เปนผูดูแลการปกครองภายในหมูบาน อดีตนายบานคนหนึ่งเลาวา คุณสมบัติของนายบาน
และรองนายบานตองเปนสมาชิกพรรครวมทั้งมี “อายุ 25 ปขึ้นไป มีครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ความรูอานได
เขียนเปน ตั้งถิ่นฐานภูมิลําเนา 3 ปขึ้นเมือ2 พอแม-ประชาชนไวเนื้อเชื่อใจและตองซื่อสัตยสุจริต” นายบานและ
รองนายบานอยูในตําแหนงคราวละ  4 ปดวยการผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพรรคของเมือง
และการคัดเลือกของประชาชนในหมูบาน 
 นอกจากตําแหนงนายบานและรองนายบานแลว ในจํานวน 180 ครัวเรือนของหมูบานยังถูกจัดต้ังดวย
การแบงออกเปนกลุมยอยของกลุมความรวมมือพื้นฐานในหมูบานเรียกวา “หนวยบาน” โดยใหครัวเรือนที่ตั้งอยู
ใกลเคียงกันจํานวนประมาณ 12-13 ครัวเรือนรวมกันเปน “หนึ่งหนวย” ดังนั้นหมูบานลาวจึงมีชาวบานอาศัยอยู
รวมกันดวย “หนวยบาน” ตางๆ จํานวน15 หนวย แตละหนวยมีหัวหนาหนวยดูแล 1 คนและทําหนาท่ีขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการของหนวยบานที่มีหัวหนาหนึ่งคนเปน “เลขาหนวย” และ “รองเลขาหนวย” อีกจํานวน 2 คน ทํา
หนาท่ีผูดูแลหนวยตางๆ ท้ังหมดภายในหมูบาน ท้ังนี้เลขาหนวยกับรองเลขาหนวยตองเปนสมาชิกของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวประจําหมูบานเทานั้นและถูกแตงตั้งมาจากคณะกรรมการพรรคของเมืองอีกทีหนึ่ง ท้ังนี้
คุณสมบัติและมาตรฐานของสมาชิกพรรคตองมี “ความจงรักภักดี ฮักบานเกิดเมืองนอน มีตนกําเนิดเปนคนเชื้อ
ชาติลาว มีความซ่ือสัตยสุจริตตอประเทศชาติบานเมือง มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติ ซอกฮูลัทธิมารกเลนิน เห็นแก

                                                           
1 คนลาวทั่วไปใหความหมาย “จักรวรรดินิยม” คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่นิยมลัทธิทางการเมือง
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย รวมถึงประเทศไทยมักถูกเรียกวา “ศักดินาสยาม” หรือ “ลูกสมุน
อเมริกา” เนื่องจากในอดีตมีนโยบายตอตานลัทธิคอมมิวนิสตลาวเหมือนกัน รวมท้ังการสนับสนุนประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการตอตานขบวนการปเทดลาวอีกดวย 
2 ขึ้นไป 
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ประโยชนสวนรวมหลายกวาสวนตัว บฉอราษฎรบังหลวง” เลขาหนวยและรองเลขาหนวยของหมูบานจึงมีบทบาท
ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เนื่องจากเปนสายการดูแลในระดับลางสุดของหมูบาน และเพื่อใหการควบคุมมี
ความกระชับมากย่ิงขึ้น ตําแหนง “เลขาหนวย” ของหมูบานจึงถูกกําหนดแตงตั้งมาจากตําแหนง “รองนายบาน
คนที่ 1” เทานั้น อีกทั้งตําแหนงรองนายบานคนที่ 1 มีเงินเดือนเปนคาตอบแทนอยูแลวจึงมีเพียงตําแหนงรองเลขา
หนวยเทานั้นที่ไดรับเงินเดือนจากรัฐเดือนละ 110,000 กีบ    
 สวนงานรักษาความสงบสุขเรียบรอยภายในหมูบานอยูภายใตการดูแลของ “ตํารวจบาน” ตํารวจบาน
ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งมาจากคณะกรรมการพรรคของเมือง ในหมูบานลาวมีคณะกรรมการตํารวจบาน
จํานวนทั้งหมด 3 คน ทําหนาท่ีคอยกํากับดูแลปญหาตางๆ ท่ีเกิดภายในหมูบานเชน ปญหาการลักเล็กขโมยนอย 
การทะเลาะวิวาท หรืออันธพาลท่ีกอความรําคาญสรางความเดือดรอนใหกับชาวบานโดยท่ัวไป นอกจากนี้ตํารวจ
บานจะตองทํางานกับสมาชิกท่ีกระจายตัวกันอยูประจําตาม “หนวย” ของหมูบานเรียกวา “ปกส.หนวย” หรือ 
“ปกส. บาน” ยอมาจากคําวา “ปองกันความสงบสุขเรียบรอยประจําหนวย” ดวยการแตงตั้งชาวบานภายในหนวย
ตางๆ หนวยละ 1 คน ในหมูบานลาวประกอบดวยหนวยของบานจํานวน 15 หนวย จึงตองมีท้ังคณะกรรมการ
ตํารวจบานจํานวน 3 คนและสมาชิกของตํารวจบานทําหนาท่ีเปน “ปกส.หนวย” อีกจํานวน 15 คน ท้ังตํารวจ
บานและสมาชิกปกส .หนวยไมมีเงินเดือนตอบแทนเปนประจํารายเดือน แตอาจไดรับเบี้ยเลี้ยงเม่ือทาง
คณะกรรมการพรรคของเมืองเรียกใหเขาไปประชุมสัมมนาหรือ ฝกอบรมตามนโยบายการปองกันรักษาความสงบ
สุขภายในของแตละเมือง  
 งานรักษาความสงบสุขของหมูบานที่อาจเกิดปญหากับภายนอกไดจึงมีการจัดต้ังกลุมทหารอาสาสมัคร

เพื่อลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบรอยประจําหมูบาน ชาวบานนิยมเรียกสั้นๆ วา “ทหารบาน” หรือ “กอง
หลอน” ทหารบานมีหัวหนา 1 คนกับรองหัวหนาอีก 2 คน สวนลูกนองอีกประมาณ 20-30 คนหรือเทากับทหาร
กองหลอนประมาณ 1 หมวด โดยคัดเลือกจากชายฉกรรจในแตละหนวยบานเพื่อเขาสังกัดเปนทหารบานเกือบ
ตลอดชีวิต จะถูกปลดระวางก็ตอเมื่อแกชราเทานั้น ทหารกองหลอนทําหนาท่ี “ปกปกฮักสาปองกันชาด” ดังนั้น
ทหารบานหรือทหารกองหลอนตองมี “จิตใจมุงมั่น เสียสละอดทน บยานบกลัวและมีใจฮักชาด” ทหารบาน
ท้ังหมดไมมีเงินเดือนเปนคาตอบแทนแตอาจมีเบี้ยเลี้ยงเมื่อไดเขาฝกอบรมอุดมการณทางการเมือง ภารกิจ 
ระเบียบวินัยและฝกฝนเรียนรูการใชอาวุธสําหรับการปองกันหมูบาน ทหารบานจึงปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตาม
จิตสํานึกตามอุดมการณของพรรคคอมมิวนิสตท่ีตองคอยดูแลภัยแทรกซึมตางๆ จากพวกจักรวรรดินิยม ทหารบาน
หรือ “กองหลอน” ท้ังหมดจึงถูกแตงตั้งและควบคุมการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการพรรคของเมือง  
 นอกจากงานรักษาความสงบสุขแลว หมูบานลาวยังมีกลุมความรวมมือพื้นฐานอื่นที่จัดต้ังเปน
คณะกรรมการฝายตางๆ ท่ีคอยดูแลและชวยเหลืองานทั่วไป ประกอบดวย คณะกรรมการเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม-สังคม และองคกร “แนวโฮมบาน” 1 ประกอบดวยคณะผูเฒาผูแกท่ีเปนแกนหลัก

                                                           
1 โฮม หมายถึง “รวม” แนวโฮมบานจึงหมายถึงชาวบานผูสูงอายุที่เปนแกนนําหลักของหมูบานและเปนศูนยรวม
ของชุมชนสําหรับการจัดงานที่เกี่ยวของกับจารีตประเพณีอันดีงามของชุมชน 
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หมูบานจํานวน 3 คนที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพรรคของเมือง มีหนาท่ี “เตาโฮม” ลูกบานใหประพฤติ
ปฏิบัติตามฮีตคองหรือจารีตประเพณีอันดีงาม สวนงาน “เวียกกํารวม” 1 ของหมูบานลาวนั้นมีกลุม “สะหะพันแม
หญิงลาว” เปนพื้นฐานของความรวมมือสําคัญในหมูบาน คณะสหพันธแมหญิงบานประกอบดวยหัวหนา 1 คน
และรองอีกจํานวน 2 คน ไดรับการแตงตั้งมาจากคณะกรรมการพรรคของเมือง สวนสมาชิกคนอื่นๆ นั้น “กํา
รวม”2 มาจากหนวยตางๆ โดยผูหญิงที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและครูผูหญิงของหมูบานลาวตองเปนสมาชิก
สหพันธแมหญิงบานทุกคน  
 โครงสรางการเมืองการปกครองทําใหหมูบานลาวกลายมาเปน “หนวยการเมืองและสังคม” ตามระบบ
การปกครองแบบสังคมนิยมยุคใหม ชาวบานถูกจัดต้ังดวยการใหรวมตัวกันเปนกลุมของความรวมมือพื้นฐานตางๆ 
ในหมูบาน ภายใตการควบคุมและดูแลของคณะกรรมการกลุมท่ีตองเปนสมาชิกพรรค มีการควบคุมอํานาจลดหลั่น
ลงมาจากระดับประเทศมาสูแขวง เมือง หมูบานและหนวยบาน เพื่อความรวมมือและชวยเหลือกันดูแลราษฎร
ท่ัวไปอยางใกลชิด คณะกรรมการสวนตางๆ และชาวบานไดถูกเชิญใหเขารวมการอบรมทางการเมืองและสังคมที่
มักจัด “กองประชุม” ขึ้นภายในวัด ระหวางการประชุมสามารถชี้แจงกันไดทุกเรื่อง แตถาหากตกลงกันแลวหาม
นําออกไปวิพากษวิจารณกันขางนอก แมบางครั้งการควบคุมและตรวจสอบอยางเครงครัดของฝายปกครอง จะทํา
ใหชาวบานเกิดความรูสึกไมคอยพอใจมากนัก แตสิ่งหนึ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจน คือ การลดลงของปญหา
อาชญากรรมที่แทบไมมีคดีสําคัญปรากฏใหเห็นเลย โครงสรางการปกครองของหมูบานลาวผูศึกษาแสดงไวใน
ภาพประกอบดังนี้ 
 

                                                           
1 งานสวนรวมของหมูบาน 
2 รวบรวม 
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 1 แสดงโครงสรางการปกครองของหมูบานลาว 
 

  
 ตั้งแตอดีตโครงสรางสังคมของหมูบานลาวเปนสังคมชาวนาที่มีความสอดคลองบางสวนกับวิถีการผลิต

แบบเอเชียและวิวัฒนาการของสังคมในแนวความคิดแบบมารกซิสต เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในชวง 
ค.ศ. 1975 ระบบการเมืองการปกครองสงผลตอการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเปน
แบบสังคมนิยม สวนระบบครอบครัวและเครือญาติ สวนใหญเปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู
รวมกันเปนจํานวนมาก เมื่อหญิงชายแตงงานกันแลวมักเลือกอยูอาศัยกับพอแมของฝายหญิงเปนครอบครัวใหญ 
พรอมๆ กันกับการสะสมเครื่องไมและอุปกรณบานเรือนตางๆ จนกวาจะสามารถปลูกบานเรือนสรางครัวใหมไดจึง
แยกครอบครัวออกไป สวนระบบการสืบทอดมรดกหรือชาวบานเรียกวา “การแบงปนมูน” นั้น ท่ีดินและบานเรือน
ของพอแมมักสืบทอดใหกับลูกสาวคนสุดทอง  
 ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันพบวา ในระดับมหภาคเปนการผสานกันระหวางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมท่ี
เนนกลไกตลาด สวนเศรษฐกิจระดับชาวบานยังคงอยูในระบบเศรษฐกิจของ “สังคมชาวนา” มีระบบพื้นฐานการ

นายบาน (ผูใหญบาน) รองนายบานคนที ่ 2 
 

แนวโฮมบาน 
สหพันธแมหญิงบาน 
กลุมสาวหนุมลาว 
อาสาสมัครบาน (อสบ.) 
 

รองนายบานคนที ่ 1 
 

เลขาธิการพรรคบาน 

คณะกรรมการเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการวัฒนธรรม สังคม 
คณะกรรมการปองกันความสงบ

(ตํารวจบาน (ปกส.หนวย) และ 
ทหารบาน (กองหลอน)) 

หนวย 1 หนวย 2 หนวย 3 หนวย 4 หนวย 5หนวย 6
หนวย 7 หนวย 8 หนวย 9 หนวย 10หนวย 11 
หนวย 12 หนวย 13 หนวย 14 หนวย 15  
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ผลิตและท่ีมาของรายไดทางเศรษฐกิจจากการทํานา ทําสวน ทําการประมงในเซบั้งไฟและแมน้ําโขง ทรัพยสินที่มี
คาและสําคัญท่ีสุด คือ “ท่ีนา” นอกจากนี้ในแมน้ําโขงและเซบั้งไฟยังเหมาะสมสําหรับการจับปลา  
 สวนระบบการเมืองการปกครองนั้น กลาวไดวา กอนปลดปลอยประเทศใน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) 
โครงสรางดานระบบการเมืองการปกครองของหมูบานลาวมีลักษณะคลายกับหมูบานในประเทศไทย ตอมา
ภายหลังเมื่อเปลี่ยนการปกครองทําใหหมูบานมีการปกครองที่อาศัยความรวมมือจากกลุมองคกรตางๆ และอยู
ภายใตการดูแลของคณะกรรมการพรรคบานหรือ “หนวยแกนนําฮากฐานพรรค” ในจํานวน 180 ครัวเรือนของ
หมูบานจึงถูกจัดต้ังดวยการแบงออกเปน “หนวยบาน” แตละหนวยยังมีหัวหนาหนวยบานดูแลอีก 1 คน 
โครงสรางดังกลาวถือเปนระบบการเมืองการปกครองที่คอนขางเขมงวดอยูบนพื้นฐานของการสรางความเปนสังคม

นิยมในประเทศ ดังนั้นหากพิจารณาโครงสรางสังคมของหมูบานลาวในบริเวณปากน้ําเซบั้งไฟ ริมฝงซายแมน้ําโขง 
ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงกลาวไดวา โครงสรางสังคมของหมูบาน
ลาวขางตนถือเปน “กลไก” และ “เครื่องมือ” สําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธของชาวบานกับรัฐหรือ
สวนกลางนับต้ังแตอดีตมา ในปจจุบันการจัดระบบชุมชนหรือองคกรในระดับทองถิ่นท่ีเปนทางการในประเทศลาว
นั้นเปนไปตามกลไกของรัฐที่เชื่อมโยงกับนโยบายการสรางรัฐชาติแบบสังคมนิยม  
 อยางไรก็ตาม ความเปนสังคมนิยมและความเปนทองถิ่นในชุมชนตางๆ ยอมเปนผลผลิตจาก
กระบวนการทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ซับซอนและตอเนื่อง แมรัฐสามารถชี้นําแนวทางของทองถิ่นไดในเรื่อง
ทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในระดับมหภาค แตในสวนของเศรษฐกิจระดับชาวบานยังเปนสิ่งที่อยูใน
จิตสํานึกของคนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสํานึกรวม (Collective consciousness) ท่ีถูกสรางขึ้นจากปฏิสัมพันธทางสังคม 
ดังการนําเสนอในบทความนี้ท่ีชี้ใหเห็นวา แมลาวจะเปนประเทศท่ีมีระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจในระดับใหญ
และการเมืองการปกครองที่สอดคลองตามแนวทางสังคมนิยม แตโดยสํานึกรวมทางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในระดับ
ชาวบานแลวก็ยังคงมีความสืบเนื่องตอจากแนวทางเดิม 
 

 
แกรนท อีแวนส. (2549).   . แปล

โดย ดุษฎี เฮยมอน.  เชียงใหม  :  สํานักพิมพซิลคเวอคม. 
สุรชัย ศิริไกร. (2548). . กรุงเทพฯ. 
สุวิทย ธีรศาศวัต. (2552). . กรุงเทพฯ : มติชน.  
แล ดิลกวิทยรัตน. (2526). (แปล). เวียดนามกบัวิถีการผลิตแบบเอเชีย. . 4 (1) : 1-12; มกราคม-

มีนาคม. 
สุธิดา ตันเลิศ. (2541).   . วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุรพงษ ชัยนาม. (2553). . พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ  : ศยาม. 
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. .    1 

 
 

 การวิจัยทางการบริหารการศึกษาเปนกระบวนการคนควาอยางมีระบบเพื่อมุงสรางองคความรูเพื่อ

นําไปใชแกไขปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษาและพัฒนาเปนทฤษฎีการบริหารการศึกษา การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษามีขอบขายจําแนกเปน 3 ประเภท คือ ยึดทฤษฎีเปนหลัก ยึดการวิจัยเปนหลัก และยึดการปฏิบัติ
เปนหลัก โดยสามารถทําวิจัยในเรื่องตอไปนี้ 1) ผูบริหาร 2) องคกร 3) นโยบายและการวางแผน 4) แรงจูงใจ     
5) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 6) การสรางทีมงาน และ 7) การประเมินโครงการ  
 Research on educational administration is a systematically investigation process for 
aiming to create the body of knowledge ready to be applied for solving problems or 
developing educational administration and is able to develop into an educational 
administration theory.  The scope of research on educational administration comprises 3 types: 
theory-based, investigation-based, and practice-based.  Research can be carried out on these 
themes: 1) administrator, 2) organization, 3) policy and plan, 4) motivation, 5) educational 
resources administration, 6) team building, and 7) project evaluation. 

 
การวิจัยเปนกระบวนการคนควาอยางมีระบบเพื่อใหไดมาซ่ึงองคความรู การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารการศึกษาหรือที่เรียกวาการวิจัยทางการบริหารการศึกษาจึงเปนการวิจัยท่ีมุงสรางองคความรูทางดานการ

บริหารการศึกษา เพื่อที่จะนําองคความรูดังกลาวมาใชแกปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษาและจะนาํไปสูการ
พัฒนาเปนทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาตอไป    
 สําหรับบทความน้ีจะไดนําเสนอเนื้อหาตามลําดับดังนี้ ความหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
ความสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติ ขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 

  
นักวิชาการไดใหความหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  ดังน้ี  
Glatter (1979 : 16 อางถึงใน วิจิตร  ศรีสะอาน และทองอินทร วงศโสธร. 2540 : 19) กลาววาการ

วิจัยทางการบริหารการศึกษา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา การศึกษา

                                                           
1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา ซ่ึงไดแก ชุมชน  และการศึกษาเกี่ยวกับองคการที่ทําหนาท่ีควบคุม 
ดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ   

แฮลเลอรและแนปป (Haller and Knapp. 1985 : 161) กลาววา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
หมายถึงการศึกษาความสัมพันธท่ีเปนรูปแบบระหวางองคประกอบที่พบเห็นเปนประจํา 5 ประการ คือ 1) เนื้อหา
สาระ (Subject matter) 2) ผูเรียน (Learners) 3) ครู (Teachers) 4) สภาพแวดลอม (Milieus) และ 5) 
ผูบริหาร (Administrators)  

วิจิตร ศรีสะอาน และทองอินทร วงศโสธร (2540 : 20) กลาววาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
หมายถึง การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับองคการ ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ และ
สภาพแวดลอม โดยมีจุดเนนที่ภารกิจและกระบวนการทํางานรวมกันในอันท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค  

ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2548 :10 ) กลาววา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรูความจริงในสาขาการบริหารการศึกษาโดยใชวิธีการที่มีระบบ แบบแผน และมีจุดมุงหมายท่ี
แนนอนเพื่อใหไดมาซ่ึงองคความรูทางการบริหารการศึกษาท่ีเชื่อถือได  

จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา การวิจัยทางการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการคนควาหา
ความรูความจริงโดยใชวิธีการที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับผูบริหาร ครู นักเรียน การเรียนการสอน สถาบัน การศึกษาและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานในสถาบันการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค    
 

    
ทฤษฎี (Theory) การวิจัย (Research) และการปฏิบัติ (Practice) ตางมีความสัมพันธกัน  ดังน้ี   
1.     
 ในการวิจัยนั้น นักวิจัยอาจจะเริ่มตนแสวงหาปญหาจากการปฏิบัติ หรือทฤษฎี หรือทั้งสองอยาง 

การเริ่มตนที่ทฤษฎีก็คือการใชทฤษฎีเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  จากกรอบแนวคิดการวิจัยนี้นักวิจัยสามารถ
กําหนดปญหา กําหนดสมมติฐาน กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และทดสอบสมมติฐานไดโดยอาศัยทฤษฎีเปน
หลัก ตัวอยางเชน ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ Bass and Avolio 
(1990 อางถึงใน วาโร  เพ็งสวัสด์ิ.  2549 : 41-44) ท่ีระบุวาประกอบดวยผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) ซ่ึงไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward) และการบริหารแบบวางเฉย 
(Management by Expection) และผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformational  Leadership)  ซ่ึงไดแก  
การสรางวิสัยทัศน (Vision) การสรางบารมี (Charismatic) การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล (Individual 
Consideration) การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) และการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
จากทฤษฎีนี้นักวิจัยสามารถนําไปกําหนดวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการวิจัยได นอกจากนี้ขอคนพบหรือผลการวิจัยท่ี
ไดรับการยืนยันวาถูกตองหรือทําการวิจัยหลายๆ ครั้งก็ใหผลเชนเดิม ในลักษณะนี้ขอคนพบดังกลาวจะนําไปสูการ
พัฒนาทฤษฎี   
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2.      
 การวิจัยจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติเปนอยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยเปนการผลิตความรู  

สวนการปฏิบัติเปนการใชความรู นักวิจัยทางดานการบริหารการศึกษา หรือผูผลิตความรู (Research Producer) 
ไดแก นักวิชาการแขนงตางๆ จะทําหนาท่ีศึกษา คนควา วิจัย แสวงหาและสรางองคความรูเพื่อใชในการแกปญหา 
ในขณะเดียวกันนักปฏิบัติ หรือผูบริโภค (Research Consumer) ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงกลุมนี้จะพยายาม
แสวงหาความรูท่ีผลิตมาใชในการแกปญหาในการบริหารงานของตน  
 การผลิต (การวิจัย) และการใชความรู (การปฏิบัติ) เปนสิ่งคูกัน ซ่ึงสามารถแสดงภาพของความ 
สัมพันธได  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1  ความสัมพันธระหวางผูผลิตความรูและผูใชความรู 

 
จากภาพท่ี  1  อาจกลาวไดวาผูผลิตความรูและผูใชความรูมีความสัมพันธกัน  ดังนี้  
 1)  การปฏิบัติคือแหลงขอมูล  การปฏิบัติเปนแหลงขอมูลของนักวิจัย นักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูปฏิบัติ ถาไมมีการปฏิบัติก็จะไมมีขอมูลท่ีจะนําไปใชในการวิจัย เชน นักวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนยอมตองการขอมูลจากผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอนในโรงเรียน เปนตน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็น
วาการปฏิบัติเปนแหลงขอมูลของนักวิจัย     

 2) ขอคนพบชวยสนับสนุนหรือโตแยงการปฏิบัติ นักวิจัยตองการขอมูลจากนักปฏิบัติเพื่อสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัย นักปฏิบัติตองการขอมูลซ่ึงเปนขอคนพบจากนักวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือใช
แกปญหาการปฏิบัติงาน ขอคนพบที่ขัดแยงกับการปฏิบัติอาจนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง  

 3) ขอเสนอแนะใหแนวทางในการปฏิบัติ โดยท่ัวไปนักวิจัยจะใหขอเสนอแนะสองดาน ดานหนึ่ง
สําหรับผูใชความรู ซ่ึงไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช สวนอีกดานหนึ่งสําหรับผูผลิตความรู ซ่ึง
ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป    

 
 

( ) 
 

 
 

( ) 
 

   
 

 
 

นักจิตวิทยา 
นักสังคมวิทยา 
นักเศรษฐศาสตร 
นักวิชาการการ 
บริหารการศึกษา 
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3.     
 ทฤษฎีจะเปนกรอบของการปฏิบัติ เชน ทฤษฎีสององคประกอบของ Herzberg จะเปนกรอบการ

ปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีใชสําหรับการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีหลักในการดําเนินงาน คือ 1) จัดใหมีสิ่ง
ท่ีสรางความพึงพอใจในงานแกผูใตบังคับบัญชา 2) ขจัดสิ่งที่สรางความไมพึงพอใจในงานใหเหลือนอยที่สุด เปนตน 

จากแนวคิดความสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติท่ีกลาวมาสามารถสรุปเปนแผนภาพได  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  ความสัมพันธระหวางทฤษฎี  การวิจัย และการปฏิบัติ 
 

   
 การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสามารถจําแนกขอบขายออกได 3 ประเภท  ไดแก การยึดทฤษฎีเปน
หลัก  การยึดการวิจัยเปนหลัก และการยึดการปฏิบัติเปนหลัก ซ่ึงแตละประเภทมีผลการศึกษา ดังนี้  
 1.    
 การจําแนกขอบขายโดยยึดทฤษฎีเปนหลักนั้น เปนการใชแนวคิด ทฤษฎีเปนแนวทางในการจําแนก
ขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาพบวานักการศึกษาไดจําแนกขอบขายของทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษาท่ีสําคัญ  ดังนี้    
 ซิลเวอร (Paula Silver. 1983) ไดแบงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาออกเปน 6 กลุม ดังนั้น 
งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาจึงจําแนกเปน 6 กลุม ดังนี้ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับองคการ 2) งานวิจัยเกี่ยวกับ
อํานาจ 3) งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 4) งานวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 5) งานวิจัยเกี่ยวกับบุคคลใน
องคการ และ 6) งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจ  

 
(Theory) 

 
(Research

 
(Practice) 



68

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

 โบยัน (Boyan. 1988 อางถึงใน วิจิตร  ศรีสะอาน และทองอินทร  วงศโสธร.  2540 : 27)  ซ่ึงเปน
บรรณาธิการหนังสือคูมือการวิจัยทางการบริหารการศึกษาของอเมริกัน ไดกลาวถึงขอบขายของหนังสือเลมนี้วา
ประกอบดวย 5 สวน คือ 1) สวนท่ีเกี่ยวกับผูบริหาร 2) สวนที่เกี่ยวกับองคการ 3) สวนที่เกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ 4) สวนที่เกี่ยวกับการเมืองและการกําหนดนโยบาย  และ 5) สวนที่เกี่ยวกับหัวขอพิเศษ   
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel.  2001)  ไดแบงกลุมทฤษฎีการบริหารออกเปน 11 กลุม 
ดังนั้น งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาจึงจําแนกออกได 11 กลุม ดังนี้ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 2) งานวิจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน 3) งานวิจัยเกี่ยวกับอํานาจ 4) งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางของโรงเรียน 5) 
งานวิจัยเกี่ยวกับนักวิชาชีพในโรงเรียน 6) งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ 7) งานวิจัยเกี่ยวกับกลุมการทํางาน 8) 
งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 9) งานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ 10) งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร  และ  11) งานวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงเรียน  
 2.      
 การจําแนกขอบขายโดยยึดการวิจัยเปนหลักนั้น เปนการใชขอคนพบหรือผลของการวิจัยที่ไดเปน
แนวทางในการจําแนกขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีนักการศึกษาไดทําการ
วิจัยไว ดังนี้   
 บุญชม ศรีสะอาด, กาญจน  เรืองมนตรี และสุริทอง ศรีสะอาด  (2541 : บทคัดยอ) ไดวิเคราะห
งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ผลการวิจัยพบวาสามารถจําแนกไดเปน 7 กลุม  เรียงตามอันดับท่ีทํามากไปหา
นอย ดังนี้ 1)  เก่ียวกับการจัดองคการ (Organizing)  2)  เกี่ยวกับการจัดบุคคล (Staffing)  3) เกี่ยวกับความตองการ
และการพัฒนา (Need and Development) 4) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation between 
Variables)  5)  เกี่ยวกับการวางแผน (Planning)  และ 6) เก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation) 
 พิสมร วิญูกุล (2545 : บทคัดยอ) ไดสังเคราะหวิทยานิพนธดานการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทําการศึกษา 5 ดาน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานผูบริหาร ประกอบดวย ทักษะ 
คุณลักษณะ และภาวะผูนํา 2) ดานองคการ ประกอบดวย การปรับตัว การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
การบูรณาการ และการรักษาแบบแผน 3) ดานนโยบายและการเมือง ประกอบดวย นโยบายระดับชาติ นโยบาย
บริหาร และนโยบายเฉพาะกิจ 4) ดานเศรษฐศาสตรและการคลัง 5) ดานหัวขอพิเศษ ประกอบดวย กฎหมาย
การศึกษา และความเสมอภาคทางการศึกษา  
 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2548 : 128-131)  ไดวิเคราะหงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาโดยทําการ
วิเคราะหจําแนกกลุมตามเนื้อหาสาระ ผลการวิจัยพบวามี 6 กลุม คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
การศึกษา 2) งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษา 3) งานวิจัยเกี่ยวกับองคการและการพัฒนาองคการทางการศึกษา 4) งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงมี 8 กลุมเนื้อหายอย ไดแก (1) การบริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานบุคคล (3) 
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ  (4) การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  (5)  การบริหารงาน
กิจการนักเรียนและนักศึกษา (6) การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน (7) การบริหารจัดการ
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นวัตกรรมและสารสนเทศ และ (8) การบริหารเวลา 5) งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบ และการใชหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และเทคนิคการบริหารการศึกษา และ 6) งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลและติดตามโครงการทาง
การศึกษา   
 3.      
 ผูปฏิบัติในการบริหารการศึกษาคือนักบริหารการศึกษา ซ่ึงไดแก ผู อํานวยการโรงเรียน  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อธิการบดี  หรือคณบดี  เปนตน  ผูบริหารเหลานี้ทําหนาท่ีบริหารใน
สถาบันการศึกษาระดับตางๆ ตั้งแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ในการบริหารงานนั้น ผูบริหารยอมปฏิบัติภารกิจทางการ
บรหิารการศึกษาตามกระบวนการบริหารที่เหมาะสม   ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวสามารถจําแนกออกเปน 3 มิติ  ดังน้ี   
 มิติท่ี 1 ระดับของการศึกษา เชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  
เปนตน   
 มิติท่ี  2 ภารกิจในการบริหาร ภารกิจในการบริหารจะขึ้นอยูกับระดับหรือประเภทของการศึกษา  
เชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงภารกิจในการบริหารออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) งานวิชาการ 2) งานบุคคล   
3) งานงบประมาณ  และ 4) งานบริหารทั่วไป   
 มิติท่ี 3 กระบวนการบริหาร  กระบวนการบริหารมีหลายแนวคิด ทฤษฎี  เชน กระบวนการบริหาร
ตามแนวคิดของ Henri  Fayo  ประกอบดวยลําดับขั้นการบริหาร 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) 
การจัดองคการ (Organization) 3) การสั่งการ  (Commanding)  4)  การประสานงาน  (Coordination)  และ 
5) การควบคุมงาน (Controlling)  หรือกระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB ของ Gulick and Urwick มี 7 
ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning)  2) การจัดองคการ (organizing)  3) การจัดคนเขาทํางาน 
(Staffing) 4) การควบคุมงาน (Directing) 5) การประสานงาน (Coordinating) 6) การเสนอรายงาน 
(Reporting)  และ 7) การงบประมาณ (Budgeting)  เปนตน 
 เม่ือนําท้ัง 3 มิติ คือ ระดับของการศึกษา ภารกิจในการบริหาร และกระบวนการทางการบริหารมา
ประกอบกันจะไดแนวคิดเกี่ยวกับขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา กลาวคือ มิติแรกจะเปนระดับของ
การศึกษา การศึกษาแตละระดับมีความแตกตางกัน มีหลักสูตรแตกตางกัน นักเรียนนักศึกษามีวุฒิภาวะแตกตางกัน  
ครูอาจารยมีความแตกตางกัน ดังนั้น เนื้อหาสาระการวิจัยจึงมีความแตกตางกัน  ซ่ึงสามารถจําแนกงานวิจัยตาม
ระดับของการศึกษาได  ดังน้ี   
  1)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย 
  2)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  3)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
  4)  การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 นอกจากนี้ ในแตละระดับหรือประเภทของการศึกษา  มิติทางดานภารกิจ และกระบวนการในการ
บริหารการศึกษา ยังเปนกรอบสําคัญในการกําหนดขอบขายการวิจัยทางการบริหารการศึกษา นักวิจัยอาจจะเนน
ภารกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางหรือเนนกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  การวิจัยท่ี
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จําแนกตามระดับหรือประเภทของการศึกษา เชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เปนตน การวิจัยท่ีจําแนกตาม
ภารกิจในการบริหาร เชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน เปนตน การวิจัยท่ีจําแนกตามกระบวนการ เชน การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนใน
โรงเรียน  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดองคการในโรงเรียน  เปนตน   
 จากการศึกษาขอบขายการวิจัยโดยยึดทฤษฎี  การวิจัย และการปฏิบัติ สามารถสรุปไดวา การวิจัย
ทางการบริหารการศึกษามี 7 ประเภท ไดแก   

1.  ประกอบดวย 1) การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา 2) การวิจัยเกี่ยวกับอํานาจ  
3)  การวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ  4) การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร   

2.  ประกอบดวย 1)  การวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 2) การวิจัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการ  3) การวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคการ 4) การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการ 5) การวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ และ 6) การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพองคการ   

3.  ประกอบดวย 1) การวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และ 2) การ
วิจัยเกี่ยวกับการวางแผน  

4.  
5.  ประกอบดวย 1) การวิจัยเกี่ยวกับการ

บริหารงานวิชาการ  2)  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 3) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 4)  
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 5) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 
6) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 7) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนวัตกรรม
และสารสนเทศ  และ  8) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเวลา 

6.   
7.    

 

  
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  หมายถึง กระบวนการคนควาหาความรูความจริง โดยใชวิธีการที่เชื่อถือได

เกี่ยวกับผูบริหาร ครู นักเรียน การเรียนการสอน สถาบัน การศึกษาและสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินงานใน
สถาบันการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค    

ทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติมีความสัมพันธกัน กลาวคือทฤษฎีจะเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และยัง
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติ ซ่ึงไดแก นักบริหารการศึกษา ผลการวิจัยถาไดรับการยืนยันหรือให
ผลการวิจัยท่ีถูกตองคงเดิมก็จะพัฒนาเปนทฤษฎี นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสามารถนําไปใชในการแกปญหาตางๆ 
ของนักปฏิบัติ เมื่อนักปฏิบัติมีปญหาในการปฏิบัติงานจะใชผลการวิจัย และทฤษฎีมาแกปญหา และยังสามารถนํา
ปญหานั้นๆ ไปวิจัยเพื่อหาคําตอบสําหรับนํามาแกปญหาอีกดวย   
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การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสามารถจําแนกออกได 7 ประเภท ดังนี้ 1) การวิจัยเกี่ยวกับผูบริหาร  
ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา การวิจัยเกี่ยวกับอํานาจ การวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจและการวิจัย
เกี่ยวกับการสื่อสาร 2) การวิจัยเกี่ยวกับองคการ ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ การวิจัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคการ การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพองคการ การวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลองคการ และการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพองคการ 3) การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและ
การวางแผน ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย และการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผน 4) การวิจัยเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ 5) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบดวย การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศ การวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารเวลา  6) การวิจัยเกี่ยวกับการสรางทีมงาน  และ 7) การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  
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เดือนเพ็ญ  นนทะวงษ

ความพึงพอใจในการบริการของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม

เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 

เขต 1
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  1 

  1 
Satisfaction of Receiving Service Given by the Office of   

Nakhon Phanom Educational Service Area 1 Based on the 
Opinion of School Administrators and Teachers under the 

Office’s Supervision 
   1 

. .    2  
 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1  2) เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการ
บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนประเภทแตกตางกัน  4) หาแนวทางที่เหมาะสมในการยกระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน  
จํานวน 382  คน และครูผูสอน จํานวน 3,698 คน รวมทั้งสิ้น 4,080 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 128  คน และครูผูสอน จํานวน 256 คน รวมทั้งสิ้น 384 คน ซ่ึงไดมาโดย
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  มีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ  0.89 และมีคาอํานาจการ
จําแนกระหวาง 0.37 – 0.79 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t-test of Independent Samples) และการทดสอบคาเอฟ (One - way ANOVA)   
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  

                                                           
1 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 

2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึง
พอใจมากกวาครูผูสอน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยครูผูสอนมีความพึงพอใจมากกวาผูบริหารโรงเรียน และแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการอํานวยการและ ดานการบริหารบุคคล โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึง
พอใจมากกวาครูผูสอน สวนดานอื่นๆ พบวาไมแตกตางกัน 3) ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการอํานวยการ  ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการสงเสริมการจัดการศึกษา โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจมากกวา
ครูผูสอน สวนดานอื่น ๆ พบวาไมแตกตางกัน 4) การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอแนวทางยกระดับความพึงพอใจในการ
บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ใน 3 ดาน ไดแก ดานการอํานวยการ ดานการ
บริหารงานบุคคลและดานนโยบายและแผน 

 

Abstract 
  The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of satisfaction from 
receiving service given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 1, 2) to 
compare satisfaction from receiving service given by the Office of Nakhon Phanom Educational 
Service Area 1 based on the opinion of school administrators and teachers, 3) to compare 
satisfaction from receiving service given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service 
Area 1 based on the opinion  of school administrators and teachers who worked in a different 
type of school, 4) to find an appropriate way to upgrading satisfaction from receiving service 
given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 1.  The population of this 
study consisted of 382 school administrators and 3, 698 teachers, totaling 4,080.  A sample 
comprised 128 school administrators and 256 teachers, totaling 384, who were randomly 
selected by multi-stage sampling.  A 5-rating scale questionnaire constructed by this author was 
used as tool for collecting data, whose reliability value was 0.89 and its discrimination power 
values ranged from 0.37 to 0.79.  Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-
test of independent samples and one-way ANOVA. 
 Results of this study were as follows: 

1. Satisfaction as a whole and each aspect from receiving service given by the  
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โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึง
พอใจมากกวาครูผูสอน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยครูผูสอนมีความพึงพอใจมากกวาผูบริหารโรงเรียน และแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการอํานวยการและ ดานการบริหารบุคคล โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึง
พอใจมากกวาครูผูสอน สวนดานอื่นๆ พบวาไมแตกตางกัน 3) ความพึงพอใจในการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกประเภทของโรงเรียน โดยรวมพบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการอํานวยการ  ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการสงเสริมการจัดการศึกษา โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจมากกวา
ครูผูสอน สวนดานอื่น ๆ พบวาไมแตกตางกัน 4) การวิจัยครั้งนี้ไดเสนอแนวทางยกระดับความพึงพอใจในการ
บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ใน 3 ดาน ไดแก ดานการอํานวยการ ดานการ
บริหารงานบุคคลและดานนโยบายและแผน 

 

Abstract 
  The purposes of this study were: 1) to investigate a degree of satisfaction from 
receiving service given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 1, 2) to 
compare satisfaction from receiving service given by the Office of Nakhon Phanom Educational 
Service Area 1 based on the opinion of school administrators and teachers, 3) to compare 
satisfaction from receiving service given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service 
Area 1 based on the opinion  of school administrators and teachers who worked in a different 
type of school, 4) to find an appropriate way to upgrading satisfaction from receiving service 
given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 1.  The population of this 
study consisted of 382 school administrators and 3, 698 teachers, totaling 4,080.  A sample 
comprised 128 school administrators and 256 teachers, totaling 384, who were randomly 
selected by multi-stage sampling.  A 5-rating scale questionnaire constructed by this author was 
used as tool for collecting data, whose reliability value was 0.89 and its discrimination power 
values ranged from 0.37 to 0.79.  Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-
test of independent samples and one-way ANOVA. 
 Results of this study were as follows: 

1. Satisfaction as a whole and each aspect from receiving service given by the  
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Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 1 based on the opinion of school 
administrators and teachers under the Office’s supervision was at the medium level. 

2. Satisfaction as a whole from receiving service given by the Office of Nakhon  
Phanom Educational Service Area 1 based on the opinion of school administrators and teachers 
under the Office’s supervision was found significantly different at the .01 level.  School 
administrators had more satisfaction than teachers.  As each aspect was considered, there was 
found a significant difference at the .05 level in the aspect of supervision, following-up, and 
educational management evaluation.  Teachers had more satisfaction than school 
administrators did.  A significant difference was found at the .01 level in the aspects of directing, 
and personnel management.  Administrators had more satisfaction, whereas no difference was 
found in other aspects. 

3. Satisfaction as a whole from receiving service given by the Office of Nakhon  
Phanom Educational Service Area 1 based on the opinion of school administrators and teachers 
under the Office’s supervision, who worked in a different type of school was found significantly 
different at the .01 level.  As each aspect was considered, there was found a significant 
difference at the .01 level in the aspects of directing, personnel management and promoting 
educational management.  School administrators were found that they had more satisfaction 
than teachers.  Other aspects were found not different. 

4. This study proposes a way to upgrading satisfaction from receiving service  
given by the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 1 in 3 aspects like: directing, 
personnel management, and policy and plan. 
 
 

 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ถือเปนกฎหมายแมบทของการปฏิรูปการศึกษาครบ
วงจรเนนหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด มีจุดมุงหมายเพื่อใหการศึกษาเปนภารกิจพ้ืนฐานสําคัญตอการพัฒนา  
และสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2545 ได
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิรูปโครงสรางการบริหารราชการ มีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระบุไวในมาตรา 37 ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหนาท่ีใน
การดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และมาตรา 63 ใหโอน
บรรดาอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรม
วิชาการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ และบรรดาอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  7  กรกฎาคม  2546  เปนตนไป 
 ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนประสานงาน
และกํากับ ติดตามสถานศึกษาใหจัดการศึกษาใหแกผูเรียนอยางมีคุณภาพ  และมีเปาหมายหลักเพื่อเปนองคกรที่มี
ระบบและมีกลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกเปน 6  
กลุม ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยกลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษากําหนดใหมีระยะเวลา 3 ป ในการยุบรวมอัตรากําลังบุคลากร และแตงตั้งใหเปน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งสามารถขอแตงตั้งเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไดหากมี

ความประสงคและตําแหนงที่ขอเปนตําแหนงวาง  การปฏิรูประบบราชการโดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2548 (ก.พ.ร. 2546 : 39) ในมิติดานคุณภาพการ
ใหบริการประกอบดวยประเด็นสําคัญดังนี้  1) ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  2) ความพึง
พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ 3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มิติดานคุณภาพการใหบริการ
เปนมิติท่ีมีความสําคัญสงผลตอการทํางานท่ีใหผลการดําเนินการทํางานที่ดี เพราะกระบวนการทํางานที่ดียอม
สงผลใหการดําเนินงานของสวนราชการและบุคลากรมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางเปนระบบ ซ่ึงรวมถึงผล
ดําเนินการดานคุณภาพ ผลิตภาพ อัตรานวัตกรรม และรอบเวลาการทํางานใหผลการดําเนินงานที่ดีสงผล
ใหบริการแกผูรับบริการดีขึ้นดวย  
 ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงมีผลสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการในดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงานใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูรับบริการ และเพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการปรับปรุงระบบราชการของสํานักงานขาราชการพลเรือนที่ตองการเปลี่ยน

บทบาทของระบบราชการจากการปกครอง ตรวจสอบ และควบคุมมาเปนการใหบริการ กํากับดูแล สงเสริมและ
อํานวยความสะดวก รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผลแทน ทําใหเกิดการศึกษาความพึงพอใจในการบริการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนและครูผูสอน ซ่ึงเปน
กลุมบุคคลสวนใหญท่ีรับบริการจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยตรง เพื่อประโยชนในการ
วางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการสถานศึกษาในสังกัดตอไป 
 

 
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ท่ีปฏิบัตงิานในโรงเรียนประเภทแตกตางกัน  
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 4.  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการยกระดับความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต  1 
 

 
 1. ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 อยูในระดับปานกลาง 
 2.  ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  แตกตางกัน  
 3. ความพึงพอใจที่มีตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนประเภทตางกัน มีความแตกตางกัน 
 

 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  สถานภาพของกลุมตัวอยางและประเภทของโรงเรียน 
 1.  สถานภาพ  แบงออกเปน  2 สถานภาพ  ดังน้ี 
  1.1 ผูบริหารโรงเรียน 
  1.2 ครูผูสอน 
  2.  ประเภทของโรงเรียน แบงเปน 3 ประเภท  คือ 
 2.1 ชวงชั้นที่ 1 - 2 
 2.2 ชวงชั้นที่ 1 - 3  
 2.3 ชวงชั้นที่ 3 - 4  
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ซ่ึงผูวิจัย
ไดยึดตามกรอบอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง วาดวยการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.2546  ดังนี้ 1) ดานการอํานวยการ 2) ดานการบริหารงานบุคคล 3) ดานนโยบายและ
แผน 4) ดานการสงเสริมการจัดการศึกษา 5) ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ 6) ดาน
การตรวจสอบภายใน 
 

 
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 382 คน และครูผูสอน จํานวน 3,698  
คน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ปการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 4,080 คน   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 128  คน และครูผูสอน จํานวน  
256  คน  รวม 384 คน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Sampling) กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามตารางของเคร็จซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and  Morgan.  1970 : 608 อางถึงใน วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  
2550 : 152) 
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  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานการตรวจสอบและแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ จากน้ันนําไปทดลอง
ใชกับผูบริหารโรงเรียนและครู  จํานวน 60 คนจาก 20โรงเรียน ในเขตอําเภอทาอุเทน แบบสอบถามมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.89  
 

 
  ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และสงหนังสือถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุม
ตัวอยางในจังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บแบบสอบถาม ผูวิจัยติดตามดวยตนเอง ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 374 ฉบับคิดเปนรอยละ 97.40 
 

    
  1. สถานภาพและประเภทของโรงเรียนวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ เสนอในรูป
ของตารางประกอบความเรียง 
  2. ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  วิเคราะหโดยหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1  จําแนก
ตามสถานภาพ วิเคราะหโดยหาคาที (Independent Samples test) 
  4. เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  จําแนก
ตามประเภทของโรงเรียน วิเคราะหโดยหาคาเอฟ (One - Way ANOVA) 
 

 
 1. ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ตามการรับรูของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง   
 2. ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยรวมพบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พิจารณารายดาน  
พบวา  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และดานการอํานวยการ ดานการบริหารบุคคล สวนดานอื่นๆ พบวา 
ไมแตกตางกัน 
  3. ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จําแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวม พบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการอํานวยการ ดาน
การบริหารงานบุคคลและดานการสงเสริมการจัดการศึกษา สวนดานอื่น ๆ พบวา ไมแตกตางกัน  
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  4. แนวทางยกระดับความพึงพอใจตอบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  จํานวน 
3 ดาน  ไดแก  ดานการอํานวยการ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานนโยบายและแผน  
 

 
 1. สมมติฐานขอที่ 1 ท่ีวา “ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 
1  อยูในระดับปานกลาง” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ท้ังนี้เนื่องจาก ดานการอํานวยการเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหาร
องคกร ประสานงาน และใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตางๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจอํานาจหนาท่ีไดอยางเรียบรอย  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล
ขาวสาร  เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา เพื่อให
สถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงประกอบไปดวยกลุม
งาน 4 กลุมไดแก  กลุมงานบริหารทั่วไป  กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมงานประสานงาน กลุมงานบริหารการเงิน
และสินทรัพยและงานที่ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนเขามาใชบริการและมีการติดตอประสานงานเปนประจํา คือ 
กลุมงานอํานวยการ โดยมีความคิดเห็นวา ขั้นตอนในการใหบริการยังไมคลองตัว มีความซับซอน ระยะเวลาในการ
ใหบริการมีจํากัด ในบางเวลาไมมีเจาหนาท่ีอยูทําหนาท่ี กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งานการเงิน ซ่ึงทําหนาท่ีรับเงิน  เบิกเงิน จายเงิน  รักษาเงิน  นําเงินสงคลัง และเก็บรักษาเงินเหลื่อมป พัสดุ  ซ่ึง
ตองดูแลเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  และใหคําแนะนําเรื่องการจัดซ้ือจัดจางใหแกโรงเรียน ตลอดจนเรื่องตางๆ  ท่ี
เกี่ยวของกับเงินของบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ งานการเงินนี้เปนงานที่ตองใช
ความละเอียด ถี่ถวน ถูกตอง แมนยําและโปรงใส อีกท้ังบุคลกรท่ีทํางานเกี่ยวกับการเงินบัญชีตัวเลข จะทํางาน
ผิดพลาดไมได  ทําใหเจาหนาที่เครงเครียดในการทํางาน ทําใหผูมาติดตอเพ่ือขอรับบริการเห็นวาเจาหนาท่ีมี
หนาตาไมย้ิมแยมแจมใส  อีกท้ังขั้นตอนในการตรวจทานขอมูลตองทําหลายรอบ ทําใหผูท่ีมาติดตอขอรับบริการมี
ความคิดเห็นวา  กลุมอํานวยการมีขั้นตอนการใหบริการที่คอนขางยุงยาก ใชเวลานาน สวนดานการบริหารงาน
บุคคล ประกอบดวย งานธุรการ กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง กลุมงานสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุมงานพัฒนาบุคลากร และกลุมงานวินัยและนิติการ 
เกี่ยวของกับผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ผูมารับบริการสวนใหญจะมาใชบริการท่ีงาน
บุคลากร ซ่ึงเริ่มต้ังแตมีการบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนาตนเองโดยการไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
และการศึกษาตอ การเกษียณราชการ  ตลอดจนการมีคดีความตางๆ จะเห็นไดวางานบุคลากรเปนกลุมงานท่ีมี
ขอบขายการทํางานที่กวาง  มีงานมาก เจาหนาที่ไมเพียงพอ ก็อาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดนอยลง ไม
ทันเวลา  ไมทันความตองการของผูมาขอรับบริการ  หรืออาจเกิดจากเจาหนาท่ีท่ีเปนเจาของเรื่องลาปวยหรือลา
กิจ  ดวยเหตุนี้ทําใหผูขอรับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  เพราะงานในสํานักงาน  เจาหนาท่ีแตละคน
จะรับผิดชอบงานของตนเอง  รูเฉพาะเรื่องที่ตนเองทํา เมื่อมีผูมาติดตอในเรื่องของเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมงาน
ไมอยูก็ทําไดแตรับเรื่องไว และชี้แจงใหฟงถึงเหตุผล ความจําเปน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการในการ
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ใชบริการไดทันใจ สวนงานดานอื่นๆ นั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาไมคอยไดไปใชบริการหรือใชบริการแตนอย 
ทําใหมีความพึงพอใจตองานอื่นๆ ในระดับท่ีสูงกวา ซ่ึงสอดคลองกับ นิเวศน  ชายสวัสด์ิ (2548 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 อยูในระดับปานกลางและสอดคลองกับการวิจัยของ สุพจน สอนวงแกว (2550 : บทคัดยอ) เรื่อง
ความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 
6 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการอํานวยการ ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดานการสงเสริมการจัด
การศึกษา ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคลและดานการตรวจสอบภายใน 
  2. สมมติฐานขอที่  2  ท่ีวา “ความพึงพอใจตอการบรกิารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม 
เขต  1  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  แตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01  โดยผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครพนม เขต 1 มากกวาครูผูสอน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก งานดานตางๆ ในสํานักงาน
ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะใกลชิดและรูจักกับผูบริหารโรงเรียนเปนสวน

ใหญ เพราะผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาไปติดตอราชการที่สํานักงานเขตพื้นที่เปนประจํา  ทําใหเจาหนาท่ีรูจัก 
ผูบริหารโรงเรียนเขาใจและรับทราบขอบขายงาน ตลอดจนข้ันตอนกระบวนการในการทํางานของเจาหนาท่ี
มากกวาครูผูสอน  อีกท้ังผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากผูบริหารของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเปนประจําทุกเดือนทําใหเขาใจภาวะการทํางานของเจาหนาท่ีในสํานักงานวาชวงเวลาใดเจาหนาท่ี

จะมีงานอะไร  มากนอยเชนไร  เชน  ถาใกลถึงเดือนตุลาคมและเดือนเมษายน เจาหนาท่ีของงานบุคลากรจะมีงาน
มากเกี่ยวกับการเตรียมเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู ถาเงินโบนัสมาก็จะตองทําเงินโบนัสใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ถาเปนชวงเทศกาลการแตงตั้งโยกยาย ก็จะมีคําขอยายของบุคลากรทุกคนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเขามา การทํางานของเขตพื้นที่การศึกษายังเปนการทําหนาท่ีแบบศูนยรวม จึงทําใหระบบการ
ทํางานหลายๆ  อยางยังไมเปนที่พอใจของผูมาขอใชบริการ สวนครูและบุคลากรทางการศึกษาคนอื่นๆ  ก็จะเขา
มาติดตอเพื่อขอรับบริการในเรื่องตางๆ เปนบางครั้งบางคราว ทําใหไมมีความใกลชิด ไมเขาใจกระบวนการทํางาน
ของเจาหนาท่ี  ทําใหเกิดความรูสึกวา ขั้นตอนการทํางานหรือการใหขอมูลขาวสารตางๆ  ของเจาหนาท่ีใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในดานตางๆ ไมทันแกความตองการ อันเปนผลใหผูบริหารโรงเรียนและครูมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  แตกตางกัน โดยผูบริหารโรงเรียนมีความ
พึงพอใจมากกวาครูผูสอน 
  3. สมมติฐานขอที่ 3 ท่ีวา “ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต  
1 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนประเภทตางกันมีความแตกตางกัน” 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  ตามความ
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คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จําแนกตามประเภทของโรงเรียน โดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .01  โดยผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 2  มีความพึงพอใจ 
มากกวา ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 1 – 3 เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ดานการอํานวยการ โดยผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 – 4  มีความพึงพอใจ มากกวาผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ี
เปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 2  และผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นท่ี 1 – 2 มีความ
พึงพอใจ มากกวาผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 3 ในดานการ
บริหารงานบุคคล  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01  โดยผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 2  มีความพึงพอใจมากกวาผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน
ท่ีเปดสอนชวงชั้นที่ 3 – 4 และชวงชั้นที่ 1 – 3 ในดานการสงเสริมการจัดการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01  โดยผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 2 และ
ชวงชั้นที่ 1 – 3  มีความพึงพอใจมากกวา ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 3 
– 4 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้เนื่องจาก กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ในป พ.ศ. 2546  ไดมีการรวม
การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษามาอยูในหนวยงานเดียวกัน  โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแตละ
เขตดูแลโรงเรียนทุกโรงเรียน  โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีขนาดตางกัน  มีรูปแบบการจัด
การศึกษาที่ตางกัน  เชน โรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 1 – 2 เปนโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 1 – 3 เปนโรงเรียนที่เปดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษา และโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 – 4 เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ซ่ึง
โรงเรียนเหลานี้แตกตางกันในดานงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แตกตางกันในดานทรัพยากรตางๆ ท่ีไดรับการ
จัดสรร  ทําใหผูบริหารโรงเรียนหรือครูท่ีอยูในโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชั้นที่ 1 – 2  ซ่ึงสวนใหญเปนโรงเรียนไดรับ
การจัดสรรทรัพยากรนอยกวา ทําใหมีธุระในการติดตอประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่นอยกวา จึงทําใหมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน สงผลใหมีความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ท่ี
แตกตางกัน 
 

 
  
 1. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  
ดานการอํานวยการมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ควรมีการนําผลการวิจัยแจงใหเจาหนาท่ีทราบ และจัดการประชุม  
ระดมความคิดเห็นเพือ่หาทางแกไขใหการบริการดีขึ้น มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหรือการติดตองาน
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เพื่อทําความเขาใจถึงขั้นตอน กระบวนการตาง ๆ ในการติดตอ
ประสานงานในงานที่ เกี่ยวของกับทุกกลุมงาน ท้ังนี้ เพื่อใหการทํางานและการบริการมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 
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 2.  จากผลการวิจัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผูปฏิบัติงาน โดย
การฝกอบรม หรือการเพิ่มขวัญกําลังใจ และสรางความตระหนักแกเจาหนาท่ีในเรื่องการใหความสําคัญตอการ
ใหบริการที่มุงเนนคุณภาพ 
 3. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจตอการบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเกือบทุกดาน คือ การใหบริการดวยความใสใจ กระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ  
ดังนั้น ผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกระตุนในเรื่องสํานึกของการใหบริการแกเจาหนาท่ี หรือแกไข
ปญหาโดยการมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ คอยตอนรับ ติดตอประสานงานระหวางเจาหนาท่ีกับผูมาขอรับบริการใน
ทุกกลุมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใหดีย่ิงขึ้น        
  
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในแตละกลุมงาน เพื่อจะไดทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทํางานของเจาหนาท่ีแตละคน  แตละฝายเพื่อเปนแนวทางในพัฒนาการทํางานที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานในแตละกลุมงานหรือแตละฝาย เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการทํางานที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 3. ควรนําแนวทางในการยกระดับการบริการที่ไดเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ไปใชเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
 4. ควรมีการศึกษาสภาพ ปญหาในการติดตอเพื่อขอรับบริการจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช
กลุมตัวอยางทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).  (2546).  

.  กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาระบบราชการ. 
นิเวศน  ชายสวัสด์ิ. (2548). 

  5. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
วาโร  เพ็งสวัสด์ิ. (2550).  .  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 
สุพจน  สอนวงแกว. (2550). 

  6. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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ลฎาภา  ศรีพสุดา

คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร

ที่พึงประสงคในภูมิภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน
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The desirable attributes of Neu arts in the upper  
Northeastern region 

 
   1 

 
 

 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็น

ของผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท้ังภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับคุณลักษณะนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตามตัวแปรเพศ อายุ ประสบการณการทํางานและประสบการณการทํางาน
เกี่ยวกับสื่อมวลชน การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสม กลุมตัวอยางเลือกจากผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรแบบ
เจาะจง จํานวน 20 คน  และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 294 คน  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และ การทดสอบเอฟ (f-test)  
 ผลการศึกษาพบวา 1) คุณลักษณะนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ คือ มี
บุคลิกภาพท่ีมีความอดทน คลองตัว เขาถึงบริบททองถิ่นตนเองกับประเทศลาวและเวียดนาม มีความเปนสากล มี
ความรูแบบสหวิทยาการ มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อนบาน ความสัมพันธระหวางประเทศ ยุทธศาสตร
และนโยบายชาติ มีทักษะการใชภาษา การทําวิจัย และรูจักหวงแหนและเชิดชูเอกลักษณวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบตอสังคม เปนกลาง ซ่ือสัตยตอวิชาชีพ 2) ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีมีเพศ อายุและประสบการณการ
ทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคไมแตกตางกัน แต
ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร

ท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 
 
 
 

                                                           
1 นักประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 
The research aims 1) to study the desirable attributes of Neu arts in the opinion of the 

academic and vocational experts in the upper Northeastern region. 2) to compare the personal 
attribute of a person who employ the graduates of Communication Arts both in governmental 
and private sectors about the desirable attributes of Neu arts in the upper Northeastern region. 
The research is quantitative and qualitative research. The sample were specific chosen from the 
20 experts in Communication Arts and 294 people are both in governmental and private sectors 
who employ the graduates with Communication Arts. The tools used in this study were in-
depth interviews and questionnaires. The statistic used in data analysis was frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The results found 1) the desirable attributes of Neu Arts according to the opinion of 
the experts agreed that Neu Arts’ personality should be patient and active and able to reach 
self-local environment  with Laos and Vietnam. They should be internationalism and should 
have interdisciplinary knowledge. They should have the knowledge of neighbor local culture, 
international relation, national strategy and policy. They should have the skill of language use, 
researching and they should highly value  and praise on culture. They should be responsible for 
the society, be neutral and be honest to the vocation.   2) the differences of gender, age and 
mass media working experience of a person who employs the graduates with Communication 
Arts caused the opinions on the desirable attributes of Neu Arts to be not different.  Considering 
on the different working experience found that a person who employs the graduates has 
different opinion on desirable attributes of Neu arts to one and others.  
 

 
นิเทศศาสตร (Communication Arts) เปนศาสตรท่ีมุงผลิตบุคลากรไปทําหนาท่ีสื่อมวลชน มีบทบาท

เปนผูประสานเชื่อมโยงองคประกอบตางๆ ในสังคม และเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณชน ซ่ึงเปนภารกิจที่สงผล
กระทบตอสังคมโดยรวมท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้สื่อมวลชนยังมี
บทบาทสําคัญในการเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูความเขาใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนขององคกร สถาบัน กับกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ และยังมีบทบาทในการชี้นําสังคมสรางความ
เปลี่ยนแปลงไดท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตองมีความรับผิดชอบตอสังคม   
 ผูประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตรในปจจุบันจะตองมีความรู ทันตอเหตุการณ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคกรสื่อมวลชนเองก็มีการแขงขันกันตลอดเวลา แมจะ
เปนองคกรธุรกิจท่ีทํางานดวยอุดมการณแตใชวาจะไมแสวงหาผลกําไรเหมือนกับองคกรธุรกิจอื่น แตกตางเพียงแต
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ตัวสินคาที่ผลิตเปนขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อใหผูรับสารมีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นผู
ประกอบวิชาชีพดังกลาวจึงตองมีความรู ความเขาใจ มีไหวพริบ มีเทคนิคในการทํางาน เปนคนทันสมัย รับผิดชอบ
ตอสังคมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงคุณลักษณะของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวสถาบันการศึกษานับวามีบทบาท
สําคัญย่ิงในการหลอหลอมบัณฑิตเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพเพื่อสังคมสวนรวมทั้งขาราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนประกอบธุรกิจสวนตัว   

จากความสําคัญดังกลาวทําใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกภูมิภาค 
เปดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการใชบัณฑิต โดยอาจมีการตั้งชื่อใหแตกตางกัน เพื่อเปน
เอกลักษณของแตละมหาวิทยาลัย (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 
2552) แตลักษณะโดยภาพรวมก็คลายกันอาจจะแตกตางกันบางในเรื่องหลักสูตร เนื้อหาวิชา ปรัชญาการเรียนการ
สอน เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและคงไวซ่ึงมาตรฐานการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ตลอดจนบริการวิชาการ การวิจัยหาองคความรูมาบูรณาการรวมกับภูมิปญญาชาวบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยาง
ย่ังยืนมากวา 45 ป ปจจุบันเปดสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต    
นิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต แตยังไมมีการเปดสอนหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของกับศาสตรแหงการสื่อสาร ไมวาจะเปนหลักสูตรนิเทศศาสตรหรือสื่อสารมวลชน นอกจากนี้
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาคดังกลาวไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ก็ยังไมมีการเปดสอนแตอยางใด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครจึงมีโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตรในระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อ
ผลิตบัณฑิตดานนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมสูสังคมทองถิ่นและประเทศไทย ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 จากหลักการและเหตุผลดังที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยไดพิจารณาวา การศึกษาคุณลักษณะของนักนิเทศ
ศาสตรท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะเปนประโยชนและเปน
แนวทางในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน และผลิตนักนิเทศศาสตรยุคใหม
ท่ีมีความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถประยุกตใชไดอยางมีศิลปะในการปฏิบัติ สอดคลองกับบริบทของสังคม ตรง
ตามความตองการใชนักนิเทศศาสตรของสถานประกอบการ และรวมพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ อยางแทจริง 
 

 

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคในความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
วิชาชีพในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีตอ
คุณลักษณะนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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 1.  ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึง
ประสงคแตกตางกัน 
 2.  ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึง
ประสงคแตกตางกนั 
 3. ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนัก
นิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 

4. ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคแตกตางกัน 
 

 

การวิจัยนี้ศึกษาคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โดยสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือทราบความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตร ดานวิชาการและวิชาชีพ ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรจาก
ภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  
 

  
1.  

   แบงเปน 2 กลุม  ดังนี้ 
  กลุมท่ี  1  ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีใชบัณฑิตนิเทศศาสตรโดยตรงในเขตจังหวัดสกลนคร  
นครพนม และมุกดาหาร จํานวนทั้งสิ้น 1,200 คน   
  กลุมที่  2  ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานนิเทศศาสตรไดแก อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนที่เปดสอนดานนิเทศศาสตร ท้ังในสวนกลางและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งสิ้น  33 คน
และผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทางวิชาชีพ ไดแก ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานดานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ใน
เขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร 
   แบงเปน 2 กลุม  ดังนี้ 
  กลุมท่ี 1 ผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีใชบัณฑิตนิเทศศาสตรโดยตรง หาขนาดตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกนที่ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ขนาด
ตัวอยางอยางนอย 291 ตัวอยาง  เลือกตัวอยางแบบเจาะจง คือ เปนผูบริหารระดับกลางข้ึนไปท่ีรับผิดชอบงาน
ดานนิเทศศาสตรและมีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 3 ป  
  กลุมท่ี 2 ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทางวิชาการและผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทาง
วิชาชีพ  ขนาดตัวอยาง  20 ตัวอยาง  เลือกตัวอยางแบบเจาะจง ดังนี้ ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทางวิชาการ
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ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีประสบการณสอนดานนิเทศศาสตรไมนอยกวา 10 ป ผูทรงคุณวุฒิ
ดานนิเทศศาสตรทางวิชาชีพตองเปนผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานดานนิเทศศาสตรหรือสื่อมวลชนในแตละแขนง

มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
 2.  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลจากผูบริหารองคกรภาครัฐและภาคเอกชน  
ประกอบดวย คําถาม 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคของหนวยงาน และตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จางงานนักนิเทศศาสตรของหนวยงาน 
 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ สําหรับสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทางวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทางวิชาชีพ 
 3.   

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริหารองคกรภาครัฐและภาคเอกชนโดยวิธีสัมภาษณ

ดวยตัวเอง และสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณียโดยระบุการสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย การ
เก็บขอมูลสวนนี้ไดขอมูลท่ีครบถวน รวม 294 ตัวอยาง สําหรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ดําเนินการโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางที่กําหนดไว จํานวน 20 ตัวอยาง   

 4.  
   ใชสถิติ  ดังน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ลักษณะของขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนัก
นิเทศศาสตร รวมถึงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจางงานนักนิเทศศาสตรขององคกร 
 2. สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบที (t-test) สําหรับทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของขอมูล 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน และการทดสอบเอฟ (F-test) สําหรับทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของขอมูลมากกวา 2 กลุม หากผลการทดสอบพบความแตกตางกัน ใชสถิติ LSD (Least significant 
difference)  ทดสอบความแตกตางรายคู โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ นํามาวิเคราะหเนื้อหา 
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 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรทางวิชาการและทางวิชาชีพนิเทศศาสตรเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงค มีดังนี้   

1.                  
    1.1  

 1.1.1 ดานบุคลิกภาพ มีบุคลิกเชื่อมั่นในตัวเองสูง แตบางทีการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพไดรับ
อิทธิพลจากสื่อตาง ๆ มากกวามาจากองคความรูในดานนิเทศศาสตรเนื่องจากบุคลากรดานนี้สวนมากไมไดจบมา
จากสายงานนี้โดยตรง มาทํางานดานนี้เนื่องจากความชื่นชอบอาศัยประสบการณ     
 1.1.2 ดานความรู ไมมีความรูดานภาษาไทยและภาษาถิ่นอยางถองแท  ตองมีการพัฒนาความรู
ทางดาน IT และศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลาในทุกๆ เรื่องที่จะนําเสนอขอมูลขาวสาร    
  1.1.3 ดานทักษะวิชาชีพ บุคลากรที่จบมาไดรับองคความรูในเนื้อหาวิชาไมครบถวน ไมลึกซ้ึง 
ขาดความเปนนักวิชาชีพที่แทจริงหรือขาดความลึกซ้ึงในความเปนนักนิเทศศาสตร ทําใหขาดทักษะวิชาชีพเมื่อมา
ปฏิบัติงานจริง และ ตองมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะรับผิดชอบตอการนําเสนอขอมูล เนื่องจากกลุมผูรับ
ขอมูลมีการเรียกรองสิทธิมากข้ึน ดังนั้นจึงตองมีทักษะทางวิชาชีพและตองระมัดระวังการนําเสนอทั้งเรื่องภาพ 
เนื้อหาและความถูกตอง 
  1.1.4 ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  นักนิเทศศาสตรในสังคมปจจุบันมีบทบาทของเกี่ยวกับ
ผลประโยชนมากข้ึน ตองมีการแขงขันเพื่อผลประโยชนขององคกร  สงผลใหนักนิเทศศาสตรไดรับการแทรกแซง
จากอิทธิพลบางอยาง ดังนั้นสิ่งที่หนวยงานหรือสถาบันท่ีผลิตนักนิเทศศาสตรควรตระหนักและหาทางสงเสริม คือ
ตองสรางจิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกบุคลากรใหมากท่ีสุด 

  1.2  

  1.2.1 ดานบุคลิกภาพ ตองเปนคนที่มีความกระตือรือรน ตองพรอมที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มี
บุคลิกเปนผูนํา และมีความออนโยน 
  1.2.2 ดานความรู ควรเรียนดานนิเทศศาสตรมาโดยตรง จะทําใหรูหลักวิชาการ ขอบขาย และ
สามารถทํางานสําเร็จลุลวงไดดวยดี รวมถึงในอนาคตเปนยุคสารสนเทศและการสื่อสาร การแขงขันในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว นักนิเทศศาสตรตองมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกดาน 
  1.2.3 ดานทักษะวิชาชีพ ตองมีการทํางานที่สรางสรรค ทําแลวกอใหเกิดประโยชนและสามารถ
นําไปใชตอไปไดอีก ใชวิชาชีพอยางรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติและควรมีความรูนอกเหนือจากความ
บันเทิง 
  1.2.4 ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ตองมีศีลธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สถานศึกษาที่ผลิตนัก
นิเทศศาสตรนอกเหนือจากการสอนความรูในวิชาชีพแลว ตองสอนสิ่งที่พึงระวังดวย เชน กฎหมาย จริยธรรม เพ่ือ
สรางภูมิคุมกันกอนที่จะเปนนักสื่อสารมวลชน   
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 1.3  

  1.3.1 ดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย ภาษาที่ใชในการสื่อสาร การนําเสนอที่ผิดเพี้ยน การ
แสดงออกดานทาทาง แววตา น้ําเสียง ไมเหมาะสม  และไมกลาแสดงออก ขาดความคิดสรางสรรค 
  1.3.2 ดานความรู ประกอบดวย ไมไดสําเร็จการศึกษาดานนิเทศศาสตรทําใหนักนิเทศศาสตร
ขาดคุณภาพ ควรมีการอบรมผูปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรอยางตอเนื่องเพื่อจะไดมีความรูความสามารถ ทันตอ
เหตุการณ มีความตระหนักถึงบทบาทและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร  สถานศึกษาใหความรูท่ีเปน
รากฐานในสาขานิเทศศาสตร ใหองคความรูในศาสตรแตยังขาดเรื่องประสบการณวิชาชีพ ปจจุบันการนําเสนอขาว
ไมตองการเชิงลึก สงผลใหขาดทักษะในการคิดวิเคราะห การเรียบเรียง การเขียนและการใชภาษามีลักษณะ
คัดลอก 
  1.3.3 ดานทักษะวิชาชีพ ประกอบดวย ไมมีการพัฒนาทักษะการทํางานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ทํางานโดยไมมีความรูความเขาใจดานนิเทศศาสตรอยางแทจริง ไมทําตามวัตถุประสงคในหลักวิชาชีพของ
นิเทศศาสตร และไมมีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ 

  1.3.4 ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดวย การปฏิบัติงานของนักนิเทศศาสตรไดรับการ
แทรกแซงในดานตาง ๆ นักนิเทศศาสตรท่ีมีจรรยาบรรณแตตองปฏิบัติงานภายใตนโยบายขององคกร ซ่ึงอาจเปน
องคกรที่มุงผลทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ  นักนิเทศศาสตรไมรูตัววาปฏิบัติงานโดยไมเปนกลาง 

 2. 
  

 2.1  ประกอบดวย มีบุคลิกภาพท่ีดี มีทัศนคติเชิงบวกซ่ึงจะสงผลใหเปนคนมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี  น้ําเสียงดี พูดชัดเจน ไพเราะ มีความเขาใจในภาษาและการถายทอดท่ีเหมาะสม มีความซ่ือสัตยใน
อาชีพ รับผิดชอบในหนาท่ี มีปฏิภาณไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

 2.2  ประกอบดวย มีความรูในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมตาง ๆ ของทองถิ่นเปนอยางดี 
รวมถึงมีความรูอยางแทจริงในภาษาท่ีใชในการสื่อสาร นอกจากนี้นักนิเทศศาสตรรุนใหมตองมีองคความรูใน
ศาสตรของนิเทศศาสตรอยางแทจริง เพื่อนําไปปรับประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3  ประกอบดวย มีทักษะในการสื่อสารความคิดออกมาในรูปของการพูด การแสดง 
รวมถึงถายทอดออกมาเปนชิ้นงานสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ มีการวิเคราะหใหตรงเปาหมายเพื่อนําไปสูการ
วิจารณท่ีดีเพ่ือเสนอตอสังคม มีความคิดสรางสรรค  คิดเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงงานเขากับสวนตาง ๆ ของ
สังคมและภูมิภาค  

 2.4  ประกอบดวย มีความเปนกลางในการนําเสนอขาวสาร ไมบิดเบือนขาวสาร
ตามผลประโยชนท่ีไดรับซ่ึงเปนเรื่องที่ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตรตระหนักมากท่ีสุด เนื่องจากปจจุบัน 
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สื่อมวลชนซึ่งเปนนักนิเทศศาสตรแขนงหนึ่งมีโอกาสไดรับผลประโยชนจากกลุมคนที่ตองการผลประโยชนจาก

สังคมโดยใชสื่อเปนเครื่องมือ ดังนั้นนักนิเทศศาสตรตองมีความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 

 3. 
 

 กลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ  55.78  อายุ 
31 – 40 ป รอยละ 38.43  ตําแหนงผูชวยผูจัดการและนายกสมาคม รอยละ 41.50 สังกัดสวนราชการ รอยละ 
56.13 มีประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป รอยละ 27.88 ไมมีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชน รอย
ละ 30.96 สําหรับผูมีประสบการณเกี่ยวกับสื่อมวลชน 6 – 10 ป รอยละ 23.81 และจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รอยละ 73.47 
 ความคิดเห็นของผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึง

ประสงค มีดังนี้ คุณลักษณะดานที่ควรมีในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(คาเฉลี่ยสูงสุด 4.76) รองลงมา ดานบุคลิกภาพ ดานทักษะวิชาชีพ และดานความรู (คาเฉลี่ย 4.66, 4.52 และ 
4.47) ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหในภาพรวม พบวา นักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคควรมีคุณลักษณะทั้งสี่ดานในระดับ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.63) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05  พบวา 

 1. ผูบริหารองคกรภาครัฐภาคเอกชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร
ท่ีพึงประสงคขององคกรไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานความรู 
ดานทักษะ และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. ผูบริหารองคกรภาครัฐภาคเอกชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศ
ศาสตรท่ีพึงประสงคขององคกรไมแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและดานความรู  แตมีความคิดเห็นดานทักษะและ
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพแตกตางกัน 

 3. ผูบริหารองคกรภาครัฐภาคเอกชนที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคขององคกรแตกตางกันทั้งภาพรวมและรายดาน ไดแก ดาน
บุคลิกภาพ ดานความรู ดานทักษะ  และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4. ผูบริหารองคกรภาครัฐภาคเอกชนที่มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคขององคกร โดยรวมแตกตางกัน ยกเวน ดานทักษะที่
มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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 ผลการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบความสอดคลองและความแตกตางกับผลการศึกษาวิจัยท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้    

1. ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงค คือ ตองเปนคนที่ มีความ
กระตือรือรน ตองพรอมที่จะมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีบุคลิกเปนผูนํา และมีความออนโยนทั้งนี้เพราะในอนาคต
การแขงขันจะสูงขึ้น สื่อตางๆ หลอมรวมกัน ซ่ึงเปนทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นนักนิเทศศาสตรจะตองพัฒนา 
ความสามารถใหมีหลากหลาย  เชน การทําเวปไซต  การเขียนขาว  ตัดตอ วิจัย คือสามารถทําไดรอบดาน ถาไม
พัฒนาตัวเองก็จะตกงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของพรรณทิพา สินไชย (2550) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและอาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตรของวิทยาลัยครูเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตเพื่อเปนนักสื่อสารพัฒนาการ

ในระดับทองถิ่น พบวา  ผูบริหารและอาจารยเห็นตรงกันวาคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสําคัญคือ มีความกระตือรือรน 
และตั้งใจในการทํางาน  วิชาที่ควรเนน คือ วิชาที่เนนความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได สวนวิธีสอนควรใหผูเรียนมี
โอกาสฝกปฏิบัติจริงมากที่สุด  ใชการสอนแบบบรรยายนอยที่สุด อุปกรณการสอนควรนําสื่อหรือทรัพยากรที่มีใน
ทองถิ่นเปนสื่อใหมากที่สุด การประเมินการสอนควรใชการทดสอบภาคปฏิบัติในสถานการณจริง  การผลิตบัณฑิต
ควรมุงใหสามารถประกอบอาชีพอิสระใหมากที่สุด 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารภาครัฐภาคเอกชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีพึง
ประสงค พบวา นักนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคควรมีคุณลักษณะดานตาง ๆ ในระดับมากท่ีสุดท้ังในภาพรวม และ
รายดาน 4  ดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดานบุคลิกภาพ 3.ดานทักษะวิชาชีพ        
4. ดานความรู  ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติงานดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก หากผูปฏิบัติไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของตนหรือที่เรียกวา “จรรยาบรรณวิชาชีพ” ยอมทําใหไมไดรับการยอมรับ 
คนในสังคมอาจเดือดรอนจากการกระทําดังกลาว ดวยเหตุดังกลาว คุณลักษณะดานจรรยาบรรณวิชาชีพจึงถูกระบุ
ใหอยูในระดับมากท่ีสุดและเปนลําดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประกายดาว  สาริกบุตร  (2550)  ได
ศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่ี

หนวยงานตองการ พบวา ความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีหนวยงานตองการอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากลําดับดังนี้  1) ดานศีลธรรมจรรยาบรรณนักนิเทศศาสตรท่ีดี 2) ดานศิลปะ
ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานนิเทศศาสตรท่ีดี และ 3) ดานศาสตรวิชาชีพนิเทศศาสตรท่ีดี  
 3. ผลการศึกษาปญหาของนักนิเทศศาสตรในปจจุบันในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  พบวา  การปฏิบัติงานของนัก
นิเทศศาสตรในปจจุบันมีความเก่ียวของกับผลประโยชนมากข้ึนในสังคมปจจุบันและนักนิเทศศาสตรทํางานใน

องคกรของสื่อที่ตองมีการแขงขันเพื่อผลประโยชนขององคกร  สงผลใหนักนิเทศศาสตรไดรับการแทรกแซงจาก
อิทธิพลบางอยาง ดังนั้นสิ่งที่ควรตระหนักหรือสงเสริมใหหนวยงานท่ีจะผลิตบุคลากรดานนี้คือตองสรางจิตสํานึก 
จรรยาบรรณวิชาชีพใหแกบุคลากรใหมากท่ีสุด  นักนิเทศศาสตรท่ีมีจรรยาบรรณแตตองปฏิบัติงานภายใตนโยบาย
ขององคกรซ่ึงอาจเปนองคกรที่มุงหาประโยชนผลทางธุรกิจเขามาเกี่ยวของ บางครั้งนักนิเทศศาสตรไมรูตัววา
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ปฏิบัติงานโดยไมเปนกลาง สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร ในเรื่อง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตรคือ ปจจัยทางกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
เนื่องจากเปนขอบังคับทั่วไปท่ีทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตาม  จึงควรที่ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนตองรู และ
ใชเปนแนวทางการทํางานเพื่อใหมีความรับผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีตอสังคม  กระบวนการ
ควบคุมเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานของนักนิเทศศาสตรแบงได  3 ระดับ คือ การควบคุมตนเอง การควบคุม
โดยองคกรสื่อมวลชน  และการควบคุมโดยองคกรวิชาชีพ ซ่ึงการควบคุมทุกระดับนั้นใชขอกําหนดหรือขอบังคับ
ของจริยธรรมวิชาชีพเปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติ ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอคุณธรรมและจริยธรรม  
ปจจัยทางสังคม ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  และปจจัยดานผูรับสาร ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
เสนอขาวสารของสื่อมวลชน โดยปจจัยดานผูรับสารเปนสวนที่สามารถสรางสํานึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพนิเทศศาสตรใหเกิดขึ้นไดมากท่ีสุด  เพราะเปนการติดตามตรวจสอบและแสดงออกอยางชัดเจนในการ
ควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของสื่อมวลชน 
 

 
 ขอเสนอแนะแบงออกเปนสองสวน ไดแก ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งตอไป  
 1.  

    ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นําไปสูขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
 1.1 จากผลการศึกษาดานบุคลิกภาพ พบวา นักนิเทศศาสตรควรมีบุคลิกเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
สถาบันการศึกษาควรรวมมือกับองคกรวิชาชีพใหความรูแกสื่อมวลชน สรางจิตสํานึก รวมกันขับเคลื่อนสูเปาหมาย
หรือจุดยุทธศาสตรเดียวกัน เชน เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร หรือการสื่อสารแลวใหทุนกับสื่อมวลชนในทองถิ่นได
เขาศึกษา จัดอบรมหลักสูตรความรู เทคนิค คุณธรรมจริยธรรมการเปนนักนิเทศศาสตร จัดประชุมสัมมนาปญหา
ในวงการสื่อมวลชน ตลอดจนการศึกษาดูงานและการฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตรของนักศึกษาในองคกร
สื่อตางๆ 
 1.2 จากผลการศึกษาดานความรู พบวา นักนิเทศศาสตรไมมีความรูทางดานภาษาไทย และภาษาถิ่น
อยางถองแทและตองมีการพัฒนาความรูทางดาน IT ดังนั้นนักนิเทศศาสตรตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 
นอกจากนี้ สถานศึกษาควรปลูกฝงใหผูเรียนเขาใจความสําคัญของภาษาในการนําเสนอขอมูลในทุกสาขาของนิเทศ
ศาสตร  สําหรับความรูดานเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ตองเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะพัฒนาความรู
และทักษะดานเทคโนโลยีการสื่อสารเนื่องจากการทํางานนิเทศศาสตรตองถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา การทํางานจึง
จะประสบผลสําเร็จ และการศึกษาหาความรูในชุมชน ทองถิ่นที่นําเสนอขอมูลขาวสาร เปนสิ่งที่จําเปนมาก ตอง
เขาใจวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนเพื่อที่จะนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ใหเขาถึงคนในชุมชนมากที่สุด และเกิด
ประโยชนตอทั้งงานนิเทศศาสตร และตอชุมชน 
 1.3 จากผลการศึกษาดานทักษะวิชาชีพ พบวา บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาดานนิเทศศาสตรมาไดรับ
องคความรูไมครบถวน ไมลึกซ้ึง ขาดความเปนนักวิชาชีพที่แทจริง ทําใหขาดทักษะวิชาชีพเมื่อมาปฏิบัติงานจริง 
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ในอนาคตควรมีการทํางานที่สรางสรรคคิดเปนภาพได (Virtual Thinking) และคิดเปนระบบ (System Thinking) 
รูจักเชื่อมโยงงานของตัวเองเขากับสวนตางๆ ของสังคมในฐานะจิ๊กซอวตัวหนึ่ง ใชวิชาชีพอยางรับผิดชอบตอสังคม
และประเทศชาติ ควรมีความรูนอกเหนือจากความบันเทิง คือ มีความรูแบบสหวิทยาการ รูในหลายๆ ศาสตรเปน
พ้ืนฐานสําคัญ  เชน  การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ภาษาตางประเทศ สําหรับ
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีใชบัณฑิตนิเทศศาสตรโดยตรงที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค พบวา 
ควรมีคุณลักษณะในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ ดังนี้ การมีทักษะการพูด การเขียน การฟง การอาน และการ
นําเสนอ การมีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาและแกปญหาดวยวิจารณญาณ สามารถถายทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วัฒนธรรมของทองถิ่นสูคนรุนหลังและระหวางสังคมได  มีทักษะในการสื่อสารและวิธีการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานศึกษาท่ีมีการสอนสาขานเิทศศาสตรหรือเปดหลักสูตรนิเทศศาสตร ควรเนนเรื่องการ
ฝกทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตรทุกดาน เนื่องจากนักนิเทศศาสตรตองสามารถนําความรูท่ีมีไปประยุกตใชในสาขา
อาชีพที่ทํางานซึ่งองคกรมีความคาดหวังจากบุคลากรที่จบสาขานิเทศศาสตรคอนขางสูงโดยไมคํานึงวางานดังกลาว 
บุคลากรมีทักษะในวิชาชีพตรงตามนั้นหรือไม 
 1.4 จากผลการศึกษาดานจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา นักนิเทศศาสตรมีความของเกี่ยวกับ
ผลประโยชนมากขึ้น สงผลใหนักนิเทศศาสตรไดรับการแทรกแซงจากอิทธิพลบางอยาง ดังนั้น สิ่งที่องคกรควร
ตระหนักหรือสงเสริมบุคลากร คือ การสรางจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้สถานศึกษาตองปลูกฝง
ผูเรียนนิเทศศาสตรในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยการสอนใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม  ภาคภูมิใจ
ในศักด์ิศรีของความเปนนักนิเทศศาสตรหรือฐานันดรท่ี 4  เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและเปนธรรมมาก
ท่ีสุด 
 

 2.  
 ในกรณีท่ีมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของนักนิเทศศาสตรเพิ่มเติม ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น
ตาง ๆ ตอไปนี้ 
 2.1 ศึกษาความคิดเห็นหรือทัศนคติของนักนิเทศศาสตรเกี่ยวกับลักษณะงานนิเทศศาสตรในพ้ืนที่ 
เพื่อทราบมุมมองของผูปฏิบัติงานรวมถึงความตองการตาง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานมากที่สุด 
 2.2 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของนักนิเทศศาสตร เพื่อนําผลการศึกษาไป
ประยุกตใชในการดําเนินงาน หรือการผลิตบุคลากรดานนักนิเทศศาสตรใหตรงเปาหมายมากยิ่งขึ้น 
 2.3 ศึกษาของคุณลักษณะของนักนิเทศศาสตรท่ีดี เพื่อนําไปใชพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน และ
การผลิตบุคลากรดานนักนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพ 
 2.4 ศึกษาความรู ความเขาใจ ในองคความรูดานตาง ๆ ของนักนิเทศศาสตร เพื่อหาจุดดอยมา
ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงาน และสงเสริมใหมีการดําเนินงานอยางถูกตองเนื่องจากนักนิเทศศาสตรอาจไมไดมา
จากบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาดานนิเทศศาสตรโดยตรง 
 2.5 ศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ในพื้นที่อ่ืนเพื่อจะไดทราบความแตกตางของแตละพื้นที่ 
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  3 

The Development of Computer Assisted Instruction Program of 
Inequality for Matthayom Suksa 3 Students 

   1 
 
 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และ 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานโดนอาว อําเภอกันทรลักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เลือกมา
โดยการสุมอยางงาย 1 หองเรียน จํานวน 35 คน เพื่อสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ
การเรียนรู คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปน
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย ตั้งแต .30 - .70, คาอํานาจจําแนก     
.21 -.58 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .89  3) แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูยอยที่บรรจุในบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อม่ันแตละฉบับตั้งแต .80-.85 4) 
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา จํานวน 20 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที แบบกลุมสัมพันธ 
  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
มีประสิทธิภาพ 82.80/83.03   

                                                           
1 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโอนดาว 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องอสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในระดับมาก ( X  = 4.45) 
 4. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอสมการ กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของนักเรียนหลังเรียน และหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted  instruction 
program on Inequality lesson for Matthayom Suksa 3 students to meet the standard criteria of 
80/80, 2) to compare the mathematics learning achievement before and after  learning through 
the computer assisted instruction program on Inequality, 3) to study the satisfaction of the 
students towards the computer assisted instruction program on Inequality, and 4) to study the 
retention rate of the mathematics learning through the computer assisted instruction program 
on Inequality of Matthayom Suksa 3 students. The sample was 35 students of Matthayom Suksa 
3 of Ban Donao School in Kuntaraluk District, Srisaket Province, selected by the simple random 
sampling. The  research instruments were 1) the computer assisted instruction program on 
Inequality lesson for students of Matthayom Suksa 3 students. 2) the achievement test entitled 
Inequality consisting 30 items of 4 multiple choices test with the difficulty indices ranged from 
.30 to .70, the discrimination indices ranged from .21 to .58 and the reliability value was .89. 3) 
The exercises at the end of the learning unit consisting 50 items of 4 multiple choices test with 
the reliability of the test from .80 to .85. 4) The satisfaction evaluation form consisting 20 items 
of rating scale question on the learning toward the computer assisted instruction lesson. The 
collected data were analyzed by using mean, standard deviation, and t-test (Dependent 
Samples). 
 The research findings were as follows : 1) The mathematics computer assisted 
instruction program on Inequality lesson for Matthayom Suksa 3 students indicated an efficiency 
value of 82.80/83.03. 2) The learning achievement after the experiment through the computer 
assisted instruction lesson was significantly higher than that of before the treatment at the level 
of .01. 3) Matthayom Suksa 3 students’ satisfaction toward the computer assisted instruction 
program on Inequality lesson in total were at the most favorable level. ( X  = 4.45) 4) There was 
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no significantly difference between the scores from the first post – test and the second post – 
test, taken two weeks later.  This means that the computer assisted instruction helps the 
students retain the knowledge longer. 
 

 
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่
ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ คณิตศาสตร
จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ 
มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ  สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ การจัด
เนื้อหา สาระ และกิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง จากการฝกปฏิบัติ ฝกใหนักเรียนคิด วิเคราะห และ
แกปญหา กิจกรรมการเรียนการสอนตองผสมผสานสาระทั้งทางดานเนื้อหาและทักษะกระบวนการ ตลอดจน
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม  ถูกตอง และเหมาะสมใหแกผูเรียน (กรมวิชาการ. 2545 : 188) 
นอกจากนี้แลว นักการศึกษาเชื่อวาถาผูเรียนไมมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรูแลว การเรียนรูตาง ๆ จะไมเกิดข้ึนใน
ตัวผูเรียนอยางแนนอน  และการเรียนรูจะไมสามารถเกิดข้ึนได ถาครูหรือผูสอนไมไดสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน
สภาพแวดลอมภายนอกที่ครูหรือผูสอนจัดใหนับเปนตัวแปรสําคัญตอการรับพฤติกรรมใหมเขาไปตัวผูเรียน ทฤษฎี
การเรียนรูจึงควรนําไปใชควบคูกับทฤษฎีการสอนกลาวคือ ถาเราทราบวาทําอยางไรคนทั่วไปจึงเรียนคณิตศาสตร
ได การกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรจะงายข้ึนเมื่อผูเรียนรับเอาคณิตศาสตรแนวใหมเขาไปในตัว 
ผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจและพรอมที่จะเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทางของผูเรียน ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ครูหรือ
ผูสอนจะตองพยายามหาสิ่งที่มีความหมายตอทัศนคติของผูเรียนแตละคนมาแสดงใหผูเรียนเห็นชัดเจน การนําสิ่งที่
ใชในชีวิตจริงมาประยุกตเขากับบทเรียน ปญหาดานตาง ๆ ในทางคณิตศาสตรจะมีเนื้อหาที่นาสนใจ (บรรพต 
สุวรรณประเสริฐ. 2544 : 32) ดวยความสําคัญและความจําเปนดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดบรรจุกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรไวในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกชวงชั้น กรมวิชาการยังชี้ใหเห็นอีก
วา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายซึ่งถือวาเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคไดอยางชัดเจนในขอ 4 ดังนี้ มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทักษะทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต และไดจัดสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรใหอยูในกลุมแรกซึ่งเปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ (กรมวิชาการ. 2545 : 4 - 5) 
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 เนื่องจากวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปนนามธรรม ในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูใหกับนักเรียนนั้น 
ครูจะตองสื่อสารสิ่งที่เปนนามธรรมออกมาใหนักเรียนไดรับรูและเขาใจ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จะประสบผลสําเร็จและทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและเร็วข้ึนก็คือการใชสื่อท่ีเหมาะสม สื่อจะเปนตัวกลางที่
นําความรูจากผูสอนไปยังผูเรียนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว ผูเรียนเกิดความพอใจ สนใจ เราใจ และ
สนุกสนาน สื่อการสอนจะเปนสื่อกลางที่ทําใหเนื้อหาในบทเรียนท่ียากกลับงายข้ึน ทําใหบทเรียนท่ีซับซอนชัดเจน
ขึ้น สื่อการสอนคณิตศาสตรนับวาเปนเครื่องมือที่ชวยเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา ภาษา พฤติกรรมและ
ความสามารถดานตาง ๆ  เพื่อใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบขนาด น้ําหนัก ระยะ ทิศทางและรูป
เรขาคณิต แลวคอยรับรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน การสอนคณิตศาสตรมีวิธีท่ีนาสนุกไมจําเปนตองใช
สื่อการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรมทุกเรื่อง และครูตองพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนไดอยางมีความสุข และเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง โดยเฉพาะการเรียนรูผานสื่อที่เปนนวัตกรรม ซ่ึงตองอาศัยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีรูปแบบ
ตาง ๆ การออกแบบเทคโนโลยีการศึกษาจึงมักถูกผลักดันดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี มากกวาความกาวหนา
ของนักการศึกษาที่เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และการใชความรูของมนุษย ความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จึงเปนแรงผลักดันใหมีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนโดยมุงหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น (กําพล ดํารงวงศ. 2539 : 53) 
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียนับเปนสื่อประสมท่ีจัดสรางขึ้นเพื่อชวยในการนําเสนอขอมูล สามารถ
ผสมผสานกันระหวางสื่อหลายรูปแบบอยางเปนระบบ เชน ขอความ ขอมูล ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง ผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรได ใชตรวจสอบพฤติกรรมการเรียน ทดสอบความกาวหนาในการ
เรียนรูซ่ึงเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความรูแตกตางกัน (กรมวิชาการ. 2546 : 2) 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O - NET) ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2552 ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของวิชาคณิตศาสตรอยูท่ีรอยละ  26.05 จังหวัดศรีสะเกษ 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 24.28 สวนกลุมโรงเรียนพนมดงรัก มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27.84 และโรงเรียนบานโดนอาว 
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 23.11 (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานโดนอาว. 2553) จะ
เห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เม่ือ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตละเนื้อหา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนในเรื่องอสมการยังต่ํากวาเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จากประสบการณในการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของผูวิจัย ไดทราบถึงปญหานี้และพยายามหาแนวทางในการ
แกปญหาดังกลาว โดยการสอนซอมเสริม แตยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเปนเพราะเครื่องมือ และ
วิธีการที่ใชยังขาดความเหมาะสม   
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการที่แกปญหาดังกลาวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยการ
สรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อถายทอดเนื้อหา และองคความรูท่ี
ใกลเคียงกับการเรียนการสอนจริงในหองเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถทําความเขาใจเนื้อหา
ในบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา นักเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาของตนเองโดยอัตโนมัติ เปนแนวทาง
สําหรับครูผูสอนไดนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนแนวทาง
ในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาอื่นในวิชาคณิตศาสตรหรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 

 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ          
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ           
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับใชในการเรียนการสอน 
 2. เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนื้อหาอื่นในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  หรือกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ  
 

 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนบานโดนอาว อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
ศรีสะเกษ เขต 4 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 73 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 35 คน โรงเรียนบานโดนอาว อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เลือกมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จํานวน 1 หองเรียน โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
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 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องอสมการ  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ  ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระ การเรียนรูคณิตศาสตร  
เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ความคงทนในการเรียนรูของนักเรยีนท่ีเรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เร่ืองอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
     1.  
 เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวย 
  1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ               
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงายต้ังแต .30 - .70 
คาอํานาจจําแนก .21 - .58 และคาความเชื่อมั่น .89 
  1.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึง
พอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยที่สุด จํานวน 20 ขอ  
  1.4 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยผูเชี่ยวชาญ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวย
มาก เห็นดวย เห็นดวยนอย ปรับปรุงแกไข  จํานวน 20 ขอ 
 2.  
  2.1 ดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับแบบทดสอบ 
  2.2 คาความยากงาย (p) ของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามวิธีของ Brennan โดยใช
สูตร r 
  2.4 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีของ Lovett 
 3.  
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังการตรวจสอบแกไขจากผู เชี่ยวชาญ และการทดลองใชเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รูปแบบการทดลองสรุปไดดังนี้ 
  1. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องอสมการ กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 35 คน 
  2. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กับกลุมตัวอยาง โดยศึกษาเนื้อหาในแตละหนวยท่ีบรรจุไวในคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 5 หนวย  
  3. ทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียนครบทุกหนวยการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
ระยะเวลาที่กําหนดดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  4. กลุมตัวอยางตอบแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  
  5. ทดสอบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนหลังจากเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห ดวย
แบบทดสอบหลังเรียนชุดเดิม 
  6. นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะหทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานและสรุปผลการ
ทดลอง  
 4.  
     การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร KW – CAI  คือ E1/E2 
  ตอนที่ 2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนในการ
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ซ่ึงประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยนําคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียน มาทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมสัมพันธ 
  ตอนที่ 3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของแตละขอคําถาม และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ 
           คาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ 
    4.51 – 5.00   พึงพอใจมากที่สุด 
    3.51 – 4.50   พึงพอใจมาก 
    2.51 – 3.50   พึงพอใจปานกลาง 
    1.51 – 2.50   พึงพอใจนอย 
    1.00 – 1.50   พึงพอใจนอยที่สุด 
  ตอนที่ 4 วิเคราะหความคงทนในการเรียนรูของนักเรียน จากคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางคาเฉลี่ยของคะแนน 2 กลุม คือ 
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห โดยการทดสอบคา
ที (t-test) แบบกลุมสัมพันธ 
 

 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่องอสมการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.80/83.03  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 3. นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน และเมื่อเวลาผานไปแลว 2  สัปดาห ไมแตกตางกัน 
 

 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.80/83.03 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น ไดจัดทําตามขั้นตอนของ
การพัฒนาอยางเปนระบบ มีการวางแผน ดําเนินการสรางตามข้ันตอนตามหลักวิชาการ ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา 
โดยมีผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีการทดลองแบบหน่ึงตอหนึ่ง และทดลองใชกับกลุมเล็ก มีการสอบถามกับนักเรียนเพื่อหา
ขอบกพรอง แลวไดนํามาปรับปรุงแกไขหลายคร้ังกอนที่จะนําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยาง บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นเปนสื่อการสอนที่ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี โดยนักเรียนกลุม
ทดลองมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มีความนาสนใจ ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 147) ท่ีระบุไววา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สอดคลองกับการสอนแบบเอกัตบุคคล ซ่ึงตอบสนองตอเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล คือ การสอนแบบ
โปรแกรม หรือการใชบทเรียนสําเร็จรูปตามแนวความคิดของ Skinner ซ่ึงจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และการศึกษาจะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพไมได ถาเรายังไมสามารถแยกแยะในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนได ดังนั้น การ
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงถูกนํามาใชเพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนดวยตนเองไดตาม
ความสามารถและความสนใจ ตลอดจนความถนัดของแตละบุคคล และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ได
พัฒนาขึ้น เม่ือนําไปทดลอง พบวามีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงอาจเกิดจากการเรียนรู
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากกวาการเรียนแบบธรรมดา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสรางความนาสนใจในการเรียนรู และทําใหนักเรียน
มีความกระตือรือรนใฝท่ีจะเรียนรู จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนวิธีการเรียนท่ีสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลไดเปนอยางดี เพราะนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนไดตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123-124) ท่ีวา “นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ กาวหนา
ไปตามอัตราการเรียนรูของตน นักเรียนท่ีมีอัตราการเรียนรูเร็วก็ไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย สวนผูท่ีมี
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อัตราการเรียนรูชาก็ไมประสบกับปญหาตามบทเรียนไมทัน ไมวิตกตอความรูสึกของคนอื่น ๆ จึงมีความสบายใจใน
การเรียน” และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย ๆ มีจุดประสงคการเรียนรูอยาง
ชัดเจน เนื้อหาเริ่มจากงายไปหายาก มีความเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง งายตอการทําความเขาใจ เมื่อเรียนจบใน
แตละหนวยจะมีแบบฝกหัดประจําหนวย ทําใหนักเรียนทราบวาตนเองยังไมบรรลุตามจุดประสงคในเรื่องใด และ
ตองเรียนซ้ําในเรื่องใด ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ อรดี ภีระคํา (2552 : 132-133)  ท่ีวา “บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนยังชวยพัฒนาใหเด็กรูจักตัดสินใจในการแกปญหา ซ่ึงเปนการพัฒนาความคิด ตลอดจนอารมณและสังคม
อีกดวย” 
 3. ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจมาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนใหท้ังความรู ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรส เนื่อง
ชมพู (2549 : 91-94), เสาวลักษณ มโนภิรมย (2544 : 101 : 102) และอรดี ภีระคํา (2552 : 132-133) ท่ีเปน
เชนนี้เนื่องจาก กระบวนการเรียนรูเปนเรื่องเฉพาะบุคคล การเรียนรูอาจเกิดข้ึนไดในหลายสถานการณ เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยจะตองใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน สามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เชน สามารถที่จะเลือก
เรียนเรื่องใดก็ได หรือขามไปเรียนในหนวยท่ีตนเองสนใจก็ได หรือออกจากบทเรียนเมื่อใดก็ได สามารถ
กําหนดเวลาในการเรียนแตละกรอบหนาจอได สามารถท่ีจะเลือกทําแบบทดสอบหรือไมก็ได (ศิรินทิพย สายหอม. 
2548 : 91) จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีและมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 4. การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน กับหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห 
ไมแตกตางกัน แสดงวาการจัดการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนเปนอยางดี ท่ีเปนเชนนี้อาจมา
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีการใชหลักการจัดระเบียบเนื้อหาหรือโครงสรางของเนื้อหา 
เพื่อที่จะทําใหผูเรียนจดจําไดงาย และสามารถดึงดูดขอมูลความรูนั้นกลับมาใชในภายหลังได ท่ีเรียกวาการระลึก
ได ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรส เนื่องชมพู (2549 : 94) และอรดี ภีระคํา (2552 : 133) พบวา มีความ
คงทนในการเรียนรู โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน และหลังเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห ไมแตกตางกัน  
 

 
 จากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
  1. ควรมีการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
คณิตศาสตร ในเรื่องอื่น ๆ กับผูเรียนในระดับชั้นตาง ๆ เพื่อศึกษาวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนําไปใชเรียนรูไดกับทุกระดับชั้น 
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  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุม
ตัวอยางอื่น  
  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ในเรื่อง
เดียวกัน 
  4. ควรศึกษาความพึงพอใจที่เกิดจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในวิชา
คณิตศาสตร ในระดับชั้นอื่น ๆ  
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   2 

The Development of Mathematics Instructional  Package on 
Ratio and Percentage for Matthayom Suksa  2 Students 

   1 
 
 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ1) พัฒนาชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  อัตราสวน
และรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชชุดการ
สอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนรูจากชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรียนบานไทยวิทยาคม ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2553  กลุมเครือขายท่ี 10  กอก

กลางใหญไทยโนนรัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ไดมาดวยวิธีสุมอยางงายโดยการจับ

สลากจากโรงเรียนในกลุมเครือขาย นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีจํานวน 60 คน นําคะแนนผลการสอบวิชา

คณิตศาสตร ปการศึกษา  2552 ของนักเรียนมาเรียงจากสูงไปหาต่ําแลวแบงเปนกลุมสูง 30 คน กลุมต่ํา 30 คน ให

นักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ําจับสลากเลขคู – เลขคี่ ใหนักเรียนที่จับสลากไดเลขคูเปนกลุมทดลอง ไดรับการสอนโดย

ใชชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนที่

จับไดเลขคี่เปนกลุมควบคุม ไดรับการสอนแบบปกติตามคูมือครู เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย1) ชุด
การสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงายต้ังแต .32 ถึง .68 คาอํานาจ
จําแนกตั้งแต .26 ถึง .73 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .89 3) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาเฉลี่ย  คารอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาประสิทธิภาพของ 
E1/E2 และการทดสอบคาที (t–test) แบบสองกลุมอิสระ (independent samples) 
 
 
 
                                                           
1 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานไทยวิทยาคม 
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 1. ชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.00/80.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  ท่ีตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอัตราสวนและรอยละ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 ของนักเรียนที่เรียนดวยชดุการสอนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ       
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ .7036 หมายความวา ผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 70.36   
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        
เรื่องอัตราสวนและรอยละ โดยรวมอยูในระดับมาก  
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop the Mathematics instructional 
package on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 to meet the standard criteria of  
80/80, 2) to compare the learning achievement on Ratio and Percentage for Matthayom Suksa 2 
students between using Mathematics instructional package and conventional teaching, 3) to 
study the efficicney index of Mathematics instructional package on Ratio and Percentage, 4) to 
study the contentment of the students. The sample of this research were 60 Matthayom Suksa 
2 students of Banthaiwittayakom school who studying in the first semester of 2010, took their 
Mathematics scores in 2009 to arrange from high to low and divided the students into two 
groups. They were high group and low group, each group has 30 students. Students in each 
group loted the even number and odd number which group got the even number was the 
sample taught by using Mathematics instructional package on Ratio and Percentage, in other 
group got the odd number was control group taught by using teacher manual as usual. The 
instruments of this research were 1) Mathematics instructional package on Ratio and Percentage 
for Matthayom Suksa 2 students 2) The test  to measure learning achievement of students 
which has 4 multiple choices, 30 items, and the difficulty indices ranged from .32 to .68, the 
discrimination indices ranged from .26 to .73. The reliability value of this test was .89.   3) The 
questionnaire to measure the students contentment. Statistic used to analyze the data were 
mean, percentage, and t- test independent samples. 
 The results of study were as follows: 
  1. The Mathematics instructional package on Ratio and Percentage for Matthayom 
Suksa 2 students had an effiency value of 85.00/80.67 which was higher than 80/80 criterion. 
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 2. The Mathematics learning achievement of Matthayom Suksa 2 students through the 
use of Mathematics instructional package on Ratio and Percentage  was significantly higher than 
that of teacher’s manual teaching at the level of .05.  

 3. The efficiency index of Mathematics instructional package on Ratio and Percentage 
for Matthayom Suksa 2 was .7036.  

 4. The contentment of Matthayom Suksa 2 students through the use of the 
Mathematics instructional package on Ratio and Percentage was at the high level. ( x )=4.12) 
 

 
 ธรรมชาติวิชาคณิตศาสตรเนนใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกการวิเคราะห ฝกปฏิบัติ ฝกการแกปญหา สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได  การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปนเปนกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติบอย ๆ  และ
สงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดตามลําดับเหตุผล ใหโอกาสนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใช
เหตุผลของตนเองซึ่งจะชวยเสริมสรางความสามารถในการคิดและอธิบายตามลําดับเหตุผลของนักเรียนดวย (กรม
วิชาการ. 2533 : 19) 
 การท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยูในเกณฑคอนขางต่ํา อาจจะมีสาเหตุหลาย
ประการดวยกัน เชน ปญหาที่เกิดจากครูผูสอน เชน การดําเนินการสอนของครูสวนใหญยังเปนการบรรยาย 
อธิบาย ใหตัวอยาง นักเรียนมีโอกาสนอยที่จะไดปฏิบัติกิจกรรม (สมศักด์ิ  ขจรเจริญกุล. 2539 : 76-77) นอกจาก
เกิดจากครูผูสอนแลวปญหาที่เกิดจากนักเรียนก็เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา 
ปญหาท่ีเกิดจากนักเรียน เชน นักเรียนไมมีความพรอมที่จะเรียน (ยุพิน พิพิธกุล. 2530 : 3-9) และนักเรียนสวน
ใหญไมชอบวิชาคณิตศาสตร (สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2543 : 91) ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O – NET) ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ) ปการศึกษา 2552 ของนักเรียนในกลุมเครือขายท่ี 10 กอกกลาง
ใหญไทยโนนรัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน  6  โรงเรียน นักเรียน  

จํานวน 177คนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ดังนั้นครูผูสอนจึงตองหาวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหม และจากการสํารวจเนื้อหาที่
เปนปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมเครือขายท่ี 10 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
พบวา เนื้อหาที่เปนปญหามาก คือ เรื่องอัตราสวนและรอยละ ซ่ึงจะเห็นวาเนื้อหาเรื่องอัตราสวนและรอยละนั้น
เปนเนื้อหาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการเรียนเรื่องอื่น ๆ ถานักเรียนไมเขาใจเรื่องอัตราสวนและ
รอยละเปนอยางดีก็จะมีผลทําใหเกิดปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับสูงได ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปน
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
จึงนําเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มาพัฒนาเปนชุดการสอน
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คณิตศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะชุดการ
สอนสามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสนใจในการเรียนซ่ึงจะมีความสัมพันธ

ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  

 
 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชชุดการสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 
 3. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูจากชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  อัตราสวนและรอยละ  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามปกติ 
 

 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553 ของโรงเรียนในกลุมเครือขายที่ 10  กอกกลางใหญไทยโนนรัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จํานวน  6 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 177  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานไทยวิทยาคม ท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 กลุมเครือขายท่ี 10 กอกกลางใหญไทยโนนรัง  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ไดมาดวยวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากจากโรงเรียนในกลุมเครือขายมา 1 

โรงเรียนไดโรงเรียนบานไทยวิทยาคมเปนกลุมตัวอยาง จํานวนนักเรียน 60 คน นําคะแนนผลการสอบวิชา

คณิตศาสตร ปการศึกษา 2552 ของนักเรียนมาเรียงจากสูงไปหาต่ําแลวแบงเปนกลุมสูง 30 คน กลุมต่ํา 30 คน ให

นักเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่าจับสลากเลขคู – เลขคี่  นักเรียนท่ีจับสลากไดเลขคูเปนกลุมทดลอง ไดรับการสอนโดย

ใชชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง  อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนที่

จับไดเลขคี่เปนกลุมควบคุม ไดรับการสอนแบบปกติ 
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 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก วิธีสอน แบงเปน 
     1.1 วิธีสอนโดยใชชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
     1.2  วิธีสอนแบบปกติตามคูมือครูของ สสวท.  
 2. ตัวแปรตาม  ไดแก    
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
     2.2 ประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
     2.3 ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
     2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูจากชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
 

  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
        
 

 
         ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
การสอนโดยใชชุดการสอน               ดัชนีประสิทธิผล 

 
                    ความพึงพอใจ 

 
            

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชนิด  คือ 
 1. ชุดการสอน และแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง อัตราสวนและรอยละ  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 7 ชุด 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  อัตราสวนและรอยละ จํานวน 30 ขอ มีความยากงาย
ตั้งแต .32 - .68 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .26 - .73 และคาความเชื่อมั่น .89 
 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชชุด
การสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 
- การสอนโดยใชชุดการสอน 
- การสอนแบบปกติตามคูมือครู 
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 1. ปฐมนิเทศนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น จํานวน 30 ขอ ไปทดสอบกับกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกอนทําการทดลองสอน 
 3. นําชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ทดลองสอนกับกลุม
ทดลอง โดยใชเวลาสอน 18 ชั่วโมง สวนกลุมควบคุมสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติตามคูมือครู โดยใชเวลาสอน
เทากัน 
 4. เมื่อเรียนจบแลว ผูวิจัยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียน 
 5. นําคะแนนที่ไดมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และ
สรุปผลการวิจัยตอไป 
 

 
 1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยนําคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทําแบบทดสอบยอย
หลังชุดการสอนทุกชุดมารวมกัน  แลวหาคาเฉลี่ยรอยละเทียบกับคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนทุกคนรวมกันแลวหาคาเฉลี่ยรอยละ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑการ
หาประสิทธิภาพของ  สรศักด์ิ  แพรดํา  (2539 : 191-192) 
 2. หาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากสูตรโดยใชวิธีการของ Goodman , Fletcher  and  Schneider (เผชิญ  
กิจระการ. 2544 : 44-51) 
 3. วิเคราะหความพึงพอใจ  ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  โดยใชการทดสอบคาที (t – test) แบบสองกลุมอิสระ (independent samples)  
 

 
 1. ชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง อัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.00/80.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง  อัตราสวนและรอยละ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นั่นคือ หลังการทดลอง กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุม 
 3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  อัตราสวนและรอยละ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ .7036 หมายความวา นักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ  70.36 
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 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง  
อัตราสวนและรอยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  
 

 
 1. ชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 85.00/80.67 หมายความวา ชุดการสอนทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเฉลี่ย
รอยละ 85.00 และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการสอนเฉลี่ยรอยละ 80.67 
ชุดการสอนที่ผูวจิัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เน่ืองมาจาก 
  1.1 ชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดผานขั้นตอนกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยเริ่มตั้งแตการเลือกเนื้อหา ศึกษาเอกสาร
หลักสูตร คูมือครู และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร การวิเคราะหเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู กําหนดเนื้อหายอยโดยยึดหลักการออกแบบตามทฤษฎีปญญานิยม ท่ีกลาววา การเรียนรู
เปนการผสมผสานระหวางขอมูลขาวสารเดิมกับขอมูลขาวสารใหมเขาดวยกัน หากผูเรียนมีขอมูลขาวสารเดิม
เชื่อมโยงกับขอมูลขาวสารใหมการรับรูก็จะงายข้ึน สรางความสนใจแกผูเรียนใหศึกษาบทเรียนอยางตอเนื่อง ใช
รูปภาพมาประกอบในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความสอดคลองตรงกับเนื้อหาท่ีนําเสนอคํานึงถึงความ
แตกตางของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานใหสอดคลองกันในการใชความรูหรือการใชคําถาม 
เพื่อใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหและหาคําตอบ การพัฒนาบทเรียนมีการทดสอบ ปรับปรุง แกไข ทดลองใช 
และประเมินชุดการสอน ซ่ึงเปนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนและมีระบบ และไดผานกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกตองจากคณะผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและการวัดผลประเมินผล 
  1.2 ชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน นอกจากจะผานการตรวจสอบและหาคุณภาพโดยไดรับการประเมินจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 5 ทานที่มีประสบการณในการสอนคณิตศาสตรแลว ผูวิจัยไดนําชุดการสอนไปทดลอง
ใชตามขั้นตอนการหาคุณภาพของชุดการสอนเปนรายบุคคลและกลุมเล็ก และไดนําขอบกพรองที่พบมาปรับปรุง
แกไข กอนจะนําไปใชกับกลุมเปาหมาย ท้ังนี้เพื่อทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและเปนประโยชนตอการปรับปรุงชุดการ
สอนใหสมบูรณย่ิงขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย อยูสุข (2546 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการ
สอนคณิตศาสตรท่ีเนนวิธีเรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคล เรื่อง การบวก ลบ ทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.41/86.20 เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราะชุดการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีลําดับของเนื้อหาจากเนื้อหาท่ีงายไปหาเนื้อหาท่ียาก 
ภาษาที่ใชงายแกการเขาใจ ชวยใหผูท่ีเรียนชาสามารถเรียนไปไดตามความสามารถของตน สามารถทบทวนได



119119

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal

Journal; 3(6) : July – December 2011

หลาย ๆ รอบเพื่อสรางความเขาใจที่คงทน ในขณะเดียวกันผูเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเวลาวางไดดวยตนเอง 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของคําดี ชินานา (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนดวยชุดการสอนและการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05  
 3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ .7036 หมายความวา ผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 70.36 สอดคลอง
กับงานวิจัยของเกษม  มุงลือ (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชันตรีโกณมิติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .7200 หมายความวาผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน
รอยละ 72 และสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศักด์ิ บุญยัสสะ (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณและการหาร โดยใชกิจกรรมการสอนแบบ TPR ผลการวิจัยพบวา มี
คาดัชนีประสิทธิผล(E.I) เทากับ .6700 หมายความวาผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 67 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ผกาพรรณ สูญราช (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยการสรางชุดการสอนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในปริภูมิสามมิติ 
โดยใช The Geometer,s Sketchpad สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความ  
พึงพอใจตอชุดการสอนคณิตศาสตร เรื่อง เวกเตอรในปริภูมิสามมิติ โดยใช The Geometer,s Sketchpad 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ในระดับมาก   
 

 
  
 1. ควรนํารูปแบบการสรางชุดการสอนที่เนนการใชวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตสรางเปนชุดการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ในระดับชั้นตาง ๆ   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ในการทดลองใชชุดการสอนควรพิจารณาองคประกอบอื่น ๆ เชน เจตคติท่ีมีตอการเรียนของนักเรียน  
ความสามารถในการแกปญหา  คุณภาพของสื่อประกอบชุดการสอน  เพื่อจะไดชุดการสอนท่ีมีคุณภาพสําหรับการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 3. ควรศึกษาทดลองพฤติกรรมการเรียนรูหรือแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในชุดการสอนในแตละ
สถานการณ 
 4. ควรวิจัยโดยนํารูปแบบการสรางชุดการสอนไปประยุกตใชกับสื่อชนิดอ่ืนและมีการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  เชน สื่อคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
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วนิดา  นิรมาณการย

การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเพชรในโรงเรียน

เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป)

จังหวัดนครพนม
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  4  (  200 )   

   1 
 
 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ประเมินความเหมาะสมหรือเพียงพอและคุณคาดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ  ดานผลผลิต  และดานผลกระทบของการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชรในโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนม 2. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ในโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัด
นครพนม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เจาหนาท่ี
สาธารณสุข  ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6  ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 4  
(รัตนโกสินทร  200 ป)  จังหวัดนครพนมจํานวน  203 คนซึ่งไดมาดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 ชนิดคือ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 
(รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนมโดยรวมมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความ
เหมาะสมทุกดาน เรียงตามลําดับคือ ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานผลกระทบของการดําเนินงาน ดานผลผลิต
ของการดําเนินงาน และดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาพบวา มีความเหมาะสมทุกดาน เรียง
ตามลําดับคือ ดานบุคลากร ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการบริหารจัดการ ดานวัสดุอุปกรณ และดาน
งบประมาณ ดานกระบวนการดําเนินงานพบวา มีความเหมาะสมทุกดาน เรียงตามลําดับคือ การดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา ดานผลผลิตของการดําเนินงานพบวา มี
ความเหมาะสมทุกดาน เรียงตามลําดับคือ  โครงการแกไขปญหาในโรงเรียน ภาวะสุขภาพของนักเรียน และงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดานผลกระทบของการดําเนินงานพบวา มีความเหมาะสมทุกขอ เรียง
ตามลําดับคือ ผลการดําเนินงานโครงการมีประโยชน สมควรดําเนินโครงการตอไป มีอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือ
ชุมชนนอยลง ผูปกครอง/ชุมชนทราบผลการดําเนินการและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
และสุขภาพอนามัยของบุคลากรในโรงเรียนดีขึ้น ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร พบวา ผูปกครองและนักเรียนรอยละ 97.22 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ ผลการสังเกต
การดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนพบวา นักเรียนรอยละ 97.22 จัดต้ังชมรมเด็กไทยทําได 2. โครงการโรงเรียน

                                                           
1 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล  4  (รัตนโกสินทร  200  ป)  จังหวัดนครพนม 
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สงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนม ไมมีดานที่ตองหาแนวทาง
พัฒนาเพราะทุกดานมีความเหมาะสม 
 

Abstract 
 The objectives of this study were: (1) to assess appropriateness or sufficiency and value 
concerning input, process, output and impact of doing a school project on promoting health at 
diamond level in Municipality School 4 (the Rattanakosin Bicentennial), Changwat Nakhon 
Phanom, (2) to propose a way to develop quality of doing a school project on promoting 
health at diamond level in Municipality School 4 (the Rattanakosin Bicentennial), Changwat 
Nakhon Phanom. A sample selected by multi-stage random sampling for this study was school 
personnel, school committee members, public health officers, parents (guardians), and grades 
five-to-six primary students enrolled in academic year 2010 at Municipality School 4 (the 
Rattanakosin Bicentennial), Changwat Nakhon Phanom, totaling 203 people in all. A 
questionnaire, an observation form, and an interview guide were used as tools for collecting 
data.  Statistics used to analyze data were percentage, mean, and standard deviation. 
 The findings revealed as follows: 

1. The result of assessing a school project as a whole on promoting health at diamond 
level in Municipality School 4 (the Rattanakosin Bicentennial), Changwat Nakhon Phanom was 
found appropriate.  As each aspect was considered, all of them were found appropriate as 
arranged from higher to lower means respectively, namely process, impact, output, and input.  
The results of assessing input were found appropriate in every aspect as arranged from higher 
to lower means respectively, namely personnel, school policy, management, materials, and 
budget.  The results of assessing process were found appropriate in every aspect as arranged 
from higher to lower means respectively, namely operating a health promoting school, and 
operating health work of leader of the students.  The results of assessing output were found 
appropriate in every aspect as arranged from higher to lower means respectively:  namely 
project on solving a school problem, state of students’ health, and work based on the policy of 
the Ministry of Education. The results of assessing impact were found appropriate for every item 
as arranged from higher to lower means respectively: namely the result of the project was 
found beneficial and the project deserved its continuation; accidents in the school or 
community were decreased; the parents/community were informed of the operating results 
and they supported the school health promoting activities;and health among school personnel 
was found better.  The satisfaction of parents (guardians) with doing a school project on 
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promoting health at diamond level showed that 87.57 % were satisfied with the project.  The 
result of observing students’ health operation showed that 87.50 % of them did things 
concerning health. 
 2. The school project on promoting health at Municipality School 4 (the Rattanakosin 
Bicentennial), Changwat Nakhon Phanom has no aspect to find a way to develop, because all 
the aspects are already appropriate. 
 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ชี้ใหเห็นความจําเปนในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน  มีความพรอม
ท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมฐานความรูได
อยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม  มีจิตสาธารณะ  พรอม
ท้ังมีสมรรถนะ  ทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต  อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค

ศตวรรษที่  21  โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  มี
ทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 
: 1-2) 
 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Health  Promoting School)  เปนแนวคิดหนึ่งในการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพที่เกิดจากขอเสนอแนะของคณะผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ขององคการอนามัยโลก  
ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อตอบสนองตอการปองกันปญหา

สุขภาพอนามัยของประชาชนและตองการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กควบคูไปกับการศึกษา โดยในป พ.ศ. 
2540  องคการอนามัยโลกภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARO) ไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเรื่อง Intercountry Consultation on Health Promoting School เม่ือตน
เดือนธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมไดเสนอแนวคิด หลักการและแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ทุกประเทศท่ีเขารวมประชุมเห็นดวยในแนวทางที่เสนอ  พรอมทั้งรวมกันกําหนดวิสัยทัศน  การ
สรางเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและทรัพยากรรวมกัน  (กรม
อนามัย.  2543 : 9) ซ่ึงองคการอนามัยโลกไดใหความหมายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพวา  เปนโรงเรียนท่ีมีขีด
ความสามารถแข็งแกรงม่ันคง เปนสถานที่ท่ีมีสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อการอาศัย ศึกษาและทํางาน (“WHO” 1998 ; 
อางถึงใน กรมอนามัย. 2547 : 8) นอกจากนี้สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดให
ความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไววา “โรงเรียนที่มีความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพอยางสม่ําเสมอ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน” (กรมอนามัย.  2547 : 8)  
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจะตองครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ 10 ประการ คือ นโยบายของ
โรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่
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เอื้อตอสุขภาพ บริการอนามัยในโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกําลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  
ท้ังนี้เพื่อใหโรงเรียนเปนจุดเริ่มตนและศูนยกลางในการพัฒนาสุขภาพควบคูไปกับการศึกษา (กรมอนามัย. 2542 : 
12)  การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภายใตแนวคิด การมีสวนรวม
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังผูปกครองและชุมชน เพื่อใหโรงเรียนเปนจุดเริ่มตนและศูนยรวมของ
การพัฒนาสุขภาพในชุมชน เปนกลยุทธท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดรวมดําเนินการกับฝายการศึกษามา
ตั้งแตป 2541 กอใหเกิดผลเปนที่นาพอใจ โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการและสามารถพฒันากิจกรรมดานสุขภาพ
จนผานการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพิ่มข้ึนทุกปติดตอกันเปนลําดับ สําหรับเกณฑประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสขุภาพที่ใชในชวงที่ผานมาเปนเกณฑท่ีประกอบดวยตัวชี้วัดภายใตองคประกอบ 10 ประการ  ซ่ึง
สวนใหญเนนดานกระบวนการของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อเปนทิศทางแกโรงเรียน แตยังมิไดใหความสําคัญกับ
การวัดผลลัพธทางสุขภาพมากนัก ดังนั้นเมื่อการพัฒนางานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดําเนินมาจนมีโรงเรียนบรรลุ
เกณฑคอนขางสูงดังกลาว ในป 2551 กรมอนามัยจึงเห็นสมควรท่ีจะยกระดับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ขึ้นสูอีกระดับหนึ่ง เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ใหมีตัวชี้วัดท่ีเนนการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน และผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศูนยอนามัยท่ี 7  อุบลราชธานี.  
2553 : บทนํา)   
 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งอยูในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปท่ี 6 ในป 2551 โรงเรียนเทศบาล 4  
(รัตนโกสินทร 200  ป) ไดสมัครเขารวมในโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรตนแบบของจังหวัด
นครพนม แตยังขาดการประเมินผลการดําเนินงาน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  ใน
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ IPOO ตามวิธี
ประเมินเชิงระบบ เพื่อเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และยังไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงโครงการใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
 

 
 เพ่ือประเมินความเหมาะสมหรือเพียงพอและคุณคาดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิตและ
ดานผลกระทบของการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรในโรงเรียนเทศบาล 4 
(รัตนโกสินทร  200  ป) จังหวัดนครพนม และเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชร ในโรงเรียนเทศบาล 4  (รัตนโกสินทร  200  ป) จังหวัดนครพนม  
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การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรในโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป)  

จังหวัดนครพนมเปนการวิจัยเชิงประเมิน โดยมีรายละเอียดการประเมิน  ดังน้ี 
  1. ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร  200 ป) จังหวัดนครพนม จํานวน 430 คน 
  2. กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนม จํานวน 203 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยการใชตาราง Krejcie และMorgan และใชวิธีสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage  Random 
Sampling) ประกอบดวย   
   2.1  บุคลากรในโรงเรียน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 38 คน   
   2.2  คณะกรรมการสถานศึกษา ใชวิธีการสุมอยางงายในสัดสวนรอยละ 65 ไดกลุมตัวอยางจํานวน  
16  คน 
   2.3  เจาหนาท่ีสาธารณสุข ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง จํานวน 5 คน 
   2.4  ผูปกครองนักเรียน ใชวิธีการสุมอยางงายในสัดสวนรอยละ 40 จํานวน 72 คน   
   2.5  นักเรยีน  ใชวิธีการสุมอยางงายในสัดสวนรอยละ 40 จํานวน 72 คน   
 

 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้มี 3 ชนิด คือ 
 1. แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียน
เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนม จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเปน 5 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
   ตอนที่ 2  การประเมินดานปจจัยนําเขา 
   ตอนที่ 3  การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน 
   ตอนที่ 4  การประเมินดานผลผลิต  
   ตอนที่ 5  การประเมินดานผลกระทบ 
 2. แบบสังเกต  จํานวน  1  ฉบับ เปนแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีตอการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร  200 ป) จังหวัดนครพนม   
 3.  แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับสัมภาษณความ       
พึงพอใจของผูปกครองและนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียน
เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200  ป) จังหวัดนครพนม   
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 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และคารอย
ละ 
  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียน
เทศบาล 4  (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัดนครพนม วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เกณฑการตัดสินความเหมาะสม คือ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับหรือนอยกวา 
1.00  
 แบบสังเกตและแบบสัมภาษณวิเคราะหโดยการนับความถี่และคารอยละ 
 

 
 1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  โรงเรียนเทศบาล 4  (รัตนโกสินทร  
200  ป)  จังหวัดนครพนม  โดยรวมมีความเหมาะสม   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความเหมาะสมทุก
ดาน  เรียงตามลําดับคือ  ดานกระบวนการดําเนินงาน  ดานผลกระทบของการดําเนินงาน  ดานผลผลผลิตของ
การดําเนินงาน  และดานปจจัยนําเขา  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  ผลโดยละเอียดเปนดังนี้ 
 1.1 ดานปจจัยนําเขา พบวา มีความเหมาะสมทุกดาน เรียงตามลําดับคือ ดานบุคลากร ดานนโยบาย
ของโรงเรียน  ดานการบริหารจัดการ ดานวัสดุอุปกรณ  และดานงบประมาณ  
  1.2 ดานกระบวนการดําเนินงาน พบวา มีความเหมาะสมทุกดาน เรียงตามลําดับคือ การดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  และการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา   
  1.3 ดานผลผลิตของการดําเนินงาน พบวา มีความเหมาะสมทุกดาน เรียงตามลําดับคือ โครงการแกไข
ปญหาในโรงเรียน ภาวะสุขภาพของนักเรียน  และงานสอดคลองที่เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4 ดานผลกระทบของการดําเนินงาน พบวา มีความเหมาะสมทุกขอ เรียงตามลําดับคือ ผลการ
ดําเนินงานโครงการมีประโยชน สมควรดําเนินโครงการตอไป มีอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือชุมชนนอยลง ผูปกครอง/
ชุมชนทราบผลการดําเนินการและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน และสุขภาพอนามัยของ
บุคลากรในโรงเรียนดีขึ้น 
  1.5 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร พบวา ผูปกครอง
และนักเรียนรอยละ 97.22 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 
  1.6 การสังเกตการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียน พบวา นักเรียนรอยละ 97.22 จัดต้ังชมรมเด็กไทย
ทําได จัดกิจกรรม อย. นอย จัดกิจกรรมสุขานาใช ขอที่ปฎิบัตินอยที่สุดคือ สมาชิกแกนนํามีการประชุมอยาง
สมํ่าเสมอ (รอยละ 77.78) 
 2. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร  โรงเรียนเทศบาล 4  (รัตนโกสินทร 200 ป) จังหวัด
นครพนม ไมมีดานที่ตองหาแนวทางพัฒนาเนื่องจากทุกดานมีคาเฉลี่ยระดับเหมาะสม 
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 1.  ผลการประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร 200 
ป) จังหวัดนครพนมโดยรวมพบวามีความเหมาะสม ดานท่ีมีความเหมาะสมสูงสุดคือ ดานกระบวนการดําเนินงาน 
รองลงมาคือ ดานผลกระทบของการดําเนินงาน ซ่ึงมีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้   
  1.1 ดานปจจัยนําเขา พบวา มีความเหมาะสมทุกดาน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการอยางเพียงพอและเหมาะสม ครูและนักเรียนเปนแกนหลักในการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน คณะกรรมการและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการ
สงเสริมสุขภาพนักเรียน มีการประชุม อบรมใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง  
โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาโดยตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนในทุกดาน  คือ
ใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข การมีสุขภาพดีจะสงผลใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนา
ในทุกดานเพราะรางกายและจิตใจเปนสิ่งแรกที่ควรใหความสําคัญ  ดานงบประมาณ  โรงเรียนใชงบประมาณใน
การดําเนินโครงการอยางคุมคา มีการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินโครงการ ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ ซ่ึงสอดคลอง
กับประภาเพ็ญ สุวรรณและคณะ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหสถานการณเพื่อวางแผนงานสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียนของประเทศไทย พบวา บุคลากรผูเกี่ยวของในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนทั้ง
ระดับปฏิบัติและระดับผูบริหาร/นิเทศงานใหความสําคัญตอเปาหมายของการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยาวชน
ในระดับสูง และงานวิจัยของกรรณิกา ประพันธ (2544 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง ปญหาและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา 
ปญหาในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ชลบุรีโดยเฉลี่ยอยูในระดับนอย   
  1.2 ดานกระบวนการดําเนินงาน พบวา มีความเหมาะสมทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนผาน
การประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง มีการดําเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนํา เชน มีการ
จัดต้ังชมรมเด็กไทยทําได  มีการจัดกิจกรรม อย. นอย มีการจัดกิจกรรมสุขานาใช มีการจัดกิจกรรมฟนดี มี
โครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จชัดเจนในการลดปญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและ/
หรือชุมชน  มีชุมนุมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิต นักเรียนทุกคนมีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอทุกวัน มีการ
บริการดานการปฐมพยาบาลที่ดี และมีการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด  ซ่ึงสอดคลองกับนงนุช มิควาฬ  
(2544 : 85-86)  ไดศึกษาเรื่อง การประเมินการสงเสริมสุขภาพโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 6 จังหวัดขอนแกน พบวา ดานกระบวนการซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดการโครงการ  
กิจกรรมในการดําเนินโครงการ บุคลากรเห็นดวยในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับบันเทิง ทานะขันธ (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวา ในภาพรวมบุคลากรประเภทผูบริหาร ครูอนามัย 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข  ครูประจําชั้นและผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานอยูในระดับมาก สวนผูนําโรงเรียน 
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นักเรียนและกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่พบ คือ นักเรียนสวนใหญไมสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติ บุคลากรขาดความรู  ความเขาใจแนวทางปฏิบัติ และขาดการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนรวมกับชุมชน และงานวิจัยของวราภรณ ศิริลักษณ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการ
ดําเนินงานอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการ
ดําเนินงานอนามัยโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
มีสภาพการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนดานการจัดบริการสุขภาพอยูในระดับสูง รองลงมาคือ ดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน   
  1.3 ดานผลผลิตของการดําเนินงานพบวา มีความเหมาะสมทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมี
น้ําหนักตามเกณฑ สวนสูง (W/H)  เกินเกณฑ (ภาวะเริ่มอวนและอวน) ไมเกินรอยละ 7 นักเรียนมีสวนสูงตาม
เกณฑอายุ (H/A) ต่ํากวาเกณฑ (คอนขางเตี้ยและเตี้ย) ไมเกินรอยละ 5 นักเรียนไมมีฟนผุและฟนผุแทถูกถอน  
นักเรียนประถมศึกษาไมนอยกวารอยละ 45 มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพนัธกับสุขภาพอยูในเกณฑดีรอยละ 80 
ขึ้นไป  นักเรียนมีสุขภาพจิตดีรอยละ 80 ขึ้นไป  มีโครงการแกไขปญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงหรือเปนอันตรายใน
เด็กวัยเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสุนันท ศรีวิรัตน (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในจังหวัดสงขลา พบวา โรงเรียนสวนใหญปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดเกือบทุกกิจกรรม มี
เพียง 3 กิจกรรมที่โรงเรียนสวนใหญไมไดปฏิบัติคือ การแสดงความกาวหนาในการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบ  
การประชาสัมพันธนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนใหสาธารณชนทราบหรือเห็นอยางเดนชัดและการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการดําเนินงาน  
คือ แรงจูงใจและการมีสวนรวม โดยมีความสัมพันธเชิงบวกและปจจัยทั้งสองสามารถรวมทํานายการดําเนินการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดและการมีสวนรวมเปนตัวทํานายท่ีดีท่ีสุด และสอดคลองกับวราภรณ  ศิริลักษณ  (2546 
: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา อนามัยโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดานโดยมีดานการจัดบริการสุขภาพอยูในระดับสูง  ในขณะที่ดานสุขศึกษาใน
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสาเหตุเนื่องจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขไมไดออกมาแนะนําหรือใหความรูดานสุขศึกษาใน

โรงเรียนบอยคร้ัง เพียงปละ 1-2  ครั้ง ท้ังที่ควรจะเปนเดือนละครั้ง  และครูขาดความรูความเขาใจเรื่องโรคใหม ๆ 
ซ่ึงมีมากขึ้นในสถานการณปจจุบัน 
  1.4  ดานผลกระทบของการดําเนินงาน พบวา มีความเหมาะสมทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
ขาดเรียนของนักเรียนลดลง นักเรียนและบุคลากรมีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ การปองกันโรค การปองกัน
อุบัติเหตุและสิ่งเสพติดและมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 2.  ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญ (รอยละ 97.22) มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร เพราะทําใหมีสุขภาพแข็งแรง  ท้ังนี้นาจะเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ มีการจัดเนื้อหาวิชาที่เรียนใหตรงกับความตองการของผูเรียน 
เนื้อหามีความทันสมัยตอเหตุการณในปจจุบัน นักเรียนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนและชุมชน มี
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การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน รองลงมา คือ นักเรียนมีความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน
โรงเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี โรงเรียน
มีสิ่งแวดลอมที่สะอาดสวยงามและมีมาตรการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ  โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ นักเรียนมีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ผูปกครองและสมาชิกในชุมชนไดรวมกัน
พัฒนาสิ่งแวดลอม สําหรับขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ  นักเรียนท่ีมีปญหาพอใจในการชวยเหลือและสงตอ 
ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากการประสานงานระหวางหนวยงานสาธารณสุข เทศบาล และโรงพยาบาล ไมตอเนื่อง ไม
เปนระบบ ไมชัดเจนและลาชา   
 3.  นักเรียน (รอยละ 97.22)  มีการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ  เชน มีการจัดต้ังชมรมเด็กไทยทําได  มี
การจัดกิจกรรม อย. นอย มีการจัดกิจกรรมสุขานาใช นักเรียนมีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
ชัดเจนในการลดปญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและ/หรือชุมชน  นักเรียนมีการจัดกิจกรรมฟนดี 
นักเรียนแกนนํานําออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละ 15 นาทีหนาเสาธง นักเรียนแกนนําชวยงานของโรงเรียนดาน
สุขภาพ นักเรียนแกนนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสามารถแนะนําเพื่อน ๆ และนอง ๆ ได นักเรียนแกนนํา
ใหความรู เสียงตามสายดานสุขภาพชวงพักกลางวัน  สมาชิกแกนนํามีการประชุมอยางสม่ําเสมอ 
 

 
 1.   
  1.1  ผูบริหารโรงเรียนควรตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบที่มีตอโครงการ  บุคลากรท่ีเกี่ยวของ
ทุกฝายตองรวมกันวิเคราะหปจจัยภายใน – ปจจัยภายนอก  แลวนําผลการวิเคราะหมาจัดทําเปนนโยบาย  
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย โครงการ/แผนงาน 
  1.2  ผูบริหารโรงเรียนควรนิเทศกํากับดูแลเปนพิเศษในเรื่องสุขภาพนักเรียน  เพราะถานักเรียนมี
สุขภาพดีผลการเรียนก็ยอมดีไปดวย 
  1.3  คณะผูบริหารเทศบาลเมืองนครพนมควรจางพนักงานที่มีความรูดานสุขภาพอนามัยประจํา
โรงเรียนเพื่อดูแลโครงการนี้โดยเฉพาะ และควรตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติรายจายแตละปเพิ่มขึ้นจากเดิม  
โดยเฉพาะคายาสามัญประจําบานที่จําเปนตองใชในโรงเรียน เวชภัณฑ ครุภัณฑประจําหองพยาบาล 
  1.4  โรงเรียนควรประชาสัมพันธโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหประชาชน ผูปกครอง ฯลฯ ได
ทราบผานสื่อโฆษณาและใชวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล
สุขภาพอนามัยของบุตรหลานและมีความเขาใจโครงการมากย่ิงขึ้น 
  1.5  คณะครูตองฝกทักษะอนามัยสวนบุคคลดานสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร การออกกําลัง
กาย การรักษาความสะอาดของรางกาย การพักผอนที่เพียงพอกับวัย ตลอดจนการปฏิบัติสุขบัญญัติ 10 ประการ 
ใหเปนนิสัยเพื่อเปนแบบอยางในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกตองแกนักเรียนซ่ึงจะสงผลใหประหยัดรายจายของ

รัฐบาลในการดูแลรักษาประชาชน เมื่อประชาชนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประเทศชาติก็เจริญทุกดานอยางย่ังยืน  
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 2.   
 2.1  ควรวิจัยโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในเชิงคุณภาพ ท้ังโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดเทศบาลและ
สังกัดอ่ืน  เชน สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดคณะกรรมการการสถานศึกษาเอกชน เพื่อรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนเครือขายในการรวมระดมความคิดเห็นดานการบริหารการจัดการ  ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนทุก
สังกัดสามารถนําผลการศึกษาไปใชพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.2  ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  เพื่อหาจุดเดนจุดดอยที่ควรปรับปรุงแกไข
และหารูปแบบการบริหารการจัดการดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการดําเนินงานและดานผลผลิตของการ
ดําเนินงาน 
 

 
กรรณิกา  ประพันธ. (2544).   
  . วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542).    . . 2542  (  2545).   
  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
   .  (2543). .  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ  
  การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
  . (2547).   ( ).   
  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
   .  (2551).    2551.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ 
 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.   
นงนุช มิควาฬ. (2544).   
    6 .วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บันเทิง  ทานะขันธ. (2545).  
   . 15 กันยายน 2554. จาก  
  www.Moph/amamai.go.th 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และคณะ. (2538).  
  . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. 
วราภรณ  ศิริลักษณ. (2546).  
  . วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ 
  เจาพระยา. 



132

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

สุนันท  ศรีวิรัตน. (2545). .   
  วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี. (2553). . อุบลราชธานี: ศูนย 
  อนามัยท่ี 7  อุบลราชธานี. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133133

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal

Journal; 3(6) : July – December 2011

ผศ.ดร.สุเทพ  การุณยลัญจกร

บทวิจารณหนังสือ : การออกแบบการวิจัย 



134

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

 
 
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ. (2553). . พิมพครั้งที่ 6 
 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

. .    1 
 
 

 
 หนังสือชื่อ “การออกแบบการวิจัย” นี้เหมาะสมสําหรับผูสนใจที่จะศึกษาวิธีวิทยาทางการวิจัยทาง
สังคมศาสตร และการเปลี่ยนฐานคิดจากกระบวนทัศนทางการวิจัยหนึ่งไปสูอีกกระบวนทัศนหนึ่ง ผูศึกษาหนังสือนี้
สามารถรับหรือปรับใชวิธีวิทยาทางการวิจัยท่ีอยูในกระบวนทัศนนั้น ๆ มาเปนฐานในการวิจัยของตนเอง นําไปสู
การออกแบบการวิจัยท่ีตัวเองเปนผูวางโครงสรางและแนวทางในการดําเนินการวิจัย และสามารถตอบปญหาการ
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดเดนของเนื้อหาท่ีนําเสนอในหนังสือนี้มีหลายบทที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงทดลอง
ทางพฤติกรรมศาสตร การวิจัยแบบลุมลึกดวยวิธีวิทยาทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
ทฤษฎีสังคมศาสตรเชิงวิพากษ สวนเนื้อหาอื่น ๆ ก็มีความสําคัญไมแพกนั ซ่ึงผูอานสามารถอานใหเขาใจไดอยาง
ลึกซ้ึงในรูปแบบการวิจัยตาง ๆ กัน เพื่อจะไดนําเอาความรูสวนใดสวนหนึ่งหรือหลาย ๆ สวนประกอบกันไปใชใน
การออกแบบการวิจัยท่ีเหมาะสม และนําไปสูการไดรับการยอมรับในคุณคาของงานวิจัยท่ีผานการวางโครงสราง
และแนวทางในการดําเนินการอยางดีโดยชุมชนทางวิชาการ 
 

Abstract 
 This book entitled “Research Design” is suitable for those who are interested in 
studying a social sciences research methodology and in a school of thought as ground for a 
shift from one research paradigm to another of all the emerging ones.  Those who study this 
book are able to adopt or adapt a social sciences research methodology existing in a particular 
research paradigm for being applied as basis for doing their own research until it leads to a 
research design which is well structured and planned and able to answer to the research  
problems raised efficiently.  The main points of the contents presented in this book include 
experimental research in the behavioral science, in-depth study via qualitative research 

                                                           
1 อาจารยประจําสาขาวชิายุทธศาสตรการพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



135135

Sakon  Nakhon Rajabhat  University  Journal

Journal; 3(6) : July – December 2011

methodology, and action research based on the critical social sciences theory. Equally 
important are other contents which can be read profoundly such as different types of research 
in order that one or several parts of the knowledge can be brought to designing an appropriate 
research and it will lead to being accepted in the value of well-structured-and-planned 
research by the academic community. 
 

:   
 

 
 หนังสือชื่อ “การออกแบบการวิจัย” ในทัศนะของผูวิจารณ เปนหนังสือสําหรับผูสนใจทําการวิจัยทุก ๆ 
ทาน และเหมาะอยางยิ่งสําหรับผูศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางสังคมศาสตร ท่ีจะศึกษาฐานคิดและกลยุทธการ
วิจัยทางสังคมศาสตรท่ีนําเสนออยูในหนังสือ จนไดมโนทัศนใหม ๆ จากการผสมผสานแนวคิดตาง ๆ ท่ีรับเขามา 
รวมกับจินตนาการของผูท่ีจะทําการวิจัยเอง จนกอใหเกิดการตกผลึกทางความคิดในแงมุมและดานตาง ๆคอนขาง
ชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนการวิจัยและดําเนินการตามแผน การอภิปรายผล และอื่น ๆ พูดงาย ๆ ก็คือ 
หนังสือเลมนี้มุงใหผูอานเขาใจวิธีการและลงมือออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับได 
 ผูเขียนหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงคําจํากัดความของการออกแบบการวิจัยในบทที่ 2 โดยไดยกนิยามตาม
ทัศนะของ Kerlinger มาอางอิงวา การออกแบบการวิจัยเปนการวางโครงสรางเฉพาะ (Structure) ของการวิจัย 
และแนวทางในการดําเนินการวิจัย (plan) เพื่อใหสามารถตอบปญหาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การ
ออกแบบการวิจัย(เชิงปริมาณ)มีเปาหมายเพื่อ 1) มุงตอบปญหาวิจัยไดอยางตรงประเด็น และ 2) อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปร นอกจากนี้ ผูเขียนยังกลาวเปนเชิงอุปมาอุปมัยวา การออกแบบการวิจัยเปนเสมือนหนึ่งการที่
สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบานโดยรวมกอนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืน ๆ ตอไป ดังนั้น การออกแบบ
จึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (Work Plan) การออกแบบการวิจัยจะเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของ
งานวิจัยกอนที่จะจัดทํารายละเอียดในขอเสนอของโครงการวิจัย (Research Proposal) 
 หากตรวจสอบหาจุดมุงหมายของหนังสือนี้ (ซ่ึงมิไดกลาวไวโดยตรงใหปรากฏแกผูอาน) ก็พอจะสรุปใน
ภาพรวมจากเนื้อหาที่นําเสนอในฉบับพิมพครั้งที่ 6 ซ่ึงมีพัฒนาการของเนื้อหาสาระมาตั้งแตฉบับพิมพครั้งท่ี 1 
จนถึงฉบับพิมพครั้งที่กําลังพิจารณาอยูนี้วามีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหผูศึกษาหนังสือนี้อยางลึกซ้ึงสามารถทําในสิ่ง

ตอไปนี้ได คือ 1) เรียนรูรูปแบบตาง ๆ ของการวิจัยที่ใชวิธีวิทยาเชิงปริมาณ และสามารถออกแบบการวิจัยไดอยาง
ม่ันใจ 2) เรียนรูการวิจัยเชิงคุณภาพในแงของวิธีวิทยา และสามารถผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กับ 
การวิจัยเชิงคุณภาพเขาดวยกัน เพื่อชวยใหตอบโจทยวิจัยอยางคม-ชัด-ลึก 3) เรียนรูฐานคิดใหม ๆ หรือปรัชญาที่
เกี่ยวของกับกระบวนทัศนของการวิจัยท่ีมีหลายทางเลือกจากฐานคิดทางดานสังคมศาสตรเชิงปฏิฐาน 
สังคมศาสตรเชิงตีความ และสังคมศาสตรเชิงวิพากษ 4) เรียนรูการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงไดจาก
กระบวนทัศนท่ีเปลี่ยนไปจากฐานคิดเดิม ๆ ในวงการวิจัย มาสูฐานคิดใหม ๆ ทางสังคมศาสตรเชิงวิพากษ หรือตน
ตอของการยอมรับวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความเปนตัวตน และมีลักษณะเคียงบาเคียงไหลกับรูปแบบการวิจัย
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ชนิดอ่ืน 5) เรียนรูวา ถาจะใหการออกแบบการวิจัยมีขอบขายของการศึกษาแบบลุมลึก จําเปนตองรูจักวิธี
ออกแบบโดยใชวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ 6) เรียนรูท่ีจะออกนอกกรอบของรูปแบบการวิจัยแบบเดิม ๆ ไปสูการวิจัย
นอกแบบแผน และ 7) เรียนรูวาการจะทําการวิจัยในรูปแบบใดก็ตาม จิตสํานึกเกี่ยวกับจริยธรรมควรจะไดรับการ
ตอกยํ้าอยูเสมอ  
 นอกเหนือจากจุดมุงหมายของหนังสือท่ีสรุปไดจากทุกบทดังที่นําเสนอขางตนแลว ลําดับของการ
นําเสนอเนื้อหาในจํานวน 11บท พอที่จะนําเสนอตามแบบที่นําเสนอจริงในหนังสือดังนี้  
   บทที่ 1 การวิจัยทางสังคมศาสตร: ตางฐานคิด ตางแนวทาง 
  บทท่ี 2 หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  บทท่ี 3 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร 
  บทที่ 4 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ 
  บทท่ี 5 การวิจัยเชิงสํารวจ 
  บทท่ี 6 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ 
  บทที่ 7 การวิจัยเชิงพัฒนาการ 
  บทท่ี 8 การศึกษาแบบลุมลึกดวยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ 
  บทท่ี 9 จากสังคมศาสตรเชิงวิพากษ สูการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  บทที่ 10 การวิจัยแบบผสม: ทางสายกลางของการวิจัย 
  บทท่ี 11 คลื่นความคิดใหมกับการวิจัยนอกแบบแผน 
 

 แมวาเนื้อหาโดยสวนใหญของหนังสือจะเนนวิธีวิทยาในการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ แตนักวิจัยทาง
สังคมศาสตรยังมีทางเลือกในการออกแบบการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีไมใชการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงสามารถศึกษาใหลึกซ้ึง 
และสามารถที่จะออกแบบการวิจัยเปนของตนเองไดตามฐานคิดใหม ๆ ของการวิจัย ดังที่หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอ
ไวดวยตัวอยางที่หลากหลายตามฐานคิดท่ีตางออกไปเหลาน้ัน ฉะนั้น นักวิจัยจึงมีทางเลือกในการออกแบบการวิจัย
ตามความเหมาะสม ความถนัด ความสนใจ ความอิสระ และขอจํากัดของตนและลักษณะโดยธรรมชาติของเรื่องที่
จะทําการวิจัย ขึ้นอยูกับวานักวิจัยจะออกแบบใหเปนไปไดในเชิงปฏิบัติเพียงใด และผลท่ีจะไดจากการวิจัยจะตอบ
โจทยไดตรงและครอบคลุมกับความเปนจริงของสิ่งที่ศึกษาเพียงใด  
 จุดเดนของการนําเสนอเนื้อหาอยูท่ีความละเอียดลึกซ้ึง มีการเปรียบเทียบ แสดงตัวอยางดวยภาพและ/
หรือตาราง และอธิบายใหเห็นจริง จนไดแนวคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการออกแบบการวิจัยของนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร ซ่ึงจะพบไดในทุก ๆ บท โดยเฉพาะบทที่ 3 ท่ีวาดวยการวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร บทท่ี 
8 ท่ีวาดวยการศึกษาแบบลุมลึกดวยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ และบทที่ 9 ท่ีมีการพรรณนาซึ่งเริ่มจากสังคมศาสตรเชิง
วิพากษ ไปสูการวิจัยเชิงปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม บทอ่ืน ๆ ท่ีเหลืออยูก็มิไดย่ิงหยอนไปกวาท้ังสามบทดังท่ีกลาว
มาแลว ขอแนะนําในการอานหนังสือนี้ก็คือ ควรอานทุก ๆ บทใหครบกอน และถาจะใหดี ควรอานเรียงลําดับ
ตั้งแตบทแรกไปจนถึงบทสุดทาย เพื่อกอใหเกิดแนวคิดท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับแบบการวิจัยแบบตาง 
ๆ และเพื่อเปนแนวคิดวางานวิจัยท่ีนักวิจัยกําลังจะทํานั้น จะหาใหกับคําตอบปญหาวิจัยดวยรูปแบบการวิจัยแบบ
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ใดจึงจะเหมาะสมและเปนที่เชื่อถือได เมื่อตัดสินใจตามหลักแหงเหตุผลแลว นักวิจัยก็สามารถวางรายละเอียดของ
การศึกษาตามวิธีวิทยาของรูปแบบการวิจัยจําเพาะนั้น ๆ ดังปรากฏอยูในบทตาง ๆที่นําเสนอวิธีวิทยาท่ีเกี่ยวของ
กับการออกแบบการวิจัยเฉพาะดาน  
 ผูวิจารณขอยกนิยามการออกแบบการวิจัยของ Kerlinger ซ่ึงเปนเจาตํารับของการวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรอันเรืองนามมากลาวยํ้าอีกครั้งกอนจะจบการวิพากษหนังสือเลมนี้วาการออกแบบการวิจัยเปนการ

วางโครงสรางเฉพาะและแนวทางในการดําเนินการของการวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ เพื่อใหสามารถตอบปญหาวิจัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพที่สุด ฉะนั้น ถาผูใดคิดจะทําการวิจัย แตไมรูวาจะออกแบบเพื่อวางโครงสรางการวิจัยของตน
อยางไร และ/หรือไมรูวาจะวางแนวทางในการดําเนินการวิจัยอยางไร หนังสือ “การออกแบบการวิจัย” เลมท่ี
กลาวถึงนี้จะชวยไดไมมากก็นอย อยางนอยก็เหมือนมีเข็มทิศนําทางไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองและ
ตรงวัตถุประสงค ไมตองเสียเวลากับการลองผิดลองถูก หรือการคลําหาทางโดยไมรูวาจะไปที่ไหนและไปอยางไร 
หนังสือ “การออกแบบการวิจัย” จะใหความสวางและทิศทางที่คิดจะไปใหอยางถูกตอง กับผูท่ีตองการเปลี่ยนจาก 
“การคิดท่ีจะทําการวิจยั (ทางสังคมศาสตร)” ไปสู “การลงมือทําจริงดวยการออกแบบการวิจัย” อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
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 กองบรรณาธิการไดกําหนดคําแนะนําการเตรียมตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับ

สําหรับการตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอน
การตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได 
 

  
1.   พิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยให ยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท
ภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําท่ีเหลือทั้งหมดให
พิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดียวกันที่เปนภาษาไทยและ
ตามดวยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งตอไป
ใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษควรใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบ
ความถูกตองดานการใชภาษากอน 

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

3.   ใชตัวอักษรแบบ Angsana new ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผูเขียนและหัวขอ
หลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษร
ขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกท่ีเปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใชตัวอักษรขนาด 12 
pt. ตัวปกติ 

4.   ความยาวของบทความไมควรเกิน 12 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง 
5.      ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขียนคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน 

เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิและกราฟให
อยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้น ๆ ท่ีสื่อความหมายไดครบถวน 

6.     
6.1  (Research article)  เปนการนําเสนอผลการวิจัยอาจเปน Concept paper  

หรือผลงานวิจัยที่สําเร็จสมบูรณแลวซ่ึงผูเขียนไดดําเนินการดวยตัวเอง 
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  6.1.1   
            1)  (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควร
เกิน 100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัว
แรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัว
เอนไมตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย 
       2)  (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล 
ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัยในสวนลางของ

หนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
        3)  (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 300 
คํา เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น ตรงประเด็น 
ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
     4)  (Keywords) ใหใชคําท่ีปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําท่ีบอกวิธีการวิจัย
ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาวิชาท่ีทําวิจัย การใชประโยชนหรือสถานที่ท่ีทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา โดยระบไุวทายบทคัดยอของแตละภาษา 
 6.1.2     ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร และอื่น ๆ  ใหมีองคประกอบดังนี้ 
    1)  (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวิจัย เหตุผล
การทําวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและวัตถุประสงคการวิจัย 
     2)  (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จํานวน
ตลอดทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
การวิเคราะหทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
     3)   (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น    
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่
ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบายผลการวิจัย
ใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ  
     4)  (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลอง
หรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะ
เหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน 
     5)  เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและ
ประเด็นที่เปนแนวทางการทําวิจัยตอไป 
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     6)  (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยาง
ครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
   6.1.3    ไดแกภาษาศาสตร 
สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชีและอื่น ๆ ใหมีองคประกอบดังนี้ 
     1)  /  (Introduction) อธิบายถึงภูมิ
หลังความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและเหตุผลของการทําวิจัย 
     2)  (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ
วัตถุประสงคการวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวิจัยทั้งหมด 

  3)    (Hypothesis) เปนความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุ 
ความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 
     4)  (Scope) กําหนดกรอบความคิดการวิจัย เปนกรอบที่เปนแนว
ทางการทําวิจัยดานเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุมตัวอยาง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตัวอยาง การสุมตัวอยาง 
ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปร พ้ืนที่และระยะเวลาการทําวิจัย 
     5)   (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เชน การ
สํารวจ การศึกษาเอกสาร การทดลอง  และอ่ืน ๆ 
     6)  ชนิดของเครื่องมือ วิธีสราง การทดลองใช และการปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัย 
     7)   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและระยะเวลาการรวบรวมขอมูล 
     8)   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     9)   รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสําคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น
จากผลการวิเคราะหหรือสังเคราะหในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัย
ดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรท่ีศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ 
แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบายผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ 
     10)  เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรือแตกตางจาก
วัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทาง
ทฤษฏีหรือผลการวิจัยอะไรสนับสนุน 
     11)  นําเสนอผลการวิจัยที่เดนชัดสมควรนําไปใชประโยชนอยางไรและแนว
ทางการทําวิจัยตอไป 
     12)  (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัยอยางครบถวน 
โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
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  6.2  (Review article)  เปนบทความที่ผูเขียนไดเรียบเรียงโดยศึกษา
คนควาจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณของผูเขียนหรือถายทอดจากผูอ่ืน มีวัตถุประสงคเพื่อ
เผยแพรความรู องคความรู การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณคาและเปนประโยชนทางวิชาการของสาขาตาง ๆ  

6.2.1   
 1)  (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน 
100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรก 
ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัวเอนไม
ตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวติเปนภาษาไทยใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย 
     2)  (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มท้ังชื่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและนามสกุล 
ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของผูวิจัยในสวนลางของ

หนาแรก (กรณีเปนนกัศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
       3)   (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยท้ังเรื่องใหสั้นไดเนื้อหา
สาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา 
     4)   (Keywords)  ใหใชคําท่ีปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําท่ีบอกวิธีการ สิ่ง
ท่ีศึกษา ผลการศึกษา สาขา การใชประโยชนหรือสถานที่ท่ีทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แตละชุดไมเกิน 5 คํา  
 6.2.2    มีองคประกอบดังนี้ 
    1)   (Introduction) กลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอ  กอนเขาสู
เนื้อหา 
    2)  (Content) ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อ
เรื่องนั้นเปนเนื้อหาใหมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
    3)  (Conclusion) เปนการยอเฉพาะขอมูลจากเนื้อความใหสั้น  ไดเนื้อหาสาระ
ของเนื้อความครบถวน 
    4)  (References) ใหระบุเฉพาะเอกสารที่ผูนิพนธไดนํามาอางอิงใน
บทความวิชาการอยางครบถวนโดยใชระบบการอางอิง  APA  citation  style   (ดูรายละเอียดและตัวอยางใน
เนื้อความและการอางอิงทายเลม และดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต   http://rdi.snru.ac.th 
 7.  
                การอางอิงในเนื้อความเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อความ  ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป 
(Author date  in text  citation) โดยระบุชื่อผูแตง ปท่ีพิมพและหนาท่ีอางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความที่ตองการอางอิง  เพ่ือบอกแหลงที่มาของขอความนั้น  ดังน้ี 
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 7.1   คนไทยใหลงชื่อตัวและนามสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะชื่อสกุล 
   
   1    
   (สมชาย   หมายปอง. 2550 : 10)  

(Maipong. 2007 : 10) 
 2    

(สุชา  จันทนเอม  และสุรางค  จันทนเอม. 2545 : 66) 
(Chanaim  and  Chanaim. 2002 : 66) 

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

    3  ใหใสชื่อเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ  
(สุวกิจ  ศรีปดถา  และคณะ. 2550 : 145) 
(Sripathar.  et  al. 2007 : 145) 

  7.2         ท่ีทําเอกสาร  ใหระบุชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ 
 

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

 7.3   (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม  โดยรวบรวมรายการเอกสาร
ท้ังหมดที่ ผูเขียนไดใชอางอิงในเนื้อความ  พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรตามลําดับอักษรของผูแตง  และ
ใหใชการอางอิงแบบ  APA (American  psychological  association  citation  style) ดังนี้ 

 

   (Book) 
  ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). . ครั้งที่พิมพ. สถานท่ีพิมพ :  สํานักพิมพ. 
 

   
  ชื่อองคกร/หนวยงาน. (ปท่ีพิมพ). . สถานท่ีพิมพ. 
 

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

 

      (Book  article  or  chapter) 
  ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ,  (หนา).  
   สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
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   (Journal  or  magazine  article) 
 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. . ปท่ี (ฉบับท่ี), หนา. 

 

  (Newspaper  article) 
 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ/ด/ว). ชื่อบทความ. , หนาซ่ึงปรากฏบทความ. 

 

  (Article  from  an internet  database) 
 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีเผยแพร). ชื่อบทความ. , ปท่ี, ฉบับท่ี. วันที่ทําการสืบคน.  

จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ. 
 

   ( Encyclopedia article) 
 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ). . ใน สารานุกรม (เลมท่ี,หนา). สถานท่ีพิมพ  :  
  สํานักพิมพ. 
 

  CD-ROM (CD-Document) 
 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).  : . (จากแหลงขอมูล CD-Document เลขที่) 

 

  (Website) 
 ชื่อผูแตง. ( ปท่ีเผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). , วันที่ทําการสืบคน.  
  จาก URL 
8.   ใหนําสงตนฉบับท่ีพิมพหนาเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผนซีดี 1 ชุด พรอมระบุ 

ชื่อบทความและผูนิพนธไวบนแผนซีดีดวย โดยนําสงดวยตัวเองหรือทางไปรษณีย ท่ี 
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  
โทรศัพทและโทรสาร 042-744010 

 9.   ตนฉบับท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเปน
กรรมสิทธ์ิของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซํ้าเวนแตวาจะไดรับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 
 10.   เนื้อหาตนฉบับท่ีปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนท้ังนี้ไมรวม
ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
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ผศ.ดร.สุกิจ  พลประถม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผศ.ดร.ศิริลักษณ เจิมจิตตพรชัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล     ผูอํานวยการสถาบันพระปกเกลา 
ดร.อมรรัตน  พันธงาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ดร.ฉัฐวีณ  สิทธิ์ศิรอรรถ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา    มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผศ.ดร.สุเทพ  การุณยลัญจกรณ     
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