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การประเมินผลการเขียนเรียงความเชิงพรรณนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ของโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน ในประเทศภูฏาน

Peer Assessment on Grade Eight Students’ Descriptive Essay Writing at a 
Lower Secondary School in BhutanLower Secondary School in Bhutan

Tashi  Tashi  Tashi Tshering*
Ubon  Sanpatchayapong**Ubon  Sanpatchayapong**Ubon  Sanpatc

ABSTRACT
This research was conducted to explore 

how Grade Eight students developed and valued 
peer assessment in descriptive essay writing. The 
study was conducted in a Lower Secondary 
School in Bhutan in the second semester of the 
school year 2015 from August until the end of 
September. The study was conducted with 35 
Grade Eight students in a Lower Secondary School 
in Bhutan. These 35 participants were selected 
based on the scores they have secured in their 
descriptive essay writing in the midterm exam in 
2015. The researcher adopted mixed method 
research design for the study. Data were collected 
from interviews, questionnaires, students’ 
reflective journals and teacher’s journal. 

The first finding discovered that the 
development of peer assessment encouraged the 
participants to shoulder the responsibility as the 
assessors, enhanced collaboration among the 
peers, improved their language in writing essay, 
and provided them the opportunity to experience 
peer assessment. The second finding from the 
study revealed that peer assessment training 
improved participants’ learner satisfaction. The 
post-questionnaire (Part II) helped the researcher 
in confirming this finding. The overall mean which 

was 3.7 indicated that the participants agreed with 
almost all the statements which reckoned the 
practices and facts of descriptive essay and peer 
assessment. The result also depicted that the 
participants’ gained improvement in writing after 
experiencing peer assessment. The finding also 
revealed that the peer assessment intervention 
led to change students’ attitude towards positive 
perspectives of peer assessment. While the 
learners expected the practice to be difficult, they 
found it not to be so; learners became assured 
that peer assessment was useful, motivating and 
interesting.

บทคัดยอ
การ วิ จั ย น้ี เ พื่ อ ศึ กษา วิ ธี ก า ร ที่ นั ก เ รี ย นชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 2 พัฒนาและใชการประเมินโดยเพื่อนใน
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา ซ่ึงไดดําเนินการวิจัยที่
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศภูฎานในภาคเรียนที่ ตอนตนในประเทศภูฎานในภาคเรียนที่ ตอนตน
2 ปการศึกษา 2558 ระหวางเดือนสิงหาคมถึง เดือน
กันยายน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 35 คน ที่คั ด เ ลือกจากผลคะแนนงานเขียน
เรียงความเชิงพรรณนาในการสอบกลางภาคในปการศึกษา 
2558 การออกแบบการวิจัยชิ้นน้ีเปนการวิจัยแบบผสมโดย
รวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ แบบสอบถาม บันทึกการรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ แบบสอบถาม บันทึกการ
สะทอนผลของนักเรียสะทอนผลของนักเรียนและบันทึกของครู

*,** Curriculum and Instruction, Rungsit University
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 ผลการวิจัยประเด็นแรกพบวา การพัฒนาการ
ประเมินงานเขียนโดยเพื่อนกระตุนใหผู เรียนเกิดความ
รับผิดชอบในฐานะผูประเมิน สงเสริมความรวมมือระหวาง
กันของผูประเมิน พัฒนาภาษาที่ใชในงานเขียนและทําใหมี
ประสบการณในการประเมินโดยเพื่อน ผลการวิจัยประเด็น
ที่สอง พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการฝกการประเมิน
งานเขียนโดยเพื่อน ผลจากแบบประเมินหลังการฝกชี้ใหเห็น
คาคาเฉล่ียโดยรวมที่ระดับ 3.7 ที่บงวานักเรียนสวนใหญเห็น 
ความสําคัญของการฝกการเขียนเชิงพรรณนาและการ
ประเมินโดยเพื่อน นอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีพัฒนาการ
ในการเขียนเชิงพรรณนาหลังจากการฝกการประเมินโดย 
เพื่อน อีกทั้งการมีสวนรวมในการประเมินทําใหนักเรียน           
มีทัศนคติตอการประเมินในเชิงบวก 
 
คําสําคัญ  :  การประเมินโดยเพื่อน, การเขียน 
    เรียงความเชิงพรรณนา, โรงเรียน 
    มัธยมศึกษาตอนตน  
Keywords  : Peer assessment, Descriptive 
    Essay Writing, Lower  
    Secondary School 
Introduction 
 Writing can be seen as a difficult skill in 
the language learning process. Most English 
language learners encounter several problems 
while learning writing skills. Some of the problems 
that are manifested in a child’s writing are poor 
vocabulary, many misspelled words, frequent 
capitalization, punctuation, and basic grammar 
errors. Hence, facilitating students to improve 

writing performance is a major concern for 
language specialists in education in general. 
Specifically, the Ministry of Education in Bhutan 
encourages school teachers to teach students to 
enhance their writing skills. In this regard, two 
significant learning objectives for writing, as 
prescribed by the Department of Curriculum and 
Research Division (2012 : 7) are that a student will 
be able to do the following : 
 - Evaluate their own writing using the 
criteria for good writing. 
 - Help with editing the work of their 
fellow students. 
 The guideline used in Bhutan for the 
English subject truly serves what has been printed 
in “Effective Learning in Classroom” by Watkins 
and others (2007 : 146) as ‘making the classroom 
assessment active’. Peer assessment, or self-
assessment, is one form of a formative 
assessment that could be used.  
 Despite the endeavors from teachers to 
improve classroom performance, students still 
face problems in writing. From the researcher’s 
perspective, the first reason for this problem may 
be because the learners lack ideas and 
vocabulary. They only get the ideas from teacher 
writing prompts. They rarely have chance to refer 
to the ideas or words used by their friends or from 
other sources. For this reason, their writings often 

have errors: limited, repeated or unrelated ideas 
and inappropriate word choices. As juxtaposed in 
Gelb & Whiting’s study (1993), writing involves far 
more than just linguistic knowledge. It also entails 
gathering ideas and information, analyzing and 
organizing this information and presenting it in a 
way that effectively communicates those ideas to 
the reader. The findings in the study by Gooden-
Jones (2000) also support that via sharing ideas in 
carrying out peer assessment in learning activities, 
the learners could generate more ideas, learn new 
words, understand the language they were 
learning, and gain the writing structure. Secondly, 

the teachers’ assessment governs the assessment 
processes. The learners do not have exposure to 
the language. They do not have a chance to 
reflect on what they or their friends have written. 
The fact that students are not involved in the 
assessment process, they are not able to 
recognize and correct mistakes in their writing. 
They are not confident of what is required in the 
writing and thus, they write without employing the 
demanded contents and criteria. Precisely, 
students remain dormant with the assessment 
standards of their writing. Therefore, they do not 
gain improvement in their writing. Dollard & 
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 ผลการวิจัยประเด็นแรกพบวา การพัฒนาการ
ประเมินงานเขียนโดยเพื่อนกระตุนใหผู เรียนเกิดความ
รับผิดชอบในฐานะผูประเมิน สงเสริมความรวมมือระหวาง
กันของผูประเมิน พัฒนาภาษาที่ใชในงานเขียนและทําใหมี
ประสบการณในการประเมินโดยเพื่อน ผลการวิจัยประเด็น
ที่สอง พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการฝกการประเมิน
งานเขียนโดยเพื่อน ผลจากแบบประเมินหลังการฝกชี้ใหเห็น
คาคาเฉล่ียโดยรวมที่ระดับ 3.7 ที่บงวานักเรียนสวนใหญเห็น 
ความสําคัญของการฝกการเขียนเชิงพรรณนาและการ
ประเมินโดยเพื่อน นอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีพัฒนาการ
ในการเขียนเชิงพรรณนาหลังจากการฝกการประเมินโดย 
เพื่อน อีกทั้งการมีสวนรวมในการประเมินทําใหนักเรียน           
มีทัศนคติตอการประเมินในเชิงบวก 
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the language learning process. Most English 
language learners encounter several problems 
while learning writing skills. Some of the problems 
that are manifested in a child’s writing are poor 
vocabulary, many misspelled words, frequent 
capitalization, punctuation, and basic grammar 
errors. Hence, facilitating students to improve 

writing performance is a major concern for 
language specialists in education in general. 
Specifically, the Ministry of Education in Bhutan 
encourages school teachers to teach students to 
enhance their writing skills. In this regard, two 
significant learning objectives for writing, as 
prescribed by the Department of Curriculum and 
Research Division (2012 : 7) are that a student will 
be able to do the following : 
 - Evaluate their own writing using the 
criteria for good writing. 
 - Help with editing the work of their 
fellow students. 
 The guideline used in Bhutan for the 
English subject truly serves what has been printed 
in “Effective Learning in Classroom” by Watkins 
and others (2007 : 146) as ‘making the classroom 
assessment active’. Peer assessment, or self-
assessment, is one form of a formative 
assessment that could be used.  
 Despite the endeavors from teachers to 
improve classroom performance, students still 
face problems in writing. From the researcher’s 
perspective, the first reason for this problem may 
be because the learners lack ideas and 
vocabulary. They only get the ideas from teacher 
writing prompts. They rarely have chance to refer 
to the ideas or words used by their friends or from 
other sources. For this reason, their writings often 

have errors: limited, repeated or unrelated ideas 
and inappropriate word choices. As juxtaposed in 
Gelb & Whiting’s study (1993), writing involves far 
more than just linguistic knowledge. It also entails 
gathering ideas and information, analyzing and 
organizing this information and presenting it in a 
way that effectively communicates those ideas to 
the reader. The findings in the study by Gooden-
Jones (2000) also support that via sharing ideas in 
carrying out peer assessment in learning activities, 
the learners could generate more ideas, learn new 
words, understand the language they were 
learning, and gain the writing structure. Secondly, 

the teachers’ assessment governs the assessment 
processes. The learners do not have exposure to 
the language. They do not have a chance to 
reflect on what they or their friends have written. 
The fact that students are not involved in the 
assessment process, they are not able to 
recognize and correct mistakes in their writing. 
They are not confident of what is required in the 
writing and thus, they write without employing the 
demanded contents and criteria. Precisely, 
students remain dormant with the assessment 
standards of their writing. Therefore, they do not 
gain improvement in their writing. Dollard & 

Christensen (1996 : 22) admitted that in the 
teacher-centered classrooms, the teacher exerts 
control over the students which stands true in the 
Bhutanese classroom context. In the same 
context, McLaughlin & Simpson (2004 : 143) 
argued that assessments made only by teachers 
limit the understanding of the individual student’s 
assessment skills, students’ educational targets 
and how these relate to educational applications. 
Lastly, most of the writing assessments in the 
class are summative meaning that students’ 
writings are assessed once or twice at the final 
test of a course which actually cannot possibly 
display their writing ability completely.

Therefore, teachers should look for 
alternatives which can help the learners expand 
their ideas and word choice, provide chances to 
reflect on their own and peers’ writings and assess 
the whole writing process rather than assessing 
the product only. It is suggested that peer 
assessment can be espoused as an assessment 
method that addresses these needs. Lundstrom & 
Baker (2009) explains that assessing and editing 
peer’s writing helps learners gain more knowledge 
and ability in gathering, acquiring, analyzing and 
synthesizing information, reading and writing skills. 
Through the assessing and editing process, 
learners become more patient, responsible and 
learn how to think systematically.

Beaver & Beaver (2011 : 210-314) believed 
that peer assessment in writing could help 
students develop not only critical thinking and 
analysis skills, but content-related and reflective 
skills. Moreover, Brown (1998) has stated that the 
advantages of peer evaluation in addition to 
increasing motivation of students for learning: 
taking the responsibility of their own learning, 
making evaluation a part of learning, considering 
mistakes not as failure but as opportunity for re-
learning, putting into practice the skills for 
knowledge transfer, using peer evaluation as a 
self-self-self evaluation form, providing deep-learning 

instead of superficial learning (Cited in Sami Sahi.  
2008 : 1). Yet again, Beaver & Beaver (2011: 3) 
have argued that peer assessment can be a tool 
for increasing student performance. They believed 
that if students could read each other’s written 
solutions and take part in the assessment process 
they would experience firsthand the lack of clarity 
and understanding demonstrated in their peers’ 
writings.

In order to encourage the teachers and 
learners to employ peer assessment in writing, it 
was significant to conduct a study which examined 
the extent of values of peer assessment on Grade 
Eight students’ descriptive essay writing in the 
researcher’s context.

Peer assessment helps students to 
become more autonomous, responsible and 
involved. It encourages students to critically 
analyze work done by others, rather than simply 
seeing a mark. 

Aims of the study
The study was conducted to exhibit how 

Grade Eight students developed peer assessment 
for descriptive essay writing in the study. It is also 
aimed to assess participants’ views on the use of 
peer assessment in descriptive essay writing 
among Grade Eight students. Furthermore, the 
findings were to be disseminated to the English 
teachers and other interested subject teachers 
who might apply peer assessment for the benefit 
of students in their context.

Scope of the studyScope of the study
Target Population 
The study was carried out in Sarpang 

District, one of the districtsDistrict, one of the districts in Southern Bhutan. 
There were five grade eight sections (in the There were five grade eight sections (in the 
researcher’s context, section is same as groups or researcher’s context, section is same as groups or 
classrooms) with a total of 165 students. 35 classrooms) with a total of 165 students. 35 
students were the target population in the study. students were the target population in the study. 
This research was conducted during the seconThis research was conducted during the second 
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term of the 2015 Academic Year in one of the 
lower secondary schools in Bhutan. The purposive 
sampling technique was used to select these 35 
participants for the study. 
 Research Methodology  
 Interviews, questionnaires, students’ 
reflective journals and teacher’s journal were the 
instruments used to gather data from the 
participants in the study. 1) The pre- and post-
semi-structured interviews were used with the 35 
Grade Eight students. In both the interviews, they 
were asked about peer assessment, descriptive 
essay writing, writing processes, rubrics, feedback 
and the assessment trends in general. 2) The pre- 
and post-questionnaires were used in this study. 
The first part of the questionnaire revealed 
demographic information of the participants. The 
second part of the questionnaire was used to 
gather data to compare the value-effects of the 
implementation of peer assessment in their 
descriptive essay writing. However, third part of 
the questionnaire was used to generate the 
participants’ opinions regarding the knowledge 
they have gained from peer assessment in 
descriptive essay writing. 3) For students’ 
reflective journals, the participants reflected their 
gained knowledge, opinions and doubts after the 
class was over. 4) The teacher’s journal was used 
to note significant behaviors of the participants 
while carrying out peer assessment in the class. It 
aided the researcher during the data analysis to 
both strengthen and disapprove the participants’ 
views in the interviews, questionnaires and 
student journals.  
 The data were analyzed by following 
grounded theory. The coding process involved 
three levels of analyses: 1) Open coding, where 
data obtained from the interviews and group 
discussions were organized in a systematic 
manner; 2) Axial coding was used when data were 
identified and categorized; and 3) Selective coding 

was employed for data categorization and 
interpretation to gather the study results. 
 Research Materials 
 In this study, the researcher used two 
important materials: 1) The assessment rubric was 
found to be essential to employ peer assessment 
in descriptive essay writing. Rubric was originally 
created in the class with the participants along 
with the researcher. Therefore, it was convenient 
to describe the collective effort as the student 
rubric. It was later assessed by one of the English 
teachers in the school who taught Grade Eight 
students. Participants used this rubric to see the 
standards and criteria set for descriptive essay 
writing. Moreover, it was used while the 
participants carried out peer assessment to assess 
their work; 2) Friend’s Feedback Ladder was used 
as a guide for the participants so that they could 
be confident and fair enough in providing 
feedback, comments and suggestions owing to 
peer assessment. The use of David Perkin’s (2000) 
Friend’s Feedback Ladder as the peer assessment 
checklist acted as a protocol or structure that 
established a culture of trust and constructive 
support by sequencing feedback in an order that 
is constructive. 
 
Results 
 The results of this study encompass two 
major areas; 1) Ways students developed peer 
assessment and 2) Knowledge gained from peer 
assessment. The findings for the first research 
question (How did Grade eight students develop 
peer assessment in a descriptive essay writing in 
this study?) were based on the pre and post semi-
structured interviews, students’ reflective journals, 
third part of the questionnaire and teacher’s 
journal. Likewise, findings for the second research 
question (What did students learn from peer 
assessment in descriptive essay writing in this 
study?) were garnered from the questionnaires, 

interviews, student reflective journals and 
teacher’s journal.  
 1. Ways students developed Peer 
assessment 
 Three themes were generated using pre 
and post semi-structured interviews, students’ 
reflective journals, third part of the questionnaire 
and teacher’s journal. Those were : 1) Students as 
the assessors; 2) Collaboration; and 3) Student 
experiential learning. It was found that the 
participants saw themselves as the assessors and 
understood the assessment process better. 
Participants worked in groups while peer-assessing 
each other’s essays. It was discovered that the 
development of peer assessment helped them 
improve their language while writing descriptive 
essays. Participants voiced their opinions and 
reported in all the data that they wished to 
remain persistent in developing peer assessment 
in descriptive essay writing in the future too.  
 2. Knowledge gained from Peer 
Assessment  
 Using the set questionnaires, interviews, 
student reflective journals and teacher’s journal, 
there were seven themes garnered in this study : 
1) Better understanding of criteria in the rubric ; 2) 
Learning productive;3) Inspiration; 4) Empathy; 5) 
Motivation; 6) Difficulty in being objective; and 7) 
Uneasiness while peer assessing friend’s work. 
 The overall result depicted that the 
participants’ gained improvement in writing after 
experiencing peer assessment. The finding also 
revealed that the peer assessment intervention 
led to change students’ attitude towards positive 
perspectives of peer assessment. 
 
Discussion 
 In the light of the data analysis, the 
researcher found the following significant 
outcomes. 
 
 

 1. Mean score for questionnaires  
 The difference in the pre and post-
questionnaire indicated that the participants learnt 
a lot about peer assessment and descriptive essay 
writing prior to mean score in the pre-
questionnaire which was 2.2. Therefore, the effect 
(1.5) was added onto the mean score in the pre-
questionnaire (2.2) to conclude that there was a 
significant change in the participants’ learning 
satisfaction at the end of the study (3.7). 
Significant change in the researcher’s context 
meant that the participants prior to the study 
knew least about peer assessment in descriptive 
essay writing. After the implementations of peer 
assessment in writing, students were able to peer 
assess their works, follow writing processes, 
provide feedbacks, refer rubrics, and of all, change 
the role of an assessor from teachers then to 
students now.  
 2.  Peer Assessment Development 
Students as the assessors.  
 According to Stefani (1994 : 69), there are 
a large number of potential benefits of peer 
assessment. The first one is that peer assessment 
installs autonomy in learners and empowerment 
of the learner in a learning environment. The next 
one is developing learners’ confidence in 
assessing or marking peers through practice and 
learners’ ability to self-evaluate and reflect. 
 Participants created a rubric along with 
the researcher in the study. This was the first 
instance when they prepared for the peer 
assessment process in the study: 1) creation of 
rubric, 2) writing, 3) peer assessment, 4) peer 
review or feedback, and 5) rewriting. Therefore, 
the role of instructor progressed into a partnership 
with the students to help students learn how to 
evaluate their own writing and learning. Students 
wrote essays individually, which were assessed by 
their friends using the rubric and feedback chart. 
They exchanged their essays with their friends. In 
peers, essays were corrected referring to the rubric 
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term of the 2015 Academic Year in one of the 
lower secondary schools in Bhutan. The purposive 
sampling technique was used to select these 35 
participants for the study. 
 Research Methodology  
 Interviews, questionnaires, students’ 
reflective journals and teacher’s journal were the 
instruments used to gather data from the 
participants in the study. 1) The pre- and post-
semi-structured interviews were used with the 35 
Grade Eight students. In both the interviews, they 
were asked about peer assessment, descriptive 
essay writing, writing processes, rubrics, feedback 
and the assessment trends in general. 2) The pre- 
and post-questionnaires were used in this study. 
The first part of the questionnaire revealed 
demographic information of the participants. The 
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gather data to compare the value-effects of the 
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while carrying out peer assessment in the class. It 
aided the researcher during the data analysis to 
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 The data were analyzed by following 
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data obtained from the interviews and group 
discussions were organized in a systematic 
manner; 2) Axial coding was used when data were 
identified and categorized; and 3) Selective coding 

was employed for data categorization and 
interpretation to gather the study results. 
 Research Materials 
 In this study, the researcher used two 
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found to be essential to employ peer assessment 
in descriptive essay writing. Rubric was originally 
created in the class with the participants along 
with the researcher. Therefore, it was convenient 
to describe the collective effort as the student 
rubric. It was later assessed by one of the English 
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feedback, comments and suggestions owing to 
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experiential learning. It was found that the 
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understood the assessment process better. 
Participants worked in groups while peer-assessing 
each other’s essays. It was discovered that the 
development of peer assessment helped them 
improve their language while writing descriptive 
essays. Participants voiced their opinions and 
reported in all the data that they wished to 
remain persistent in developing peer assessment 
in descriptive essay writing in the future too.  
 2. Knowledge gained from Peer 
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 Using the set questionnaires, interviews, 
student reflective journals and teacher’s journal, 
there were seven themes garnered in this study : 
1) Better understanding of criteria in the rubric ; 2) 
Learning productive;3) Inspiration; 4) Empathy; 5) 
Motivation; 6) Difficulty in being objective; and 7) 
Uneasiness while peer assessing friend’s work. 
 The overall result depicted that the 
participants’ gained improvement in writing after 
experiencing peer assessment. The finding also 
revealed that the peer assessment intervention 
led to change students’ attitude towards positive 
perspectives of peer assessment. 
 
Discussion 
 In the light of the data analysis, the 
researcher found the following significant 
outcomes. 
 
 

 1. Mean score for questionnaires  
 The difference in the pre and post-
questionnaire indicated that the participants learnt 
a lot about peer assessment and descriptive essay 
writing prior to mean score in the pre-
questionnaire which was 2.2. Therefore, the effect 
(1.5) was added onto the mean score in the pre-
questionnaire (2.2) to conclude that there was a 
significant change in the participants’ learning 
satisfaction at the end of the study (3.7). 
Significant change in the researcher’s context 
meant that the participants prior to the study 
knew least about peer assessment in descriptive 
essay writing. After the implementations of peer 
assessment in writing, students were able to peer 
assess their works, follow writing processes, 
provide feedbacks, refer rubrics, and of all, change 
the role of an assessor from teachers then to 
students now.  
 2.  Peer Assessment Development 
Students as the assessors.  
 According to Stefani (1994 : 69), there are 
a large number of potential benefits of peer 
assessment. The first one is that peer assessment 
installs autonomy in learners and empowerment 
of the learner in a learning environment. The next 
one is developing learners’ confidence in 
assessing or marking peers through practice and 
learners’ ability to self-evaluate and reflect. 
 Participants created a rubric along with 
the researcher in the study. This was the first 
instance when they prepared for the peer 
assessment process in the study: 1) creation of 
rubric, 2) writing, 3) peer assessment, 4) peer 
review or feedback, and 5) rewriting. Therefore, 
the role of instructor progressed into a partnership 
with the students to help students learn how to 
evaluate their own writing and learning. Students 
wrote essays individually, which were assessed by 
their friends using the rubric and feedback chart. 
They exchanged their essays with their friends. In 
peers, essays were corrected referring to the rubric 
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and the ‘friend’s feedback ladder’. Some of the 
examples are:  
 “By taking part in the assessment 
process, I learnt to help by correcting friend’s 
work and learn ourselves too.” (I1-5) 
 “I could check /work along with teacher 
so that we know how to assess ourselves.” (I1-6) 
 When students are trained on how to give 
and use feedback (Min.  2006 : 121), peer 
evaluation can be extremely effective. Teachers 
can incorporate it as a way to present writing skills 
to students, ideally creating a student-centered 
classroom with learners, capable of critically 
evaluating their own written work. In the course of 
this study, participants displayed their learner 
autonomy by sharing their writings, correcting 
minor errors, providing feedbacks and suggestions. 
They timely referred the designed rubric. 
 Collaboration: The researcher saw that 
participants were cooperative during the peer-
assessment process of their work. Using the rubric 
and the feedback chart, they provided true 
comments and feedback. During the feedback 
session, they sat together and discussed issues 
pertinent to their essays. Even while writing the 
essays, participants sought help from their peers in 
terms of spelling and grammar. Moreover, 
proponents of collaborative learning namely 
Vygotsky claimed that the active exchange of 
ideas within small groups not only increases 
interest among the participants but also promotes 
critical thinking. On the same ground, Gokhale 
(1995 : 7) also agreed that the students are 
responsible for one another's learning as well as 
their own. Thus, the success of one student helps 
other students to be successful. 
 Student experiential learning: 
Participants were given the opportunity to individually 
experience their own learning through peer 
assessment. The study found that participants 
enjoyed “learning by doing,” learning through 
mistakes and reinforcement. This was done through 

peer feedback and comments. During the interview at 
the end of the study, participants commented that 
they would prefer a peer-assessment activity rather 
than the teacher’s assessment because it allowed 
them to foster learner autonomy and experience self-
evaluation and reflection.  
 Various advantages to peer assessment 
are suggested in the literature, a summary of 
which is presented by Cassidy (2006 : 509), and 
includes: “Increased student responsibility and 
autonomy; evaluative skill development; insight 
into assessment procedures and expectations for 
high quality work; students work harder with the 
knowledge that they will be assessed by their 
peers; potential for providing increased levels of 
feedback without increased demands on tutors; 
and encourages deep rather than surface 
learning.”  
 In addition, peer assessment is advocated 
as a means of improving employability skills, 
especially those related to non-technical (generic) 
aspects including oral and written communication, 
reading, learning skills and strategies, problem 
solving, decision making, dependability, and 
responsibility (Cassidy.  2006 : 516). 
 3. Participants’ satisfaction on peer 
assessment Better understanding of criterion 
the rubric. 
 The study revealed yet another viewpoint 
from participant. Participants expressed that the 
peer assessment activity, in particular the rubric 
and feedback, allowed them to experience 
something new and valuable. They learned from 
each other’s work and related the skills of writing 
in their own writing. For example, if participant 1 
read participant 2’s essay and liked his/her skill of 
writing, he could learn to write like him/her 
gradually. Participants agreed that they could 
sense and understand their writing’s strengths and 
weaknesses better when viewing others’ essays. 
They learned more from their peers’ viewpoints. 
Furthermore, participants grew more aware of the 

marking criteria prior to writing which allowed 
them to plan and formulate headings and 
contents. This also assisted with knowing 
weightings for certain categories in the rubric.  
 Learning productivity: Peer assessment 
has helped the participants get more feedback. 
This helped them to examine their own essays 
more comprehensively and to follow the criteria 
of the essay more carefully. Likewise, peer 
assessment has made them aware of what they 
needed to do to improve their essays and writing 
as well. It helped the individuals develop their 
critical thinking as well as comparing their own 
work. Above all, peer assessment has helped 
them look at their essay writing more critically 
then they would have. Peer assessment in 
descriptive essay writing helped the participants 
learn what others had done. It encouraged them 
to read someone else’s essay and learn their 
fellow friends’ writing styles and ideas. Likewise, 
peer assessment facilitated the participants to get 
a good idea of the standards of others’ work. 
Formative benefits of peer assessment include an 
increased understanding of the learning content, 
the development of assessment skills and 
reflection on one’s own learning performance 
(Sluijsmans.  2004 : 77). 
 Empathy: One fascinating finding in the 
study was that participants developed empathy 
towards the teachers especially the English 
teachers.  
 “I feel pity for teachers who are so hard 
working especially when assessing their students’ 
writings.” (Questionnaire 2-34) 
 “It is rightly said that it is easier to be in 
other’s shoes but it is much more difficult to walk 
with those pair of shoes.” (Questionnaire 2-17) 
 “We just assessed around 8 essays and 
that was too tiring. I have started imagining how 
many essays and other assignments are being 
assessed by our teachers.” (Questionnaire 2-16) 

 The participants inferred that peer 
assessment gave them insight into the difficulty 
teachers experience in assessing the students. 
They added that they felt sympathy for the 
teachers who had to evaluate large numbers of 
essays on their own.  
 Motivation: Peer assessment in 
descriptive essay writing encouraged the 
participants in the study to work harder on their 
own writing and essay in order to make it more 
understandable and interesting for others. The 
fact that their writings were assessed by peers 
forced and pressured them to put more effort 
into their work.  
 “The class grew more interactive and 
cooperation was there among the peers; those 
who had problems with spelling and sentence 
structures, they were seeking help from their 
friends. Peers in group showed no sign of 
negligence and selfishness. Upon asking the 
participants in general for why they were so 
engaged in their essay writing, many spoke to me 
that since their essays are being read and 
assessed by their peers that they are encouraged 
to writing more understandable and interesting 
essay.” (Teacher’s Journal) 
 Inspiration: Participants showed great 
enthusiasm and interest. Participants read the 
essays and discussed the pros and cons of their 
writing in the classroom. They were inspired by 
their friends’ writing and motivated them to 
replicate their friends’ writing styles. Unlike other 
assessment methods, peer assessment 
encouraged the participants to develop such 
values of practice. 
 “Peer assessment helped me read 
others’ work and know the strengths and 
weaknesses of my friend’s essay and about mine 
also.” (Post-Interview- 3) 
 “I could know my friend’s writing 
standard-whether she writes good or bad.” (Post-
Iinterview2-8) 
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and the ‘friend’s feedback ladder’. Some of the 
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contents. This also assisted with knowing 
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This helped them to examine their own essays 
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of the essay more carefully. Likewise, peer 
assessment has made them aware of what they 
needed to do to improve their essays and writing 
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descriptive essay writing helped the participants 
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fellow friends’ writing styles and ideas. Likewise, 
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a good idea of the standards of others’ work. 
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the development of assessment skills and 
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teachers who had to evaluate large numbers of 
essays on their own.  
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understandable and interesting for others. The 
fact that their writings were assessed by peers 
forced and pressured them to put more effort 
into their work.  
 “The class grew more interactive and 
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structures, they were seeking help from their 
friends. Peers in group showed no sign of 
negligence and selfishness. Upon asking the 
participants in general for why they were so 
engaged in their essay writing, many spoke to me 
that since their essays are being read and 
assessed by their peers that they are encouraged 
to writing more understandable and interesting 
essay.” (Teacher’s Journal) 
 Inspiration: Participants showed great 
enthusiasm and interest. Participants read the 
essays and discussed the pros and cons of their 
writing in the classroom. They were inspired by 
their friends’ writing and motivated them to 
replicate their friends’ writing styles. Unlike other 
assessment methods, peer assessment 
encouraged the participants to develop such 
values of practice. 
 “Peer assessment helped me read 
others’ work and know the strengths and 
weaknesses of my friend’s essay and about mine 
also.” (Post-Interview- 3) 
 “I could know my friend’s writing 
standard-whether she writes good or bad.” (Post-
Iinterview2-8) 
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 “Because of peer assessment, I got a 
chance to copy my friend’s writing style. I knew 
how to write good and systematic paragraphs in 
the essay.” (Post-Interview-10) 
 Peer assessment in descriptive essay 
writing helped the participants learn what others 
had done. It encouraged them to read someone 
else’s essay and learn their fellow friends’ writing 
styles and ideas. Likewise, peer assessment 
facilitated the participants to get good idea of the 
standards of others’ work. 
 Difficulty in being objective: The study 
discovered that participants found peer 
assessment in descriptive essay writing to be 
difficult in terms of not being able to be objective 
and impartial. Participants were not able to be 
objective because peers were relatively easy in 
correcting their friend’s work. They couldn’t be 
harsh with their friends. Moreover, they stated 
that they were unfamiliar with marking and were 
not sure of the standards: 
 “I could not be fair in assessing my 
friend’s essay because I was worried if he would 
become angry, after seeing my comments and 
feedback.”   (Post Interview-7) 
 “Peer assessment can be easy if we 
have practiced in our earlier classes and grades 
because it is difficult to be fair in assessing 
other’s work” (Post Interview -5) 
 Even in the research conducted by 
Azarnoosh (2013), it revealed that the impact of 
peer assessment on language learning is 
considerable, but its efficacy seems to depend on 
many factors including students’ attitudes, 
language levels, familiarity with the assessing 
criteria, the type of skill being assessed, and the 
possible presence of bias such as gender and 
friendship. One more problem is identified by 
Brown (1998 : 112) that subjectivity as the primary 
weakness of peer assessment needs to be 
resolved. Several students may either be too 
critical on themselves or too blustered. 

 Uneasiness while assessing friend’s 
work; Participants felt uncomfortable having 
peered read their own work. They reported that 
they felt being pressured and awkward too. 
Participants added that their peers were too 
critical. However, it was observed that assessing 
others’ work gave them a good feel for their own 
work. On the contrary, participants were anxious 
of how their essays were evaluated by their 
peers: 
 “I felt uncomfortable when my essay 
was read and assessed by my friend.” (Post-
intterview-5) 
 “I felt awkward while writing essay 
because I was worried that it will be assessed by 
my intelligent friends.” (Post-intterview-11) 
 “I feel awkward to judge friend’s work 
because friends feel bad when comments and 
suggestions are provided for their essays. They 
think that we are acting like a teacher.”  (Post-
intterview-34) 
 Participants felt uncomfortable having 
peer-read their own work by their peer. They 
reported in the post interview that they felt being 
pressured and awkward too. Participants added 
that peers were too critical in assessing their 
essay. However, it was observed that assessing 
others work gave them a good feel of their own 
work. On the contrary, participants were anxious 
of how viciously their essays were evaluated by 
their peers. Discussions with regards to challenges 
in peer assessment so far being practiced by the 
participants were of mixed inferences. 
 
Recommendations 
 According to the findings of this study, the 
following recommendations are suggested for the 
effective implementation of peer assessment in 
descriptive essay writing as follows: 
 1. Peer assessment could be used as one 
of the formative assessments if English teachers 

create some more assessment occasions for the 
learners to conduct this method in writing classes. 
 2. It is mandatory for English teachers to 
spend adequate time discussing with the students 
the rationale for doing this assessment method 
because discussions can provide tremendous 
opportunities to engage students’ thinking about 
learning and assessment. The amount of time 
used during training session for peer assessment 
could alter students’ way of peer- assessment. 
For example, students can be fair in assessing 
their peers’ work and they can also avoid feeling 
uneasy while doing peer assessment. 
 3. One significant recommendation is 
that when operating peer assessment in English 
writing classes, student -rubric must be created as 
a tool to understand the standards and criteria 
used in the rubric which are ultimately used in the 
essay writing.  
 4. Above all, students need to be trained 
with peer assessment activities with repeated 
practice and with substantial amount of time; if 
students are given enough training to using 
different peer assessment tools, students become 
aware of peer assessment. In the researcher’s 
context, only two months was used for peer 
assessment with the participants. And the result 
yielded mixed inferences from the students’ side 
in the questionnaires and interviews.  
 Further research on the same topic 
should be conducted for a longer period of time 
so as to highlight the development of 
participants’ writing performance as well as to 
display the impact of peer assessment on 
learners’ writing performance. 
 Further research may be carried out to 
study the effectiveness of peer assessment on 
students’ writing skills in other subjects as well 
with more research samples. Peer assessment in 
descriptive essay writing can be implemented in 
different classes, in different schools with different 
levels of student ability to determine its 

effectiveness. Research has shown that peer 
assessment functions as an effective means of 
formative assessment across all subjects. 
Azarnoosh’s (2013) research on ‘Peer Assessment 
in an EFL Context: attitudes and friendship biases. 
His research finding was that the peer assessment 
intervention led to the change of students’ 
attitude to a positive perspective on peer 
assessment. While the learners expected the 
practice to be difficult, they found it not to be so; 
learners became assured that peer assessment 
was useful, motivating and interesting and they 
found it not to be boring. 
 
Conclusion 
 The researcher validated the data 
mentioned above to answer the two research 
questions and found the following findings:  
 Ways students developed peer 
assessment  
 From the data analyses, it was found that 
the participants became the assessor of their own 
essay and their peers’ as well. The participants 
worked collaboratively while developing peer 
assessment by cooperating with each other. They 
acknowledged one another’s feedback and 
comments.  
 Knowledge gained from peer assessment 
 The study also revealed that peer 
assessment development helped them improve 
both their language input in writing essays and 
providing feedback. In addition, peer assessment 
helped the students “learn by doing.” Some 
resulting experiences such as time management, 
self-directed learning and extensive reading were 
traced and mentioned during the interview with 
these participants. 
 Value of peer assessment 
 The findings for the second research 
question exposed the affective domain, both 
positive and negative. There are seven major 
themes: five positive effects and two negative 
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correcting their friend’s work. They couldn’t be 
harsh with their friends. Moreover, they stated 
that they were unfamiliar with marking and were 
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 “I could not be fair in assessing my 
friend’s essay because I was worried if he would 
become angry, after seeing my comments and 
feedback.”   (Post Interview-7) 
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other’s work” (Post Interview -5) 
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friendship. One more problem is identified by 
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weakness of peer assessment needs to be 
resolved. Several students may either be too 
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mentioned above to answer the two research 
questions and found the following findings:  
 Ways students developed peer 
assessment  
 From the data analyses, it was found that 
the participants became the assessor of their own 
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worked collaboratively while developing peer 
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acknowledged one another’s feedback and 
comments.  
 Knowledge gained from peer assessment 
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helped the students “learn by doing.” Some 
resulting experiences such as time management, 
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traced and mentioned during the interview with 
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effects. The five positive effects of peer assessment 
were 1) participants’ better understanding of the 
criteria, 2) work productivity, 3) inspiration, 4) 
empathy, and 5) motivation to work hard. On the 

other hand, the two negative effects of peer 
assessment that emerged on the verge of this 
study were1) difficulty in being objective and 2) 
uneasiness in assessing their peer’s work.
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การศึกษาระบบการบริหารจัดการการจางอาจารยชาวตางชาติเพ่ือสอนในระดับอุดมศึกษารัฐ  
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย 

A Study of the Foreign Teacher Employment System of the Higher Education Institutes 
in Northeastern Thailand 

 
พูนสุข  จันทศิลป 
ปรมัตถ  โพดาพล 

วิไลวรรณ   โพนศิริ 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวิธีการ  
เหตุผลและ ปญหาในการกําหนดเกณฑและเงื่อนไขในการ
จางอาจารยชาวตางชาติของแตละมหาวิทยาลัยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ 2) เพื่อศึกษา แนวทาง
ในการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของอาจารยชาวตางชาติ 
และกําหนด เงื่อนไขในการจางอาจารยชาวตางชาติ เพื่อใช
เปนมาตรฐานเดียวกัน กลุมประชากรตัวอยางที่ ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีคือ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 17 แหงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิธีการศึกษาครั้งน้ี ใช
วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ก่ึ ง โ ค ร ง ส ร า ง  (Semi-Structured 
Interview) และ การจัดอภิปรายกลุม (Focus Group 
Discussion) การวิเคราะหขอมูลผู วิจัยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการสังเคราะห
เชิงเน้ือหา (Content Synthesis) 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่  1 
ผลการวิจัยพบวาจํานวนอาจารยชาวตางชาติที่ปฏิบัติการ
สอน ณ ปจจุบัน ในแตละ มหาวิทยาลัยมีจํานวนที่แตกตาง
กัน ในการสรรหาอาจารยชาวตางชาติ มหาวิทยาลัยสวน
ใหญ ใชการประกาศผานทางเวปไซต และการคัดเลือกโดย
การสัมภาษณ ในการบรรจุอาจารยชาวตางชาติเพื่อเขา
ทํางาน โดยเปนการจางเปนลูกจางชั่วคราว เปนสัญญาปตอ
ป หรือ 6 เดือน  ในคุณวุฒิปริญญาตรี  สวนใหญไมมีการ
ปรับขึ้นเงินเดือนใหกับอาจารยชาวตางชาติ ยกเวนบาง
มหาวิทยาลัย มีการปรับเพิ่มเงินเดือนโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของอธิการบดี  ทั้งน้ีมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินพฤติกรรม ดาน
ปญหาในการจางอาจารยชาวตางชาติพบวามหาวิทยาลัย
ส วน ใหญ  มี ป ญห า เ ก่ี ย ว กับ ร ะบบ การ ทํ า ง านขอ ง 
มหาวิทยาลัย  ปญหาสวนตัวของอาจารยชาวตางชาติ  
ปญหาเรื่องวุฒิการศึกษาของอาจารยชาวตางชาติ  ปญหา
ดานการจัดการเรียนการสอนและปญหาดานอ่ืน ๆ ที่พบ คือ

วัฒนธรรมการทํางานที่แตกตางกัน และปญหาในการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผลจากการวิจัย
พบวา มีการเสนอแนวทางในการจัดจางอาจารยชาวตางชาติ 
สามแนวทาง คือ 1) หน่ึงการจัดตั้งศูนยการจัดจางอาจารย
ชาวตางชาต ิ2) การให สกอ.จัดทําฐานขอมูลรายชื่ออาจารย
ชาวตางชาติที่ผานเกณฑมาตรฐานและมีการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 3) เสนอใหมีการการพัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 
เพื่อสรางเครือขายในการจัดจางอาจารยชาวตางชาติ หรือ 
ดานการพัฒนาทางวิชาการ เปนตน  
 
ABSTRACT 
 The study aimed to (1) study the method, 
reasons and problems to regulate the criteria and 
conditions for employing foreign teachers in higher 
education institutes in Northeastern Thailand, and 
(2) study  guidelines to determine standard 
characteristics of the foreign teachers and set 
conditions for hiring foreign teachers to be used in 
a standardized description.  The samples were 17 
key informants of 17 public higher education 
institutes in Northeastern Thailand.  Research 
methods used were Semi-structured Interviews 
and Focus Group Discussions.  The obtained data 
were described using Content Analysis and 
Content Synthesis techniques. 
 The findings of the first research question 
demonstrated that the number of foreign teachers 
who are currently teaching at universities varied.  
In recruiting foreign teachers, most universities 
announced vacanies via their website and 
selected instructors from interviews, after which 

     * อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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they started employment as 1-year or 6- month 
contract teachers based on their bachelor 
degrees.  A salary increase for foreign teachers was 
not in the policy of most universities; however, 
some universities did increase salaries under the 
rector’s discretion.  The evaluation system was 
operational for work performance, learning, 
teaching, and behavioral assessment. The 
problems of hiring foreign teachers showed that 
most universities encountered problems with the 
system of the university, privacy issues, issues of 
educational background, issues of teaching and 
learning, issues of different work cultures, and 
difficulties in coordination with outside agencies. 
 The findings of the second research 
question revealed that three approaches in hiring 
foreign teachers were suggested: 1) the 
establishment of a center for hiring foreign 
teachers, 2) the creation of a database of names  
of foreign teachers who meet the standards and 
qualifications requirement (responsibility of the 
Office of the Higher Education Commission) and 3) 
the development of academic cooperation with 
both domestic universities and those abroad in 
order to create a network of hiring foreign 
teachers and academic development. 
 

คําสําคัญ :  อาจารยชาวตางชาต,ิ ผูใหขอมูลสําคัญ 
Keywords:   Foreigner Teacher, Key Informant 
 

บทนํา 
 ปจจุบันมนุษยสามารถรับรูขาวสารตาง ๆ จากทั่ว
โลกไดในเวลารวดเร็ว เน่ืองจากมีวิธีการส่ือสารที่ทันสมัย 
และ รวดเร็ว โดยเชื่อกันวายิ่งมนุษยในสังคมใด รูขอมูลได
รวดเร็วและมากเทาไรยิ่งทําใหเกิดความไดเปรียบมากขึ้น
เทาน้ัน และการที่จะเปนผูบริโภคขอมูลที่มีประสิทธิภาพน้ัน
ความรูในเรื่องของภาษามากกวาภาษาแมยอมเปนส่ิงที่
จําเปนตอการเขาถึงขอมูลที่มาจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น 
ดังน้ัน การเตรียมความพรอมบุคลากรในเรื่องของภาษาจึง
เปนนโยบายสวนหน่ึงของภาครัฐฯ โดยจะเนนไปที่การ
จัดการเรียนการสอนภาษาในสถาบันการศึกษาเปนหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดจาก
องคประกอบสําคัญประการหน่ึงของการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือ การเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก (Internationalization) คือ 
การจัดใหมีอาจารยชาวตางชาติ สอนในสาขาวิชาตาง ๆ ไม
เฉพาะวิชาภาษาตางประเทศเทาน้ันเชน วิชาวิทยาศาสตร 
วิชาเศรษฐศาสตร เปนตน 
 ดัง น้ันจึงเห็นไดว า ถึ งแมว ารัฐบาลไทยและ
กระทรวงศึกษาธิการเองไมเคยมีนโยบายบังคับใหมีการจาง
ชาวตางชาติเขามาทํางานในสถาบันการศึกษาของไทย  แต
ปจจุบัน มีการจางบุคลากรจากตางประเทศเพื่อ  เขามา
ทํางานในสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
จํานวนมาก ทั้งในสวนของการเปนอาจารยผูสอนภาษา
โดยตรงหรือ อาจารยที่สอนในภาควิชาตาง ๆ นักวิจัย ผูชวย
นักวิจัย หรือ แมกระทั้ง ที่ปรึกษาในโครงการตาง ๆ ที่ตอง
เก่ียวของกับตางประเทศของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงการ
จางอาจารยชาวตางชาติ สวนหน่ึงเกิดจากความตองการของ
ผูปกครองเองที่ตองการใหมีอาจารยที่เปนเจาของภาษาเปน
ผูสอนวิชาเหลาน้ีโดยตรง เพราะเชื่อวาการเรียนภาษากับ
เจาของภาษาโดยตรงนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให ผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิที่ดี นอกจากน้ันยังพบวา ความตองการเปน
สถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐาน และมีความเปนนานาชาติ 
(International) เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ น้ัน 
ตองปฏิบัติตามเกณฑที่เปนที่ยอมรับกันขอหน่ึง คือ การที่
ตองมี จํานวนอาจารยที่ เปนชาวตางชาติ  มี สัดสวนที่
เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน หรือการที่ตองสรางหลักสูตร
นานาชาติ ทําใหจําเปนตองจาง ชาวตางชาติเพื่อเขามา
ทํางาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว  
 ปญหาที่ตามมาจากการพยายามที่จะเปนสถานบัน
การศึกษาที่ เปนที่ยอมรับ ทําให มีมหาวิทยาลัย หรือ 
สถาบันการศึกษาบางแหงจางอาจารยชาวตางชาติที่ไมมี
คุณภาพและจายคาจางที่ต่ํา เพื่อใหตัวเองสามารถจัดอยูใน
กลุ ม  มหา วิทยา ลัยชั้ น นําของโลก (World Class 
University) ไดนอกจากน้ัน มาตรฐานในการจางอาจารย 
หรื อบุ คลากรจากตางชาติ  ที่ แตกต างกันของแต ละ
มหาวิทยาลัย หรือ แตละสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปน
เรื่องอัตราคาจาง สวัสดิการ หรือ การอํานวยความสะดวก
ในรูปแบบอ่ืน ทําให มีการเปล่ียนสถานที่ทํางาน อยูบอย ๆ 
(Interview at The Ministry of Education, 2007) และ
จากงานวิจัยเรื่อง อาจารยชาวตางประเทศ: องคประกอบ
สําคัญของการ ปร ะ กันคุณภ าพการ เ รี ย นการ สอน
ภาษาอังกฤษ ในสถาบัน อุดมศึกษาของรั ฐ โดยรอง
ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร . พ ร พิ ม ล  เ ส น ะ ว ง ศ  พ บ ว า 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวนใหญมีการดําเนินงานใหมีกลไก
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ควบคุม ตรวจสอบและประเมินงานตามดัชนีบงชี้คุณภาพ
อาจารยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด แตการ
ดําเนินการตามกลไกดังกลาวกับอาจารยชาวตางประเทศยัง
ไมเปนระบบ นอกจากน้ัน จากการสัมภาษณ กระทรวง 
ศึกษาธิการของไทยในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานในการ
จางชาวตางชาติเพื่อทํางานในสถาบันการศึกษาภายใตการ
กํากับของรัฐ ของไทยน้ัน พบวา ปจจุบัน รัฐบาลไทยยังไมมี
การกําหนดเกณฑการจางอาจารยชาวตางชาติที่ เปน
มาตรฐานที่ ใชรวมกันทุกมหาวิทยาลัยหรือทุกสถาบัน 
การศึกษา ดังน้ัน ในปจจุบัน สถาบันการศึกษาของรัฐ ทุก
ประเภท จึงตองกําหนดเกณฑ หรือ เงื่อนไขการจางเองตาม
ความเหมาะสม หรือความเปนไปไดของสถาบันแตละแหง          
 จากเหตุผลดังกลาว ผู วิจัย เห็นวา จากสภาพ
สังคมโลกาภิวัตรในปจจุบันทําใหมองเห็นไดวาในดานการจัด
การศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา แนวโนมของการจางอาจารยชาวตางชาติ
เพื่อเขามาสอนในมหาวิทยาลัย ที่ มีมากขึ้นเรื่อย ๆ น้ัน
หมายถึงปญหาที่กลาวไวขางตนก็ยอมมากขึ้น อยางหลีก 
เล่ียงไมได ถาตราบใดยังไมมีการกําหนดเกณฑการจาง
อาจารยชาวตางชาติที่เปนมาตรฐานที่ใชรวมกันสําหรับแต
ละมหาวิทยาลัยดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาวิธีการ 
เหตุผลและปญหาในการกําหนดเกณฑและเง่ือนไขในการ
จางอาจารยชาวตางชาติของแตละมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
แนวทางในการสรางมาตรฐานเดียวกันในการจางอาจารย
ชาวตางชาติเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพและไมกอปญหา
แกองคกร และประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อลดปญหาการลา 
ออกของอาจารยชาวตางชาติเน่ืองจากความแตกตางของแต
ละมหาวิทยาลัย ในการวิจัย น้ีผู วิ จัยได เลือกศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้งหมด 17แหง โดยรูปแบบการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดใช
กระบวนการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอมูล ในลักษณะการ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview) 
โดยสัมภาษณจาก ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) 
และการจัดอภิปรายกลุม (Focus Group Discussion) เพื่อ
หาแนวทางในการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของอาจารย
ชาวตางชาติ และกําหนด เงื่อนไขในการจางอาจารย
ชาวตางชาติ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการ  เหตุผลและ ปญหาในการ
กําหนดเกณฑและเงื่อนไขในการจางอาจารยชาวตางชาติ

ของแตละหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย 
 2. เพื่อศึกษา แนวทางในการจัดจางชาวตางชาติ 
และกําหนด เงื่อนไขในการจางอาจารยชาวตางชาติ เพื่อใช
เปนมาตรฐานเดียวกัน  
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัย การศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ
การจางอาจารยชาวตางชาติเพื่อสอนในระดับ  อุดมศึกษา
ของรัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  ผูวิจัยไดใช
วิธีการศึกษาโดยแบงเปน 2 สวนดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
เปนการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการวิจัย 
จากเอกสาร ตํารา อินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบในการดําเนินงานวิจัย 
 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เปน
การศึกษาจากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-
Structured Interview) และการจัดการอภิปรายกลุม 
(Focus Group Discussion) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ที่ ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี คื อ 
มหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 17 แหง ที่ตั้งอยูในเขต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยแบงเปนกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 12 แหง และ มหาวิทยาลัยอ่ืน 
ๆ อีก 5 แหง ดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4) 
มหาวิทยา ลัยราชภัฏชัยภู มิ  5)  มหาวิทยา ลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 10) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด 11)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 12) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร13) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14) มหาวิทยาลัยขอนแกน 15) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี 16) มหาวิทยาลัยอุบลฯ และ 17) มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 17 คน 
แบงเปน เจาหนาที่ วิเทศสัมพันธ จํานวน 7 คน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
นครพนม และมหาวิทยาลัยอุบลฯ อาจารยผูดูแลอาจารย
ชาวตางชาติจํานวน 8 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเจาหนาที่กองการ
เจาหนาที่ผูดูแลอาจารยชาวตางชาติจํานวน 2 คน จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 เคร่ืองมือที่ในการวิจัย 
 เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคในการวิจัย ทีม
ผูวิจัย ไดใช แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสราง (Semi-
Structured Interview) ซ่ึงสรางโดยทีมผูวิจัยหลังจาก
การศึกษาเอกสาร  และงานวิ จัยที่ เ ก่ี ยวข อง  และให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมินเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม กอนนําไปใชเก็บ
ขอมูล โดยคําถามทั้งหมด เปนคําถามแบบเติมคําในชองวาง 
และแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับ ขอมูลพื้นฐานของผูให
สัมภาษณทั้งหมด 5 ขอคําถาม 
 ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับ
อาจารยตางชาติ ที่ปจจุบันกําลังทํางานที่สถาบันแหงน้ัน 
ทั้งหมด 3 ขอคําถาม 
 ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดที่เปนขอมูล เก่ียวกับ 
รูปแบบการจางอาจารยชาวตางชาต ิจํานวน 3 ขอคําถามตั้ง
โดยแตละขอจะมีหัวขอยอยหลายขอตามสาระสําคัญของ
เน้ือหาที่เก่ียวของ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบคําถามงานวิจัย 
ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) จากผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informants) จํานวน 17 คนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
จํานวน 17 แหงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยผูใหขอมูลทั้งหมดประกอบไปดวย
เจาหนาที่ วิเทศสัมพันธ จํานวน 7 คน อาจารยผูดูแล
อาจารยชาวตางชาติจํานวน 8 คน และเจาหนาที่กองการ
เจาหนาที่ผูดูแลอาจารยชาวตางชาติจํานวน 2 คน ทั้งน้ีการ
เก็บขอมูลไดแบงออกเปน 2 ระยะดังตอไปน้ี  
 ระยะที่ 1 ผูวิจัยเก็บขอมูล เก่ียวกับขอมูลทั่วไป
ของผูใหขอมูล วิธีการ เหตุผลและ ในการกําหนดเกณฑและ
เงื่อนไขในการจางอาจารยชาวตางชาติ และ ปญหาของแต
ละมหาวิทยาลัยในการจางอาจารยชาวตางชาติจาก การ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured Interview) 

จากผู ใหขอมูลสําคัญ (Key Information) ของแตละ
มหาวิทยาลัย 
 ระยะที่ 2 ในการเก็บขอมูลเพื่อ หาแนวทาง และ
การกําหนดเงื่อนไขในการจัดจางอาจารยชาวตางชาติ ผูวิจัย
ได ใช วิ ธี  การ จัดการอภิปรายกลุม  (Focus Group 
Discussion) โดยกลุมตัวอยางทีเ่ขารวมในการอภิปรายกลุม
ตามหัวขอที่กําหนดมีจํานวน 20 คนโดยแตละมหาวิทยาลัย
เปนผูจัดสงบุคคลากรที่มีหนาที่เก่ียวของในการ จัดหา จัด
จางและดูแลอาจารยชาวตางชาติ เพื่อเขารวมในการ
อภิปรายกลุมตามหัวขอดังกลาว 
 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และ 
การจัดการอภิปรายกลุม (Focus Group Discussion) 
ผูวิจัยไดใช เทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
และการสังเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Synthesis) 
 
สรุปผล 
 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
จํานวนอาจารยชาวตางชาติที่ปฏิบัติการสอน ณ ปจจุบัน ใน
แตละ มหาวิทยาลัยมีจํานวนที่แตกตางกัน ทั้งขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยางเชน จํานวนของนักศึกษา ความจําเปนใน
การใชอาจารยชาวตางชาติ และพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารยชาวตางชาติสวนมากถูกจางมาสอนในสวนของ
รายวิชาทางภาษา ทั้งน้ีพบวาสัญชาติของอาจารยคอนขาง
หลากหลาย ในการจัดหาอาจารยชาวตางชาติมหาวิทยาลัย
สวนใหญมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธ เปนผูดําเนินการ
จัดหาอาจารยชาวตางชาติ  รองลงมาคือ สาขาภาษา 
ตางประเทศ และคณะที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง เปนผูจัดหา  
และมีสวนนอยที่ฝ ายเจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล และ 
ผูบริหารจัดหามา 
 ในการสรรหาอาจารยชาวตางชาติ มหาวิทยาลัย
แตละแหง ใชวิธีการที่หลากหลายในการ ประกาศรับสมัคร
อาจารยชาวตางชาติ ทั้งน้ีวิธีการสวนใหญ ที่ใชในการหา
อาจารยชาวตางชาติคือ การประกาศผาน ทางเวปไซต
เน่ืองจากเห็นวาเปนวิธีการที่  สะดวก รวดเร็ว สามารถ
กระจายขอมูลไดอยางกวางขวาง นอกจากน้ันแลว การประ
ประกาศผานหนังสือพิมพ หรือประกาศผานทางกองบริการ
งานบุคคลของมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ การบอกกันปากตอปาก
การแนะนําจากคนรูจักการประสานกับหนวยงานที่สามารถ
จัดหาอาจารยชาวตางชาติไดและ การสรางโครงการความ
รวมมือในการแลกเปล่ียนอาจารยก็เปนชองทางหน่ึงในการ
สรรหาอาจารยชาวตางชาต ิ
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 ในการคัด เ ลือกอาจารยชาวตางชาติ  พบว า 
มหาวิทยาลัยสวนใหญเลือกใช วิธีการคัดเลือกอาจารย
ชาวตางชาติโดยใชวิธีการที่ไมแตกตางกันมากนัก น้ันคือ 
วิธีการสัมภาษณ ทั้งน้ีอาจมีความแตกตางโดยมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมอ่ืน ๆ เชน ใชวิธีการสัมภาษณเพียงอยางเดียว ใช
วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารใบสมัครกอน และ 
เรียกสัมภาษณเฉพาะคนที่ มีคุณสมบัติตามตองการ ใช
วิ ธี ก า ร สั มภ าษณ  ร ว ม กับการ ทด ลองง าน  มี เ พี ย ง
มหาวิทยาลัยเพียงแหง เดียวที่ ใช วิ ธีคัด เ ลือกอาจารย
ชาวตางชาติโดยผานขั้นตอนการคัดเลือกและอยูภายใต
เงื่อนไขเดียวกับอาจารยคนไทย 
 ในการบรรจุอาจารยชาวตางชาติเพื่อเขาทํางาน 
มหาวิทยาลัยสวนใหญจางโดยเปนการจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว เปนสัญญาปตอป หรือ 6 เดือน โดยการบรรจุอาจ
เกิดขึ้นโดย ไมมีการทดลองงาน หรือใหมีการทดลองงาน
กอนจะทําสัญญา บางมหาวิทยาลัยมีการจางอาจารย
ชาวตางชาติในสองรูปแบบ คือ เปนพนักงาน และเปน
อาจารยตามสัญญาจาง ในสวนของการประเมินอาจารย
ชาวตางชาติ พบวาไมมีการระบุไวชัดเจน หรือมีการประเมิน
อาจารยชาวตางชาติทุกภาคการศึกษา แตไมมีการระบุ
เกณฑการประเมินและ ผูดูแลอาจารยชาวตางชาติสวนใหญ
จะเปนเจาหนาที่ฝายวิเทศสัมพันธหรือ อาจารยประจํา
โปรแกรมวิชา ซ่ึงจะทําหนาที่  เชนเรื่องเอกสารตาง  ๆ 
แกปญหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่อง ของเอกสาร รวมทั้งเปน
ตัวกลางประสานงานระหวางอาจารยตางชาติ  และ
หนวยงานอ่ืน ๆ อัตราเงินเดือนสําหรับจางชาวตางชาติ 
พบวา จะแยกตามรูปแบบการจาง ถาเปนครูตามสัญญาจาง
จะใชตามเกณฑของ สกอ. แตถาเปนอาสาสมัครจะมีการตั้ง
อัตราเงินเดือนแตกตางกันไป 
 ในเรื่องของวุฒิการศึกษาของอาจารยชาวตางชาติ 
พบวา ขั้นต่ําคือ วุฒิปริญญาตรี อยางไรก็ตาม ในเรื่องของ
อายุ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของอาจารยชาวตางชาติ มีความ
แตกตางกันบาง เชน บางแหงกําหนดอายุของอาจารย
ชาวตางชาติ ในขณะที่บางแหงไมกําหนดอายุ แตพิจารณา
คุณสมบัติอ่ืน เชน สาขาที่จบมาหรือตองเรียนดานการสอน
ภาษาอังกฤษมา หรือตองอบรมดานการสอนภาษาอังกฤษ
มาเปนตน  
 ในการขึ้นเงินเดือนของอาจารยชาวตางชาติ พบวา 
มหาวิทยาลัยสวนใหญไมมีการปรับขึ้นเงินเดือนใหกับ
อาจารยชาวตางชาติ แตก็มีบางมหาวิทยาลัย ปรับเพิ่ม
เงินเดือนใหกับอาจารยชาวตางชาติโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของอธิการบดี หรือ ใหโบนัส 1 เดือนเม่ือมีการทํางานครบ 
1 ป แทน  
 ในการพิจารณาตอสัญญากับอาจารยชาวตางชาติ 
มหาวิทยาลัยเกือบสวนใหญใชการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินการสอน หรือ การประเมินพฤติกรรม อยางไรก็
ตามในสวนของผูประเมินอาจจะเปนแตกตางกัน เชน 
โปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบและหรือนักศึกษาเปนผูประเมิน 
ทั้งน้ีพบวาวิธีการในการประเมิน หรือเกณฑ การประเมิน
ไมไดมีการกลาวไวอยางชัดเจน สวนของภาระงานสอนของ
อาจารยชาวตางชาติมีความแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับการ
กําหนดของแตละมหาวิทยาลัย ยกตัวอยางเชน บางแหง
กําหนดภาระงานสอนของอาจารยชาวตางชาติขั้นต่ํา 12 
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือบางแหงกําหนดภาระงานสอนของ
อาจารยชาวตางชาติไมเกิน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนตน 
 อยางไร ก็ตามนอกเหนือจากภาระงานสอน
ตามปกติ พบวาอาจารยชาวตางชาติ จะไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่ อ่ืน ๆ อีกทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดหรือ ขอตกลง
ของแตละมหาวิทยาลัย เชน เปน วิทยากร หรือเขารวม ใน
กรณีที่มีกิจกรรม หรือการอบรมตาง ๆ การทําวิจัยหรือ เปน
อาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน เปนตน แต ก็ มีบาง
มหาวิทยาลัย ที่อาจารยชาวตางชาติไมมีภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากภาระงานสอนอยางเดียว  
 ในสวนของเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน 
มหาวิทยาลัยก็จะมีการเพิ่มรายไดใหอาจารยชาวตางชาติ
แตกตางกันไป เชน จัดชั่วโมงสอนนักศึกษาภาคเสาร -
อาทิตย ทําวิจัย หรือทําผลงานทางวิชาการ  หรือ เปน
วิทยากรในการจัดอบรม หรือ กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงจะมี
คาตอบแทนพิเศษให หรือมีเงินโบนัสใหทุกส้ินป 
 ในสวนของสวัสดิการสําหรับอาจารยชาวตางชาติ 
พบวาอาจารยชาวตางชาติที่จางจากงบประมาณของ สกอ. 
จะไดรับคาที่พักเหมาจาย เดือนละ 8,000 บาท อยางไรก็
ตามอาจารย ชาวตางชาติที่ จ า งโดยงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย หรือ อาจารยอาสาสมัครแตละมหาวิทยาลัย
ไดจัดใหมีสวัสดิการอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินพิเศษ
แตกตางกันไป เชน จัดที่พักภายในมหาวิทยาลัยให จัดหา
ยานพาหนะให ใหมีการทําประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 
หรือ ประกันชีวิตใหกับอาจารยชาวตางชาติ ที่ เปนกลุม
อาสาสมัคร หรือมีการอํานวยความสะดวกโดยการจัดรถให 
ในกรณีที่อาจารยชาวตางชาติตองการไปซ้ือของ(มหาลัย
ไมไดอยู ในเมือง ) หรือ ไปทองเที่ยว อนุญาตใหอาจารย
ชาวตางชาติลาพักรอนไดโดยตองทําหนังสือถึงอธิการบดี มี
สิทธ์ิที่จะไปพักผอนตางประเทศหรือ ตางจังหวัดในโครงการ
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ที่ภาควิชาจัดโดยที่ ไมตองออกเงินเหมือนอาจารยไทย    
เปนตน 
 ในดานปญหาในการจางอาจารยชาวตางชาติ
พบวามหาวิทยาลัยสวนใหญ มีปญหาเก่ียวกับระบบการ
ทํางานของสถาบัน/มหาลัย โดยพบวา หนวยงานที่เก่ียวของ
กับการจัดจางอาจารยชาวตางชาติมีหลายหนวยงาน แตไมมี
การประสานงานกันอยางเปนระบบ รวมทั้งหนาที่ของแตละ
หนวยงานไมชัดเจน ทําใหมีการโยนความรับผิดชอบในกรณี
ที่เกิดปญหาขึ้น นอกจากน้ัน ยังพบวา ระบบขั้นตอนทาง
ราชการ บางครั้งก็ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางอาจารย
ชาวตางชาติและผูดําเนินงาน  
 ในสวนของปญหาสวนตัวของอาจารยชาวตางชาติ 
มหาวิทยาลัยสวนใหญไดกลาวถึงปญหาสวนตัวของอาจารย
ชาวตางชาติหลายขอที่สงผลตอการทํางานหรือองคกร 
ยกตัวอยางเชนวัยของอาจารยชาวตางชาติ วุฒิการศึกษา 
การเรียกรองและการตอรองสูง หรือกรณีมีปญหาไมปรึกษา
กับผูดูแลโดยตรงแตขามไปหาผูบริหารแทน ปญหาเรื่องการ
ตัดเกรด ปญหาการลาออกบอย ปญหาเรื่องของความ
แตกตางทางวัฒนธรรม  ขาดความตั้งใจในการทํางาน 
ปญหาเรื่องชูสาว ปญหาการดื่มสุรา หรือปญหาเรื่องการ
แตงตัวของอาจารยชาวตางชาติที่บางครั้งไมเหมาะสม เปน
ตน 
 ปญหาเรื่องวุฒิการศึกษาของอาจารยชาวตางชาติ 
จากการศึกษาพบวา มีสองประเด็นคือไมมีปญหาเก่ียวกับ
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และมีปญหาเก่ียวกับวุฒิ
การศึกษาของอาจารยชาวตางชาติ เ น่ืองจากไม มีการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาอยางเปนระบบ ทําใหบางครั้งเม่ือ
ตรวจสอบยอนหลังในกรณีที่พบปญหา พบวาผูสมัครปลอม
วุฒิการศึกษา อีกปญหาที่พบคอนขางบอยคือ วุฒิการศึกษา
ไมตรงกับ สาขาที่ตองการ เน่ืองจากไมมีทางเลือกมากนัก 
 ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
พบวา ปญหาสวนมากคือ สอนไมเปน ขาดความหลากหลาย 
หรือขาดเทคนิค ในการสอน หรือในบางครั้งสอนไมตรงกับ
คําอธิบายรายวิชา อีกปญหาที่พบคืออาจารยชาวตางชาติ
บางคนไมเขาใจธรรมชาติของเด็กไทย ทําใหไมสามารถ
เขาถึง ผู เรียนได สงผลใหการเรียนการสอนไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรจะเปน และการตัดเกรดของอาจารย
ชาวตางชาติในบางครั้งไมมีมาตรฐาน รวมทั้งการออก
ขอสอบหรือแบบทดสอบซ่ึงบางครั้งไมสัมพันธกับเรื่องที่สอน 
ปญหาดานอ่ืน ๆ ที่พบ คือวัฒนธรรมการทํางานที่แตกตาง
กัน บางครั้งก็ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการทํางานระหวาง
อาจารยชาวตางชาติและคนไทย ใบสมัครสงมาเยอะแตไมมี

คุณภาพจํานวนอาจารยชาวตางชาติไมเพียงพอตอการ
จัดการ เรียนการสอน  ปญหาในการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก พบวา มหาลัยสวนใหญมีปญหาในการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่ตอวีซาใหกับอาจารย
ชาวตางชาติ โดยปญหาที่พบบอยที่สุดคือปญหาในเรื่อง
เอกสาร ซ่ึงพบวามีการปรับเปล่ียนเอกสารที่ ใชในการ
ประกอบการตอวีซาบอยครั้ง แตไมมีการแจงใหทราบ
ลวงหนาเปนตน ซ่ึงปญหาน้ีทําให สรางความสับสนใหกับ
ฝายดําเนินงานดานเอกสารของแตละมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เสียเวลาในกรณีที่ตองไปติดตอใหมอีกครั้ง นอกจากน้ัน 
พบวา ปจจุบันมีการแบงโซนในการตอวีซาชาวตางชาติ ทํา
ใหตองเดินทางไกลขึ้น อีกปญหาหน่ึงคือ ไมมีการ เชื่อม
ขอมูลระหวาง ต.ม. แตละแหงพอไปติดตอที่ใหมก็เหมือน
เริ่มใหม ทําใหเสียเวลา 
 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผลจากการวิจัย
พบวามีการเสนอแนวทางในการจัดจางอาจารยชาวตางชาติ 
สามแนวทาง คือ หน่ึงการจัดตั้งศูนยการจัดจางอาจารย
ชาวตางชาติ โดยอาจจะกําหนดใหมหาวิทยาลัยที่มีความ
พรอมเปนศูนยกลางในการสรรหา แลกเปล่ียนขอมูล
เ ก่ียว กับการจ างอาจารย ชาวต างชาติ กับ เครื อข าย
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึง
มหาวิทยาลัยที่ เปนศูนยกลาง จะมีหนาที่ ในการจัดทํา
ฐานข อ มู ล ของอาจาร ย ชา วต า ง ช าติ  ดั ง น้ั นแต ล ะ
มหาวิทยาลัยก็สามารถใชฐานขอมูลอาจารยชาวตางชาติ 
เพื่อประกอบการสรรหา และคัดเลือกอาจารยเพื่อเขา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การมีศูนยกลางในการจัดจาง
อาจารยชาวตางชาติจะชวยเพิ่มทางเลือกในการสรรหา
อาจารยชาวตางชาติมากขึ้นในกลุมมหาวิทยาลัยที่อยูใน
พื้นที่ขาดแคลนวิธีที่สองคือ การใหให สกอ.จัดทําฐานขอมูล
รายชื่ออาจารยชาวตางชาตทิี่ผานเกณฑมาตรฐานและมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติแลว เพื่อที่แตละมหาวิทยาลัยสามารถ
เขาไปสรรหาและคัดเลือก อาจารยชาวตางชาตทิี่มีคุณสมบัติ
ตามความตองการของแตละมหาวิทยาลัย และสาม ไดมีการ
เสนอใหมีการการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสราง
เครือขายในการจัดจางอาจารยชาวตางชาติ หรือ ดานการ
พัฒนาทางวิชาการ โดยอาจเริ่มตนจากในกลุมมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดรวมมือกัน แลกเปล่ียน
ขอมูลเก่ียวกับการรับสมัคร ขอมูลการกระทําความผิดของ
อาจารยชาวตางชาติ ประวัติสวนตัว อุปนิสัย การปฏิบัติตัว
ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เปนตน  
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 เก่ียวกับวิธีการคัดเลือกอาจารยชาวตางชาติ ไดมี
การเสนอวา ควรใชเกณฑมาตรฐานเหมือนกับการจัดสอบ
พนักงานมหาวิทยาลัย และจัดใหมีคณะกรรมการดูแลการ
สอบ ประกอบกับการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอยางเปน
ระบบ โดยการสอบคัดเลือกจะประกอบดวย 3 ตอน คือ มี
การ สอบขอเขียนในเบื้องตน หลังจากน้ันก็เปนการสอบ
สัมภาษณและสุดทายการสอบปฏิบัติ (การสอนในรายวิชาที่
เก่ียวของ)ทั้งน้ีเ ม่ือผานกระบวนการทั้ง 3 รูปแบบแลว 
อาจารยชาวตางชาติที่ผานการคัดเลือก ควรจะไดรับการ
ปฐมนิเทศเก่ียวกับการทํางานเบื้องตน เพื่อที่จะใหอาจารย
ชาวตางชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ ไดทําความรูจัก
เ ก่ียวกับแนวทางการปฏิบั ติ งาน การปฏิบัติตัว และ
วัฒนธรรมองคกร หลังจากน้ันก็จะถูกสงไปปฏิบัติงานตาม
ตนสังกัด สําหรับเกณฑการบรรจุแตงตั้งอาจารยชาวตางชาติ 
ไดมีการเสนอวาควรทําเปนสัญญาจางปตอป หลังจากผาน
การทดลองงาน 1 ภาคเรียน และการตรวจสอบในเรื่องการ
กระทําผิดวินัย ทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
พิจารณาภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการสอนประกอบ 
 ผูดูแลรับผิดชอบอาจารยชาวตางชาติ ควรเปน
หนวยงานที่เก่ียวของกับอาจารยชาวตางชาติโดยตรง โดย
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของแตละมหาวิทยาลัยอยางไรก็
ตามควรมีการกําหนดภาระงานใหชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยมากยิ่งขึ้น   
 ในสวนของอัตราการจางอาจารยชาวตางชาติไดมี
การเสนอวา  ควรเปนอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด คือ 25,000 
บาท และเพิ่มในสวนคาเชาบาน 8,000 บาท เพื่อดึงดูด 
และสรางแรงจูงใจอาจารยชาวตางชาติใหมาทํางาน และเม่ือ
ผานการทดลองงานมหาวิทยาลัยควรออกคาใชจายเก่ียวกับ
คาวีซา และคาใบอนุญาตการทํางานใหดวย (Work Permit)
นอกจากน้ันยังพบวา มหาวิทยาลัยสวนมากโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กมักมีงบประมาณที่จํากัดในการจาง
อาจารยชาวตางชาติ ทําใหมีทางเลือกในการจางไมมากนัก 
เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมที่มีการเก็บเงินพิเศษใน
การจางอาจารยชาวตางชาติทําใหมีโอกาสในการเลือก
มากกวา ดังน้ัน ควรมีการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเปนคาตอบแทน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู
ห างไกลจากตัวจังหวัด ควรเพิ่มคาเบี้ ย กันกันดาร มี
สวัสดิการเรื่องบานพัก พาหนะในการเดินทาง เพื่อดึงดูด
และสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยชาวตางชาติในการตัดสินใจ
เขามาสมัครทํางาน  
 ในเรื่องของอายุ และวุฒิการศึกษาของอาจารย
ชาวตางชาติ ไดมีการเสนอวา เกณฑการรับสมัครอาจารย

ชาวตางชาติควรอยูในชวงอายุ 25-55 ป เน่ืองจากเปนชวงที่
อาจารยมีวุฒิภาวะที่และมีสภาพที่เหมาะสมในการสอน 
สําหรับวุฒิการศึกษาอยางนอยควรสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณการทํางาน ถาเปนอาจารยที่มา
สอนทางดานภาษาอังกฤษ ควรมีประกาศนียบัตรการสอน
ภาษาอังกฤษ และควรเปนอาจารยเจาของภาษา (Native 
Speaker of English) หรือใชขอกําหนดตามที่กรมบัญชี 
กลางกําหนดเพื่อไมใหขัดกับระเบียบ ตามเกณฑการจางใน
แตละมหาวิทยาลัยในงบแผนดิน ซ่ึงบางครั้งมหาวิทยาลัย
สามารถจางไดเลย (อายุไมเกิน 60 ป) หากอายุเกิน 60 ป 
ถาจะจางสูงกวาอัตราขั้นต่ําก็เสนอไปยังกรมบัญชีกลางตาม
ระเบียบ เปนตน   
 ในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ไดมีการเสนอวา 
ควรมีการเพิ่มเงินเดือนใหอาจารยชาวตางชาติ โดยมีการ
พิจารณาตามเกณฑการประเมินการขึ้น เงินเดือนเหมือนกับ
อาจารยชาวไทย และ ในการพิจารณาตอสัญญาจาง ควรมี
การพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของอาจารยชาวตางชาติ
แต ล ะท าน  ทั้ ง ใ นด านการ สอนและ  ภ าร ะง าน อ่ืน
นอกเหนือจากการสอน โดยอาจมีการกําหนดกรอบภาระ
งานของอาจารยชาวตางชาติไวใหชัดเจนหรือหากไมมีการ
เพิ่มเงินเดือนก็ควรมีแนวทางการเพิ่มโดยอาศัยผลจากการ
ประเมิน ประกอบกับมีสวัสดิการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อดึงดูด
ความสนใจใหอาจารยชาวตางชาติสนใจเขามาทํางาน 
 ภาระงานสอน ไดมีการเสนอวา ควรอยูประมาณ 
15 คาบ/สัปดาห และมีการใหบริการวิชาการดวย และ
ในชวงที่ ไมมีการจัดการเรียนการสอน ควรใหอาจารย
ชาวตางชาติเปนวิทยากรดานภาษาตางประเทศใหความรูกับ
บุคลากร นักศึกษา และผูที่สนใจ นอกจากน้ันควรกําหนด
ภาระงานที่ ตองทํา และภาระงานที่เปนทางเลือกใหชัดเจน 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ซ่ึงจะทําใหอาจารยชาวตางชาติมี
ผลงานประกอบการตอสัญญาจาง 
 เงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ไดมีการเสนอวา 
ควรมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมในกรณีที่มีภาระงาน
สอนเกินที่กําหนดไว และในกรณีที่หนวยงานจัดใหอาจารย
ชาวตางชาตเิปนวิทยากรพิเศษ 
 ในประเด็น เ รื่อง วุฒิ การศึ กษาของอาจารย
ชาวตางชาตไิมตรงกับความตองการของแตละมหาวิทยาลัย 
ไดมีการเสนอวิธีแกไขคือ ควรมีระบบการตรวจสอบประวัติ
อาจารยชาวตางชาติที่มาสมัครในแตละมหาวิทยาลัยอยาง
ละเอียด ทั้งประวัติสวนตัว หน้ีสิน โรคประจําตัว สุขภาพจิต 
ประวัติอาชญากร รวมทั้งสอบถามไปยังตนสังกัดที่อาจารย 
ชาวตางชาติยายมา เปนตน 
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 ในการแกไขปญหาในการการจัดการเรียนการสอน 
ไดมีการเสนอวาควรจัดใหมีครูพี่เล้ียงดูแลแนะนําในเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการอบรมใหความรู
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการตัดเกรดและ
วิธีการตัด เกรด เพื่ อ ให เปนแนวทาง เดียว กัน กับของ
มหาวิทยาลัยที่อาจารยชาวตางชาติทํางานอยู 
 เพื่ อแกปญหาเ ก่ียวกับการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนเรื่องเ ก่ียวกับเอกสารที่ตอง
จัดเตรียม ความสับสนในชวงเวลาการตอเอกสาร ดังน้ัน
เพื่อใหอาจารยชาวตางชาติ อาจารยพี่เล้ียง หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบในการจัดจางอาจารยชาวตางชาติมีความรูความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ผูเขารวมวิจัยได
เสนอวา ควรจัดโครงการใหหนวยงานที่เก่ียวของไดเขามาให
ความรูเก่ียวกับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการ
ในการตอวีซา การขอใบอนุญาตการทํางาน ตลอดจนกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ของหนวยงาน  
 ด าน อ่ืน  ๆ ที่ มี การ นํา เสนอ คื อ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดกับองคกร ควรมีหองปฏิบัติงานสําหรับ
อาจารยชาวตางชาติ เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับ
การเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมพิเศษใหนักศึกษา 
การพูดคุยแลกเปล่ียนในวันที่ไมมีสอน เพราะสวนใหญที่เกิด
ปญหาคืออาจารยชาวตางชาติไมมีหองปฏิบัติงาน/สํานักงาน
ที่เปนสัดสวนที่ชัดเจน  
 อยางไรก็ตามปญหาหน่ึงที่พบคือ เอกสารตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับอาจารยชาวตางชาติสวนใหญจะเปนภาษาไทย 
เชน คูมือการติดตอหนวยงาน คูมือการปฏิบัติงาน แบบการ
ประเมินอาจารยชาวตางชาต ิฯลฯ ดังน้ัน มีการเสนอวาควร
มีผูรับผิดชอบในการการแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึง
อาจจะจัดทําโดย สกอ. หรือ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยที่มี
ความพรอมจัดทํา และนําไปใชรวมกันในกลุมมหาวิทยาลัยที่
เปนเครือขายซ่ึงจะชวยลดภาระและปญหา และทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงานมากขึ้น 
 สํ าหรับการตรวจสอบประ วัติ ของอาจาร ย       
ชาว ตางชาติ ไดเสนอใหมีชองทางในการตรวจสอบประวัติ 
การขึ้นบัญชีดํา ที่สามารถตรวจสอบไดโดยเปนฐานขอมูล
กลาง อาจมีหนวยงานที่รับผิดชอบในกลุมมหาวิทยาลัย หรือ
แรงงานจังหวัด เพื่อที่จะไดใชขอมูลดังกลาวประกอบในการ
คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเขามาปฏิบัติงาน  
 
อภิปรายผล 
 ในการสรรหาอาจารยชาวตางชาติ มหาวิทยาลัย
แตละแหง ใชวิธีการที่หลากหลายในการ ประกาศรับสมัคร

อาจารยชาวตางชาติ สอดคลองกับแนวคิดของ สโตนและ
เคนเดล (Stone & Kendall, 1956) กลาวไววา การสรรหา
ที่มีประสิทธิภาพควรจะมีการใชเทคนิคหลาย  ๆ อยาง 
อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยพบวาวิธีการสวนใหญ ที่ใชใน
การสรรหาอาจารยชาวตางชาติคือ การประกาศผาน ทาง
เวปไซตเ น่ืองจากเห็นวาเปนวิธีการที่  สะดวก รวดเร็ว 
สามารถกระจายขอมูลไดอยางกวางขวาง ซ่ึงเปนวิธีการสรร
หาที่ไมสอดคลองกับขอเสนอแนะของนักวิชาการหรือนัก
บริหารในอดีตทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของยุค
สมัยที่รวดเร็วและทันสมัยขึ้นทําใหหลายหนวยงานมีการ
นําเอาเทคโนโลยีอินเตอรเนตเขาใชเน่ืองจากสะดวก เขาถึง
งาย และคาใชจายไมสูงนัก 
 ในการคัด เ ลือกอาจารยชาวตางชาติ  พบว า 
มหาวิทยาลัยสวนใหญเลือกใช วิธีการคัดเลือกอาจารย
ชาวตางชาติโดยใชวิธีการวิธีการสัมภาษณเปนหลัก โดยไมมี
ขั้นตอนในการกล่ันกรองอ่ืน ๆ ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิด
เก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรของ ธงชัย สันติวงษ (2535)  
ที่กลาวไววา เพื่อใหไดบุคลากรที่ดีจะสนับสนุนการทํางาน
ตาง ๆ ในองคกรเปนอยางดี กระบวนการคัดเลือกที่ดีจึงเปน
ส่ิงจําเปน อยางไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยสวนใหญใชการ
สัมภาษณเปนหลักในการคัดเลือกอาจจะเน่ืองจาก ความ
จําเปนเรงรีบในการใชบุคลากร หรือการไมมีทางเลือกมาก
นัก   
 ในการขึ้นเงินเดือนของอาจารยชาวตางชาติ พบวา 
มหาลัยสวนใหญไมมีการปรับขึ้นเงินเดือนใหกับอาจารย
ชาวตางชาติ ซ่ึงไมเปนไปตามแนวคิดของ ปรียาพร       
วงศอนุตรโรจน (2553) ที่กลาวถึงกระบวนการธํารงรักษา
พนักงานองคการวาควรคํานึงถึง หลักการจูงใจซ่ึงจําเปนตอง
ใหสิทธิประโยชนและความตองการของพนักงานสวนใหญ 
หรือการใหส่ิงตอบแทนแกพนักงานปฏิบัติงานดวยความเต็ม
ใจ ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคกรและพนักงาน  
  มหาวิทยาลัยสวนใหญใชการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งาน การประเ มินการสอน หรือ การประเ มิน
พฤติ ก ร ร ม ในการพิ จ า ร ณ าตอ สัญญา กับอาจาร ย
ชาวตางชาติ อยางไรก็ตามในการประเมินพบวาไมมีการระบุ
ไวชัดเจน ทั้งในเรื่องรูปแบบการประเมินเกณฑการประเมิน 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ พรพิมล เสนะวงศ ที่
พบวา กลไกควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของอาจารยชาวตางประเทศไมเปนระบบ ซ่ึงสงผลในเรื่อง
ของคุณภาพของอาจารยชาวตางชาต ิ
 นอกจาก น้ีพบว านอก เห นือจาก เ งิ น เ ดื อน 
มหาวิทยาลัยสวนใหญจะมีการเพิ่มรายได ใหหรือจัด
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สวัสดิการอ่ืน ๆ ใหกับอาจารยชาวตางชาติในรูปแบบที่
แตกตาง กันไป ซ่ึ งสอดคลองกับแนวคิดของ  เอกชั ย          
ก่ีสุขพันธ (2527) ซ่ึงกลาวไววาการที่บุคคลมีความสามัคคี
และมีความตั้งใจในการทํางานในหนาที่อยางเต็มเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคการเกิดจากขวัญกําลังใจที่ดีใน
การทํางานดังน้ันการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานจึงเปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จซ่ึงส่ิง
ที่ตองพิจารณาในการพิจารณาในการบํารุงขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน คือ รายไดที่เพียงพอ สวัสดิการที่เหมาะสม 
และความภูมิใจในองคการ ในดานปญหาในการจางอาจารย
ชาวตางชาติพบวามหาวิทยาลัยสวนใหญ มีปญหาเก่ียวกับ
ระบบการทํางานของสถาบัน/มหาลัย โดยพบวา หนวยงาน
ที่ เ ก่ียวของกับการจัดจางอาจารยชาวตางชาติ มีหลาย
หนวยงาน แตไมมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ ซ่ึงไม
เปนไปตามแนวคิดของ ลูเธอร (Luther.  1937) ซ่ึงกลาวถึง
องคประกอบหลักขอหน่ึงของความสําเร็จขององคการคือ
การประสานงานที่ดี  (Co-coordinating) การทํางานที่
ประสานงานรวมกันเปนอยางดีของคนในองคการ ถอยที
ถอยอาศัย มีเปาหมาย มีทิศทางและมีคุณคารวมกันในการ
ทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตามปญหาที่
เกิดขึ้นสวนหน่ึงนาจะเกิดจากอุปสรรคในดานการส่ือสาร
เน่ืองจากบุคลากรที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง
แตกฉานมีคอนขางนอย รวมทั้งไมมีการกําหนดกรอบที่
ชัดเจนในการทํางานของแตละหนวยงาน เปนตน  
 จากปญหาสวนตัวของอาจารยชาวตางชาติที่พบ 
สามารถแยกสาเหตุของปญหาไดเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 
ปญหาสวนตัวของอาจารยชาวตางชาติหลายขอที่สงผลตอ
การทํางานหรือองคกร ยกตัวอยางเชนวัยของอาจารย
ชาวตางชาต ิวุฒิการศึกษา ปญหาดานการจัดการเรียนการ
สอน การเรียกรองและการตอรองสูง หรือกรณีมีปญหาไม
ปรึกษากับผูดูแลโดยตรงแตขามไปหาผูบริหารแทน ปญหา
เรื่องการตัดเกรด ปญหาการลาออกบอย ปญหาเรื่องของ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม  ขาดความตั้งใจในการทํางาน 
ปญหาเรื่องชูสาว ปญหาการดื่มสุรา หรือปญหาเรื่องการ

แตงตัวของอาจารยชาวตางชาติที่บางครั้งไมเหมาะสม เปน
ตน สอดคลองกับ พรพิมล  เสนะวงศ (2549) ที่กลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคในเรื่องของคุณภาพของอาจารย
ชาวตางชาติ เบื้องตนเกิดจาก อัตราคาจางอาจารยชาว
ตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยทั้งน้ี จาก
ความคิดเห็นของจากทั้งผูบริหารสาขา/ภาควิชา และตัว
อาจารยชาวตางประเทศเอง ก็เห็นตรงกันวา อัตราการจาง
อาจารยตางประเทศเปนอัตราที่ต่ําและ ไมจูงใจใหผูที่ มี
คุณวุฒิและประสบการณมาทํางานกับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจางลูกจางชาวตางประเทศ 
ไมจูงใจ ที่จะทําใหอาจารยชาวตางประเทศ ทํางานกับ
มหาวิทยาลัยในระยะยาว 
 ปญหาในการประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
พบวา มหาลัยสวนใหญมีปญหาในการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่ ตอ วีซา ให กับอาจารย ชาวตางชาติ  ทั้ ง น้ี
สอดคลองกับการเก็บขอมูลในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่
พบวาผูรับผิดชอบอาจารยชาวตางชาติประสบปญหาในการ
ติดตอประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ในเรื่อง
ของเอกสารที่ใชประกอบการตอวีซามีการเปล่ียนแปลงบอย 
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา สรางความสับสนให กับ
ผูปฏิบัติงาน และเกิดความลาชาในการดําเนินการ  
 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การสรางเครือขายผูรับผิดชอบในการจัดจาง
อาจารยชาวตางชาติที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลอาจารยชาวตางชาติ 
เพื่อใชในการสรรหาบุคลากรอาจารยชาวตางชาติในรวมกัน 
 3. ขอบเขตการ วิ จัย  ควรครอบค ลุมไปถึ ง
หนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองแรงงาน
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา และอาจารยชาวตางชาติที่
สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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ปจจัยที่สงผลตอพฤตกิรรมการแบงปนผานสือ่สังคมออนไลน
Factors Affecting Sharing on Social Media

ประภาภรณ  ประภาภรณ  ประภาภรณ รัตโน*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมกับพฤติกรรม
การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน และปจจัยสวนบุคคลและ
ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือ
การวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจํานวน 400 คน ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลน 1–
3 ชั่วโมง มากที่สุด โดยเครื่องมือที่กลุมตัวอยางใชในการ
แบ งปนผ าน ส่ือ สั งคมออน ไลน  คื อ  โทรศั พท มือถื อ 
Smartphone ซ่ึงวัตถุประสงคเพื่อแบงปนขอมูล ขาวสาร 
ความรู มากที่สุด ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการแบงปน
ผาน Facebook ในระดับมากที่ สุด  กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการแบงปนในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรม
การแบงปนภาพ ในระดับมาก 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวน
บุคคลดานการรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยี 
ดานการรับรูความสามารถแหงตนดานสารสนเทศ ดาน
ความคาดหวังผลทางสังคม และดานความสุขจากการ
แบงปน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลน เชนเดียวกันกับปจจัยแวดลอมดานกลุม
อางอิงทางสังคม บริบททางสังคม และลักษณะของกลุมใน
ส่ือสังคมออนไลนก็มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน 
ผานส่ือสังคมออนไลนเชนกัน ทั้งน้ีปจจัยสวนบุคคลที่สงผล
ตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน คือ การรับรู
ความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยี และความคาดหวังผล
ทางสังคม ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน 
ผานส่ือสังคมออนไลน คือ กลุมอางอิงทางสังคม และ
ลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลน นอกจากน้ีผลการวิจัย
ยังพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังผลทางสังคม
และปจจัยแวดลอมดานลักษณะของกลุมในส่ือสังคม
ออนไลนรวมกันสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน

ABSTRACT
The objectives of this research were to 

study the relationship between personal factors 
and environmental factors towards sharing 
behavior in online social media and to study 
personal factors and environmental factors which 
influence sharing online. The research adopted 
the survey approach by using a questionnaire on 
the sample group, which included 400 students at 
Roi Et Rajabhat University. The results found most
of the sample used online social media 1–3 hours
per day via smartphone, and their objective was 
information sharing. Most of the sample shares on 
Facebook, and the sample’s sharing online was at 
a medium level with image sharing at a high level. 

Results indicated that the personal factors
of technology self–of technology self–of technology self efficacy, information self–efficacy, information self–efficacy, information self
efficacy, social outcome expectations and sharing 
enjoyment correlated with sharing online while 
environmental factors correlating with sharing 
included social reference group, social context 
and type of social media. The personal factors of
technology self–technology self–technology self efficacy and social outcome 
expectations were influential in sharing online,
and the environmental factors of social reference 
group and type of social media were also 
influential in online sharing behavior. Moreover, 
results of this research found personal factors and 
environmeenvironmental factors consist of social outcome 
expectations andexpectations and that the type of social media is 
likewise likewise influential in sharing through social media.

คําสําคัญคําสําคัญ : พฤติกรรมการแบงปน, พฤติกรรมการแบงปน, พฤติกรรมการแบงปน ส่ือสังคมออนไลน, สังคมออนไลน, สังคมออนไลน
ส่ือใหม

KeywordKeywordsKeywordsKeyword : Sharing Behavior, Online Social 
Media, New Media
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บทนํา 
 ส่ือใหมเขามาเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิตของ
มนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการส่ือสารผานส่ือสังคมออนไลน
ไดกลายเปนปรากฏการณของการเชื่อมตอการส่ือสาร
ระหวางบุคคลในโลกอินเทอรเน็ต โดยมุงเนนไปที่การสราง
ชุมชนออนไลนซ่ึงทําใหผูคนสามารถแลกเปล่ียน แบงปน
ขอมูล ตามประโยชน กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง  
Zocial Inc ไดเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสถิติและพฤติกรรมการ
ใชงาน Social Network ของไทยป พ.ศ. 2557 วา ประเทศ
ไทย ใช Facebook มากเปนอันดบั 9 ของโลก โดยมีจํานวน
ผูใชมากถึง 28 ลานราย คิดเปน 42% ของประชากรทั้ง
ประเทศไทย รองลงมา คือการใช YouTube และ 
Instagram ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง คานิยม
ดิจิทัลกับพฤติกรรมดานการส่ือสารออนไลนของเด็กและ
เยาวชนไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนของเด็ก
และเยาวชนไทย ลักษณะคานิยมของเด็กและเยาวชนไทยใน
ยุคดิจิทัล และความสัมพันธระหวางคานิยมของเยาวชนยุค
ดิจิทัลกับพฤติกรรมเชิงประเด็นทางการส่ือสารผานส่ือสังคม
พบวา กลุมตัวอยางถึงรอยละ 31.7 มีสมารทโฟน (31.7%) 
ส่ือออนไลนที่กลุมตัวอยางใชเปนหลัก คือ เฟซบุก (27.8%) 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการใชส่ือสังคมออนไลนคือ 
ใชทุกวัน (81.9%)  
 ในปจจุบันนอกจากการใชส่ือสังคมออนไลนเพื่อ
การส่ือสารในแงมุมที่หลากหลายแลว ผูใชยังมีพฤติกรรม
การสงตอขอมูลขาวสารเดิมซํ้า ๆ ในปริมาณ รวดเร็ว โดย
ข าด กา ร ไ ต ร ต ร อ ง  ดั ง จะ เ ห็ น ไ ด จ า ก  เ ลข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นพ .อําพล จินดาวัฒนะ 
(2558) กลาววา คนไทยเปนโรคโรคกลัวหลุดออกจากกลุม 
(Fear of Missing out (FoMo) คือ ใชโซเซียลคิดแควา
อยากแชรใหคนอ่ืนรูวาทําอะไร อยูที่ไหน เกิดอะไรขึ้นเปน
คนแรก ๆ หากไมแชรก็จะหลุดออกจากสังคม คิดวาตัวเอง
เชย ตามไมทันกระแส จึงตองส่ือสารตลอดเวลาทําให
กล่ันกรองขอมูลนอยลง จนลืมคํานึงไปวาบางโพลต บางแชร
ไปละเมิดสิทธิสวนบุคคล  
 ส่ือสังคมออนไลนเขามีมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน
ทําหนาที่เปนทั้งชองทางในการติดตอส่ือสาร เปนพื้นที่ใน
การแสดงความคิดเห็น พื้นที่ในการนําเสนอตัวตน รวมถึง
การแบงปนขอมูลขาวสารตาง ๆ สังเกตเห็นไดจากการ
พฤติกรรมการกด Like และ Share ที่สรางปรากฏการณ
ทางสังคม เชน การกด Like เพื่อบริจาคเงินการกุศล เพื่อ
สนับสนุนแนวคิด เพื่อสงเสริมการขาย การกด Share เพื่อ
แบงปนขอมูลขาวสาร เพื่อนําเสนอเรื่องราวที่ตนเองสนใจ 

เพื่อบอกตอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม อยางไรก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวาพฤติกรรมดังกลาวอาจจะเกิดจากความ
ตั้งใจและความคาดหวังผลที่แตกตางกันไป เน้ือหาที่ผูใช
แบงปนน้ันอาจจะไมไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม
หรือเผยแพรเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนแตเกิดเปนการ
ตอบสนองทางดานการตลาด ทั้งน้ีรวมถึงการตอบสนอง
ความตองการของตนเอง  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับส่ือสังคมออนไลน
พบวาสวนใหญเปนการศึกษาพฤติกรรม บทบาท และ
อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน รวมถึงการศึกษาการใชส่ือ
สังคมออนไลนกับการประยุกตใชในการส่ือสารในแขนง  
ตาง ๆ ดังที่ไดยกตัวอยางไปขางตน ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา
ดวยคุณลักษณะของส่ือสังคมออนไลนที่เปดเสรีภาพดานการ
เขาถึงและการเผยแพรเน้ือหา โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม
การแบงปนขอมูลขาวสารตาง ๆ มีปจจัยใดที่ เปนตัว
กําหนดใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว และพฤติกรรมน้ันมี
ลักษณะอยางไร จึงนํามาสูวัตถุประสงคหลักของงานวิจัย
เรื่องน้ี 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยแวดลอมกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลน 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอม 
ที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ดวยวิธีการ วิจัยเชิ ง สํารวจ แบบวัดครั้ ง เดีย ว โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใหกลุม
ตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จากน้ันจึงนําผล
การเก็บขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปตามแนวทาง
ของวัตถุประสงคการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ ใช ในการวิจัย  คือ ผู ใ ช ส่ือสังคม
ออนไลน นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จํานวน 9,714 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ใชการคํานวณตามสูตร Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% กลุมตัวอยางเปน
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ผู ใ ช ส่ื อ สั ง คมออน ไลน  นั กศึ กษาร ะดับป ริญญาต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 400 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 
ชุด เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใหกลุม
ตั ว อ ย า ง ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ด ว ย ต น เ อ ง  ( Self–
administration) แลวนําผลการเก็บขอมูลมาวิเคราะหเพื่อ
หาขอสรุปตามแนวทางของวัตถุประสงคการวิจัย 
 แบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Close–
ended Questions) โดยมีการแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ ชั้นป สังกัด รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเ ก่ี ยวพฤติกรร มการ
แบงปน ผานส่ือสังคมออนไลน ระยะเวลา เครื่องมือ 
วัตถุประสงค ประเภทของส่ือสังคมออนไลนและความ
บอยครั้งในการแบงปน ประเภทของเน้ือหาและความ
บอยครั้งในการแบงปน โดยในสวนของประเภทของส่ือสังคม
ออนไลนและความบอยครั้งในการแบงปน ประเภทของ
เน้ือหาและความบอยครั้งในการแบงปน 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลที่
สงผลตอกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน  
 สวนที่ 4 แบบสอบถาม เ ก่ี ย ว กับป จ จั ย ส ว น
แวดลอมที่สงผลตอกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยเก็บ
ข อ มู ลจากก ลุ ม ตั วอย า ง นักศึ กษาร ะดั บปริญญาต รี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 400 คน ในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงตัวแปรที่ใชในการวัด คือ ปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยแวดลอม  
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 
(Descriptive Statistics) วิเคราะหโดยแสดงการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Means) อธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร และ
พฤติกรรมการแบงปน 
  2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ในการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จัย ใช การ
วิเคราะหโดยใชคาสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation) และใชสถิติทดสอบคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Multiple Linear Regression)  
 
สรุปผล 
 สวนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนา  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ดวยวิธีการ วิจัยเชิ ง สํารวจ แบบวัดครั้ ง เดีย ว โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใหกลุม
ตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จากกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 400 คน แบบสอบถามประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรม
การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน พบวา กลุมตัวอยางใชส่ือ
สังคมออนไลน 1–3 ชั่วโมง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.5 
เครื่องมือที่กลุมตัวอยางใชแบงปนขอมูลขาวสารมากที่สุด 
คือ โทรศัพทมือถือ Smartphone คิดเปนรอยละ 79.8 
รองลงมา คือ คอมพิวเตอรแบบพกพา คิดเปนรอยละ 17.8 
วัตถุประสงคในการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนมากที่สุด 
คือ เพื่อแบงปนขอมูล ขาวสาร ความรู  ( Information 
Sharing) คิดเปนรอยละ 68.8 รองลงมา คือ เพื่อแสดงออก
ถึงความรูสึก (Emotional Sharing) คิดเปนรอยละ 31.2 
 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลนระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 ทั้งน้ีกลุม
ตัวอยางพฤติกรรมการแบงปนผาน Facebook ในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 รองลงมา คือ YouTube 
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 ตามมาดวย Line 
ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 และ Twitter ใน
ระดับนอย มีคาเฉล่ียเทากับ 1.85 
 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการแบงปนภาพ ในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 รองลงมา คือ คําคม/โพสตของ
บุคคลอ่ืน ในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 ตามมา
ดวย ขาวสาร ระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.24 และ 
Listical (ขอมูลการจัดลําดับ เชน 10 อันดับดารายอดนิยม) 
ในระดับนอย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.19 
  โดยรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยสวนบุคคลดานการรับรูความสามารถแหงตนดาน
เทคโนโลยีที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 ทั้งน้ีกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นดานการรับรูความสามารถแหงตน
ดานเทคโนโลยีในประเด็น สามารถใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาขอมูลขาวสารได ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
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4.04 รองลงมา คือ สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อ
ติดตอส่ือสารได  ในระดับมาก มีคาเฉ ล่ียเทากับ 3.93 
ตามมาดวย สามารถอัพโหลดขอมูลขาวสาร ภาพ วีดิโอ บน
ส่ือสังคมออนไลนได ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 และ 
สามารถใชเทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมได 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 นอยที่สุด ทั้งน้ีอยูในระดับมาก 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลดานการ
รับรูความสามารถแหงตนดานสารสนเทศที่ส งผลตอ
พฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลน ในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดาน
ความสามารถดานสารสนเทศในประเด็น ความสามารถใน
การแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อแบงปน บุคคลอ่ืนผานส่ือ
สังคมออนไลน ในระดับมาก มีค าเ ฉ ล่ีย เท า กับ  3.82 
รองลงมา คือ ทราบขอดี ขอเสียของการแบงปนเน้ือหาแต
ละประเภทผานส่ือสังคมออนไลน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.80 ตามมาดวย สามารถพิจารณาความนาเชื่อถือ
ของขอมูลขาวสารกอนแบงปน ผานส่ือสังคมออนไลน ระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 และ สามารถจัดการสารสนเทศ
ประเภทตาง ๆ บนส่ือสังคมออนไลนได มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.48 นอยที่สุด ทั้งน้ีอยูในระดับมาก 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลดานความ
คาดหวังผลทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  ผาน
ส่ือสังคมออนไลนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 ทั้งน้ี
กลุมตัวอยางมีความคาดหวังทางสังคมในประเด็นแบงปน
ขอมูลขาวสารบนส่ือสังคมออนไลนจะเปนผู นําในการ
ถายทอดความรูที่เปนประโยชน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.53 รองลงมา คือ แบงปนขอมูลขาวสารใหกับ
เพื่อนในส่ือสังคมออนไลนทานคาดหวังวาจะไดเปนที่รูจัก
มากขึ้น ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 ตามมาดวย 
แบงปนขอมูลขาวสารบนส่ือสังคมออนไลนจะทําใหสังคมจะ
ตระหนักวาเรื่องน้ันเปนประเด็นที่ สําคัญ ระดับมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.53 และแบงปนขอมูลขาวสารเพื่อ
ชวยเหลือผูอ่ืนผานส่ือสังคมออนไลนทานคาดหวังวาจะไดรับ
การชื่นชม และ แบงปนขอมูลขาวสารเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน
ผานส่ือสังคมออนไลนทานจะมีภาพลักษณที่ดี มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.40 นอยที่สุด ทั้งน้ีอยูในระดับปานกลาง 
 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวน
บุคคลดานความสุขจากการแบงปนที่สงผลตอพฤติกรรมการ
แบงปนผานส่ือสังคมออนไลนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.74 ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีความสุขที่ไดจากการแบงปนใน
ประเด็น รูสึกมีความสุขเม่ือไดแบงปนขอมูลขาวสารกับ 

บุคคลอ่ืนผานส่ือสังคมออนไลน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 
รองลงมา คือ รูสึกยินดีเม่ือไดชวยเหลือบุคคลอ่ืนโดยการ
แบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลน ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.78 ตามมาดวย รูสึกมีความสุขเม่ือไดแบงปน  
เรื่องราวที่ทานสนใจ ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77  
และทานไดรับความรูสึกที่ไมดีจากประสบการณการแบงปน  
ในเรื่องใด ทานจะไมกระทําแบบน้ันซํ้าอีก มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.64 นอยที่สุด ทั้งน้ีอยูในระดับมาก 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยแวดลอมดานกลุม
อางอิงทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือ
สังคมออนไลนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 ทั้งน้ีกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยแวดลอมดานกลุมอางอิงทาง
สังคมในประเด็นแบงปน ขอมูลขาวสารจากบุคคลทาน
เชื่อถือ ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 รองลงมา คือ 
แบงปน ขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลที่เปนผูเชี่ยวชาญ ใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 ตามมาดวย แบงปนขอมูล
ขาวสารจากบุคคลที่ทานรูจักในชีวิตจริงเทาน้ัน ในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 และแบงปนขอมูลขาวสารจาก
บุคคลที่มีชื่อเสียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 นอยที่สุด ทั้งน้ีอยู
ในระดับมาก 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยแวดลอมดานบริบท
ทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือสังคม
ออนไลนในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 ทั้งน้ีกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยแวดลอมดานบริบททาง
สังคมในประเด็นแบงปนขอมูล ขาวสารผานส่ือสังคม
ออนไลนที่สรางสรรคเพื่อกอใหเกิดความกาวหนาของสังคม 
ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 รองลงมา คือ แบงปน
ขอมูล ขาวสารผานส่ือสังคมออนไลนทานจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในสถานการณสังคมในขณะน้ัน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.74 ตามมาดวย เลือกแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลนในประเด็นที่เปนประโยชนตอบุคคลอ่ืน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.74 และ แบงปนผานส่ือสังคมออนไลนในประเด็น
ที่สังคมใหความสนใจในขณะน้ัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 
นอยที่สุด ทั้งน้ีอยูในระดับมาก 
 กลุ มตั วอย าง มีความคิด เห็นเ ก่ียว กับป จ จัย
แวดลอมดานลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลนที่สงผล
ตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน ในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 ทั้งน้ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอปจจัยแวดลอมดานลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลน 
ในประเด็น ความสัมพันธของเพื่อนในส่ือสังคมออนไลนมี
สวนในการแบงปนขอมูลขาวสารของทานมีคาเฉล่ียเทากับ  
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3.64 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ จํานวนของเพื่อนในส่ือ
สังคมออนไลนมีผลตอการแบงปนขอมูลขาวสารของทาน   
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 อยูในระดับมาก 
 สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 
 นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
 สมมติ ฐ านการ วิ จัยที่  1 ปจ จัยส วนบุคคลมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน  
 ประกอบดวยสมมติฐานยอย 4 ขอ ดังน้ี 
  1.1  ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ด า น ก า ร รั บ รู
ความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
  1.2 ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ด า น ก า ร รั บ รู
ความสามารถแหงตนดานสารสนเทศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
  1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังผล
ทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือ
สังคมออนไลน 
  1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานความสุขจากการ
แบงปนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือ
สังคมออนไลน 
 สมมติ ฐ าน การ วิ จั ย ที่  2 ป จ จั ย แ วด ล อม มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือสังคม
ออนไลน  
 ประกอบดวยสมมติฐานยอย 3 ขอ ดังน้ี 
  2.1 ปจจัยแวดลอมดานกลุมอางอิงทางสังคม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน 
  2.2 ปจจัยแวดลอมดานบริบททางสังคมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน 
  2.3 ปจจัยแวดลอมดานลักษณะของกลุมใน
ส่ือสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลดานการ
รับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยีสงผลตอพฤติกรรม
การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปจจัยสวนบุคคลดานการ
รับรูความสามารถแหงตนดานสารสนเทศสงผลตอพฤติกรรม
การแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ปจจัยสวนบุคคลดานความ
คาดหวังผลทางสังคมสงผลตอพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือ
สังคมออนไลน 
 สมมติฐานการวิจัยที่  6 ปจจัยสวนบุคคลดาน
ความสุขจากการแบงปนสงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 7 ปจจัยแวดลอมดานกลุม
อางอิงทางสังคมสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 8 ปจจัยแวดลอมดานบริบท
ทางสังคมสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน 
 สมมติฐ านการ วิจัยที่  9 ปจจัยแวดลอมดาน
ลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลนสงผลตอพฤติกรรมการ
แบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 10 ปจจัยสวนบุคคลดาน
ความคาดหวังผลทางสังคมและปจจัยแวดลอมดานลักษณะ
ของกลุมในส่ือสังคมออนไลนรวมกันสงผลตอพฤติกรรมการ
แบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
 ผ ล ก า ร วิ จั ย  พ บ ว า  ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 โดยความสัมพันธเปนไปใน
เชิงบวก ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยดานการรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธเปนไปในเชิงบวก ความสัมพันธระดับคอนขาง
ต่ํา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.1 
 ปจจัยสวนบุคคลดานการรับรูความสามารถแหง
ตนดานสารสนเทศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
มีความสัมพันธเปนไปในเชิงบวก ความสัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.2 
 ปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังผลทางสังคม 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออ น ไ ล น  อ ย า ง มี นั ย สํ าคั ญ ท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 01               
มีความสัมพันธเปนไปในเชิงบวก ความสัมพันธระดับ      
ปานกลาง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.3  
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 ปจจัยสวนบุคคลดานความสุขจากการแบงปน     
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออ น ไ ล น  อ ย า ง มี นั ย สํ าคั ญ ท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 01                
มีความสัมพันธเปนไปในเชิงบวก ความสัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.4 
 ปจจัยแวดลอมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
แบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดย
ความสัมพันธเปนไปในเชิงบวก ความสัมพันธระดับคอนขาง
ต่ํา เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยสวนแวดลอมดาน
กลุมอางอิงทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
แบงปนผานส่ือสังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในเชิงบวก ความสัมพันธ
ระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2.1 
 ปจ จัยส วนแวดลอมด านบริบททาง สั งคม มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธในเชิงบวก ความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2.2 
 ปจจัยสวนแวดลอมดานลักษณะกลุมในส่ือสังคม
ออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือ
สังคมออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธในเชิงบวก ความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2.3 
 ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลนสงผลตอพฤติกรรมการแบงปน ผาน
ส่ือสังคมออนไลน มีเพียงความคาดหวังผลทางสังคมและ
การรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยีเทาน้ันที่ มี
อิทธิพลสงผลตอพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือสังคม
ออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 และ 5 ปฏิเสธสมมติการวิจัย
ขอที่ 4 (Sig .067) และ 6 (Sig .361) 
 ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลนไดรอยละ 
18.3 ซ่ึงตัวแปรที่สงผลสูงสุด คือ ความคาดหวังผลทาง
สังคม (β=.316) รองลงมา คือ การรับรูความสามารถแหง
ตนดานเทคโนโลยี (β=.178) กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มี
ความคาดหวังผลทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลนมากกวากลุมตัวอยางที่ มีความ
คาดหวังผลทางสังคมนอย ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางที่มี
การรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยีมากจะมี
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนมากกวากลุม

ตัวอยางที่มีการรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยี
นอยเชนกัน 
 ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลนสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลน พบวา มีกลุมอางอิงทางสังคมและลักษณะ
กลุมในส่ือสังคมออนไลน เทา น้ันที่ มี อิทธิพลสงผลต อ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 7 และ 9 ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยขอที่ 8 (Sig 
.769)  
 ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนไดรอยละ 14.1 
ซ่ึ งตั ว แปรที่ ส งผล สู ง สุด  คื อ  ก ลุ ม อ า ง อิ งทาง สั งคม    
(β=.235) รองลงมา คือ ลักษณะกลุมในส่ือสังคมออนไลน 
(β=.185) กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีการคํานึงถึงกลุมอางอิง
ทางสังคมมากจะมีพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลนมากกวากลุมตัวอยางที่มีการคํานึงถึงกลุมอางอิง
ทางสังคมนอย ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางที่มีลักษณะกลุม
ในส่ือสังคมออนไลนมากจะมีพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลนมากกวากลุมตัวอยางที่มีลักษณะกลุมในส่ือ
สังคมออนไลนนอยเชนกัน 
 ปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังผลทางสังคม
และปจจัยแวดลอมดานลักษณะของกลุมในส่ือสังคม
ออนไลนรวมกันสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 10 ตัวแปรดังกลาวสามารถ
อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือ
สังคมออนไลนไดรอยละ 18.1 ซ่ึงตัวแปรที่สงผลสูงสุด คือ 
ความคาดหวังผลทางสังคม (β=.315) รองลงมา คือ 
ลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลน (β=.172) กลาวคือ 
กลุมตัวอยางที่มีความคาดหวังผลทางสังคมและมีลักษณะ
ของกลุมในส่ือสังคมออนไลนมากจะมีพฤติกรรมการแบงปน
ผานส่ือสังคมออนไลนมากกวากลุมตัวอยางที่ มีความ
คาดหวังผลทางสังคมและมีลักษณะกลุมในส่ือสังคมออนไลน
การนอย 
 
อภิปรายผล 
 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมมีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน จาก
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลนซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Bandura (1997) มี
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ทัศนะวา พฤติกรรม (Behavior หรือ B) ของมนุษยมี
ปฏิสัมพันธกับ ปจจัยหลักอีก 2 ปจจัย คือ ปจจัยทางปญญา
และปจจัยสวนบุคคลอ่ืน ๆ (Personal Factor หรือ P) และ 
อิทธิพลของสภาพแวดลอม (Environmental Influences) 
ในการแบงปน ผานส่ือสังคมออนไลนของกลุมตัวอยางที่เปน
ผูใชอินเทอรเน็ตที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเห็นไดวา
กลุมตัวอยางมีปจจัยในการใชส่ือสังคมออนไลนโดยเฉพาะ
การแบงปนขอมูลขาวสารทั้งวัตถุประสงคเพื่อการสงตอ
ขอมูลขาวสารและการแสดงออกซ่ึงอารมณ ดังน้ันพฤติกรรม
การ แบ งปนข อ มูลข าวสารของก ลุ ม ตั ว อย า งย อม มี
ความสัมพันธกันทั้งปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอม 
กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษยเราจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือได
พิจารณาความสามารถของตน การศึกษาจากตัวตองแบบ 
และแสดงพฤติกรรมออกมา 
 นอกจาก น้ี เ ม่ือพิ จ าร ณาตามทฤษฎีก าร ใ ช
ประโยชนและความพึงพอใจยังพบวา พฤติกรรมการแบงปน
ขอมูลขาวสารของกลุมตวัอยางมีความสัมพันธกับปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยแวดลอมอาจจะเน่ืองมาจากความตองการ
พื้นฐานของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนปจจัยสวนบุคคลที่เกิดขึ้น ใน
ขณะเดียวกันความตองการน้ันตองพิจารณาสภาวะทาง
สังคมและจิตใจควบคูไปดวย รวมถึงเม่ือกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนน้ัน อาจจะมี
ปจจัยมาจากการคาดคะเนผลที่เกิดจากการใชส่ือน้ันและผล
ที่สอดคลองกับความตองการของผูรับสารหลังจากการ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน  
 ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลน ดานการรับรูความสามารถแหงตน
ดานเทคโนโลยีและความคาดหวังผลทางสังคมสงผลตอ
พฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลนผลการวิจัย 
พบวา การรับรูความสามารถของตนเองของกลุมตัวอยาง
ดานเทคโนโลยีสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน กลาวคือ กลุมตัวอยางตองมีการรับรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยี (Technology Self–efficacy) หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ
ใชส่ือสังคมออนไลนในการติดตอส่ือสาร เม่ือกลุมตัวอยางมี
การรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยีก็จะมานําซ่ึง
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน 
 ทั้ ง น้ี ก า ร รั บ รู ค ว า มสา มาร ถแห ง ต น เ อ ง มี
ความสัมพันธ กับบุคคล คือ ถาบุคคลมีความคาดหวัง
เก่ียวกับความสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรม
อยางใดอยางหน่ึงสู ง บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทํ า
พฤติก รร ม น้ัน สู ง ด ว ย  ใ นขณะที่ บุ คค ลที่ มี กา รรั บ รู

ความสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรมน้ันต่ํา 
บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมน้ันต่ําหรือไมทํา
พฤติกรรมน้ันเลยก็ได ซ่ึงมีปจจัยหลายอยางที่มีอิทธิพลตอ
ความสัมพันธดังกลาวน้ี ดังน้ันจะเห็นไดวาบุคคลที่มีการรับรู
ความสามารถแหงตนทั้งดานเทคโนโลยีมากก็จะสงผลตอ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนดวย อยางไรก็
ตามการรับรูความสามารถแหงตนน้ันอาจจะเกิดจากหลาย
ปจจัย เชน ประสบการณความสําเร็จจากการกระทํา 
ประสบการณจากการสังเกตผู อ่ืน สภาวะทางกายและ
อารมณ เปนตน พฤติกรรมการแบงปนขอมูลขาวสารของ
กลุมตัวอยางจากผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังทางสังคม
สงผลตอพฤติกรรม อาจจะเน่ืองจากวาบุคคลเลือกที่แสดง
พฤติกรรมการแบงปนจากการคาดหวังผลของการกระทําน้ัน 
โดยเฉพาะผลจากพฤติกรรมการแบงปนตอตนเองและผูอ่ืน 
เชน เ ม่ือแบงปนขอมูลขาวสารใหกับเพื่อนในส่ือสังคม
ออนไลน ทานคาดหวังวาจะไดเปนที่ รู จักมากขึ้น เ ม่ือ
แบงปนขอมูลขาวสารใหกับเพื่อนในส่ือสังคมออนไลนทาน
คาดหวังวาจะไดรับการจดจํา ซ่ึง เปนตอบสนองความ
ตองการของกลุมตัวอยางตามทฤษฎีการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจอีกดวย กลาวคือ ตัวผูรับสารเปนผูเลือกใชส่ือ
ประเภทตาง ๆ และเลือกรับเน้ือหาของขาวสารเพื่อสนอง
ความตองการของตนเอง โดยผูรับสารจะเปนผูกระทําการ
แสวงหาขาวสารเพื่อสนองความพึงพอใจ และจะเปนผูเลือก
ส่ือ ซ่ึงจะตระหนักวา ส่ือน้ันจะสนองความตองการความ
สนใจและมีความเก่ียวของมากเพียงพอ การใชส่ือขึ้น อยูกับ
ความพึงพอใจ ความตองการ ความปรารถนา หรือแรงจูงใจ
ของผูรับสาร ซ่ึงการศึกษาในแงมุมน้ีมักทําการศึกษากับส่ือ
ใหม (New Media) ที่เกิดขึ้น เพราะส่ือแตละชนิดมีความ
แตกตางกัน ผูรับสารแตละคนจะมีความคาดหวังและความ
พึงพอใจที่ ไดรับจากส่ือแตละชนิดแตกตางกันออกไป     
(ตวงพร  เกตุสมบูรณ.  2555) ดังน้ันพฤติกรรมการแบงปน
จากปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังทางสังคมและ
ความสุขที่เกิดจากการแบงปนน้ันลวนเปนพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นมามีเหตุและมีผลทั้งส้ิน 
 ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลนกลุมอางอิงทางสังคมและลักษณะของ
กลุมในส่ือสังคมออนไลนสงผลตอพฤติกรรมการแบงปน  
ผานส่ือสังคมออนไลน ผลการวิจัย พบวา กลุมอางอิงทาง
สังคมความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือสังคม
ออนไลน กลาวคือ กลุมอางอิงจะเปนกลุมที่บุคคลตองเขาไป
เก่ียวของดวย ซ่ึงกลุมน้ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น 
และคานิยม พฤติกรรม ทั้งในระดับใกลชิด เชน ครอบครัว 
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เพื่อน ระดับไกลออกไป เชน บุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลมี
ความเช่ียวชาญ บุคคลที่ มีความนาเชื่อถือในประเด็นใน
ประเด็นหน่ึง ทั้ง น้ีสอดคลองกับแนวคิดของ Bandura 
(1997)  พฤติกรรมของบุคคลอาจเกิดจากประสบการณจาก
การสังเกตผูอ่ืน การรับรูความสามารถของตนสวนหน่ึงไดรับ
อิทธิพลมาจากการเห็นตัวอยางจากบุคคลอ่ืน การที่ไดเห็น
บุคคลอ่ืนทําพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันแลวประสบ
ความสําเร็จจะทําใหบุคคลคิดวาตนเองก็มีความสามารถและ
ทักษะเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน และนาจะประสบความสําเร็จ
ไดเชนกัน อาจจะพิจารณาจากความคลายคลึงกันของ
ความสามารถ ความคลายคลึงกันของคุณลักษณะของ
คุณลักษณะ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเศรษฐกิจ
และสังคม เชื้อชาติของตัวแบบ ซ่ึงสามารถสรุปออกมาใน
ลักษณะของกระบวนการทั้งกระบวนการสนใจ (Attention 
Process) กระบวนการจดจํา (Retention Process) 
กระบวนการทําตาม (Reproduction Process) กระบวน 
การแรงจูงใจ (Motivation Process) พฤติกรรมาการ
แบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลนของกลุมตัวอยางน้ัน จะเห็น
ไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการกระทําพฤติกรรม
ตามกลุมอางอิงทางสังคมทั้งจากบุคคลที่นาเชื่อถือ บุคคลที่
มีชื่อเสียง ทั้งน้ีบุคคลที่รูจักในชีวิตจริง โดยเฉพาะเพื่อนลวน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมาการแบงปน  ผานส่ือสังคม
ออนไลนของกลุมตัวอยาง ซ่ึงอาจจะเกิดกระบวนการ 4 
กระบวนการที่ไดกลาวไวขางตน คือ ความสนใจ การจดจํา 
การทําตาม และแรงจูงใจ 
 ปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังผลทางสังคม
และปจจัยแวดลอมดานลักษณะของกลุมในส่ือสังคม
ออนไลนรวมกันสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย
แวดลอมรวมกันสงผลตอพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคม
ออนไลน โดยตัวแปรที่ ผู วิจัยนํามาวิเคราะหรวมกัน คือ 
ปจจัยสวนบุคคลดานความคาดหวังผลทางสังคมและปจจัย
แวดลอมดานลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลน 
 พฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลนของ
กลุมตัวอยางเกิดจากความคาดหวังผลทางสังคม ดังที่ได
ปรากฏในผลการสํารวจของ UM Wave (2014) ไดแบง
ความตองการทางสังคม (Social Needs) ออกเปน 5 
ประเภทดวยกันคือ การเรียนรู (Learning) ความสัมพันธ 
(Relationship) ความบันเทิง (Diversion) ความกาวหนา 
(Progression) และการเปนที่ยอมรับ (Recognition)   
 จากผลการวิจัยรวมถึงงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ผลการวิจัยน้ันจะเห็นไดวานอกจากความคาดหวังผลทาง

สังคมแลวลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลนทั้งจํานวน
ของเพื่อน ลักษณะความสัมพันธของเพื่อนในส่ือสังคม
ออนไลนก็ยังสงผลรวมกันตอพฤติกรรมการแบงปน ผานส่ือ
สังคมออนไลน ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาตามทฤษฎีปญญาทาง
สังคม คือ ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมลวนสงผลตอ
พฤติกรรมของบุคคล กลาวคือ เม่ือบุคคลเกิดความคาดหวัง
ผลทางสังคมและคํานึงถึงหรือตระหนักถึงลักษณะของเพื่อน
ในส่ือสังคมออนไลนยอมสงผลตอพฤติกรรมซ่ึงในงานวิจัยน้ี
เปนการรวมกันสงผลหรือมีอิทธิพลในทางบวกอีกดวย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Kim, Lee & Elias (2015) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของแบงปนขอมูลขาวสารของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใชแนวคิดทฤษฎีการใชประโยชน
และความพึงพอใจและทฤษฎีปญญาสังคม พบวา ปจจัย
สวนบุคคลและปจจัยแวดลอมที่รวมกันสงผล หรือมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการแบงปนขอมูลขาวสาร คือ ความคาดหวัง
ผลทางสังคมและลักษณะของกลุมในส่ือสังคมออนไลน 
กลาวคือ เม่ือผูใชแบงปนขอมูลขาวสารไปยังกลุมเพื่อนในส่ือ
สังคมออนไลนที่มีลักษณะหางไกลก็จะมีความคาดหวังผล
ทางสังคมสูงกวาการแบงปนขอมูลขาวสารไปยังกลุมเพื่อน
ในส่ือสังคมออนไลนที่มีลักษณะใกลชิดในชีวิตจริง 
 นอกจากน้ียังสามารถอธิบายผลที่ เ กิดขึ้นจาก
ทฤษฎีการใช ส่ือเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ Katz, 
Blumler & Gurevitch (1974) ไดชี้ใหเห็นวา ผูรับสารที่มี
สภาวะแวดลอมทางสังคมและสภาวะทางจิตใจแตกตางกัน 
ทําใหผูรับสารมีความตองการที่แตกตางกันไป ซ่ึงความ
ตองการที่ตางกันน้ีกอใหเกิดการคาดคะเนวาส่ือ แตละ
ประเภท จะตอบสนองความพอใจของตนตางกัน สงผลใหมี
ลักษณะการใชส่ือและมีความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือ
แตกตางกัน มนุษยเปนผูกําหนดความตองการของตัวเอง 
จากความสนใจ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณีตาง ๆ กัน การใช
ขาวสารเพื่อเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับสังคม (Social 
Gratification) ซ่ึงรับรูจากขาวสารเขากับเครือขายสวน
บุคคล เชน การนําขอมูลไปใชในการสนทนากับผูอ่ืนเพื่อการ
ชักจูงใจ เปนตน 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนารี   เสือโรจน 
(2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการส่ือสารของวัยรุนในพื้นที่
สาธารณะบนเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก พบวา 
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชประโยชนจากเฟซบุกใน
ฐานะส่ือกลางการส่ือสาร การสรางสายสัมพันธ กลาวคือ
ในเฟซบุกทุกคนในระบบถูกเชื่อมรอยกันดวยสายสัมพันธที่
เรียกวา “เพื่อน” ซ่ึงการสรางสายสัมพันธแบบเพื่อนใน    
เฟซบุกสามารถเกิดขึ้น ขยายตัว และจบลงไดอยางงายดาย 
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สะทอนความเปนตัวตนของบุคคลตามความเปนจริง กลุม
ตัวอยางสวนใหญใชเฟสบุกเปนพื้นที่สะทอนความเปนตัวตน
ตามความเปนจริงผานแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ประกอบสรางส่ิง
ที่อยากเปนและอยากใหคนอ่ืนรับรู โดยที่กลุมตัวอยางมัก
สรางขอมูลแสดงตัวตนขึ้นมาใหมในพื้นที่แสดงประวัติ
สวนตัวที่ไมตรงกับความเปนจริง และไมสนใจวาคนอ่ืนจะ
เชื่อถือขอมูลดังกลาวหรือไม 
 อยางไรก็ตามสําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอพฤติกรรม
การแบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลน ทั้งปจจัยสวนบุคคล 
ดานการรับรูความสามารถแหงตนดานสารสนเทศ ดาน
ความสุขจากการแบงปน และปจจัยแวดลอม ดานบริบททาง
สังคม จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาแมไมไดเปนปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมการแบงปน  ผานส่ือสังคมออนไลน แตปจจัย
ดังกลาวลวนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลนถึงแมวาจะไมไดสงผลในเชิงเปนสาเหตุใหเกิด
พฤติกรรมน้ันโดยตรงก็ตาม ในสวนปจจัยที่ไมสงผลตอ
พฤติกรรมการแบงปนน้ันอาจจะเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางอยู
ในชวงวัยรุนตอนกลาง กลาวคือ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ที่มีพฤติกรรมการใชส่ือสังคมออนไลนเปนประจํา ดังน้ันการ
ใชส่ือสังคมออนไลนในชวงวัยน้ีเปนชวงวัยที่มองกําลังมองหา
คุณคาของตัวเอง การนําเสนอตัวตน การคาดหวังผลทาง
สังคม ซ่ึงความตองการความคาดหวังที่เกิดขึ้นน้ันเก่ียวของ
กับกลุมอางอิงทางสังคมและลักษณะของกลุมในส่ือสังคม
ออนไลน  ทั้ ง น้ี กา รต ระห นักถึ งป จ จั ยด านการรั บ รู
ความสามารถแหงตนดานสารสนเทศ ความสุขจากการแบง
บัน รวมถึงบริบททางสังคมจึงเปนปจจัยที่ไมไดสงผลโดยตรง
ตอพฤติกรรมการแบงปน โดยสรุป คือ กลุมตัวอยางจะ
กระทําพฤติกรรมการแบงปนจากการคํานึงถึงตนเองและ
ความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนลําดับแรกในปจจัยที่เห็นไดชัดเจน 
คือ การรับรูความสามารถแหงตนดานเทคโนโลยี ความ
คาดหวังผลทางสังคม กลุมอางอิงทางสังคม และลักษณะ
ของกลุมในส่ือสังคมออนไลน ซ่ึงเปนธรรมชาติของกลุม
ตัวอยางที่อยูในชวงวัยน้ี 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
 1. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใช ส่ือ
ออนไลน เปนส่ือหลักในการใช ชี วิตประจําวัน ดัง น้ัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดสามารถใช ส่ือออนไลนเปน
เครื่องมือในการจัดการเน้ือหา (Content Management) 
ในการสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ การประสัมพันธของ

มหาวิทยาลัยเพื่อสอดคลองกับพฤติกรรมการใชส่ือของกลุม
ตัวอยาง 
 2.  จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการแบงปน
ขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางน้ันมีปจจัยที่เก่ียวของกับ
ความคาดหวังของบุคคลและกลุมอางอิงทางสังคมซ่ึงผลจาก
การใช ส่ือสังคมออนไลนสามารถสงผลกระทบตอกลุม
ตัวอยางทั้งดานบวกและดานลบ ดังน้ันมหาวิทยาลัยควร
สงเสริมทักษะดานการรูเทาทันส่ือใหกับนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษาเขาใจธรรมชาติและวิธีการใชส่ือออนไลนอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. งานวิจัยน้ีใชกลุมตัวอยางเฉพาะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดเทาน้ันซ่ึงเปน
กลุมผูใชส่ือสังคมออนไลนในปริมาณมาก อยางไรก็ตามการ
ศึกษาวิจัยในอนาคตเก่ียวกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือ
สังคมออนไลนในอนาคตยังมีกลุมผูใชส่ือสังคมออนไลนที่
นาสนใจ เชน กลุมผูใชส่ือสังคมออนไลนที่เปนกลุมผูอพยพ
ดิจิทัล (Digital Immigrant) หรือการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital Native) กับกลุมผู
อพยพดิจิทัล (Digital Immigrant) 
 2. งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
เก่ียวกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนโดย
ศึกษาส่ือสังคมออนไลนในภาพรวม ทั้งน้ีการศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลนสําหรับผูวิจัยที่
ตองศึกษาในอนาคตสามารถเลือกศึกษาส่ือสังคมออนไลน
เฉพาะส่ือได เชน Facebook YouTube Twitter เปนตน 
 3. งาน วิ จัย น้ี เปนการศึกษาเฉพาะป จ จัยที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมการแบงปนผานส่ือสังคมออนไลน
หลักสองปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปน คือ ปจจัย
สวนบุคคล และปจ จัยแวดลอมโดยใชทฤษฎี  Social 
Cognitive เปนทฤษฎีหลักในการศึกษาวิจัย ในการศึกษาใน
อนาคตสามารถจะนําปจจัยและแนวคิดทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใชใน
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เชน การรูเทาทันส่ือ การแบงปนใน
ภาวะวิกฤต ิ
 4. งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณเทาน้ัน 
ดังน้ันการวิจัยในอนาคตสามารถใชวิธี Mix Method เปน
การวิจัยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ของกลุมตัวอยาง เชน การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา
กลุมเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกของกลุมตัวอยางมากยิ่งขึ้น 
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ผลกระทบของการสอนกลยุทธดานการสื่อสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน 
ที่มีตอความสามารถดานการพดูภาษาอังกฤษของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
Effects of Communication Strategies Instruction by Using Task–based Learning for 

Speaking Proficiency of Students majoring in English Education at  
Roi Et Rajabhat  University 

 
 อังชรินทร  ทองปาน* 
รัชฏาพร  ศรีพิบูลย** 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการสอนกลยุทธดาน
การส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการใชกลยุทธดานการส่ือสารของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการสอนกลยุทธดาน
การส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนกลยุทธดาน
การส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน 
 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปที่ 1  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภาค
เรียนที่  2  ปการศึกษา 2558  ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) ไดนักศึกษา
จํานวน 30 คน ใชระยะเวลาในการทดลองจํานวน 8 
สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก 1) แผนการสอนจํานวน 8 แผน  2)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 3) แบบสังเกตการใช
กลยุทธในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนกลยุทธดานการ
ส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก t–test แบบจับคู เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ ใช
คารอยละและคาความถี่ในการเปรียบเทียบการใชกลยุทธ
ดานการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกอน
และหลังการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการ 
และใชคาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
หาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน   
 ผลการวิจัยพบวา   
 1) ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังจากไดรับการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 2) นักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน มี
การใชกลยุทธในการส่ือสารหลังการทดลองมากกวากอน
การทดลอง  
 3) นักศึกษามีความคิดเห็นตอการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงานอยู
ในระดับดีมาก 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) 
compare English speaking proficiency of English 
majors before and after being taught 
communication strategies using task–based 
learning, 2) compare the use of communication 
strategies before and after being taught using 
task–based learning, and 3) explore students’ 
opinions toward instruction using task–based 
learning. 
 The samples of this research consisted of 
the purposive sampling of a selected class of 30, 
English majors in the second semester of the 2015 
academic year. The experiment lasted 8 weeks 
with 3 periods a week.  The instruments for the 
experiment were 8 lesson plans, a speaking 
proficiency test, a set of communication 
strategies, an observation form, and a 
questionnaire. The data were analyzed by paired 
t–test, percentage, frequency, mean and standard 
deviation.  

 

*,** อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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 The findings were as follows: 
 1.  The students’ speaking proficiency 
after receiving communication strategy instruction 
using task–based learning was significantly higher 
than the proficiency before at the 0.05 level. 
 2. The students taught communication 
strategies using task–based learning used more 
communication strategies after the experiment 
than before the experiment. 
 3. The students’ opinions toward 
communication strategy instruction using task–
based learning were highly positive. 
 
คําสําคัญ  : กิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน, การ
   สอนกลยุทธดานการส่ือสาร, ความสามารถ
   ดานการพูดภาษาอังกฤษ 
Keywords : Task–based Learning,  
   Communication    
   Strategies Instruction, Speaking 
   Proficiency 
 
บทนํา 
 ในสังคมปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เน่ืองจาก
เปนเครื่ องมือสํ าคัญในการติดตอ ส่ือสาร  การศึกษา       
การแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ  ในการสราง
ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนเก่ียวกับชุมชน
โลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน ซ่ึง
เปนกลุมประเทศสมาชิกที่กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความรวมมือซ่ึงกันและกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี การวิจัย และมีการใชภาษาในการ
ติดตอส่ือสารในการทํางานคือภาษาอังกฤษ (The Asean 
Charter.  2008 : 29) การพูดเปนหน่ึงในทักษะหลักของ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเปนทักษะที่ผูคนจาก
หลากหลายอาชีพใชในเวลาที่ตองทํางานรวมกัน (Bailey.  
2005 : 2) สําหรับบุคคลคนที่มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารอยูในระดับดีก็จะมีโอกาส
เขารวมการแขงขันในเรื่องตาง ๆ ตามสาขาวิชาที่ตนเอง
ถนัดมากกวาคนบุคคลอ่ืน (Graddol.  2006) เม่ือกลาวถึง
การ เ รี ยนการสอนภาษาอังกฤษในประ เทศไทย น้ัน
ภาษาอังกฤษไดรับการพิจารณาวาเปนภาษาตางประเทศ 
น่ันก็คือภาษาอังกฤษไดรับการใชในการเรียนในหองเรียน
เทาน้ันซ่ึงมีโอกาสในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันนอย 

มาก (Brown. 2001) ซ่ึงเปนอุปสรรคในการพูดภาษา 
อังกฤษของคนไทยและทําใหความสามารถในการส่ือสาร
ดอยประสิทธิภาพ  ดวยเหตุผลน้ีผูวิจัยจึงออกแบบการสอน   
กลยุทธ ด านการ ส่ือสาร โดย ใช ภาระงานเพื่ อศึ กษา
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษและการใชกลยุทธ
ตาง ๆ เน่ืองจากกลยุทธดานการส่ือสาร คือ การใชกลยุทธ
ในการส่ือสาร (Communication Strategies) แบบใช
คําพูดและแบบไมใชคําพูด มาแกไขความลมเหลวในการ
ส่ือสารซ่ึงมีผลมาจากการที่ฝายหน่ึงฝายใดพูดในส่ิงที่อีกฝาย
หน่ึงไมรูจักมากอน หรือการขาดความรูทางภาษา (Dörnyei 
& Thurrell.  1992 : 17) โดยการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดใช
เทคนิคการสอนพูดแบบเนนภาระงานโดยมีการแทรกการ
สอนกลยุทธในการส่ือสารอยูภายใตเทคนิคดังกลาว ซ่ึง
เทคนิคการสอนโดยใชภาระงานน้ันจะเนนไปที่การส่ือสาร
เพื่อการส่ือความหมาย (Focusing on Meaning) และ
นอ ก จา ก น้ี ยั ง มี ก า ร ปฏิ บั ติ ภ า ร ะ ง า น ใน ก าร พู ด ที่
เปรียบเสมือนชีวิตจริง (Willis.  1996) และสงเสริมให
ผูเรียนไดมีการใชภาษาอยางเปนธรรมชาต ิ 
 
วัตถุประสงค 
 1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค วา ม ส า ม า ร ถท า ง ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนภาระงาน   
 2. เพื่อเปรียบเทียบการใชกลยุทธดานการส่ือสาร
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังไดรับการ
สอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ภาระงาน   
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
การสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนภาระงาน 
 
สมมติฐาน 
 1. ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังไดรับการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงานสูงกวากอนการเรียน   
 2. ความสามารถในการใชกลยุทธดานการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังไดรับการสอนกลยุทธดาน
การ ส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนภาระงาน
มากกวากอนไดรับการสอน 
 3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงานอยู
ในระดับมาก 
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วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ระยะไดแก 
 ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและประเมิน
ความตองการจําเปนที่มีตอการเรียนการสอนภาษา 
       1. ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา GEL1104 ของคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 2. ออกแบบเครื่องมือประเมินความตองการ
จําเปนในการเรียนภาษา (Needs Analysis for Language 
Learning) โดยมีการแบงหัวขอในการสอบถามไดแก ขอมูล
พื้นฐานในการเรียนภาษา ความตองการในการเรียนภาษา 
ความตองการดานทักษะทางภาษา (Language Skills) และ
ความตองการดานภาระงานในการเรียนภาษา (Tasks)  ซ่ึง
เก็บขอมูลไดจาก การสอบถามศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 
นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษใน
คณะครุศาสตร เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการเรียนการ
สอนภาษา โดยมีการเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2558 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมในการ
เรียนการสอนภาษา (Thongpan.  2015) 
 ระยะที่ 2 การออกแบบเคร่ืองมือการวิจัยและ
การทดลอง 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากระยะที่ 1 มาทํา
การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยโดยมีลําดับดังตอไปน้ี 
 1. แผนการสอน (Lesson Plans) จํานวน 8 
แผน ประกอบดวยกิจกรรมและขั้นตอนการสอนดังตอไปน้ี 
  ขั้นที่ 1 ขั้นกอนปฏิบัติภาระงาน (Pre–task) 
เปนขั้นสรางความสนใจในการเรียน โดยมีกระบวนการ
ภายใตขั้นตอน คือ การเตรียมคําศัพท การสาธิตการใช     
กลยุทธ ในการส่ือสาร (Model of Communicative 
Strategies) เปนตน 
      ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) 
เปนขั้นใชกิจกรรมภาระงานดานการส่ือสาร (Communication 
Task) อยางเปนอิสระ อาทิเชน กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมตในการพูดเพื่อการส่ือสาร (Role–play) กิจกรรมดาน
การแกปญหาทางภาษา (Problem Solving) กิจกรรมดาน
การแบงปนประสบการณ (Sharing Personal Experiences) 
และอ่ืน ๆ เปนตน ซ่ึงเปนขั้นการพูดตามกิจกรรมการ
ส่ือสารแตละประเภท 
       ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน (Post Task) 
เปนขั้นที่ผูเรียนวางแผนเพื่อรายงานเก่ียวกับกลยุทธดาน
การ ส่ือสารที่ ผู เ รี ยนได ใช ในขณะที่ พูดภาษาอังกฤษ 
(Planning of Communicative Strategies Used) โดยมี
การรายงานเปนกลุม หรือ เปนคู ตัวแทนกลุม หรือตัวแทน
คู  ส ลับ กันในแต ละบทเรี ยน พร อมการสะทอนคิ ด 

(Reflecting) เก่ียวกับการใชกลยุทธดานการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพของตนเอง ซ่ึงแผนการสอนทั้งหมดไดมีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2. แบบทดสอบความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษ (Speaking Tests) 
 แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษเปนแบบทดสอบความสามารถทางการพูด
แบบทางตรง (Direct Speaking Test) ซ่ึ ง ใช วัด
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและ
หลังการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนภาระงาน สรางขึ้นโดยศึกษาวิธีและแนวทาง
ดานการสรางขอสอบภาษาอังกฤษของ อัจฉรา  วงศโสธร
(2538) โดยแบงแบบทดสอบความสามารถทางการพูดแบบ
ทางตรงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณ
ทั่วไป มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน สวนที่ 2 เปนแบบบรรยาย
ภาพ (Picture Description Tasks) มีคะแนนเต็ม 20 
คะแนน และสวนที่ 3 เปนการใหผูเรียนพูดเลาเรื่องจากภาพ
(Narration Task) มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน รวมคะแนน
ทั้งหมด 60 คะแนน โดยผูวิจัยไดสรางเกณฑการใหคะแนน
การพูดแบบทางตรง (Speaking Rubric) เพื่อประเมิน
ทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษไว 5 ดาน 1) ความถูกตอง
ดานการออกเสียง (Accuracy in pronunciation) 2) 
ความเหมาะสมของการใชภาษา(Appropriateness) 3) 
ความเปนธรรมชาติในการใชภาษา (Naturalness) 4) ความ
คลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) 5) ความสําเร็จใน
การทํากิจกรรม (Task Achievement) โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
จากผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทาน 
โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item 
Objective Congruence)  อยูระหวาง 0.80–1.00 หลังจาก
น้ันนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 
10 คน เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเกณฑการ
ประเมิน โดยที่นักศึกษาทุกคนจะไดรับการประเมินโดย
ผูวิจัยและกรรมการอีก 1 ทาน ผลปรากฏวาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของ Pearson (Pearson Product Moment 
Correlations Coefficient) ของคะแนนระหวางผูตรวจทั้ง 
2 ทานมีคาเทากับ 0.86 ซ่ึงหมายความวาการใหคะแนนของ
ผูตรวจมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 3. แ บ บ สั ง เ ก ต ก ล ยุ ท ธ ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ 
 แบบสังเกตกลยุทธในการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ครั้งน้ีผูวิจัยไดมีการสังเคราะหเอกสารจากนักวิชาการหลาย
ทาน ไดแก Ellis (1984), Paribakht (1985), Bygate 
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(1997), Dörnyei (1995), Liskin–Gasparro (1996) และ 
Faerch & Kasper (1984) เห็นไดวาในแตละกลยุทธการ
ส่ือสารสวนใหญจะประกอบดวยกลยุทธยอยที่ มีความ
เหมือนกันและมีความซํ้าซอนกันในการเรียกชื่อและจําแนก
หมวดหมู และนําแนวความคิดมาใชในการสรางแบบ
สังเกตการณ ใชกลยุทธในการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ลักษณะตาราง โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 
ประกอบดวยชองรายชื่อ–นามสกุลของนักศึกษา  สวนตอน
ที่  2 ประกอบดวยรายการกลยุทธ ในการ ส่ือสาร 10 
ประเภท ซ่ึงใชในการสอนใหกับกลุมตัวอยางในการวิจัยใน
ค รั้ ง น้ี  ไ ด แ ก  กลยุ ท ธ ด านการ พู ด ภ าษาแม ปน กั บ
ภาษาเปาหมาย (First Language–switch Strategy)    
กลยุทธดานการสรางคําใหม (Word Coinage Strategy) 
กลยุทธดานการยุติคําพูด (Message Abandonment 
Strategy) กลยุทธด านการถอดความ  (Paraphrase 
Strategy)  กลยุ ท ธ ด านการ ห ลีก เ ล่ีย งคํ าพู ด  (Topic 
Avoidance Strategy) กลยุ ท ธ ด านการ สรุ ปค วาม 
(Generalization Strategy) กลยุทธดานการปรับเปล่ียน
ภ า ษา แม กั บ ภ าษ าต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Code–switching 
Strategy) กลยุทธด านการพูดพึมพํ าเพื่อขอเวลาคิ ด 
(Smurfing Strategy) กลยุทธดานกลวิธีการอธิบายความ 
(Circumlocution Strategy) และกลยุทธดานการใชภาษา
ทาทาง (Paralinguistic Strategy) ซ่ึงในแตละรายการจะมี
ชองบันทึกความถี่และรวมความถี่ของแตละกลยุทธในการ
ส่ือสาร  จากน้ันผูวิจัยนําแบบสังเกตกลยุทธในการส่ือสารไป
ใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตอง และความเหมาะสมของการนําไปใช  หลังจาก
น้ันผูวิจัยและกรรมการอีก 1 ทานรวมกันศึกษาทําความ
เขาใจดานความหมายของกลยุทธดานการส่ือสารในแตละ
ประเภทและแบบสังเกตการณใชกลยุทธในการส่ือสารให
ตรงกัน  หลังจากน้ันนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุม
ตัว จํานวน 5 คน แลวนําแถบบันทึกเสียงพรอมเกณฑการ
ประเมินการใชกลยุทธมาคํานวณหาคาความสอดคลองใน
การตรวจ (Inter–rater Reliability) โดยใชโดยหาคาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (Pearson Product 
Moment Correlations Coefficient) โดยกําหนดให    
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดังกลาวมีคาตั้งแต 0.80 ขึ้นไป  
จึงเปนที่ยอมรับได (สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  2542 : 110)    
ผลการคํานวณหาคาความสอดคลองของการประเมินการใช  
กลยุทธจากแบบสังเกตกลยุทธในการส่ือสารในครั้งน้ีไดคา
ความสอดคลองเทากับ  0.96 ซ่ึงหมายความวาใหคะแนน
ของผูตรวจมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 

 4. แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
ภาระงานดานการส่ือสาร จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับ เทากับ 0.93 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ ใ ช ในการวิ จัยในครั้ ง น้ี   คื อ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษปที่  1  คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2558 นักศึกษาจํานวนทั้งหมด 120 คน 
 2. ก ลุ มตั ว อย า ง  เ ปน นักศึ กษาสาข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร (รหัสวิชา GEL1104) ประจําภาคเรียนที่ 2 ป
การศึ กษา  2558 ไดมาโดยวิ ธีการเ ลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) ไดนักศึกษาจํานวน 30 
คน 
 ตัวแปรที่ตองศึกษา 
 ตัวแปรตน  คือ การสอนกลยุทธดานการส่ือสาร
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน   
 ตัวแปรตาม คือ     
 1)  ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 
 2)  การใชกลยุทธในการส่ือสารภาษาอังกฤษ    
 3)  ความคิดเห็นที่มีตอการสอนกลยุทธดานการ
ส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน   
 2. การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 
(Quasi–Experimental Research) แบบ One–Group 
Pretest Posttest Design (บํารุง  โตรัตน.  2534 : 29–
31) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  2.1  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ผูวิจัยให
นักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยทําการ
บันทึกวีดีโอไวเพื่อประเมินความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษและประเมินการใชกลยุทธในการส่ือสารเปน
รายบุคคล 
  2.2  ใหนักศึกษากลุมตัวอยางเรียนตามแผน
ที่วางไว เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งหมด 24 ชั่วโมง  
  2.3  ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซ่ึงเปน
ฉบับเดียวกันกับที่ ใชทดสอบกอนเรียน และผู วิจัยไดมี
การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพโดยการถอดขอความจากวีดีโอ
มาใชในการวิเคราะหบทสนทนา 
     2.4  ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบวัด
ความคิดเห็นที่มีตอการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน   
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การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามจุดประสงค

ของการวิจัยไวดังน้ี
1. เปรียบ เที ยบความสามารถด านการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนภาระงาน โดยใช t–test แบบจับคู

2. เปรียบเทียบการใชกลยุทธดานการส่ือสารของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังไดรับการสอน
กลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระ
งาน โดยใชคารอยละ และคาความถี่ ในสวนของขอมูลเชิง
ปริมานและขอมูลเชิงคุณภาพดวยการถอดรหัสการพูด
ภาษาอังกฤษจากวีดีโอ

3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ มีตอการ
สอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ภาระงาน โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผล
1. ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหลังจากไดรับการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. นักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน มี
การใชกลยุทธในการส่ือสารหลังการทดลองมากกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงานอยู
ในระดับดีมากโดยมีคาเฉล่ียรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 4.02 ( X = 4.02, S.D. =0.12)

อภิปรายผล
1. ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหลังจากการเรียนดวยภาระงานดานการส่ือสารที่
ผูวิจัยสรางขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเน่ืองจากผูวิจัย
ไดมีการวางแผนการประเมินที่สอดคลองกับหลักสูตรและ
คําอธิบายรายวิชา ในแตละภาระงานดานการ ส่ือสาร
นักศึกษามีโอกาสใชภาษาอยางเปนอิสระซ่ึงถือวาเปนการ
ฝ กฝนการพู ด ภาษาอั ง กฤษคล า ย สถ านการณ จ ริ ง
แบบตอเ น่ือง และสอดคลองกับแนวคิดของ Harmer 
(1991) ที่ไดกลาววา ภาระงานเพื่อการส่ือสารควรใหผูเรียน
ไดฝกใชภาษาลักษณะที่คลายสถานการณจริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันซ่ึงผู เ รียนจะไดใชภาษาอยางเปนอิสระ 

นอกจากน้ียั งสอดคลองกับความเห็นของ  ณัฐกานต       
ผอนลําเจียก (2546) ที่กลาววาผูสอนภาษาอังกฤษควรใช
ทักษะการพูดในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารใหกับผูเรียน

2. นักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนกลยุทธ
ดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน มี
การใชกลยุทธในการส่ือสารหลังการทดลองมากกวากอน
การทดลอง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาการสอนกลยุทธดานการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนภาระงานเปนกระบวนการเรียนการสอนภาษา
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ Alibakhs & Padiz 
(2011) ที่ไดทําการวิจัยกับการสอนกลยุทธดานการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาประเทศ
ซ่ึงใชเวลาในการทดลองจํานวน 10 สัปดาห ผลปรากฏวา
ผูเรียนมีการใชกลยุทธดานการส่ือสารเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  Lam & Wong (2000) ที่
ศึ ก ษา ผล ขอ งก าร สอ นก ลยุ ท ธ ใ น กา ร ป ฏิ สั มพั น ธ
(Interaction Strategy) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดอภิปราย
โตตอบกันของนักเรียนชาวฮองกง พบวาปริมาณการใชกล
ยุทธในการปฏิสัมพันธของนักเรียนที่ไดรับการสอนกลยุทธ
การปฏิสัมพันธหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ใน
สวนกลยุทธที่นักศึกษาสวนใหญใชคือ กลยุทธดานการใช
ภาษาทาทาง (Paralinguistic Strategy)  เชน ผูเรียนแสดง
ทาทาง การโยน เ ม่ือคิดคําศัพท คําวา “Throw” หรือ
ผูเรียนใชมือไปพรอม ๆ กับการแนะนําบุคคลอ่ืน เปนตน ซ่ึง
สอดคลองกับ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2539 : 34–36) 
ที่กลาววา การที่บุคคลจะส่ือสารใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ
น้ันนอกจากผูส่ือสารหรือผูพูดจะตองมีความรูเก่ียวกับตัว
ภาษาแลวยังตองรูกฎเกณฑทางสังคมที่ผูใชภาษาในสังคม
น้ัน ๆ ประพฤติปฏิบัติกันอยู เชน การสัมผัส (Touching)
ระหวางผูพูดและผูฟง ระยะหาง (Distance) ระหวางผูพูด
กับผูฟง การเคล่ือนไหวศีรษะ มือ รางกาย (Gesture) และ
การแสดงออกทางสีหนา (Facial Expression) รองลงมาคือ 
กลยุทธดานการพูดพึมพําเพื่อขอเวลาคิด (Smurfing 
StrategyStrategy)  )  เชนเชน Umm Umm … Ahhhh Ahhhh … Well Well … Er Er … Oh Oh 
…you know…..you know….. ตัวอยางประโยคที่นักศึกษาใชกลยุทธการ
พูดพึมพําเพื่อขอเวลาในการคิดพูดพึมพําเพื่อขอเวลาในการคิด เชน  “In the classroom 
….... Well.... Well….. they are discussing.”  “the next slide 
….... Er .... Er …... ,it is a main topic.”  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมบัติ ผลการวิจัยของ สมบัติ สิริคงคาสกุล (2539 : 137) และ 
DornyeiDornyei (1995: 55–75) ที่วา ผูเรียนใชกลยุทธการพูด
พึมพําเพื่อขอเวลาในการคิดมาก เน่ืองจากกลยุทธน้ีเปนกลพึมพําเพื่อขอเวลาในการคิดมาก เน่ืองจากกลยุทธน้ีเปนกล
ยุทธที่มีรูปแบบทางโครงสรางภาษาที่ยุทธที่มีรูปแบบทางโครงสรางภาษาทีไ่มซับซอน และชวยให
ผูเรียนสามารถดาํเนินการสนทนาตอไปไดผูเรียนสามารถดาํเนินการสนทนาตอไปได และกลยุทธดาน
การสรางคําใหม การสรางคําใหม (Word Coinage Strategy) เชนนักศึกษา
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พูดวา “There is a Small Computer in the Room .” 
แทนคําที่ถูกตองวา “a Laptop” “There is a Beautiful 
Bat in the Cage.” แทนคําที่ถูกตองวา “Hamster” ซ่ึง
สอดคลองกับ Faerch & Kasper (1984) ที่ไดกลาววา    
กลยุทธดานการสรางคําขึ้นมาใหมเปนกลยุทธที่ ผู เรียน
ภาษาตางประเทศพยายามใชเพื่อใหการส่ือความหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนกล
ยุทธในการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน
อยูในระดับดีมาก อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดมีการสํารวจ
ความตองการทางการเรียนภาษาและกิจกรรมทางการเรียน
จึงทําใหผูเรียนไดเรียนในส่ิงที่เหมาะสมกับความตองการ
ของตนเองจึงสงผลใหความคิดเห็นตอการเรียนการสอนอยู
ในระดับดีมาก  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูสอนภาษาอังกฤษ 
 1.  ในการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองมีความตระหนักในการ
สอนกลยุทธ (Strategy) รวมกับเทคนิคการสอนภาษาแบบ
ตาง ๆ เน่ืองจากกลยุทธเปนกระบวนการ (Process) ในการ
เ รี ย น ภ าษ า ขอ ง ผู เ รี ย น ที่ เ รี ย นภ า ษา อั ง ก ฤ ษ เ ป น
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนจะสามารถนํากลยุทธตาง ๆ ไปใช
เม่ือตองเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ดานการส่ือสาร 

 2. ผูสอนภาษาอังกฤษควรจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งในและนอกช้ันเรียน ให
ผูเรียนมีโอกาสใชภาษากับเพื่อน อาจารย เจาของภาษา 
และเปด โอกาสให ผู เ รียนใชกลยุทธด านการ ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระหวางการส่ือสาร เชน ฝกใหผูเรียนทํา
กิจกรรมคูหรือกลุมยอยในสถานการณการส่ือสารจริงที่พบ
ไดในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งฝกการใชกลยุทธดานการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษในการแกปญหาการส่ือสารที่อาจ
เกิดขึ้นได  
 3. ผูสอนควรจัดใหมีการทดสอบความ สามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผูเรียนโดยให
ผูเรียนพูดแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนหรืออาจารย เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนมีความพยายาม และความกระตือรือรนใน
การฝกพูดภาษาอังกฤษและการใชกลยุทธดานการส่ือสาร
มากขึ้นซ่ึงจะเปนผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของตนเองได 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
      1. ในเทคนิคการสอนพูดภาษาอังกฤษ ผูสอน
ควรแทรกการสอนกลยุทธเพื่อการส่ือสาร (Communication 
Strategies Instruction) ใหกับผูเรียนทุกครั้ง เน่ืองจาก
ผูเรียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศยังไมคุนเคย
เก่ียวกับกลยุทธแบบตาง ๆ  
 2. ควรทําการวิจัยเพือ่เปรียบเทียบความสามารถ
ในการใชกลยุทธดานการส่ือสารของผูเรียนที่มีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน 
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พูดวา “There is a Small Computer in the Room .” 
แทนคําที่ถูกตองวา “a Laptop” “There is a Beautiful 
Bat in the Cage.” แทนคําที่ถูกตองวา “Hamster” ซ่ึง
สอดคลองกับ Faerch & Kasper (1984) ที่ไดกลาววา    
กลยุทธดานการสรางคําขึ้นมาใหมเปนกลยุทธที่ ผู เรียน
ภาษาตางประเทศพยายามใชเพื่อใหการส่ือความหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนกล
ยุทธในการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนภาระงาน
อยูในระดับดีมาก อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดมีการสํารวจ
ความตองการทางการเรียนภาษาและกิจกรรมทางการเรียน
จึงทําใหผูเรียนไดเรียนในส่ิงที่เหมาะสมกับความตองการ
ของตนเองจึงสงผลใหความคิดเห็นตอการเรียนการสอนอยู
ในระดับดีมาก  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูสอนภาษาอังกฤษ 
 1.  ในการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองมีความตระหนักในการ
สอนกลยุทธ (Strategy) รวมกับเทคนิคการสอนภาษาแบบ
ตาง ๆ เน่ืองจากกลยุทธเปนกระบวนการ (Process) ในการ
เ รี ย น ภ าษ า ขอ ง ผู เ รี ย น ที่ เ รี ย นภ า ษา อั ง ก ฤ ษ เ ป น
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนจะสามารถนํากลยุทธตาง ๆ ไปใช
เม่ือตองเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ดานการส่ือสาร 

 2. ผูสอนภาษาอังกฤษควรจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งในและนอกช้ันเรียน ให
ผูเรียนมีโอกาสใชภาษากับเพื่อน อาจารย เจาของภาษา 
และเปด โอกาสให ผู เ รียนใชกลยุทธด านการ ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระหวางการส่ือสาร เชน ฝกใหผูเรียนทํา
กิจกรรมคูหรือกลุมยอยในสถานการณการส่ือสารจริงที่พบ
ไดในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งฝกการใชกลยุทธดานการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษในการแกปญหาการส่ือสารที่อาจ
เกิดขึ้นได  
 3. ผูสอนควรจัดใหมีการทดสอบความ สามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผูเรียนโดยให
ผูเรียนพูดแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนหรืออาจารย เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนมีความพยายาม และความกระตือรือรนใน
การฝกพูดภาษาอังกฤษและการใชกลยุทธดานการส่ือสาร
มากขึ้นซ่ึงจะเปนผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของตนเองได 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
      1. ในเทคนิคการสอนพูดภาษาอังกฤษ ผูสอน
ควรแทรกการสอนกลยุทธเพื่อการส่ือสาร (Communication 
Strategies Instruction) ใหกับผูเรียนทุกครั้ง เน่ืองจาก
ผูเรียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศยังไมคุนเคย
เก่ียวกับกลยุทธแบบตาง ๆ  
 2. ควรทําการวิจัยเพือ่เปรียบเทียบความสามารถ
ในการใชกลยุทธดานการส่ือสารของผูเรียนที่มีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน 
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับ

กรอบความคิดของนักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหงหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 
2558 และ 2) เปรียบเทียบระดับกรอบความคิดของนักศึกษา
จําแนกตามเพศ คณะที่กําลังศึกษา อาชีพหลักของครอบครัว
และรายไดตอปของครอบครัว กลุมตัวอยางที่ใช คือนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึงในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 364 คน 
ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นจําแนกตามคณะ ขนาดของ
กลุมตัวอยางไดมาโดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามมีคาความตรง
เชิงเน้ือหา โดยมีคา IOC ตั้งแต 0.66 - 1.00 และมีคา  
ความเชื่อม่ันโดยใชคา สัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบาค 
เทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการวิเคราะหวิเคราะหขอมูล คือ 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t 
(t-test แบบ independent sample) และ F-test (One-
way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางทําการเปรียบเทียบ
รายคู โดยใช วิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบวา      

1. กรอบความคิดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 5 ดาน พบวา 
ดานคําวิจารณ อยู ในระดับดี  สวนดานความพยายาม     
ดานอุปสรรค ดานความทาทาย และดานความสําเร็จของ
ผูอ่ืน อยูในระดับปานกลางผูอ่ืน อยูในระดับปานกลาง

2. เปรียบเทียบระดับกรอบความคิดของนักศึกษาเปรียบเทียบระดับกรอบความคิดของนักศึกษา
จําแนกตามเพศ คณะที่กําลังศึกษา อาชีพหลักของครอบครัวจําแนกตามเพศ คณะที่กําลังศึกษา อาชีพหลักของครอบครัว
และรายไดทางครอบครัวพบวา
      2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีกรอบนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีกรอบ
ความคิดโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงอยูในระดับปานกลางความคิดโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง
     2.2 นักศึกษาที่กําลังศึกษาในคณะที่แตกตางนักศึกษาที่กําลังศึกษาในคณะที่แตกตาง
กัน มีกรอบความคิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะโดยนักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะ

พยาบาลศาสตร มีกรอบความคิดอยูในระดับดี สวนคณะอ่ืนๆ
อยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของ
Scheffe พบวาระดับกรอบความคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร
สูงกวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
และบัญชี คณะนิติศาสตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับกรอบความคิด
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร สูงกวาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     2.3 นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีอาชีพ
หลักแตกตางกัน มีระดับกรอบความคิดไมแตกตางกัน
      2.4 นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได
ตอปแตกตางกันมีระดับกรอบความคิดไมแตกตางกัน

ABSTRACT
      This research aimed to 1) study mindset 
of the second year students in Rajabhat University
in the northeast of Thailand , 2015 and 2) compare
the mindset of students  in term of gender, faculty,
family career and family income (per year).      
The sample were 364 second year students in the 
Faculty of Education, Nursing , Arts and Sciences, 
Business and Accounting and Information Technology,
Roi Et Rajabhat University in 2015 by stratified 
random by the faculty. The sample size was 
calculated by formula of Krejcie and Morgan.    
The data was gathered by questionnaire with the 
content validity (IOC : item objective congruence 
Index) was during .66-1.00  and the reliability was 
.86 analyzed by using Cronbach’s alpha coefficient.
Statistics utilized for analyzing the data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test 
(independent sample), F-test (One-Way ANOVA) 
and Scheffe’s method.

*,** อาจารยประจํา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด
*** นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

The results of this research were 
       1. The mindset of second year student in 
a Rajabhat University in the northeast of Thailand, 
2015 as an overall was at a moderate level.     
The aspect with the good level were the criticism, 
otherwise the effort, the obstacle, the challenge 
and the success of others were moderate level. 
 2. Comparison of mindset are as follow 
        2.1  Mindset of male and female were 
indifferent. 
        2.2  Students who study in different 
faculty had different level of mindset were 
significant at the .01 level. Students who study in 
the Faculty of Education and the Faculty of Nursing 
were at good level, the other were at moderate 
level. When compared by using Scheffe's  method  
found that students who study in the faculty of 
Education had different level of mindset from the 
faculty of Arts and Sciences, the faculty of Business 
and Accounting, the faculty of Law and the faculty 
of Information Technology  were significant at the 
.01 level. Students who study in the faculty of 
Nursing had different level of mindset from the 
faculty of Information Technology  were significant 
different at the .01 level. 
        2.3  Students’s mindset from different  
family  career  were  indifferent. 
       2.4  Students’s mindset from different  
family  income  were  indifferent. 
 
คําสําคัญ   : กรอบความคิด, กรอบความคิดของนักศึกษา
Keywords : Mindset, Students’ mindset 

 
บทนํา 
       โลกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคโลกาภิวัตนและความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหโลกของเรามีความเปนหน่ึงเดียวกันมากขึ้น นํามาสู 
การแขงขันและรวมมือระหวางนานาประเทศอยางมากมาย
อยางไมเคยมีมากอนดังน้ันความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยทั้งในดานความรู ความสามารถ และทักษะ
การทํางาน รวมทั้งทักษะการคิดจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง   
ไมยิ่งหยอนไปกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การจัดการศึกษา

นับวาเปนกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพคนในชาติ
อยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยสถานการณที่ กําลังเกิดขึ้นน้ี     
ซ่ึงการพัฒนาคนไมใชเพียงแคชวงเวลาที่ผูเรียนศึกษาในระบบ
เทาน้ัน แตหมายถึงการนําไปใชในชีวิตจริงดวย แมวาใน
ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนจะมีการนําเสนอ
และดําเนินงานอยางหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีก็จะเห็นไดวา
ยังมีการยึดโยงกับแนวคิดของ Bloom and others (1956) 
ที่กลาวถึงความมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนดานการศึกษาสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 ของ Robinson (2008) ก็ไดรับการกลาวถึงอยาง
กวางขวางในมิติที่วา การพัฒนาผูเรียนน้ันตองพัฒนาเปน
องครวมและพัฒนาทุกมิติ นอกจากน้ีจากการศึกษาและวิจัย
เปนเวลากวา 10 ปของ Prof. Dr. Carol Dweck และคณะ 
ยังไดพบตัวแปรที่สําคัญอยางมากตอคุณภาพของผูเรียนทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต น่ันคือ กรอบความคิด  (Mindset) 
(Dweck.  2006) 
       กรอบความคิด คือ ชุดความเชื่อ หรือวิธีคิดที่  
เปนตัวกําหนดทัศนคติ ทาทาง และพฤติกรรมของบุคคล 
(Dweck.  2006) กรอบความคิดเปนชุดของขอตกลง
เบื้องตน วิธีการ หรือสัญลักษณที่บุคคลหรือกลุมคนยึดถือ 
ซ่ึงกอใหเกิดส่ิงจูงใจที่มีพลังภายในตัวบุคคล หรือกลุมคน 
ใหยังคงยอมรับพฤติกรรมหรือทางเลือกหรือวิธีการตอไป 
(http://en.wikipedia.org) กรอบความคิดเปนปจจัยที่
สําคัญมากอยางหน่ึงที่จะกําหนดวาบุคคลน้ันจะมีความสําเร็จ
หรือลมเหลว จะมีความสุขหรือจมอยูในกองทุกข กรอบความคิด
ที่บุคคลยอมรับสําหรับตัวเองมีผลอยางลึกซ้ึงตอชีวิตของเขา
ในวันขางหนา กรอบความคิดน้ีจะคอยกําหนดวาเขาจะ
กลายเปนบุคคลเชนไร กรอบความคิดน้ีจะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรม ทาที และทัศนคติของเขา เขาจะประสบผลสําเร็จ
ในส่ิงที่เขาใหคาหรือไมน้ันขึ้นอยูกับกรอบความคิด  
       ในบทบาทของนักการศึกษาจึงมีความจําเปน 
อยางยิ่งที่ตองศึกษาและพัฒนากรอบความคิดของผูเรียน  
ซ่ึงมีความเก่ียวของกับความลมเหลวและความสําเร็จใน
การศึกษา ทั้งน้ีจากการศึกษาของ Carol Dweck และคณะ 
(Dweck, C. 2006) ไดจําแนกกรอบความคิดออกเปน  
2 ประเภท คือ กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) 
และกรอบความคิดจํากัด (Fixed Mindset) โดยกรอบความคิด
เติบโตเปนกรอบความคิดที่บุคคลน้ันเชื่อวา ตัวเขาสามารถ
ฝกฝนและพัฒนาความสามารถขึ้นมาไดโดยการปฏิบัติและ
พยายาม ซ่ึงจะสงผลใหเขาสามารถบรรลุศักยภาพขั้นสูง
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The results of this research were 
       1. The mindset of second year student in 
a Rajabhat University in the northeast of Thailand, 
2015 as an overall was at a moderate level.     
The aspect with the good level were the criticism, 
otherwise the effort, the obstacle, the challenge 
and the success of others were moderate level. 
 2. Comparison of mindset are as follow 
        2.1  Mindset of male and female were 
indifferent. 
        2.2  Students who study in different 
faculty had different level of mindset were 
significant at the .01 level. Students who study in 
the Faculty of Education and the Faculty of Nursing 
were at good level, the other were at moderate 
level. When compared by using Scheffe's  method  
found that students who study in the faculty of 
Education had different level of mindset from the 
faculty of Arts and Sciences, the faculty of Business 
and Accounting, the faculty of Law and the faculty 
of Information Technology  were significant at the 
.01 level. Students who study in the faculty of 
Nursing had different level of mindset from the 
faculty of Information Technology  were significant 
different at the .01 level. 
        2.3  Students’s mindset from different  
family  career  were  indifferent. 
       2.4  Students’s mindset from different  
family  income  were  indifferent. 
 
คําสําคัญ   : กรอบความคิด, กรอบความคิดของนักศึกษา
Keywords : Mindset, Students’ mindset 

 
บทนํา 
       โลกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุคโลกาภิวัตนและความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหโลกของเรามีความเปนหน่ึงเดียวกันมากขึ้น นํามาสู 
การแขงขันและรวมมือระหวางนานาประเทศอยางมากมาย
อยางไมเคยมีมากอนดังน้ันความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษยทั้งในดานความรู ความสามารถ และทักษะ
การทํางาน รวมทั้งทักษะการคิดจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง   
ไมยิ่งหยอนไปกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การจัดการศึกษา

นับวาเปนกลไกสําคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพคนในชาติ
อยางยั่งยืน เพื่อตอบโจทยสถานการณที่ กําลังเกิดขึ้นน้ี     
ซ่ึงการพัฒนาคนไมใชเพียงแคชวงเวลาที่ผูเรียนศึกษาในระบบ
เทาน้ัน แตหมายถึงการนําไปใชในชีวิตจริงดวย แมวาใน
ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนจะมีการนําเสนอ
และดําเนินงานอยางหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีก็จะเห็นไดวา
ยังมีการยึดโยงกับแนวคิดของ Bloom and others (1956) 
ที่กลาวถึงความมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนดานการศึกษาสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 ของ Robinson (2008) ก็ไดรับการกลาวถึงอยาง
กวางขวางในมิติที่วา การพัฒนาผูเรียนน้ันตองพัฒนาเปน
องครวมและพัฒนาทุกมิติ นอกจากน้ีจากการศึกษาและวิจัย
เปนเวลากวา 10 ปของ Prof. Dr. Carol Dweck และคณะ 
ยังไดพบตัวแปรที่สําคัญอยางมากตอคุณภาพของผูเรียนทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต น่ันคือ กรอบความคิด  (Mindset) 
(Dweck.  2006) 
       กรอบความคิด คือ ชุดความเชื่อ หรือวิธีคิดที่  
เปนตัวกําหนดทัศนคติ ทาทาง และพฤติกรรมของบุคคล 
(Dweck.  2006) กรอบความคิดเปนชุดของขอตกลง
เบื้องตน วิธีการ หรือสัญลักษณที่บุคคลหรือกลุมคนยึดถือ 
ซ่ึงกอใหเกิดส่ิงจูงใจที่มีพลังภายในตัวบุคคล หรือกลุมคน 
ใหยังคงยอมรับพฤติกรรมหรือทางเลือกหรือวิธีการตอไป 
(http://en.wikipedia.org) กรอบความคิดเปนปจจัยที่
สําคัญมากอยางหน่ึงที่จะกําหนดวาบุคคลน้ันจะมีความสําเร็จ
หรือลมเหลว จะมีความสุขหรือจมอยูในกองทุกข กรอบความคิด
ที่บุคคลยอมรับสําหรับตัวเองมีผลอยางลึกซ้ึงตอชีวิตของเขา
ในวันขางหนา กรอบความคิดน้ีจะคอยกําหนดวาเขาจะ
กลายเปนบุคคลเชนไร กรอบความคิดน้ีจะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรม ทาที และทัศนคติของเขา เขาจะประสบผลสําเร็จ
ในส่ิงที่เขาใหคาหรือไมน้ันขึ้นอยูกับกรอบความคิด  
       ในบทบาทของนักการศึกษาจึงมีความจําเปน 
อยางยิ่งที่ตองศึกษาและพัฒนากรอบความคิดของผูเรียน  
ซ่ึงมีความเก่ียวของกับความลมเหลวและความสําเร็จใน
การศึกษา ทั้งน้ีจากการศึกษาของ Carol Dweck และคณะ 
(Dweck, C. 2006) ไดจําแนกกรอบความคิดออกเปน  
2 ประเภท คือ กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) 
และกรอบความคิดจํากัด (Fixed Mindset) โดยกรอบความคิด
เติบโตเปนกรอบความคิดที่บุคคลน้ันเชื่อวา ตัวเขาสามารถ
ฝกฝนและพัฒนาความสามารถขึ้นมาไดโดยการปฏิบัติและ
พยายาม ซ่ึงจะสงผลใหเขาสามารถบรรลุศักยภาพขั้นสูง
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อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน สวนกรอบความคิดจํากัด 
เปนกรอบความคิดที่บุคคลเชื่อวาความสามารถเปนส่ิงที่ 
ติดตัวมาตั้งแตเกิด ไมสามารถเปล่ียนแปลงได ซ่ึงจะสงผลให
เขาใชความสามารถต่ํากวาศักยภาพที่มี ทั้งน้ีจากการวิจัย
ยืนยันวากรอบความคิดสามารถเปล่ียนแปลงไดโดยเม่ือใด  
ที่กรอบความคิดเปล่ียนทุกอยางที่อยูภายนอกจะเปล่ียนตาม 
(www.fictionblueprints.com) 
       มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สรางองคความรู
ขั้นสูงที่หลากหลาย แตละสาขาวิชาไดถายทอดและจัด
กระบวนการเรียนรูแกผูเรียนอยางเขมขน แตสําหรับประเทศ
ไทย มิติดานองคความรูและกระบวนการพัฒนากรอบความคิด
ของผูเรียนน้ันยังไมไดมีการศึกษาเทาที่ควรทั้ง  ๆที่กรอบความคิด
เปนปจจัยเบื้องหลังทีมี่ความสําคัญอยางยิ่งตอทัศนคติ และ
พฤติกรรมของคน ดังที่ Jack Ma ไดกลาววา “ทัศนคติ
สําคัญกวาความสามารถ” ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่ Eker 
(2005) ไดกลาวถึงกระบวนการปรากฏผลไววา “ผลลัพธตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตน้ันเปนผลจากการกระทําซ่ึงการกระทําเปนผล
มาจากความรูสึก และความรูสึกก็เปนผลมาจากความคิด” ซ่ึง
เปนการยืนยันไดวาความคิดน้ันมีความสําคัญอยางมาก 
ดังน้ันในการจัดการศึกษาแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงจะ 
กาวเขาสู วัยทํางานในเวลาอันใกล น้ีจึงจําเปนอยางยิ่งที่
นักการศึกษาตองไดรับการปลูกฝงกรอบความคิดที่ถูกตอง
และหากมีกรอบความคิดใดที่ไมเอ้ือใหชีวิตกาวหนา เพื่อบรรลุ
เปาหมายขั้นสูงตามศักยภาพที่มีน้ันก็ควรไดรับการเปล่ียนแปลง
อยางทันทวงท ี
      ผูวิจัยในฐานะบุคลากรที่มีความเก่ียวของโดยตรง
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากรอบความคิด
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึงในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เพื่อเปนสารสนเทศที่ สําคัญที่จะนําไปสูการ
ดําเนินการลงมือปฏิบัติการพัฒนากรอบความคิดของนักศึกษา
ใหมีกรอบความคิดเติบโตซ่ึงไมเพียงจะเกิดประโยชนตอ
นักศึกษาเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต
ตอไป 
 

วัตถุประสงค 
       1.  ศึกษาระดับกรอบความคิดของนักศึกษาชั้นป 
ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึงในภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจําปการศึกษา 2558   

       2.  เปรียบเทียบระดับกรอบความคิดของนักศึกษา
จําแนกตามเพศ  คณะที่กําลังศึกษา อาชีพหลักของครอบครัว 
และรายไดตอปของครอบครัว   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
       ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ เพศ คณะที่กําลังศึกษา 
อาชีพหลักของครอบครัว และรายไดตอปของครอบครัว  
 ตัวแปรตาม คือ กรอบความคิด (Mindset) ตาม
แนวคิดของ Dweck. (2006) ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดาน
ความทาทาย ดานอุปสรรค ดานความพยายาม ดานคํา
วิจารณ และดานความสําเร็จของผูอ่ืน กรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังภาพ 1 
 

       ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
       ประชากรและกลุมตัวอยาง  
       ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 1,725 คน กลุมตัวอยาง 
คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 364 คน 
ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยใชตารางกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970 ; อางถึงใน
บุญชม ศรีสะอาด และคณะ.  2553) กลุมตัวอยางไดมาโดย
การสุมแบบแบงชั้นจําแนกตามคณะ  
       เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
       เปนแบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถาม
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบ   
ตรวจสอบรายการ และตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
กรอบความคิดของนักศึกษาเปนแบบมาตรประมาณคา 

1. เพศ  
2. คณะที่กําลังศึกษา  
3. อาชีพหลักของครอบครัว  
4. รายไดตอปของครอบครัว 

กรอบความคิด (Mindset) 
ประกอบดวย 5 ดาน 
1. ดานความทาทาย 
2. ดานอุปสรรค 
3. ดานความพยายาม 
4. ดานคําวิจารณ 
5. และดานความสําเร็จ 
    ของผูอ่ืน 
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(Rating Scale) มี 5 ระดับ การสรางเครื่องมือและหา
คุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและการพัฒนา
เครื่องมือมีขั้นตอนดังน้ี 
  1)  ศึกษาแนวคิด หลักการ  และเอกสาร
งานวิจัยที่ เ ก่ียวของ กับกรอบความคิด  และการสราง
แบบสอบถาม 
  2)  กําหนด นิยามศัพท เฉพาะ แล วสรา ง      
ขอคําถามใหครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะ 
  3)  สรางแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 เปนแบบ
มาตรประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ ตามรูปแบบของ 
Likert  คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ/เฉยๆ  
ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
              4)  นํารางแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ  
3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาใหถูกตอง
ตามหลักวิชาและความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะโดยใช  
สูตร IOC : (Index of Item Objective Congruence) 
ตามวิธีของ Rovinelli and Hambleton แลวนําขอคําถาม
ที่ผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญที่มีผลการประเมินอยู
ระหวาง 0.66–1.00 มาพัฒนาหรือปรับแกไขขอความ 
จัดทําเปนขอคําถาม  
  5)   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักศึกษาชั้นป
ที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และเม่ือนํามา
วิเคราะหขอมูลพบวามีคาความเชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา ของคอนบาค เทากับ 0.86 จากน้ันจึงจัดทําเปน
แบบสอบถามฉบับที่จะนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยางตามที่กําหนด 
       การเก็บรวบรวมขอมูล  
  โดยการสงแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่คํานวณได พรอมกับบันทึกขอความขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูลกับนักศึกษาไปยังคณบดีแตละคณะ และผูวิจัยได
ประสานงานกับอาจารยหรือเจาหนาที่แตละคณะดวยตัวเอง
เพื่อรับแบบสอบถามกลับภายใน 10 วัน เม่ือครบกําหนด 
ยังไมไดแบบสอบถามกลับมาก็ไดติดตามทวงถามดวยตนเอง 
จนกระทั่งครบถวนตามที่กําหนด แลวจึงนํามาวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
       การวิเคราะหขอมูล  
  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับมา ผูวิจัยตรวจสอบ
ความครบถวนในการตอบแลวกรอกขอมูลโดยลงรหัสตามที่

กําหนด โดยในตอนที่ 2 นําการตอบแบบสอบถามมากําหนด 
ใหคะแนนการตอบดังน้ี 
  5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง   
  4  หมายถึง  เห็นดวย 
  3  หมายถึง  ไมแนใจ/เฉยๆ 
  2  หมายถึง  ไมเห็นดวย   
  1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูล โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา  
t (t-test แบบ independent sample) และ F-test 
(One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe ในการแปลผล
คาเฉล่ีย อางอิงตามเกณฑการแปลผลของ Likert ดังน้ี     
 1.00–1.49 หมายถึง  มีกรอบความคิดอยูในระดับ 
           ปรับปรุง        
 1.50–2.49 หมายถึง  มีกรอบความคิดอยูในระดับ 
           พอใช       
 2.50–3.49 หมายถึง  มีกรอบความคิดอยูในระดับ 
                            ปานกลาง      
 3.50–4.49 หมายถึง  มีกรอบความคิดอยูในระดับ 
           ดี            
 4.50–5.00 หมายถึง  มีกรอบความคิดอยูในระดับ 
           ดีมาก  
 

สรุปผล 
       1. กรอบความคิดของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (x ̅= 3.44) เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง  
5 ดาน พบวา มีเพียงดานเดียวที่มีกรอบความคิดอยูในระดับด ี

คือ ดานคําวิจารณ (x ̅= 3.57) สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับ
ปานกลาง  ประกอบดวย ดานความพยายาม ดานอุปสรรค 

ดานความทาทาย และดานความสําเร็จของผูอ่ืน (x ̅=3.47, 
3.46, 3.45 และ 3.27 ตามลําดับ) ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1  กรอบความคิดของนักศึกษาในภาพรวมและรายดาน 
 

กรอบความคิด คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ดานคําวิจารณ 
2. ดานความพยายาม 
3. ดานความทาทาย 
4. ดานอุปสรรค 
5. ดานความสาํเร็จ 
   ของผูอ่ืน 

3.57 
3.47 
3.46 
3.45 
3.27 

0.48 
0.57 
0.45 
0.49 
0.56 

ดี 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.44 0.39 ปานกลาง 
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       2. นักศึ กษาเพศชายและ เพศหญิง มีกรอบ
ความคิดโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (t = 1.03)  โดยอยูใน

ระดับปานกลาง (x ̅= 3.40 และ 3.46 ตามลําดับ) 
       3.  นักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะพยาบาล

ศาสตรมีกรอบความคิดอยูในระดับดี (x ̅= 3.72 และ 3.57 
ตามลําดับ) สวนคณะอ่ืนๆ ประกอบดวย คณะนิติศาสตร คณะ
บริหารธุรกิจและบัญชี คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง (x ̅= 3.42, 
3.36, 3.31 และ 3.23 ตามลําดับ)  ดังตาราง 2        
 
ตาราง 2  กรอบความคิดของนักศึกษาจําแนกตามคณะ 
             ที่กําลังศึกษา 
 

คณะทีก่ําลังศึกษา คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. คณะครุศาสตร 
2. คณะพยาบาลศาสตร 
3. คณะนิติศาสตร 
4. คณะบริหารธุรกิจและบัญชี  
5. คณะศิลปะศาสตรและ 
    วทิยาศาสตร  
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.72 
3.57 
3.42 
3.36 
3.31 

 
3.23 

0.34 
0.40 
0.34 
0.38 
0.36 

 
0.30 

ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

โดยรวม 3.44 0.39 ปานกลาง 

  
เม่ือเปรียบเทียบระดับกรอบความคิดของนักศึกษา

ที่กําลังศึกษาในคณะที่แตกตางกัน พบวา มีระดับกรอบความคิด
แตกตางกัน (F= 9.879) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดย เม่ือเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe 
ผลการวิจัยพบวาระดับกรอบความคิดของนักศึกษาคณะครุศาสตร
สูงกวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
และบัญชี และคณะเทคโนโลยี สารสนเทศอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แตกตางจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ระดับกรอบความคิด
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรสูงกวาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกน้ัน
ไมแตกตางกัน  ดังภาพ 2 

 

 
ภาพ 2  เปรียบเทียบระดับกรอบความคิดของนักศึกษา 
           จําแนกตามคณะที่กําลังศึกษา 
 
       4.  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่อาชีพหลักแตกตาง
กันมีระดับกรอบความคิดไมแตกตางกัน (F=0.60)  
       5.  นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตอป
แตกตางกันมีระดับกรอบความคิดไมแตกตางกัน (F=1.36) 
 
อภิปรายผล 
      1.  จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา นักศึกษามีกรอบ
ความคิดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ในการใหการศึกษาแกประชาชนหรือเยาวชนไทยน้ันแนวคิด
เก่ียวกับกรอบความคิดยังไมไดรับการใสใจอยางจริงจัง
เทาที่ควร สวนใหญการศึกษามักเนนไปที่การสอนเน้ือหา
สาระของแตละรายวิชาเปนหลักทําใหการสอนเก่ียวกับ
กรอบความคิดยังไมมีระบบชัดเจนทั้งในมิติของกรอบความคิด
เก่ียวกับพรสวรรคความสามารถ ความพยายาม ความทา
ทาย อุปสรรค คําวิจารณ และความสําเร็จของผูอ่ืนประกอบ
กับวัฒนธรรมไทยมักเนนการปฏิบัติตามแบบอยางและการ
เชื่อฟงมากกวาการสอนใหคิดดวยตนเอง หรือพยายามทําส่ิงที่
ทาทายความสามารถตามศักยภาพแตละบุคคล แมกระทั่ง
การชื่นชมเด็กหรือผูใหญคนไทยก็มักจะชื่นชม คนที่ความเกง 
การมีพรสวรรคมาเปนอันดับแรกโดยขาดการใหคุณคาเรื่อง
ความพยายามและการฟนฝาอุปสรรคมาเปนอันดับหน่ึง ทํา
ใหสังคมไทยใหคุณคากับความฉลาดหรือความสามารถที่ติด
ตัวมามากกวา ทําใหเชื่อวาความสามารถน้ันเปล่ียนแปลงได
ยาก หรือไมสามารถเปล่ียนแปลงได ซ่ึงสงผลใหคนใชความ
พยายามต่ําและมีกรอบความคิดที่จํากัด ทั้งน้ีผลการวิจัยครั้ง
น้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ Yuvatida Chapanya & 
Cheewarat Srilapan (2015) ซ่ึงพบวา นักศึกษาคณะครุ
ศาสตรชั้นปที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกรอบความคิดโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง แตกตางกันตรงที่นักศึกษา ชั้นปที่ 5 มีกรอบ
ความคิดในระดับดี 2 ดาน คือ ดานความพยายาม และดาน
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คําวิจารณ สวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 น้ัน มีกรอบความคิดใน
ระดับดี เพียงดานเดียว คือ ดานคําวิจารณ 
 2. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษา
ในคณะแตกตางกัน มีกรอบความคิดแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจมี
สาเหตุมาจากความเชื่อและคานิยมของอาจารยผูสอนในแตละ 
คณะ ซ่ึงทานเองก็มีประสบการณชีวิต ไดรับการศึกษาที่ถูก
ปลูกฝงและถายทอดมาในลักษณะที่แตกตางกันตามสาขาวิชา
ที่เรียน ดวยความเชื่อและวิธีคิดที่ครูมีไดถายทอดมายังผูเรียน
อยางปฏิเสธไมได ทั้งน้ียังรวมไปถึงธรรมชาติของสาขาวิชา  
ที่เรียนน้ันมีปรัชญา แนวคิด หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู และ
การวัดประเมินผลที่ตางกัน จึงทําใหกรอบความคิดของนักศึกษา
ที่กําลังเรียนในคณะที่ตางกัน มีความแตกตางกันไปดวย   
ผลวิจัยน้ีสอดคลองกับผลวิจัยของ Rheinberg (2001) ซ่ึง
เขาไดศึกษากับครูที่มี กรอบความคิดแตกตางกัน พบวา  ครูที่
มีกรอบความคิด จํากัด แมจะสอนในหองที่ ผู เ รียน มี
ความสามารถสูงแตเม่ือสําเร็จการศึกษาผูเรียนกลุมน้ีกลับมี
ความสามารถไมตางจากเดิมเลย ซ่ึงเปรียบเทียบกับครูที่มี
กรอบความคิดเติบโต ซ่ึงครูเนนไปที่ความเชื่อที่วา “ผูเรียน
ทุกคนสามารถพัฒนาได” และครูมีเปาหมายที่จะพัฒนา
ผูเรียนของเขาอยางจริงจัง ไมสําคัญวาผูเรียนในหองจะมี
ความสามารถในระดับสูงหรือต่ํา แตเม่ือสําเร็จการศึกษา 
เด็กกลุมน้ีกลับมีระดับความสามารถสูงขึ้นอยางไมตางกัน 
และจากผลการวิจัยของ Marva 1992) ซ่ึงนําเสนอใหเห็น
ผลของการกําหนดเปาหมายที่สูงและสรางบรรยากาศที่
สนับสนุน เชน บรรยากาศของความรักและเอาใจใส แต
ยังคงเขมงวดเรื่องวินัย เปนตน ครูสอนวิธีการเพื่อใหผูเรียน
คนพบวิธีการบรรลุเปาหมายระดับสูงขึ้น มีแรงจูงใจ รูสึก
สนุกและทาทายดวยงานยาก ๆ ครูสอนใหผูเรียนรัก  การ
เรียนรู มีความคิดเปนของตัวเอง และใหความสําคัญกับ
ความมุมานะ ดังน้ันจึงทําใหผูเรียนของเขา มีความสามารถ
ในการอานสูงกวามาตรฐานตามชวงอายุ ดังที่ Marva ได
กลาววา ผูเรียนตองมีมิตรที่ดีในการเรียนรู เชน เพื่อน และ
ครูที่ดี ซ่ึงครูที่ดีคือครูที่เปนนักเรียนรู ผูซ่ึงใหความสําคัญกับ
การเรียนรูตลอดชีวิต มีความกระหายที่จะเรียนรูไปพรอมๆ 
กับผูเรียน ครูควรบอกส่ิงน้ีแกผูเรียนในครั้งแรกที่สอน และ 
กรอบความคิดเติบโตคือกุญแจสําคัญที่จะทําใหเกิดส่ิงเหลาน้ีได  

ทั้งน้ีไมวาจะอยางไรก็ตามกรอบความคิดเติบโต
ของครูจะเปนกลไกสําคัญในการเปล่ียนแปลงกรอบความคิด
ของผูเรียนได โดยครูจะตองกําหนดมาตรฐานที่สูงและใช
กลวิธีตาง ๆ ในการชวยผูเรียนใหดึงศักยภาพของเขาออกมา
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด เชน การชมความ
พยายาม ชมกลวิธีที่ผูเรียนใชในการแกปญหา ชมพัฒนาการ

มากกวาชมความสามารถหรือพรสวรรค ใหคําแนะนําเชิงบวก
และใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนนําไปปรับปรุงตนเอง
อยางตอเน่ือง (Dweck. 2006) ซ่ึงมีผลวิจัยชวยยืนยัน
แนวคิดน้ีเปนผลวิจัยของ Blackwell. and others (2003) 
ซ่ึงทําการทดลองโดยแยกผูเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 
ครูใชการชมความพยายาม ชมกลวิธีในการแกปญหา ชมความ
อดทน สวนอีกกลุมครูใชการชมความสามารถและพรสวรรค 
กอนทดลองใหผู เ รียนทั้งสองกลุมทดสอบทําโจทย วิชา
คณิตศาสตร พบวาทั้งสองกลุมมีคะแนนต่ํามาก หลังจากการ
ทดลองไดใหผูเรียนทั้งสองกลุมทําโจทยวิชาคณิตศาสตรอีก
ครั้ง พบวาผูเรียนในกลุมที่ 1 ที่ไดรับการฝกดวยวิธีที่พัฒนา
กรอบความคิดเติบโตน้ัน มีคะแนนสูงกวาผูเรียนอีกกลุมหน่ึง
อยางชัดเจน 

ในการอภิปรายน้ี มุงนําเสนอใหเห็นวานักศึกษา  
ที่ศึกษาในคณะแตกตางกัน ซ่ึงไดรับการอบรมส่ังสอนจาก
อาจารยที่แตกตางกัน มีสวนทําใหนักศึกษามีกรอบความคิด
แตกตางกัน 

ซ่ึงจากรายงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาครู 
เพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพของโครงการปฏิรูปการศึกษาไทย
โดย Queensland University of Technology” (2002 ;
อางถึงใน มิลินทรา  กวินกมลโรจน. 2557) พบวา ครูไทย  
ยังขาดความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการสอนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแนวคิด หลักการ และกระบวนการที่เก่ียวของกับ
วิธีการสอน และการเรียนรูแบบใหมส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งใน
การพัฒนาครู คือ เปล่ียนความเชื่อเก่ียวกับส่ิงที่ครูปฏิบัติอยู 
ทั้งน้ีจากงานวิจัยของ Gutschall (2013) พบวา ถาครูมี
ความเชื่อเก่ียวกับความสามารถของตนเอง วาเปล่ียนแปลงได
ก็จะสงผลไปที่การมองผูเรียนแตละคนวาจะเปล่ียนแปลงได 
เชนกัน แตถาครูเชื่อวาความสามารถในการสอนของตนน้ัน
จํากัดหรือเปล่ียนแปลงไมได ครูจะมองวาผู เรียนก็จะ
เปล่ียนแปลงไมไดเชนกัน ดังน้ันจะเห็นไดวา กรอบความคิด
ของครูมีผลตอพฤติกรรมการสอนหรือพฤติกรรมที่ครูปฏิบัติ
ตอผูเรียนและยอมสงผลตอกรอบความคิดของผูเรียนในที่สุด 
 
ขอเสนอแนะ 
         ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
         1.  จากผลการวิจัยพบว ากรอบความคิดของ
นักศึกษาโดยรวม และกรอบความคิดในแตละดานสวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง มีเพียงดานคําวิจารณเทาน้ันที่อยูในระดับ
ดี ดังน้ัน ผูบริหารและคณาจารยควรใหความสําคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ตางๆใหกับนักศึกษา รวมทั้งการจัดบรรยากาศการเรียนรูที่
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เหมาะสม อาจารยควรชมความพยายาม ชมกลวิธีที่ผูเรียนใช
ในการแกปญหา ชมพัฒนาการมากกวาชมความสามารถ 
หรือพรสวรรค ใหคําแนะนําเชิงบวกและใหขอมูลยอนกลับ 
เพื่อใหผูเรียนนําไปปรับปรุงตนเองอยางตอเน่ือง ในดาน
ความพยายาม การมองปญหาหรืออุปสรรควาเปนส่ิงทาทาย
และการยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืนรวมทั้งนําความสําเร็จ
ของผูอ่ืนมาเปนแรงบันดาลใจ และเรียนรูจากส่ิงเหลาน้ัน 
  2.  อาจารยควรกําหนดมาตรฐานที่ สูงและใช
กลวิธีตาง ๆ ในการชวยผูเรียนใหดึงศักยภาพของเขาออกมา
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด เพื่อใหเขาไดรับการ
พัฒนากรอบความคิดที่ถูกตอง ซ่ึงจะเกิดประโยชนแก
นักศึกษาทั้งในระหวางที่กําลังศึกษาอยู และในการนําไปใช
ในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวันตอไป  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรวิ จัยเ ก่ียวกับป จจัยที่ ส งผลต อกรอบ
ความคิดของนักศึกษา เพื่อเปนสารสนเทศในการปรับปรุง

หรือพัฒนาปจจัยดังกลาว ใหเอ้ือตอการมีกรอบความคิด
เติบโตของนักศึกษาตอไป 
        2.  ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใชการชมที่ถูกตอง 
การปลูกฝงคานิยม การใชเกม การผลิตส่ือการเรียนรู  
หรือใช วิธีการอ่ืนๆ ที่ยืนยันดวยผลการวิจัยเพื่อพัฒนา 
กรอบความคิดของนักศึกษาใหดีขึ้น และสรางเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อเผยแพรสูสาธารณะตอไป 
        3.  ควรวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงใชระยะเวลามากเพียงพอ เพื่อให
ทราบวามีวิธีการอะไรอีกบางที่จะชวยสงเสริมกรอบความคิด
เติบโตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 
        4.  ควรวิจัยและพัฒนาเพื่อให ไดรูปแบบการ
พัฒนากรอบความคิดของนักศึกษาที่ มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมเพื่อนําไปใชในกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง 
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บทคัดยอ 
 แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมของ
มนุษย เพราะแรงจูงใจ คือ แรงผลักดันที่กระตุ นใหบุคคล 
เกิดความรูสึกเต็มใจ และมุงม่ันที่จะปฏิบัติงาน ใหดีที่สุด
ตามเปาหมายขององคกรที่ กํ าหนดไว  ในป จจุบันองค กร   
ต าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความสนใจตอความรูสึกของ 
บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ในอง ค ก ร น้ั น  ๆ  และในการเพิ่ ม 
ประ สิท ธิภาพในการปฏิ บั ติ ง าน  และการ ที่ จะ เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานได น้ัน จําเปนตองสราง 
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคกร และนอกจากน้ัน 
แรงจูงใจในการทำงานยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึง 
กา ร บ ริ ห า ร ง า นที่ ดี แ ล ะ ผ ลก า ร ป ฏิ บั ติ งาน อย า ง มี 
ประสิทธิภาพของผูบริหารหรือผูนําอีกดวย ดังน้ันผูนำจะ 
ตองมี เทค นิคหรือ วิ ธีการตาง  ๆ ที่จะสร างแรง จูง ใจ 
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากร  
 
ABSTRACT 
 Motivation is one of important factors 
affecting human behaviors as it stimulates desires 
in people to be willing, and committed to a job 
and make an effort to attain a goal.  Currently, 
government and private’s organizations are 
interested in feeling of their staff. It is necessary 
for organizations’ administrators to promote and 
create motivation to optimize the effectiveness of 
work performance.  Moreover, work motivation 
can direct an effective administration of effective 
leaders. Accordingly, administrators or leaders 
should find out effective techniques to create 
motivation of their personnel in order to reach 
organizational goal effectively. 
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บทนํา 
 การบริหารในหนวยงานหรือองคการทุกประเภท 
ทุกขนาด จะบรรลุผลสำเร ็จตามวัตถุประสงคไดตองอาศัย 
ทรัพยากรที่ สําคัญ ซ่ึงประกอบด วย คน (Man) เงิน 
(Money) อุปกรณเครื่องมือ (Material) และการบริหาร 
จัดการ (Management) ซ่ึงคนหรือมนุษยถือเปนทรัพยากร 
ที่สําคัญที่สุดในการบริหารขององคการ โดยมนุษยแตละคน 
ต า ง ก็ มีค วามต อ งการ ที่ ไ ม เ ห มื อนกัน เป ล่ียนแปลง 
ตลอดเวลาและไม มีที่ ส้ินสุด (โชติกา ระโส .   2555 : 1) 
ดั ง น้ัน  ในการบริ หารบุคลากรจะต อ งตอบสนองความ 
ตองการที่หลากหลายของมนุษยได ซ่ึงการสราง แรงจูงใจ 
ถือเปนหนาที่ที่สําคัญประการหน่ึง ของผูบริหารที่จะตอง 
ทําใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการของตน เพราะ แรงจูงใจ 
จะชวยบําบัดความตองการของบุคคลในองคการ และยัง 
สามารถรักษาบุคลากรที่ม ีความรูความสามารถให ปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานไดเปนเวลานาน ๆ  
 แรง จู งใจ จึ งเปน ส่ิ ง สํ าคัญมากอย างห น่ึงต อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในหนวยงาน 
(อุทัย  หิรัญโต.  2543 : 181) ทําใหบุคลากรปฏิบัติงาน 
ดวยความเต็มใจ ทุมเท กําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลา 
ให กั บ ห น ว ย ง า น และนํ า พ า ห น ว ย ง า น ใ ห พั ฒ น า 
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง และถาองคการใด บุคลากรมี 
แรงจูงใจอยู ในระดับสูง ก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติ 
งานอย างจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อน 
ร วมงานนอยมาก และไม คิดหนีงาน ดังน้ันการบริหาร 
บุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
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เหมาะสม อาจารยควรชมความพยายาม ชมกลวิธีที่ผูเรียนใช
ในการแกปญหา ชมพัฒนาการมากกวาชมความสามารถ 
หรือพรสวรรค ใหคําแนะนําเชิงบวกและใหขอมูลยอนกลับ 
เพื่อใหผูเรียนนําไปปรับปรุงตนเองอยางตอเน่ือง ในดาน
ความพยายาม การมองปญหาหรืออุปสรรควาเปนส่ิงทาทาย
และการยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืนรวมทั้งนําความสําเร็จ
ของผูอ่ืนมาเปนแรงบันดาลใจ และเรียนรูจากส่ิงเหลาน้ัน 
  2.  อาจารยควรกําหนดมาตรฐานที่ สูงและใช
กลวิธีตาง ๆ ในการชวยผูเรียนใหดึงศักยภาพของเขาออกมา
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด เพื่อใหเขาไดรับการ
พัฒนากรอบความคิดที่ถูกตอง ซ่ึงจะเกิดประโยชนแก
นักศึกษาทั้งในระหวางที่กําลังศึกษาอยู และในการนําไปใช
ในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวันตอไป  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรวิ จัยเ ก่ียวกับป จจัยที่ ส งผลต อกรอบ
ความคิดของนักศึกษา เพื่อเปนสารสนเทศในการปรับปรุง

หรือพัฒนาปจจัยดังกลาว ใหเอ้ือตอการมีกรอบความคิด
เติบโตของนักศึกษาตอไป 
        2.  ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใชการชมที่ถูกตอง 
การปลูกฝงคานิยม การใชเกม การผลิตส่ือการเรียนรู  
หรือใช วิธีการอ่ืนๆ ที่ยืนยันดวยผลการวิจัยเพื่อพัฒนา 
กรอบความคิดของนักศึกษาใหดีขึ้น และสรางเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อเผยแพรสูสาธารณะตอไป 
        3.  ควรวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงใชระยะเวลามากเพียงพอ เพื่อให
ทราบวามีวิธีการอะไรอีกบางที่จะชวยสงเสริมกรอบความคิด
เติบโตของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 
        4.  ควรวิจัยและพัฒนาเพื่อให ไดรูปแบบการ
พัฒนากรอบความคิดของนักศึกษาที่ มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมเพื่อนําไปใชในกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง 
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บทคัดยอ 
 แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมของ
มนุษย เพราะแรงจูงใจ คือ แรงผลักดันที่กระตุ นใหบุคคล 
เกิดความรูสึกเต็มใจ และมุงม่ันที่จะปฏิบัติงาน ใหดีที่สุด
ตามเปาหมายขององคกรที่ กํ าหนดไว  ในป จจุบันองค กร   
ต าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความสนใจตอความรูสึกของ 
บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ในอง ค ก ร น้ั น  ๆ  และในการเพิ่ ม 
ประ สิท ธิภาพในการปฏิ บั ติ ง าน  และการ ที่ จะ เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานได น้ัน จําเปนตองสราง 
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคกร และนอกจากน้ัน 
แรงจูงใจในการทำงานยังเปนเครื่องหมายแสดงใหเห็นถึง 
กา ร บ ริ ห า ร ง า นที่ ดี แ ล ะ ผ ลก า ร ป ฏิ บั ติ งาน อย า ง มี 
ประสิทธิภาพของผูบริหารหรือผูนําอีกดวย ดังน้ันผูนำจะ 
ตองมี เทค นิคหรือ วิ ธีการตาง  ๆ ที่จะสร างแรง จูง ใจ 
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากร  
 
ABSTRACT 
 Motivation is one of important factors 
affecting human behaviors as it stimulates desires 
in people to be willing, and committed to a job 
and make an effort to attain a goal.  Currently, 
government and private’s organizations are 
interested in feeling of their staff. It is necessary 
for organizations’ administrators to promote and 
create motivation to optimize the effectiveness of 
work performance.  Moreover, work motivation 
can direct an effective administration of effective 
leaders. Accordingly, administrators or leaders 
should find out effective techniques to create 
motivation of their personnel in order to reach 
organizational goal effectively. 
 

คําสําคัญ  : แรงจูงใจ,การสรางแรงจูงใจ, ผูบริหาร  
Keywords: Motivation, Motivation Creation, 
   Administrator 
 
บทนํา 
 การบริหารในหนวยงานหรือองคการทุกประเภท 
ทุกขนาด จะบรรลุผลสำเร ็จตามวัตถุประสงคไดตองอาศัย 
ทรัพยากรที่ สําคัญ ซ่ึงประกอบด วย คน (Man) เงิน 
(Money) อุปกรณเครื่องมือ (Material) และการบริหาร 
จัดการ (Management) ซ่ึงคนหรือมนุษยถือเปนทรัพยากร 
ที่สําคัญที่สุดในการบริหารขององคการ โดยมนุษยแตละคน 
ต า ง ก็ มีค วามต อ งการ ที่ ไ ม เ ห มื อนกัน เป ล่ียนแปลง 
ตลอดเวลาและไม มีที่ ส้ินสุด (โชติกา ระโส .   2555 : 1) 
ดั ง น้ัน  ในการบริ หารบุคลากรจะต อ งตอบสนองความ 
ตองการที่หลากหลายของมนุษยได ซ่ึงการสราง แรงจูงใจ 
ถือเปนหนาที่ที่สําคัญประการหน่ึง ของผูบริหารที่จะตอง 
ทําใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการของตน เพราะ แรงจูงใจ 
จะชวยบําบัดความตองการของบุคคลในองคการ และยัง 
สามารถรักษาบุคลากรที่ม ีความรูความสามารถให ปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานไดเปนเวลานาน ๆ  
 แรง จู งใจ จึ งเปน ส่ิ ง สํ าคัญมากอย างห น่ึงต อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในหนวยงาน 
(อุทัย  หิรัญโต.  2543 : 181) ทําใหบุคลากรปฏิบัติงาน 
ดวยความเต็มใจ ทุมเท กําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลา 
ให กั บ ห น ว ย ง า น และนํ า พ า ห น ว ย ง า น ใ ห พั ฒ น า 
ความกาวหนาอยางตอเน่ือง และถาองคการใด บุคลากรมี 
แรงจูงใจอยู ในระดับสูง ก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติ 
งานอย างจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อน 
ร วมงานนอยมาก และไม คิดหนีงาน ดังน้ันการบริหาร 
บุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
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ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
จะทําให บุคลากรในองคการตั้งใจ ทํางานใหสําเร็จลุลวง 
โดยไม รู สึกว าตนเองถูกบีบบังคับ ให ทํางานและพรอม 
จะทํางานดวย ความเต็มใจ จึงทําใหงานออกมา มีคุณภาพ 
แ ล ะ สํ า เ ร็ จ ลุ ล ว ง ไ ป ด ว ย ดี แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว  (ไพศาล   
มะระพฤกษวรรณ และคณะ.  2542 : 13)  
 แรงจูงใจจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการ 
ก า ร ก ร ะ ตุ น ใ ห พ นั ก ง า น มี ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ใน 
การทํางานสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทํางาน 
เพื่ อ ให พ นัก งานปฏิบั ติ ง านอย าง เต็ มศั กยภ าพ เต็ ม 
ความสามารถและมีค วามรั กค วามผู กพั น ธ  กับ องค ก ร 
เพื่ อผลสัมฤทธ์ิ อัน สูง สุดที่ จะ เ กิดขึ้ นแกองค กร  เหตุ 
เพราะหากพนักงานมีแตความรูความสามารถแตเพียงอยาง 
เดียวไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อองคกรกระบวนการ
พัฒนาใด ๆ จะไมมีสงผลตอการพัฒนาองคกร งบประมาณ 
ที่จัดสรรลงไปก็มีแตเสียเปลาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี 
ความสําคัญ และมีความจําเปนสำหรับองคกรทุกแหง 
ถาผูบริหารสามารถชักจูงบุคลากรในองคกรไดตามที่เขา 
ตองการก็จะทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจสงผลใหบุคลากรเต็ม 
ใจที่ จะ ใ ช คว ามพยายามอย าง เต็ มที่ ในการ ให ค วา ม
รวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
ขององคกร (ขวัญจิรา  ทองนา.  2547 : 15)  
 การสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรใน 
หนวยงาน เปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองใหความสําคัญเปน 
อันดับตน ๆ (Lindner.  1998) แรงจูงใจเปรียบเสมือน 
แรงขับหรือแรงผลักดันและเปนความพยายามในการที่ 
จะทํา ใหความตองการหรื อเป าหมายของหนวยงาน 
ได รับการตอบสนองจนเปนที่พอใจ  ผลที่ ต ามมาคื อ 
บุคลากรมีความพึงพอใจตอหนวยงาน ดังน้ันการสราง 
ความพึงพอใจตอหนวยงานจึงตองอาศัยแรงจูงใจ ดังที่ 
สมยศ  นาวีการ (2545) กลาววาแรงจูงใจมี ความสําคัญ 
ตอการบริหารงาน เพราะผูบริหารตองทํางานใหประสบ 
ความสําเร็จได โดยอาศัยบุคคลอ่ืน และเ น่ืองจากคน 
เปนทรัพยากรที่ มีชี วิต แรงจูงใจจึงเปนเรื่องเ ก่ียวกับ 
อารมณและความรู สึ กของบุคคลในการปฏิบั ติ ง าน 
ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จึงถือ 
วาแรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารเปนอยางยิ่ง 
 ดังน้ันผูบริหารที่ฉลาดยอมตองหาวิธีหรือเทคนิคที่
จะสรางแรงจู ง ใจให บุ คลากรของตน สามารถทุ มเท        
การทํางานใหหนวยงานไดอยางเต็มที่  
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 โดยปกติแลวมนุษยไมไดทํางานอยางเต็มความ 
สามารถเสมอไปการจูงใจเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานอยางเต็ม 
ความสามารถ เปนปจจัยที่สําคัญตอการปฏิบัติงานของ 
บุคคล ทํ า ใหบุ คคลปฏิบั ติ ง านเต็ มศั กยภาพของตน 
ดวยใจรักงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง 
แร ง จู ง ใจ ให มี ขึ้ น ใ นตั วบุ คคลของ หน วยง านต าง ๆ 
ทั้ ง ห น ว ย ง า นข อ ง รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ชน  เ พื่ อ เ ป นป จ จั ย 
นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 Hodgetts (1999 : 36) ไดใหความหมายของ 
แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุน เรงเราและการทำใหเกิด 
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมคน อันจะยังผลใหคนเกิดความ 
รูสึกภายในเปนพลัง มีการ เรงหรือการเคล่ือนไหวที่บงการ 
หรือเปนชองทางใหมีพฤติกรรมมุงสูเปาหมายที่ตองการ 
ทั้งน้ี โดยอาจกระตุนเรงเราใหเกิดอิทธิพล วิธีเชิงทางบวก 
(Positive) เชน การดําเนินการเพื่อสนองความปรารถนา 
ตาง ๆ ใหพอใจของบุคคล สวนวิธีทางลบ (Negative) เชน 
การบังคับใหทํางาน ดวยวิธีการตาง ๆ หากไมปฏิบัติตาม 
ตองไดรับโทษ เปนตน 
 Herzberg (1959) ซ่ึงเปนเจาของทฤษฎี 2 ปจจัย 
ได อธิบายและใหความสําคัญกับ ปจจัย 2 ประการที่สงผล 
ต อการ เ กิด แ รง จู ง ใ จ  ไ ด แก  ป จ จั ยด านตั วกร ะตุ น 
(Motivators Factor) และปจจัยดานการบํารุงรักษา 
(Hygiene Factor) ซ่ึงสองปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จ 
ของงานเปนอยางยิ่ง Herzberg ไดทําการศึกษาโดย 
สัมภาษณ  ความพอใจและไมพอใจในการทํางานของ 
นักบัญชีและวิศวกร จํานวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปวา 
ความพอใจในการ ทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของคน 
มีความแตกตางกัน คือ การที่บุคคลพอใจในงานไมได 
หมายความวาคนน้ัน ๆ มีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตถา 
คนใดมีแรงจูงใจใน การทํางานแลว คนน้ันจะตั้งใจทํางาน 
ใหเกิดผลดีได ผลการศึกษาจึง แสดงใหเห็นผลของปจจัย 2 
ตัว คือ ดานตัวกระตุน และดานการบํารุงรักษาตอเจตคติ 
งานของบุคคล (Herzberg.  1959 : 3–139) 
 ใ น ข ณ ะ ที่ ท ฤษ ฎี แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ สั ม ฤ ท ธ์ิ ข อ ง 
McClelland (1962 : 99–122) ไดเนนอธิบายการจูงใจของ 
บุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงความตองการความสําเร็จ 
มิ ไ ดห วั ง รา ง วัล  ต อบแทนจากการ กร ะทํ า ของ เ ข า 
ซ่ึงความตองการความสําเร็จน้ีในแงของการทํางาน หมายถึง 
ความตองการที่จะทํางานใหดีที่สุด และทําใหสําเร็จผล 
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ตามที่ตั้งใจไว เม่ือตนทําอะไรสําเร็จได ก็จะเปนแรงกระตุน 
ใหทํางานอ่ืนสําเร็จตอไป หากองคกรใดที่ มีพนักงาน 
ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จํานวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและ 
เติบโตเร็ว 
 Maslow (1970 : 33–47) นักจิตวิทยาที่ซ่ึงเปนผู 
กอตั้ งทฤษฎี ลําดับขั้นความตองการ ซ่ึง เปนทฤษฎีที่ 
เก่ียวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเปนทฤษฎี 
การจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย โดย Maslow 
มองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากร
ะดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความตองการในระดับหน่ึง 
ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอ่ืนใน 
ระดับที่สูงขึ้นตอไป  
 นอกจากน้ียัง มีทฤษฎีภาวะผูนําในยุคแรก ๆ 
ที่มีความเก่ียวของกับแรงจูงใจ เชน ทฤษฎี บุคลิกลักษณะ 
(Trait Theories) สรุปไววา ภาวะผูนําที่จะนําไปสู 
ความสําเร็จจะตองประกอบ ดวย 3 องคประกอบ คือ แรง 
จูงใจ (Motivation) บุคลิกภาพ (Personality) และความ 
สามารถ (Ability) เปนทฤษฏีที่เนนการแยกแยะ ลักษณะ 
เฉพาะของผูนําออกจากคนที่ไมใชผูนํา  
 Pounder (2001 : 281–283) ไดเสนอความ 
สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
(Transformational Leadership) และภาวะผูนําแบบ 
แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) แบงเปน 4 
ลักษณะ คือ (1) ผูนําจะตองมีบารมี (Charisma) ที่มีความ 
สามารถพิเศษในการ โนมนาวดึงดูดใจผูอ่ืน (2) ผูนําที่มี 
การจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน (Inspiratinal 
Motivation) (3) ผู นําที่คํานึงถึงตัวตน ของบุคคลอ่ืน 
(Individual Consideration) และ (4) ผูนําที่สามารถ 
กระตุนความคิดผูตาม (Intellectual Stimulation) และ 
นอกจากน้ี ยังไดเสนอภาวะผูนํา ควรมีลักษณะ 6 ประการ 
ดังน้ี (1) ผู นํามีความสามารถ ที่จะสรางความเชื่อม่ัน 
ในวิสัยทัศนและคุณคาของผูนํา (Inspirational motivation) 
(2) ผูนําที่ยึดหลัก  คุณธรรมและผูนํามีคําพูดและแนวปฏิบัติ 
ไปในทิศทางเดียวก ัน (Integrity) (3) ผู นําที่สามารถ 
กระตุนใหผูตามเกิดการ สรางสรรค นวัตกรรมใหม ๆ และ 
พ ร อ ม ที่ จ ะ ย อ ม รั บ  ค ว า ม เ ส่ี ย ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น 
และใชประสบการณที่เ กิดขึ้น เปนโอกาสในการเรียนรู 
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ตอไป (Innovation) (4) 
ผูนําใหความสําคัญกับความจําเปน ของผูตาม และดูแล 
เอาใจใสคุณภาพ ชีวิตการทํางาน หรือที่เรียกวา การบริหาร 
ความประทับใจ (Impression Management) (5) ผูนําที่ 
คํานึงถึงตัวตนของบุคลากร โดยการทํางานรวมกันเหมือน 

เปนโคชที่มีความสามารถในการสอนงาน แนะนํา ตําหนิและ 
ชม ผลงานอยางสรางสรรค และที่สําคัญยิ่งเปนผูที่ ให 
กําลังใจผูตามไดอยางดี เยี่ยม (Individual Consideration) 
(6) ผูนําควรจะกระตุน ใหผูตามคิดในทิศทางใหม ๆ เพื่อให 
ผูตามเกิดความสนใจ และทาทายในงานที่ทํา และสนับสนุน 
ให เ กิดการคิ ดแก ไขปญหาด วยตนเอง  (Intellectual 
Stimulation) 
    
ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 จากการศึกษาคนควาเอกสาร งานวิชาการตาง ๆ 
ที่ เ ก่ี ย ว กับแร ง จู ง ใ จ  ส ามาร ถแบ ง ความ สําคัญของ 
แรงจูงใจได 3 ประการใหญ ๆ คือ  
 ประการแรก ความสําคัญตอองคกร โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในดานการบริหารงาน บุคลากร คือ ชวยใหองคกร 
ไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานดวย และรักษาคนดี ๆ 
เหลาน้ันใหอยูในองคกรตอไปนาน ๆ  
 ประการที่สอง ความสําคัญตอผูบริหาร ชวยให 
การมอบอํานาจหนาที่ของผูบริหาร  เปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาความขัดแยงในการ 
บริหารงาน การจูงใจจะชวย ใหอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 
เปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงเอ้ืออํานวยตอการส่ัง 
การ  
 ประการที่สาม ความสําคัญตอบุคลากร คือ สนอง 
ตอความตองการของบุคลากร และเปนธรรมกับ ทุกฝาย 
ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจ ไมเบื่อหนายงาน และ 
ทุมเทกับการทํางานเต็มที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคในสวนของความสําคัญตอบุคคล เน่ืองจาก 
บุคคลเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางมาก ตอความ 
สําเร็จของหนวยงาน การสรางแรงจูงใจ ใหกับบุคคลจึง 
เปนส่ิงจําเปนเชนกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา แรงจูงใจมีความ 
สําคัญตอบุคคลในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 1. แรงจูงใจชวยเพิ่มพลังในการทํางานใหบุคคล 
  พลัง (Energy) เปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญตอ 
พฤติกรรมของมนุษย ในการทํางาน ถาบุคคลมีแรงจูงใจ 
ในการทํางานสูง ยอมทําให มีความมุงม่ัน ขยันขันแข็ง 
กระตือรือรนที่จะทํา ส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จ ซ่ึงตรงขามกับ 
บุคคลที่ทํางานประเภท “เชาชาม เย็นชาม” ที่ทํางานเพียง
เพื่อใหผานไปวันๆ 
 2. แรงจูงใจชวยเพิ่มความพยายามในการทํางาน 
ใหบุคคล 
 ความพยายาม (Persistence) ทําใหบุคคล 
มีความมานะ บากบั่น อดทน คิดหาวิธีการนํา ความรู 
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ความสามารถและประสบการณของตนมาใชให เปนประ 
โยชน ต อ ก า ร ทํ า ง า น ใ ห ม า ก ที่ สุ ด  ไ ม ท อ ถ อ ย ห รื อ 
ละความพยายามงาย  ๆ แมงานจะมีอุปสรรคขัดขวาง 
และเ ม่ืองานไดรับผล สําเร็จดวยดี  ก็จะคิ ดหาวิธีการ 
ปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ  
 3. แรงจูงใจชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
การทํางานของบุคคล 
  การเปล่ียนแปลง (Variability) รูปแบบการ 
ทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้ง กอให เกิดการคนพบ 
วิธีการทํางานใหม  ๆ ที่ดีกวาเดิม บุคคลที่ มีแรงจูงใจ 
ในการทํางานสูง เม่ือดิ้นรน เพื่อจะบรรลุ วัตถุประสงคใด ๆ 
หากไมสําเร็จบุคคลก็มักจะพยายามคนหาส่ิงผิดพลาด 
และพย าย ามแก ไข ให ดี ขึ้ น ใ นทุ ก วิถี ท า ง  ซ่ึ ง ทํ า ใ ห 
เกิดการเปล่ียนแปลงการทํางาน จนในที่สุดทําให คนพบ 
แนวทางที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะตางไปจากเดิม 
 4. แรงจูงใจในการทํางานชวยเสริมสรางคุณคา 
ของความเปนคนที่สมบูรณใหบุคคล 
  บุ ค ค ล ที่ มี แ ร ง จู ง ใ น ก า ร ทํ า ง า น  จ ะ เ ป น 
บุคคลที่ มีความมุงม่ันในการทํางานใหเจริญ กาวหนา 
จัดวาบุคคลผู น้ันมีจรรยาบรรณในการทํางาน (Work 
Ethics) คือจะเปนบุคคลที่มี ความรับผิดชอบ ม่ันคงใน 
หนาที่ มีวินัยในการทํางาน ซ่ึงลักษณะ ดังกลาวแสดงถึง 
ความสมบูรณ ของบุคคล และผูที่มีลักษณะ เชนน้ี มักไมมี 
เวลาเหลือพอที่จะคิดและทําในส่ิงที่ไมด ี
 จะเห็นไดวาหนวยงานใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีแร
งจูงใจในการทํางานสูง ยอมสงผลให หนวยงานน้ัน ๆ เจริญ 
กาวหนาและบรรลุเปาหมายที่ตองการ เพราะบุคลากร 
จะทุมเทพลังงานและความสามารถ อยางเต็มที่ เพื่ อให 
ผลงานสําเร็จตามเปาหมาย  
 
ประเภทของแรงจูงใจ  
 แรงจูงใจยังคงเปนเรื่องที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
ดังที่ Hoy & Miskle (2008) ไดแบง แรงจูงใจ ออกเปน 2 
ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) และ 
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจ ภายใน 
(Intrinsic Motives) เปน ส่ิ งผลักดันจากภายใน 
ตัวบุคคลซ่ึงอาจจะเปน เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ 
ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ 
เปนตน ส่ิงตาง ๆเหลาน้ี มีอิทธิพลตอพฤติกรรม คอนขาง 
ถาวร  เช น  บุ ค ลากรที่ เ ห็ นคุณ ค าของง า น มอง ว า 
หน วยงานคื อสถ านที่ ให ชี วิ ตแก เ ข าและค รอบครั ว 
เขาก็จะจงรักภักดีตอหนวยงาน กระทําการตาง ๆ ให 

หนวยงาน เจริญกาวหนา จึงกลาวไดวา เปนพฤติกรรม 
ที่เกิดจากแรงจูงใจ ภายใน ซ่ึงสอดคลองกับ อารี  พันธมณี 
(2546) ที่กลาววา แรงจูงใจภายในเปนสภาวะที่บุคคล 
ตองการที่ จะกระทําหรือเรียนรูบางส่ิงบางอยางดวยตนเอง 
ไมตองอาศัยการชักจูงจากส่ิงเราภายนอก เชน ความ 
ตองการเรียนเพื่อตองการความรูทํางาน เพราะตองการ 
ความสนุกและความชํ านาญ ซ่ึ งความตองการหรื อ 
ทัศนคติของแตละบุคคลจะผลักดันใหบุคคลสราง พฤติกรรม 
ขึ้น ซ่ึงไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจ ความรัก 
ความศรัทธา เปนตน  
 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เปนส่ิง 
ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนให เกิดพฤติกรรม 
อาจจะเปนการไดรับรางวัล ชื่อเสียง คําชม การไดรับ 
การยอมรับ เปนตน แรงจูงใจน้ีไมคงทนถาวร ตอพฤติกรรม 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนอง ส่ิงจูงใจดังกลาว 
เฉพาะในกรณีที่ตองการรางวัล ตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง 
คํ าชมหรื อการ ได รั บ การ ยอมรั บ  เ ปนตน  ตั ว อย า ง
แรงจูงใจภายนอกที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรม เชน การที่ 
บุคลากรทํางานเพียง เพื่อแลกกับคาตอบแทน หรือ 
เงินเดือน การแสดงความขยันตั้งใจทํางาน เพียงเพื่อให 
หัวหนางาน มองเห็น แลวไดความดีความชอบ เปนตน 
ซ่ึงสอดคลองกับ อารี  พันธมณี (2546) ที่กลาววา แรงจูงใจ 
ภายนอกเปนภาวะที่บุคคลไดรับการกระตุนจากภายนอก 
เชน ส่ิงของ รางวัล เกียรติยศ เงินเดือน หรือความกาวหนา 
ซ่ึ งทํ า ใ หบุ คคลมอง เ ห็น เป าหมาย  จึ ง เ ร า ใ หบุ คค ล 
เกิดความตองการ และแสดงพฤติกรรม มุงสูเปาหมายน้ัน 
 กา ร แ ส ด ง พ ฤติ ก ร รมของคนเราใ นแ ต ล ะ วั น 
อาจ เ กิ ด จ ากแ ร ง จู ง ใ จทั้ ง สอ งช นิด  ห า กพิ จ า ร ณ า 
ใหดีจะเห็นวา การทําส่ิงใดส่ิงห น่ึงเพื่อหวังใหคนเห็ น 
ไดรับคําชม ไดรับรางวัล หรือได รับการเล่ือนขั้นเล่ือน 
ตําแหนง การกระทําน้ันเปนไปเน่ืองจากแรงจูงใจภายนอก 
แตถาเม่ือใดที่ กระทําบางส่ิงบางอยาง แมไมมีใครเห็น 
แตมีความสุข มีความพึงพอใจ ที่ ไดกระทําหรือ แสดง 
พฤติกรรมน้ัน การกระทําดังกลาว เปนไปเน่ืองจากแรงจูงใจ 
ภายใน เชน การดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ เปนตน 
 
สาเหตุของการเกิดแรงจูงใจ 
 การทํางานหากขาดแรงจูงใจในการทํางานแลวอา
จมีผลทําใหการทํางานขาดชีวิตชีวา และนาเบื่อ ดังน้ัน 
เราจะทําอยางไรที่จะใหชีวิตการทํางานในแตละวันของเรามี
ความสดชื่นและตื่นตัวอยูเสมอ  ซ่ึงกอนอ่ืนเราควรทราบถึงส
าเหตุหรือที่มาของแรงจูงใจเปนลําดับแรก เพื่อที่จะ ไดหา 
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วิ ธี กา ร ในการ สร า งแ รง จู ง ใจ ให เ กิด ขึ้ น  ดั ง น้ั นการ 
เกิดแรงจูงใจ มีสาเหตุจากส่ิงตาง ๆ ดังตอไปน้ี (ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน.  2553 : 120) 
 1. ส่ิ งแวดล อมในการทํ างาน เชน สถานที่ 
แสงสวาง กฏระ เบียบ  กฏเกณฑของสถานที่ทํ างาน 
บรรยากาศ ในการทํางาน เปนตน 
 2. เศรษฐกิจหรือผลตอบแทนจากการทํางาน 
ไดแก คาจาง คาแรง โบนัส คาตอบแทน รวมทั้งฐานะ 
ทางครอบครัว รายจายของครอบครัว ซ่ึงมีผลตอการทํางาน 
 3. ฐานะทาง สั ง คม  เ ป นส วนห น่ึ ง ขอ งงาน 
และสังคม ตําแหนงงาน หนาที่การงานของ แตละคน ไดรับ 
การยอมรับจากสังคมก็จะทําใหบุคคลน้ันเกิดความภูมิใจ 
มีความรับผิดชอบมาก ขึ้น 
 4. เ จ ต ค ติ ต อ ง า น  ค ว า ม รู สึ ก ว า ง า น น้ั น 
เปนส่ิงที่มีคุณคา เปนความรับผิดชอบตอสังคม จะกอ 
ใหเกิดประโยชนตอตนและสังคม นอกจากน้ี ความถนัด 
ค วามสน ใจ  ค วาม เ อา ใ จ ใ ส  ก็ มี ผ ลต อการ ทํ า ง า น 
เปนอยางมากเชนกัน 
 5. ความมีอิสระในการทํางาน ความสามารถ 
ที่จะไดรับความรูความสามารถไดอยาง เต็มที่ โดยไมตองมี 
ใครบังคับ มีอิสระในการทํางาน เหลาน้ี เปนสาเหตุให 
คนตั้งใจในการทํางาน และมีความสุขในการทํางาน 
 นอกจากน้ี Epstein & Rogers (2552 : 21–24) 
ได กลาวถึงป จจัยที่ส งผลต อการเ กิด แรง จู งใจไว ว า 
ปจจัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจเ กิดจากปจจัยหลาย 
ประการ ปจจัยบางอยาง สามารถควบคุมได แตบางอยาง 
ไม สามาร ถควบคุม ได  เ ช น  พัน ธุกรร ม  หรือยี น 
ซ่ึงเปนส่ิงที่ควบคุม พฤติกรรมหรือการมองโลก ของมนุษย 
บางคนมีลักษณะกระฉับกระเฉง ในขณะที่ บางคนชอบ 
เก็บตัว แตอยางไรก็ดีมีปจจัย 13 ประการที่สามารถ 
ควบคุมไดและกระตุนใหเกิดแรงจูงใจขึ้น คือ 1) การ 
ออกกําลังกาย 2) การรับประทาน อาหารที่มีประโยชน 3) 
การนอนหลับ ซ่ึงการอดนอน เปนส่ิง บั่นทอนแรงจูงใจ 
ที่พบเห็นไดบอยที่สุด แมวาจะเจอเรื่องดี ๆ อยูตรงหนา 
แต ก็จะเห็น คุณคาของ ส่ิงเหลาน้ันไดยาก ถายั งรู สึก 
เหน่ือยลาอยู 4) การใหรางวัล เราสามารถ ใหรางวัลตัวเอง 
ได โดยการสรางส่ิงที่มีคุณคาขึ้นมา ดวยตนเอง เชน การลา 
พักรอน 5) การหางานที่มีผล ตอบแทนดีกวา หรือคบเพื่อน 
ที่เปนมิตรและไมเอาเปรียบเรา เปนตน 6) ความทาทาย 
ทําให บางคนเกิดแรงจูงใจขึ้นมาได ในขณะที่บางคน กลับ 
กลัวความทายทาย  ดั ง น้ันควรเ ลือก  รูปแบบในการ 
ทํางานที่ เหมาะสมกับตัวเองจะดีที่ สุด 7) มิตรภาพ        

การทํางานที่มีเพื่อนรวมงานนารักและ มีมิตรภาพที่ดีน้ัน 
จะสามารถส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ไ ด อ ย า ง ม า ก  ใ น ข ณ ะ ที่ 
ความขัดแยงทางบุคลิกก็เปนปจจัยที่บั่นทอน แรงจูงใจ 
ไดเปนอยางมากเชนกัน 8) ความออนโยน เปนส่ิงสําคัญ 
ในการสราง มิตรภาพที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน หลายคน 
พรอมทําทุกอยางเม่ือไดรับคําขอรองที่สุภาพและการแสดงอ
อกที่ เหมาะสม 9) คนสวนมากตองการ  ความม่ันคง 
ปลอดภัย ซ่ึงรวมไปถึงอนาคตที่ ม่ันคงปลอดภัย เพราะ 
คนเราเม่ือรูวาตัวเองมีอนาคตที่ ม่ันคง ก็มีแรงจูงใจ ใน 
การทํางานดวย เชนกัน10) คนกลุมหน่ึงมีแรงจูงใจ 
มากเม่ือมีอํานาจ สําหรับผูที่ชอบ ความเปนอิสระควรลอง 
พิจารณาทํางาน ที่สามารถเปนเจานายตัวเองได  11) 
สภาพแวดลอม หลายคนชอบ ใหที่ทํางาน มีสีสัน เสียง และ 
การจัดวางองคประกอบที่ลงตัว ซ่ึงสภาพแวดลอม ที่ดี 
ก็เปนสวนชวยใหมีแรงจูงใจ ในการทํางานได 12) การ 
แสดงออกในทางสรางสรรค อาจเปนตัวชวย ผอนคลายจาก 
การทํางานได 13) การมีเปาหมายการคนหา เปาหมาย 
ใหกับชีวิตถือเปนแรงจูงใจขั้นสูงสุดถามีเปาหมายในเรื่องใดก็
ควรจะหางานที ่สงเสริมเปาหมาย น้ันใหได 
 จากผลการวิจัยของ Crewson (1997 : 202–
205) เก่ียวกับปจจัยจูงใจในการทํางานของ พนักงานทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน พบวา ปจจัยจูงใจในการทํางานของ 
พนักงานทั้งสององคกร แตกตางกัน โดยที่พนักงานใน 
องคกรของรัฐจะไมคอยใหความสนใจรางวัลที่เก่ียวกับปจจัย
ทาง ดานเศรษฐกิจเทากับพนักงานในองคกรเอกชน แตจะ 
สนใจในเรื่องสวัสดิการที่จะได รับมากกวา และผลการ 
วิจัยของ Jurkiewicz, Massey, & Brown (1998 : 65–80) 
ไดขอสรุปที่สนับสนุน ผลการวิจัยของ Crewson ที่วา 
พนักงานในองคกรภาครัฐและพนักงานในองคกรภาคเอกชน 
มีป จ จั ย จู ง ใ จ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ที่ แ ต ก ต า ง กั น  โ ด ย ที่ 
ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานในองคกร ภาครัฐที่ 
สําคัญ ๆ เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ความม่ันคง 
และความปลอดภัยในอนาคต การมีโอกาสในการเรียน 
รู ส่ิ ง ใหม  ๆ และการมีโอกาสในการได ใชความชํานาญ 
เฉพาะดาน เปนตน สวนปจจัยจูงใจในการทํางานของ 
พนักงานในองคกรเอกชนที่สําคัญ เรียงตามลําดับความ 
สําคัญ  ได แก  การได รับ เ งิน เดื อนที่ สู ง  การมี โอกาส 
แสดงออกถึง การเปนผูนําและการมี โอกาสกาวหนา 
ในหนาที่การงาน เปนตน สวนปจจัย จูงใจในการทํางาน ที่มี 
ความสําคัญในลําดับตน ๆ ของพนักงานทั้งสององคกร 
ไดแก การไดรับเงินเดือนที่ สูง ความม่ันคงและความ 
ปลอดภัยในอนาคต และการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่
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การงาน เปนตน 
 ดังน้ันการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจใน
ก า ร ทํ า ง า น ขึ้ น  จึ ง เ ป น ส่ิ ง สํ า คั ญ  ผู บั ง คั บ บั ญ ช า 
จึงจําเปนตองตอบสนองความตองการใหกับบุคลากรหรือผูใ
ต บั ง คั บบัญ ช าข องต น  เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ด ค วาม พอใ จ 
และทํางานไดด ีดังตัวอยางในตาราง 
 
ความตองการ การจูงใจเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
1. ความมัน่คง 
ทางเศรษฐกิจ 

– มีรายไดหรือคาตอบแทนด ี 
– ไดรับสิทธิประโยชนทีด่ ี
– ไดรับการเลื่อนตําแหนง 
– ไดรับความกาวหนา 
– มีความมั่นคงในงานที่ทํา 
– มีความรูสึกวางานทีท่ํา แนนอน มั่นคง 

2. ความมั่นคง 
ทางอารมณและ 
จิตใจ 

– มีความมั่นใจและเชื่อใจตอ บังคับบัญชา 
– รูสถานภาพของตนเอง 
– ไดรับการอนุมัติเห็นชอบ หรือเปนที่พอใจของ 
ผูบังคับบัญชา 
– การมีความรูสึวาตนมีสวน เปนเจาของ 
– การไดรับการปฏิบัติอยาง ยุติธรรมและเสมอตน 
เสมอปลาย 

3. การยอม รับ 
ความรู ความ 
สามารถ 

– การไดรับรางวัลในผลงานทีด่ ี
– การมีความรูสกึวาตนมีสวนรวมสรางสรรค 
หนวยงาน และสรางสรรค 
– การไดรับการยกยองในความสําเร็จ 

4. โอกาส 
แสดงความรู 
ความสามารถ 

– การรูสึกวาความสามารถของตนไดถูกนําไปใช 
– ความเจริญกาวหนากับงาน 
– ความรูสึกกระฉับกระเฉงและ ไดมีสวนรวม 
ในกิจกรรมที่เปน ประโยชน 
– การไดทํางานใหมๆที่ทาทายไมจําเจ 
– การไดรับการปฏิบัติที่ดีใน ฐานะมนุษย 

5. การไดรับการ 
ยกยอง 

– การเคารพในศักดิ์ศรีไมดูถูก เหยียดหยาบ คนอ่ืน 

 
 ผูบริหารหรือผูนําในแตละหนวยงานจึงควรรูวาผูใ
ตบังคับบัญชาของตนเองมีความ ตองการอะไร และตอบ 
สนองใหตรงกับความตองการน้ัน เพื่อที่จะทําให เขามี 
ความพึงพอใจ และเ กิดเปนแรงจูงใจในการทำงานขึ้น 
อันจะสงผลดีตอหนวยงานตอไป 
 
ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 1. มุงหวังความสําเร็จมากกวาการไดรับรางวัล 
ไดกระทําส่ิงที่ดีหรือมีประสิทธิภาพ มากกวาส่ิงที่ เคย 
กระทํามากอน เปนผูพอใจกับการทํางานที่  รับผิดชอบ 
ดวยตนเองมากกวาการมี สวนรวมในการ ทํางาน กับผูอ่ืน 

ตองการงานที่สามารถใหขอมูลยอนกลับไดอยางรวดเร็วเพื่อ
ทราบผลการปฏิบัติงานของเขา เปนงานที่  เขาสามารถ 
กําหนดเปาหมายดวยตนเองและมี ระดับการ ทาทายที่ 
เหมาะสม ที่เขาสามารถบรรลุผลสําเร็จได และเปนบุคคล 
ที่ ไมชอบการประสบผลสําเร็ จ โดยโอกาสหรือโชค 
โด ยยิ นดี ที่ จ ะรั บ ผิ ดชอบด วย  ตนเองไม ว า จะ สําเ ร็ จ 
หรือลมเหลว มากกวาจะ ปลอยให งานน้ันสําเร็จดวยส่ิง   
อ่ื น  ๆ  แ ล ะ ห ลี ก เ ล่ี ย ง ง าน ที่ ง า ย  หรื อย า ก เ กิ น ไ ป 
ผูประสบความสําเร็จสูงจะกระทําไดดีที่สุดเม่ือเขารับรูวา 
งานที่จะกระทําน้ีมีโอกาสประสบผลสําเร็จ โดยมีความนาจะ 
เปน 50 : 50 ถางานน้ันงาย หรือความนา จะเปนสูง เขาจะ 
เ ลิก  ไมพึ งพอใจต อ  ความสําเ ร็จ น้ัน  เพราะไมท าทาย 
ความสามารถและทกัษะของเขาเขาพอใจที่จะกําหนดเปาห
มายที่ตองใชความ พยายามมากขึ้นอีก เพียงเล็กนอย และ 
ถาโอกาสของ การประสบความสําเร็จ และความลมเหลว มี 
เทากัน ความรูสึกตอความสำเร็จและ ความพึงพอใจจะเกิด 
จากความพยายามน้ัน  
 2. ความตองการอํานาจ (Power needs–n 
Pow) คือ ความปรารถนาที่จะไดมาและรักษา การ ควบคุม 
บุคคลอ่ืน บุคคลที่ตองการอํานาจสูงจะพอใจกับการ 
ควบคุมดิ้นรนที่จะมี อิทธิพลเหนือผูอ่ืน ชอบสถานการณ 
ที่มีการแขงขันเพื่อการไดมาซ่ึงตําแหนงที่จะเก่ียวของกับ 
เกียรติยศ สนุกสนานกับการเผชิญหนากับบุคคลอ่ืน ๆ 
และมีความตองการรุนแรงที่จะควบคุม สภาพแวดลอม 
ของพวกเขา ซ่ึ งความตองการ  อํานาจสามารถ จําแนก 
เปนอํานาจตอบุคคลและ อํานาจตอหนวยงาน บุคคล 
ที่ มีความตองการ อํานาจสวนบุคคลสูง ตองการที่จะ 
ครอบงําบุคคลอ่ืน เพื่อที่จะแสดงความสามารถ ในการใช 
อํานาจ คาดหวังจะใหผูอ่ืนกระทําตาม และจงรักภักดีโดย 
ส วนตั วแทนที่ จะ เปนต อหน วยงาน ในทา งกลับ กัน 
บุคคลที่ มีความตองการ อํานาจตอหนวยงาน สูงจะมุ ง 
ที่การทํางานรวมกับบุคคลเพื่อที่จะแกปญหาและสงเสริม 
เปาหมายของหนวยงาน บุคคลเหลาน้ี ชอบทํางาน ใหสําเร็จ 
ตามวิถีทางของหนวยงาน เต็มใจเสียสละ ผลประโยชน 
สวนตัว เพื่อผลประโยชนของหนวยงาน 
 3. ค ว า ม ต อ ง ก า ร ค ว า ม ผู ก พั น  หมาย ถึ ง 
ความตองการเปนมิตรและความสัมพันธ ระหวางบุคคล 
อยางใกลชิด รวมทั้งการยอมรับของกลุมและบุคคลอ่ืน 
การรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี เอาไว ภายใน 
หนวยงาน ซ่ึงจะเห็นไดว าการมีความตองการ ผูกพัน 
สูงอาจจะ ไม มีประ สิทธิภาพตอการบรร ลุ เปาหมาย 
เน่ืองจากความปรารถนาที่จะรักษาความสามัคคีไวแตใน 
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ปจจุบันเริ่มมีการใชทีมงานกันมากขึ้นเพื่อใหบุคคลรวมกัน
ทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางมี ประสิทธิภาพ สมาชิก 
ของกลุมจึงตองการความผูกพันสูงและทําใหเกิดความจงรัก
ภักดีสูงขึ้นดวย โดยทั่วไปบุคคลที่ตองการ ความผูกพันสูง 
จะมีคุณลักษณะที่พยายามสรางและรักษา ความเปนมิตร 
และความสัมพันธทางจิตใจอยางใกลชิด  กับบุคคลอ่ืน 
ตองการที่จะใหบุคคลอ่ืนชอบสนุก กับงานเล้ียงสังสรรค 
กิจกรรมทางสังคมและการพูดคุย และชอบแสวงหา 
การมีสวนรวม ดวยการ เขารวมกลุม ของหนวยงาน 
เพื่อการทํางานรวมกันมากกวาการแขงขัน (McClelland. 
1962) 
 สรุปโดยทั่วไปบุคคลแตละคนจะมีความตองการ 
ทั้ง 3 อยางในระดับที่แตกตางกัน ถาความตองการ ดานใด 
เดนก็จะเปนคุณลักษณะของบุคคลน้ัน  
 
ผูนํากับแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจ 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่สําคัญ ๆ 
พบวาผู นํ าหรือ ผูบริหารสามารถเ ลือกใช วิ ธีการ จูง ใจ 
ได หลายรูปแบบ ซ่ึงขึ้นอยู กับสถานการณ ทั้ง น้ีเพื่อ 
ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึก เต็มใจในการทํางาน และบรรลุ 
เป าหมายตามที่ หน วยงานต องการ  โดย วิ ธีการสราง 
แรงจูงใจให บุคลากรในหนวยงาน มีวิธีการดังน้ี  
 1. การตั้ ง เปาหมายการดําเ นินงานที่ชัดเจน 
โดยการใหบุคลากรมีสวนรวมในการตั้ง เปาหมายดังกลาว  
 2. ผู บริหารตองแนใจวาบุคลากรจะต องไดรับ 
ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถ 
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  
 3. ผู บริหารต องสนับสนุนในการป อนข อมูล 
ยอนกลับที่มีความชัดเจนและแนนอน ซ่ึงได ผลมากกวา 
การควบคุมการทํางานของบุคลากร  
 4. กา ร ข อ ร อ ง ใ ห บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห  
บรร ลุผล สําเ ร็ จ  ในขณะ เดียว กันองค การตองสามารถ 
ตอบสนองความตองการตาง ๆ ของบุคลากรได 
 5. การตั้งระบบและกระบวนการดําเนินงาน 
ที่มีความยุติธรรมและเหมาะสม 
 6. ลักษณะงานที่มอบหมายควรมีลักษณะที่ 
ครบวงจรในแตละกระบวนการ 
 7. การดําเ นินงาน ซ่ึงดีกว าการมอบหมายงาน 
ที่เปนเพียงสวนหน่ึงของงาน คือผูนํา หรือผูบริหารจะตอง 
ลงมือทําใหดูเปนตัวอยาง ซ่ึงจะทําใหผู ใตบังคับบัญชา 
เ กิ ด แ ร ง จู ง ใ จ ในการ ทํ า ง านและ  อย ากมี ส วนร วม 
ใ น ก า ร ทํ า ง า น น้ั น  ม า ก ก ว า ผู บ ริ ห า ร ที่ เ พี ย ง แ ต 

มอบหมายแตไมลงมือทํา (Hollyforde & Whiddett. 
2002 : 52-53)  
 นอกจากน้ียังมีวิธีการ สรางแรงจูงใจใหญ ๆ อีก 3 
วิธี ไดแก  
 1. ก า ร จู ง ใ จ ด ว ย ร า ง วั ล ต อ บ แ ท น 
(Rewards) การใหรางวัลจะทําให ผู ใตบั งคับบัญชา ใน
หนวยงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น และยังเพิ่ม
ขวัญและกําลังใจใหมากขึ้น โดย รางวัลตอบแทนที่ดีน้ัน ตอง
สามารถตอบสนอง ความตองการขั้นพื้นฐานและความม่ันคง 
ปลอดภัยของผูใตบังคับบัญชาได เพื่อที่จะผูใตบังคับบัญชา
จะทุมเทความสามารถในการทํางาน ใหกับหนวยงานอยาง
เต็มที ่และยิ่งรางวัลที่ใหน้ันสามารถตอบสนองความตองการ
ขั้นสูงของ ผูใตบังคับบัญชาไดมากเทาไร ความจริงจังในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชา ก็จะเพิ่มมากขึ้น ดวย ดังน้ัน
ลักษณะของรางวัลที่ใหควรมีดังน้ี คือ 
   1) มีความสําคัญตอผูที่ไดรับ (Importance) 
   2) มีการจัดสรรอยางเปนธรรม (Equitable 
Distribution) 
     3) ผูใตบังคับบัญชาทุกคนควรรู เห็นอยาง
กระจางชัด (Visibility) 
    4) มีความยืดหยุน (Flexibility) อยางไรก็
ตามร า ง วั ลตอบแทนที่ ผู นํ าห รื อ ผู บ ริ หา ร พึ ง ใ ห แ ก
ผูใตบังคับบัญชาน้ัน อาจให ในรูปของ ตัวเงิน การเล่ือนขั้น
เล่ือนตําแหนง หรือสวัสดิการตาง ๆ เปนตน หรืออาจใหใน
รูปของ รางวัล ที่มิไดอยูในรูปของตัวเงิน เชน การมอบ
รางวัลดีเดน ประกาศเกียรติคุณ ยกยองชมเชย หรือสงไป
ฝกอบรมความรูเพิ่มเติม ซ่ึงผูบริหารหรือผูนํามักจะใหรางวัล
ทั้งในรูปตัวเงิน และที่ไม ไดอยูในรูปตัวเงินควบคูกันไป 
 2. การจูงใจดวยงาน (Job) ในการที่จะจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาดวยงานน้ัน ควรทราบ กอนวาลักษณะงาน
ที่จะจูงใจให ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานปฏิบัติตามเพื่อ
วัตถุประสงคของ หนวยงานน้ัน ควรมีลักษณะที่ทาทาย
ความสามารถและจูงใจใหผูใตบังคับบัญชารักที่จะปฏิบัติ 
และควรเปนงานที่ทําใหเขาเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ดวยเหตุน้ี ผูนําที่ดีตองสามารถที่จะดึง เอาความสําคัญของ
ลักษณะงานมาเปน ตัวกระตุนหรือจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความรูสึกรัก และสนุกกับงานที่ทําอยู โดยอาจใชวิธี
ดังตอไปน้ี 
    1) การ เพิ่ ม ค วาม สํ าคัญของ ง าน  ( Job 
Enrichment) ซ่ึงการเพิ่มความสําคัญ ของงานน้ี โดยปกติ
แลวจะมีสองวิธี คือ (1) การเพิ่มความสําคัญของงานตาม
แนวนอน (Horizontal Job Enrichment) เปนการขยาย
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ขอบเขตของงานใหกวางขึ้นใหเขามี ความรับผิดชอบมากขึ้น 
อันจะทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกถึงความสําคัญ ในหนาที่
ของตนเอง และรูสึกวามีความเจริญเติบโตและกาวหนาใน
หนาที่การงาน (2) การเพิ่มความสําคัญของงาน ตามแนวตั้ง 
(Vertical Job Enrichment) เปนการลดอํานาจในการ
บังคับบัญชาจากผูนําใหนอย ลง เพื่อที่เขาจะสามารถทํางาน
ไดอยางเสรี หรือมอบหมายงานเฉพาะอยางที่เขามีความ
ชํานาญ เปนพิเศษ เปนตน 
  2) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปน
การใหโอกาสผูใตบังคับบัญชา ไดมีการโยกยายไปทํางานอ่ืน
และเรียนรูงานใหม โดยจัดตารางเวลาการทํางานในแตละ
หนาที ่ลวงหนาใหเหมาะสม เพื่อลดความจําเจในการทํางาน 
อีกทั้งยังทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรู และประสบการณ
มากขี้น  
  3) ก า ร ข ย า ย ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น  ( Job 
Enlargement)  เปนการเพิ่มหนาที่ของผูใต บังคับบัญชาให
มากขึ้น เพื่อลดความเบื่อหนายและเพิ่มความสนใจในการ
ทํางานของผูใตบังคับ บัญชา ซ่ึงการขยายขอบเขตของงานน้ี
จะเพิ่มจํานวนหนาที่และ ความรับผิดชอบในระดับเดียว กัน
ของผูใตบังคับบัญชา เชน จากผูใตบังคับบัญชาถายเอกสาร
ก็เพิ่มหนาที่ใหเปนผูใตบังคับ บัญชาเดินเอกสารดวย เปนตน 
เพื่อไมใหเขาเกิดความรูสึกเบื่องานที่ทําและบางครั้งอาจจะ
ให เขาแสดงความคิดเห็นในงานที่เขาทําดวย 
  4) การปรับปรุงออกแบบงาน (Job Redesign) 
เปนการปรับปรุงจัดโครงสราง ของงาน เพื่อดึงดูดใจของ
ผูใตบังคับบัญชามากขึ้น เชน ลดความซับซอนของงานเพื่อ
ลดเวลาใน การทํางานลง หรือใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ออกแบบงานที่ตนเองตองทําได เพื่อใหเกิด ความพอใจใน
งานมากขึ้น 
 3. การจู ง ใ จ ด ว ยวัฒ น ธ รรมของอ งค ก ร 
(Organization Culture) องคกรทุกแหงจะ จูงใจพนักงาน
ของตนไปในทางที่จะทําใหพนักงานปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เทาที่ จะเปนไปได วัฒนธรรมองคกรน้ัน
ยอมหมายรวมถึงพฤติกรรม คานิยม และความเชื่อของ 
บุคคลในองคกร ซ่ึงในเรื่องน้ีน้ัน เราตองหยิบยกประเทศ
ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกามาเปนแบบใน การศึกษา โดยญ่ีปุน

น้ันเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการบริหาร 
เ น่ืองจาก คา นิยมและความเชื่อของคนญ่ีปุนที่ มี ต อ
ประเทศชาติ สังคม องคกร และหมูคณะ คนญ่ีปุนมี ความ
เชื่อที่วาประเทศเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน พนักงานก็เปนสวน
หน่ึงขององคกร โดย พนักงานทุกคนจะมีความรู สึกเปน
เจาของ หรือสวนหน่ึงขององคกรอยางแนนแฟน หาก 
องคกรลมพนักงานก็จะหมดที่พึ่ง ทุกคนจะอยูกับองคกร
ตลอดชีวิต ดังน้ันบุคคลากรใน องคกรญ่ีปุนจะมีความ
จงรักภักดีตอองคกรเปนอยางมาก ซ่ึงจะตางกับอเมริกาคือ 
คนอเมริกัน จะเปนคนที่รักเสรีภาพไมผูกพันตนเองกับ
องคกร ชอบพึ่งตนเอง ยายงานบอย อยางไรก็ดี คนอเมริกัน
มีจริยธรรมในการทํางานและไมดูถูกงาน สําหรับคนไทยแลว 
มีความเปนปจเจกนิยม คลายกับอเมริกา แตขอแตกตางที่
สําคัญคือคนอเมริกันจะทํางานเปนทีมไดดีกวาคนไทย คน
ไทยมักมีความฉลาดและมีความสามารถเฉพาะตัว เวลา
ทํางานจึงมักขาดความรวมมือ ประสานงาน อยางไรก็ดีผูนํา
จําเปนตองรูวาควรใชวัฒนธรรมองคกรที่ตนเองมีอยูใหเปน 
ประโยชนเชนไร  (ยุทธนา พรหมณี.  ออนไลน) 
 ดังน้ันในการที่จะสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติง
านจนประสบความสําเร็จได น้ัน มี เทคนิคและวิธีที่หลาก 
หลายโดยตองคํานึงถึงความตองการของบุคคลเปนสําคัญ 
เชนพนักงานระดับปฏิบัติการอาจมีเน้ืองานหรือเงินเปนตัวจู
งใจใหเขาตัดสินใจที่จะทุมเทกับงาน อยางเต็มที่ขณะที่ 
ในระดับผูบริหาร เกียรติยศชื่อเสียงอาจเปนปจจัยหลัก 
ที่ สําคัญในการผลักดัน ใหคิดแสวงหาไปสู จุดสูงสุด 
ทางการบริหาร เปาหมายของการจูงใจ จึงตองเนนใหการ 
ปฏิบั ติ งาน ของพนักงานมีประสิท ธิภาพสูง สุดเทาที่ 
สามารถทําได  ดั ง น้ันส่ิงที่ จะตองกระทําในการจูงใจ 
พนักงานก็คือการพยายามใหผลประโยชนตอบแทนในรูปแบ
บตาง ๆ ตามที่พนักงานตองการ ซ่ึง ผูบริหารจะตอง 
พยายามคิดหา วิ ธีทาง ใช กลยุทธ และ เทค นิคต าง  ๆ 
เพื่อใหพนักงานและ หนวยงานมีผลประโยชนรวมกัน 
สงผลทําใหพนักงานสามารถทํางานอยูในหนวยงานอยางมี 
ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงานตอไป 
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คณุลักษณะทีพ่ึงประสงคของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาดนตรีแจส
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

Desirable Characteristics of Graduates in Jazz Study based on Thai Qualifications 
Framework for Higher Education

ศักดิ์ระพี รักตประจิต*
ดร.ดร.ดร ณรุทธ สทุธจิต**

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาดนตรีแจส กลุมตัวอยางไดมาจากการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจํานวน 39 คนประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญ 
หรือผูทรง คุณวุฒิสาขาวิชาดนตรีแจส จํานวน 2 คน 2) 
คณาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีแจส จํานวน 8 คน 3) 
นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 - 4 สาขาวิชา
ดนตรีแจส จํานวน 22 คน 4) ผูที่ สําเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาดนตรีแจส จํานวน 5 คน และ 5) ผูใชบัณฑิตใน
สาขาวิชาดนตรีแจส จํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คน เครื่องมือที่ใช
เป นแบบสัมภาษณ จํ านวน 5 ชุ ด ลักษณะขอคํ าถาม
ปลายเปด เครื่องมือทุกชุดผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค ระหวาง 
0.79-0.96 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนเมษายน-
มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เน้ือหา และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา คุณลักษณะที่พึ ง
ประสงคของบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส มี 6 คุณลักษณะ
คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะ
ทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี และ6) ดานทักษะพิสัย ซ่ึง
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

ดั ง น้ันการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตระดับการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีแจส จําเปนตองคํานึงถึงกรอบตองคํานึงถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนหลักในเปนหลักใน
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเ มินผลการ เรี ยนรู  สามารถผ ลิตบัณฑิตที่ มีผ ลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพสูงใหสังคมตอไป

ABSTRACT
This qualitative study aimed to study the 

desirable characteristics of undergraduate 
students majoring in jazz study.  Thirty-nine 
participants were selected through purposive 
sampling: 1) two jazz study experts, 2) eight jazz 
study lecturers, 3) twenty-two students in year 1-4 
of jazz study programs, 4) five jazz study 
graduates, and 5) two employers of jazz study 
graduates. The research instruments were five sets 
of interview form with open-ended questions. All 
questions were checked by three experts for 
content validity. The Item-Objective Congruence 
Index (IOC) ranged from 0.79-0.96. Data were 
collected from April to June in 2016. Content 
analysis and methodological triangulation were 
used to describe the data.

Results indicated that the desirable 
characteristics of graduates in jazz study consisted
of six characteristics: 1) ethics and morality, 2) 
knowledge, 3) cognitive skills, 4) interpersonal skills 
and responsibility, 5) numerical analysis, 
communication and information technology skills, 
and 6) psychomotor skills. These six domains are 

congruent with the Thai qualifications framework for 
higher education.

Therefore, determining the desirable 
characteristics of jazz study graduates should 
consider the qualifications framework as a 
principle for curriculum development, teaching 
and learning processes, and learning outcome 
evaluation in order to produce high-quality 
graduates to serve society
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บทนํา 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนเปาหมาย
สําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไปในทิศทางที่
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู (Cox.  2007) กรอบ
มาต ร ฐ านคุณ วุฒิ ร ะ ดั บ อุ ด มศึ กษาแห ง ช าติ  ( Thai 
Qualifications Framework for Higher Education 
TQF: HEd) มุงเปาใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
บัณฑิตที่ตองมีคุณลักษณะพึงประสงค 5 ดานคือ (1) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทาง
ปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาแหงชาติ (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.  2552)  
 ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรี
แจสในสถาบันอุดมศึกษา กําลังปรับปรุงหลักสูตรโดยยึด
หลักตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 
กลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป โดยมุงเนนการแสดงออกของ
งานดนตรีศิลป ดวยส่ือทางเสียงผานทักษะความสามารถ 
และความชํานาญพิเศษทางทักษะปฏิบัติ โดยการแสดงออก
ผานเครื่องดนตรี หรือการขับรอง การอํานวยเพลง มุงเนน
ใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน และเพิ่มดานทักษะ
พิสัย ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียนในสาขาวิชาน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2558) ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาที่เปด
สอนสาขาวิชาดนตรีแจส ตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความเช่ียวชาญในการแสดงดนตรีแจส (Fuangaugsorn. 
2010) ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต และมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน   
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีแจส 
เน่ืองจากการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีแจส ยังไมมี
การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น การกําหนด

คุณลักษณะที่พึงประสงคจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการ
กําหนดมาตรฐานของผูเรียนใหมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
สามารถเทียบเคียงได อีกทั้งยังชวยยกระดับการศึกษา
ทางดานดนตรีแจสภายในประเทศไทยใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากล สามารถแขงขันในภูมิภาค และรวมแบงปน
ทรัพยากรทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
กาวไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืนตอไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2556) 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีแจส ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค หมายถึง ความรู
ความสามารถ คุณสมบัติ นิสัยและพฤติกรรมที่บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่พึงมี หรือพึงปฏิบัติในสายงานอาชีพนักดนตรี 
ในคุณลักษณะที่ สําคัญ 6 ดานที่สอดคลองตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 กลุมสาขาวิชาดุริยางค
ศิลป ไดแก 
  1.1  คุณลักษณะด านคุณธรรม จริ ยธรรม 
หมายถึง นิสัย และประพฤติที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิด ชอบทั้งตอตนเองและสังคม สามารถในการปรับ
วิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ตลอดจนสํานึกสาธารณะทางสาย
อาชีพดนตรี 
  1.2  คุณ ลักษณะด านความรู  ห ม ายถึ ง 
ความรู ในหลักการทางศาสตรดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดจนความรู  และกระบวนการตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับศาสตรดนตรี เพื่อใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
และสรางสรรคผลงานดนตรีในสายอาชีพดนตรีได 
  1.3  คุณ ลักษณะด านทักษะทางปญญา 
หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห และสังเคราะห 
สามารถเชื่อมโยงความรู ความเขาใจเขากับแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ทางดนตรี และสามารถ
ประเมินคุณคาทางสุนทรียะทางดนตรีไดอยางมีวิจารณญาณ 
  1.4  คุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ
ในการทํางานเปนกลุม โดยแสดงถึงภาวะผูนํา มีความรับผิด 
ชอบตอตนเองและสังคม สามารถวางแผนและบริหารจัด 
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การการเรียนรู และการทํางานของตนเองในสายอาชีพดนตรี
ได 
  1.5  คุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางสายอาชีพดนตรี และ
ความสามารถในการ ส่ือสารภาษาดนตรี  ตลอดจน
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข เทคนิคทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อใชในการดําเนินชีวิต 
  1.6  คุณลักษณะดานทักษะพิสัย หมายถึง 
ทักษะปฏิบัติทางดนตรีแจสที่ชํานาญ สามารถแสดงออก
ตามความถนัด และความสามารถเฉพาะบุคคล ผานเครื่อง
ดนตรี หรือการขับรองได ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะทาง
ดนตรีใหมีเอกลักษณเฉพาะตนได 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตร พ.ศ. 2558 กลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป ในหัวขอ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
  

 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้ ง น้ีใชระเบียบวิธี วิ จัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดกลุมตัวอยางในงานวิจัยเชิงคุณภาพไม
จําเปนตองมีขนาดใหญ เพียงแตตองคํานึงถึงความเพียงพอ
ของขอมูล (สุภางค  จันทวานิช. 2557) ดังน้ันผูวิจัยจึง
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 กลุม และคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive Sampling) จํานวน 39 คน ซ่ึงประกอบไปดวย  
 1. ผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรี
แจส ที่เปนศิลปนในดานดนตรีแจส หรือมีประสบ การณ

เก่ียวของกับการสอนดนตรีแจสในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 
คน    
 2. คณาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีแจส หรือ
อาจารยป ระ จําที่ สอนในสาขา วิชาดนตรี แจ ส  จาก
มหาวิทยาลัยที่เปดสาขาวิชาดนตรีแจสในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 8 คน  
 3. นิ สิต/ นักศึกษาที่ กําลังศึ กษาอยู ในระดับ
ป ริ ญ ญา ต รี ชั้ น ป ที่  1–4 ส า ข า วิ ช าด น ต รี แ จ ส จ า ก
มหาวิทยาลัยที่เปดสาขาวิชาดนตรีแจสในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 22 คน   
 4. ผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดนตรีแจส ที่มี
ประสบการณในสายอาชีพนักดนตรีแจสไมนอยกวา 5 ป 
จากมหาวิทยาลัยที่เปดสาขาวิชาดนตรีแจสในกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 5 คน 
 5. ผู ใชบัณฑิตในสาขาวิชาดนตรีแจส ได แก 
เจาของสถานประกอบการขนาดเล็กที่เก่ียวของกับนิสิต/
นักศึกษา หรือบัณฑิตในสาขาแจสที่เปดใหบริการไมต่ํากวา 
5 ป จํานวน 2 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured Interview) จํานวน 5 ชุด ที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เ ก่ียวของ เพื่อกําหนดขอบเขต รูปแบบ และ
ประเด็นคําถามของแบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยาง 5 
กลุม เครื่องมือทุกชุดไดรับการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทาน ได แก  ผู เชี่ ยวชาญด านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีแจส 
1 ทาน และผูเช่ียวชาญดานดนตรีศึกษา 1 ทาน โดยแตละ
ทานจะพิจารณาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงค (Item–Objective Congruence Index : 
IOC) 3 ระดับ คือ +1 (สอดคลอง) 0 (ไมแนใจ) และ (–1) 
ไมสอดคลอง คาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคา
ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (Beaton, Bombardier, Guillemin & 
Ferraz.  2000) 
 1. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาดนตรีแจส ลักษณะคําถามเปนปลายเปด โดยมีขอ
คําถามทั้งหมด 32 ขอ คา IOC รายขอมีคาตั้งแต 0–1 และ
คา IOC ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.79 
 2. แบบสัมภาษณคณาจารยประจําหลักสูตร หรือ
ผูสอนในหลักสูตรดนตรีแจส ลักษณะคําถามเปนปลายเปด 
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โดยมีขอคําถามทั้งหมด 34 ขอ คา IOC รายขอมีคาตั้งแต 
0.33–1 และคา IOC ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.89 
 3.  แบบ สัมภ าษณ นิ สิต / นักศึ กษาที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาดนตรีแจส ลักษณะคําถามเปน
ปลายเปด โดยมีขอคําถามทั้งหมด 27 ขอ คา IOC รายขอมี
คาตั้งแต 0.33–1 และคา IOC ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.88 
 4. แบบสัมภาษณผูที่ สําเร็จการศึกษาในสาขา 
วิชาดนตรีแจส ลักษณะคําถามเปนปลายเปด โดยมีขอ
คําถามทั้งหมด 30 ขอ คา IOC รายขอมีคาตั้งแต 0.33–1 
และคา IOC ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.90 
 5.  แบบสัมภาษณผูใชบัณฑิตในสาขาวิชาดนตรี
แจส ลักษณะคําถามเปนปลายเปด โดยมีขอคําถามทั้งหมด 
32 ขอ คาIOC รายขอมีคาตั้งแต 0.67–1 และคา IOC ทั้ง
ฉบับมีคาเทากับ 0.96 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนเมษายน–
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1.  วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ เ ดี่ ย ว  ( Individual 
Interview) จากกลุมตัวอยาง 4 กลุม ไดแก ผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาดนตรีแจส คณาจารยประจําสาขาวิชา
ดนตรีแจส หรือผูสอนในสาขาวิชาดนตรีแจส ผูที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาดนตรีแจส และผูใชบัณฑิตในสาขา
แจส  
 2. วิ ธีการ สัมภาษณก ลุม  ( Focus Group 
Interview) สําหรับนิสิต/นักศึกษาในสาขาวิชาดนตรีแจส 
 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของกลุมตัวอยาง โดยวิธีการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Methodological Triangulation) 
(สุภางค  จันทวานิช.  2556) โดยตรวจสอบความถูกตอง
และตรงประเด็นจาก 3 เสา หรือ 3 มุม ถาผลสรุปจาก 2 
เสาขึ้นไปตรงกัน ถือวาผลสรุปน้ันถูกตองและตรงประเด็น 
(สุรเชษฐ  ชิระมณี.  2558) การตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลสามารถกระทําไดโดยการรวบรวมขอมูล
ใหครบถวนตามประเด็นคําถาม ซ่ึงถือไดวาขอมูลมีความ
นาเชื่อถือได (Reliability) และความตรงประเด็น (Validity) 
โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบขอมูลดัง น้ี 1) การ
ตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปน
การใชแหลงขอมูลที่หลากหลายวา ขอมูลที่ไดมาในเรื่อง
เดียวกันน้ันถูกตองหรือไม ไดแก ความเหมือนหรือตางกัน

ของเวลา สถานที่ และบุคคล 2) การตรวจสอบสามเสาดาน
วิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) 
เปนการใชวิธีรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพื่อรวบรวม
ขอมูลในเรื่องเดียวกัน ไดแก ใชวิธีการสัมภาษณรวมกับ
การศึกษาเอกสาร 
 
สรุปผล 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูใหขอมูลจํานวน 39 คน สวนใหญเปนเพศชาย 
รอยละ 94.87 และเพศหญิง รอยละ 5.13 มีอายุระหวาง 
18–52 ป อายุเฉล่ีย 31.5 ป (S.D.=1.63) ประสบการณการ
ทํางานที่เก่ียวของกับสาขาวิชาดนตรีแจส 1–19 ป เฉล่ีย 6.3 
ป (S.D.=10.01) กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 22 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 7 คน ปริญญาโท 9 คน และ
ปริญญาเอก 1 คน 
 2.  คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตตาม
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  
 จากการสัมภาษณ พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส ตามความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสีย สามารถสรุปได 6 คุณลักษณะ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.  2552) ดังน้ี  
  2.1  มีคุณธรรม จริ ยธรรม คือ  ยึ ดห ลัก
คุณธรรมจริยธรรมตอตนเอง และผูอ่ืน มีวินัย มีระเบียบ 
เปนคนตรงตอเวลา ทั้งในขณะเรียนและการฝกซอม ซ่ือสัตย 
ตอตนเองและผู อ่ืน ไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน มีความ
รับผิดชอบทํางานตามที่ไดมอบหมายได เรียนรูที่จะลงมือ
ปฏิบัติเอง มีความจริงใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีจิต
สาธารณะ รูจักถอมตน ไมคิดอติ ไมโออวด อวดรู หรือดูถูก
ผู อ่ืน ไมเอาเปรียบ เปนคนสุภาพรู จักกาลเทศะ และ
มารยาท ตระหนักถึงขอเสีย/ขอดอยของตน ตลอดจนมี
จรรยาบรรณในฐานะอาชีพนักดนตรี 
  2.2  มีความรู คือ ผูเรียนตองมีความรู ความ
เขาใจในศาสตรทางดานดนตรี ทั้งความรูพื้นฐานดนตรี และ
ความรูหลักในเรื่องดนตรีแจส ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
ไดแก หลักการสําคัญตาง ๆ ทางดนตรีแจส ทั้งทางดาน
ทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตรดนตรี การเรียบเรียงเสียง
ประสานทางดนตร ีการประพันธเพลง การพัฒนาโสตทักษะ 
เทคโนโลยีดนตรี และมีความรูทางดนตรีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อ
พัฒนาตนเอง เชน ศาสตรการแสดง และธุรกิจทางดนตรี
เทคโนโลยีดนตรี เปนตน 
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  2.3  มีทักษะทางปญญา คือ ผู เรียนตองมี
กระบวนการคิดที่เปนระบบ คิดอยางลุมลึกในลักษณะของ
การวิเคราะห สังเคราะห แยกแยะความรูออกเปนสวน ๆ 
สามารถนําความรูตาง ๆ มาเชื่อมโยงเขาดวยกันไดใน
ระดับสูง ทั้งทางดานทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตรดนตรี การ
เรียบเรียงเสียงประสานทางดนตรี การประพันธเพลง 
เทคโนโลยีดนตรี  และนําความรูที่ มีมาประยุกต  หรือ
สรางสรรคผลงานบนหลักการทางดนตรีแจส มีทักษะและ
กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนา และสามารถประเมินคุณคาผลงานทางดนตรีได
  2.4  มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ คือ ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
จัดการเรื่องสวนตัวได ตั้งใจทํางานสามารถทํางานเดี่ยวไดดี
มีความถูกตองชัดเจนในตัว สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจได และสามารถปรับตัวเรียนรูการอยู
รวมผูอ่ืน และสังคม มีทักษะในการจัดการ การวาง แผนงาน
ทั้งจัดกลุม กําหนดรูปแบบการทํางานทั้งในลักษณะสวนตัว 
และรวมกันหลายสวน ผานการประสานงานกับผูอ่ืน และ
คํานึงถึงคุณภาพของงาน และความเปนมืออาชีพรูผอนรู
หนัก รับฟงความคิดเห็นและเขาใจผูอ่ืน มีความจริงใจตอกัน
กับผูรวมงาน มีมนุษยสัมพันธที่ด ี   
  2.5  มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี คือ ผูเรียนตองสามารถส่ือสาร
โดยวิธีการฟง พูด อาน และเขียน ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถส่ือสาร
ความคิดทางดนตรีในรูปแบบการนําเสนอ หรือการปฏิบัติ 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทั่วไป เชน ไมโครซอฟท
เวิรด (Microsoft Word), เพาเวอรพอย (Power Point) 
และเทคโนโลยีเฉพาะทางดนตรี เชน โปรแกรมพิมพโนต
ดนตรี โปรแกรมอัดเสียง การปรับแตงเสียง 
  2.6  มีทักษะพิสัย คือ ผูเรียนสามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีไดอยางถูกตองตามหลักการ ทฤษฎีทางดนตรี
แจส และแสดงออกถึงความเปนตัวตน โดยนําเสนอการเลน
ใหมีเรื่องราว และส่ือสารดนตรีใหผูฟงเขาใจดวย ในรูปแบบ
มืออาชีพ ซ่ึงตองใชความ สามารถเรื่องการแสดงที่ดี ความ
เขาใจในเรื่องการจัดการขณะแสดง การแสดงใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน ไดอยางเหมาะสม 
  
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีแจส สามารถสรุป ได  6 
คุณลักษณะคือ 1) คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม 2) 

คุณลักษณะดานความรู 3) คุณลักษณะดานทักษะทาง
ปญญา 4) คุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) คุณลักษณะดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี และ
6) ดานทักษะดนตรี โดยคุณลักษณะ 5 ขอแรกสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คือ 
1) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งใน
สถานการณสวนบุคคลและของกลุม 2) สามารถประยุกต
ความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษา
คนควาในสาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอ
โตแยงในสถานการณอ่ืน ๆ 3) สามารถพิจารณาแสวงหา
และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูใน
สาขาวิชาของตน 4) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการใน
ศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรูและความ
เขาใจของตนอยู เสมอ และ5) มีจริยธรรมและความ
รับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2552)  
 เชนเดียวกับการศึกษาของ สุขกมล  พันธไชย และ
เพิ่มเกียรติ  ขมวัฒนา (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะทั่วไป
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 80 คน โดยอันดับสูงสุด 5 
อันดับแรก ไดแก 1) ดานมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 2) ดานมีจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย สุจริต 3) ดาน
รับผิดชอบตอหนาที่และละเอียดรอบคอบในการทํางาน    
4) ดานมีความสามารถในการติดตอและประสานงานกับ
ผูอ่ืน 5) ดานมีวินัย ตรงตอเวลา และดานมีความรูพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร  
 สํ าห รับ คุณ ลักษณ ะด านทั กษะด นต รี  เป น
คุณลักษณะเฉพาะสําหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะการปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีแจสสวนใหญให
ความสําคัญกับการสรางและเชื่อมโยงฐานความรู ในตัว
ผูเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการประยุกตใชสรางสรรค สามารถ
นํา ไปปฏิ บั ติ ไ ด  (ปองภพ   สุ กิ ตติ ว งศ  และ ณั ฐ วุฒิ      
บริบูรณวิรีย.  2557) สอดคลองกับการศึกษาของ สุชาดา 
โสวัตร (2553) ไดระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ในสาขาวิชาคีตศิลปไทย โดยผูเรียนตองมีทักษะทางวิชาชีพ
ที่ชํานาญ มีทักษะการประยุกต มีทักษะในการแสวงหา
ความรู  เชื่อมโยงความรูบนพื้นฐานกระบวนการวิจัย มี
จิต สํ านึกในการพัฒนาตนเองเพื่อรับ ผิดชอบตอการ
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ปฏิบัติ งานในวิชาชีพและสังคม มีความกลาคิด  กล า
แสดงออกและกลาตัด สินใจ มีจิตสํานึกอนุรักษ  ฟนฟู 
สรางสรรคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ
ประจําชาติในระดับประเทศ และระดับนานาชาติไดอยาง
เหมาะสม และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ และคณะ (2554) ได
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปสาขา
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร โดยกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคในวิชาเอกดนตรีศึกษา ทักษะเพิ่มเติมในดาน
ทักษะการจัดการเรียนรู โดยผูเรียนตองมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรูดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่
เปนทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non–formal) 
และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดนตรีสําหรับผูเรียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถ
ปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกดนตรี
ศึกษาอยางบูรณาการ 
 ฉวีวรรณ  แจงเกิด และคณะ (2554) ทําการ 
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร โดยพบวาคุณลักษณะดานทักษะพิสัยเปนทักษะที่
สําคัญ กลาวคือบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดย
อิสระ สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได และสามารถ

ประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริง และ
จากทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรน้ี พบวาพึงพอใจตอคุณลักษณะดานทักษะ
พิสัยมาก 
 สรุปไดวาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี
แจส ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความชํานาญทั้ง
ดานวิชาการ และวิชาชีพดนตรี รวมทั้งตองมีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพของตนอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาดนตรีแจส  
 2. การนําคุณลักษณะอันพึงประสงคไปใช ควร
คํานึงถึงบริบท บุคลากร และความพรอมของแตละสถาบัน 
เพื่อใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
โดยไมต่ํากวาที่มาตรฐานคุณวุฒิไดกําหนดไว 
 3. ควรมีการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เชน การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีแจส 
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ทัศนคตติอกระบวนการดําเนนิงานตามพระราชบญัญัตฟินฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิ พ.ศ. 
2545 ของผูบําบดัฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพตดิของ สํานกังานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอด็  

Attitudes towards the Implementation of the Drug Addicted Rehabilitation Act  
B.E. 2545 : A Study on the Rehabilitation Treatment for Drug Addicts of  

Roi Et Probation Office 
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ดร.สิทธิชัย  ตันศรีสกุล** 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด ผู วิจัยเนนศึกษา
ทัศนคติของผูบําบัด ฟนฟูฯ ตามกระบวนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ทั้งน้ีผูวิจัยศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชขอมูลที่สําคัญจากหลาย
แหลงดวยกันอาทิระเบียบกฎหมายตาง ๆ ตําราเอกสารทาง
วิชาการที่เก่ียวของอีกทั้งยังทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบใน
เชิงลึกดวยการสัมภาษณ (In–depth Interview) รวมทั้ง
การ สั ง เกตปรากฏ การณที่ มี ผ ลกระทบตอทัศ นคติ
กระ บวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าชบัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 ผลการศึกษาปรากฏวา 
 1. ขั้นตอนการสอบสวน เ ม่ือตํารวจไดทําการ
จับกุมผูตองหาในความผิดฐานเสพ เสพและครอบครอง เสพ
และครอบครองเพื่อจําหนาย เสพและจําหนาย ตํารวจจะนํา
ตัวผูตองหาไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง หากผูตองหาอายุไม
เกิน 18 ป จะนําตัวผูตองหาไปสงศาลภายใน 24 ชั่วโมง 
เพื่อใหศาลมีคําส่ังใหดําเนินการตรวจพิสูจนและศาลจะแจง
คําส่ังใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จังหวัดรอยเอ็ดดําเนินการตรวจพิสูจนไปยังสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด 

 2. ขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยา
เสพติด พนักงานเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรม
ในการกระทําความผิด สภาพแวดลอมของผู น้ัน และ
ดําเนินการตรวจพิสูจนใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หาก
ดําเนินการยังไมเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได
อี ก ไ ม เ กิ น  30  วั น  ร ว ม แล ว ไ ม เ กิ น  4 5  วั น  เ ม่ื อ
คณะอนุกรรมการฯวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผู
เสพหรือติดยาเสพติดจะจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดและจะแจงผลการตรวจพิสูจนใหพนักงาน
อัยการทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 3.  ขั้นตอนการชะลอการฟองศาลดําเนินคดี หาก
ผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดพนักงานอัยการจะมี
คํา ส่ั งชะลอฟอง ไว จนกว าจะ ได รั บแจงผลการฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฯ 
 4.  ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด   
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะตองอยูรับการ
ฟนฟูฯ ตามแผนการฟนฟูฯ เปนเวลาไมเกิน 180 วัน นับ
จากวันที่ถูกสงตัวเขารับการฟนฟูฯ หากผลการฟนฟูฯ ไม
เปนที่พอใจสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละไม
เกิน 180 วัน แตรวมแลวตองไมเกิน 3 ป และเม่ือผูเขารับ
การฟนฟูฯ ปฏิบัติตามแผนการฟนฟูฯ ตามที่ไดกําหนดครบ
แลว จะถือวาผูน้ันพนจากความผิดที่ถูกกลาวหาและใหคณะ          
อนุกรรมการฯมีคําส่ังปลอยตัวผูน้ันไป และแจงผลใหตํารวจ
หรือพนักงานอัยการทราบ และหากผลการฟนฟูฯ ยังไมเปน
ที่พอใจใหคณะอนุกรรมการฯรายงานความเห็นไปยังตํารวจ
หรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีผูน้ัน 

 
 
 
 
* หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
** รองศาสตราจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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ABSTRACT 
 This study investigates attitudes towards 
the implementation of the Rehabilitation Act of 
B.E. 2545 on addiction treatment, rehabilitation of 
drug addicts by the Roi Et Province Probation 
Office. The research study focused on attitudes 
about the rehabilitation process in the 
implementation of the Rehabilitation Act of B.E. 
2545 on the addicts by using qualitative research 
methods from multiple data sources, such as laws 
and regulations, texts, and technical documents.  
In–depth interviews were also conducted to 
observe phenomena that affect attitudes about 
the implementation of the Rehabilitation Act.  
 The study showed that:  
 1.  The process of drug investigations is as 
follows: When the police make an arrest they 
accuse the suspects in one of the following 
categories: drug abuse, drug abuse and possession, 
drug abuse and possession for distribution, and 
drug abuse for distribution; then the police would 
bring the accused to court within 48 hours. If the 
accused is under the age of 18 years, they bring 
the accused to court within 24 hours in order to 
get a court order to conduct a forensic 
examination. The court will order the 
subcommittee for rehabilitation in addiction 
offenses to make aa report to the Roi Et Province 
Probation Office. 
 2.  In the process of identification of 
substance abuse or addiction, officials will prepare 
a record of behavior of offenders and the 
environment of the accused to be completed 
within 15 days. If the action is not finished, a 
request for extension can be done up to no more 
than 30 days but totaling not more than 45 days. 
When the sub–committee rules that the accused 
is proven to be a drug abuser, the addiction 
rehabilitation plan will be provided for drug 
addicts, and the prosecutor will announce the 
results of that identification in order to proceed. 

 3.  There is also a process of delaying the 
court proceedings. If the accused is a drug abuser 
or an addict, a prosecutor will file a request to 
delay action until the abuser has been 
rehabilitated. The notification is reported from the 
sub–committee of rehabilitation of drug abuse.  
 4.  The process of rehabilitation of drug 
addicts requires that the rehabilitation of drug 
addicts must be rehabilitated according to the 
rehabilitation plan for up to 180 days from the 
date they were sent to the rehabilitation. If the 
rehabilitation is not satisfactory, it can be 
extended for a further period not exceeding 180 
days but not more than three years. When the 
drug abuser is restored completely from the 
rehabilitation plan, they are deemed to be 
exonerated from the accusation. Then the 
committee will order the person’s release and 
inform the police or prosecutor. If the 
rehabilitation is not yet complete, the sub–
committee will report to the police or the 
prosecutor to prosecute the offender. 
 
คําสําคัญ   :  ทัศนคติ, การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 
    เสพติด, พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ 
    ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
Keywords: Attitude, Drug Addicted  
    Rehabilitation, Drug Addicted 
    Rehabilitation Act B.E. 2545 
 
บทนํา 
 ปญหายาเสพติดนับเปนปญหาของประเทศที่สงผล
กระทบตอสังคมไทยในหลาย ๆ ดานและมีความพยายามที่
จะแกปญหายาเสพติดในลักษณะตาง ๆ มาโดยตลอด โดย
ยาเสพติดเปนปญหาที่สําคัญอยูในลําดับที่ 3 ของประเทศ 
(สํานักงานคุมประพฤติ.  2553 : 16) ยาเสพติดเปนมหันต
ภัยรายที่คอยกัดกรอนและบั่นทอนสังคมไทย ทําให
มนุษยชาติเส่ือมถอยลงหรือดอยคุณคาลง หากสังคมใดมียา
เสพติดเขามาแพรระบาดมาก สังคมน้ันก็จะเต็มไปดวย
ทรัพยากรมนุษยที่ดอยคุณคา สงผลกระทบอยางกวางขวาง
ทั้งตอปจเจกบุคคลและสังคมสวนรวมในมิติตาง ๆ ไมวาตอ
ตัวบุ คคล ครอบครัว การบริหารจัดการของภาครั ฐ 
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เศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงความม่ันคงและ
ชื่อเสียงของประเทศ นํามาซ่ึงความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน ซ่ึงสถานการณปญหายาเสพติดของประเทศไทย
ในปจจุบันจัดไดวาอยูในขั้นวิกฤต เพราะมีการผลิตยาเสพติด
ทั้ งภาย ในประ เทศและ มีการ ลักลอบนํา เข ามาจาก
ตางประเทศมากมายหลายชนิด เชน เฮโรอีน ยาบา ยาอี 
เปนตน ถึงแมเจาหนาที่จะไดปราบปรามจับกุมการคายาเสพ
ติดอยางเขมงวดและจริงจัง แตก็ไมทําใหการแพรระบาดของ
ยาเสพติดลดลงเลย นอกจากน้ีในการดําเนินการปราบปราม
ยาเสพติดยังมีเจาหนาที่ของรัฐจํานวนไมนอยเขาไปมี
ผลประโยชนและมีสวนเก่ียวของกับการคายาเสพติดเสียเอง 
ทําใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไมสัมฤทธ์ิผล 
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอความเจริญกาวหนาของ
ประเทศเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะปญหาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมที่นับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากสถิติพบวาผูติด
ยาเสพติดจํานวนมากจะเปนผูกอคดีอุกฉกรรจ นอกจากน้ียัง
กอใหเกิดปญหาอาชญากรขามชาติและปญหาความม่ันคง
แหงชาติอีกดวย หากปลอยไวจะกอใหเกิดวิกฤตการณทาง
สังคมอยางรุนแรงจนไมสามารถแกไขได (ธราเทพ  โอชารส. 
2553 : 1–2) จากขอมูลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับระดับปญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติดใน
ชุมชนหรือหมูบานที่ตนอาศัยอยู พ.ศ.2555 ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติพบวาประชาชนรอยละ 97.9 ระบุวามีปญหา
เก่ียวกับยาเสพติด โดยในกลุมน้ีมีรอยละ 15.1 ที่ระบุวามี
ปญหาในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด และรอยละ 21.9 
ระบุวามีปญหาคอนขางมาก ในขณะทีแ่นวโนมการจับกุมคดี
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยในป 2554 มีผูถูก
จับกุมคดีที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษจํานวน 
320,972 ราย ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2548 มากกวา 3 เทา 
สําหรับประเภทของยาเสพติดที่ถูกจับกุมไดพบวาเปนคดีที่
เก่ียวกับยาบามากที่สุดคิดเปนรอยละ 75.8 รองลงมา คือ
กัญชาแหงรอยละ 6.8 พืชกระทอมรอยละ 4.7 ยาไอซ   
รอยละ 4.4 สารระเหยรอยละ 2.4 เฮโรอีนรอยละ 0.4 วัตถุ
ออกฤทธ์ิอ่ืน ๆ รอยละ 0.6 ตามลําดับ สอดคลองกับสถิติ
การเขาบําบัดรักษายาเสพติดพบวาสวนใหญเปนผูเขารับ
การบําบัดยาเสพติดประเภทยาบาคิดเปนรอยละ 85.8 
รองลงมาคือกัญชารอยละ 3.6 สารระเหยรอยละ 2.0 ฝน
รอยละ 1.6 เฮโรอีนรอยละ 1.3 และกระทอมรอยละ 1.0 
ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ  2555 : 1–6) 
 ในการแกปญหายาเสพติดน้ันรัฐบาลไดเล็งเห็น
ความสําคัญและถือเปนนโยบายเรงดวน โดยใชหลักการ
ปองกันนําหนาการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการรักษา 

ผูค าตองไดรับการลงโทษโดยเด็ดขาด  มีการตัดวงจร
ผูเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการนําตัวผูเสพหรือผูติดยาเสพ
ติดไปเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพโดยการบําบัดรักษา 
ซ่ึงจะทําใหพวกเขาเหลาน้ันไมหวนกลับไปสูวงจรยาเสพติด
อีกและเม่ือจํานวนผูเสพลดลง ในที่สุดผูผลิตและผูคายาเสพ
ติดก็จะลดจํานวนลงตามไปดวย (สุรีรัตน  จัตุกูล.  2553 : 
3) จึงเปนที่มาของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พ .ศ. 2545 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ มีลักษณะพิเศษ 
กลาวคือพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีแนวคิดเพื่อแกไขปญหายา
เสพติด โดยถือวาผูเสพยาเสพติดเปนผูปวยมิใชอาชญากร
ตองไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ แตการฟนฟู
ตามพระราชบัญญัติ ดั งกลาว เปน วิ ธีการบั งคับรักษา 
(กระทรวงยุติธรรม.  2546 : 11–12) เพื่อใหกลับมาเปนคน
ดีของสังคม ซ่ึงในชวงเวลาที่ผานมามีแนวโนมของผูเขา
บําบัดรักษายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นอยางมากโดยในป 2554 มีผู
เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดกวา 209,000 คน สวนใหญ
เปนการบําบัดรักษาผูเสพ 132,700 คนรองลงมาคือการ
บําบัดรักษา ผูติด 73,200 คน และการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติดรุนแรง 3,500 คน และเปนที่นาสังเกตวาแนวโนม
การบําบัดผูติดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากป 2547 มากกวา 5 
เทา (กระทรวงยุติธรรม. 2546 : 12) และจากการสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติด พ.ศ. 2555 จําแนกเปนรายจังหวัด พบวา สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด กระทรวงยุติธรรม มีผูปวยยา
เสพติดที่ตองดูแลบําบัดรักษาอยูจํานวน 1,479 คน เปน
แบบสมัครใจ จํานวน 198 คน เปนแบบบังคับ จํานวน 
1,186 คน และตองโทษ 95 คน (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด . กระทรวงยุติธรรม.  
2545 : 7) 
 ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. 2545 ที่ถือวาผูติดยาเสพติดเปนผูปวยมิใช
อาชญากร รัฐบาลจึงจัดใหมีระบบบริการบําบัดและฟนฟูฯ 
ฝกอบรมดานอาชีพและปรับสภาพแวดลอมใหแกผูเสพยา
เสพติดอยางทั่วถึง เพื่อใหผูเสพสามารถเขาสูสังคมไดอยาง
ปกติสุข มีการสรางกระแสความเขาใจในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
หวังให เกิดการตื่นตัวในกลุมผูติดยาเสพติดใหมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็มุงหวังใหประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีตอผู
ติดยาเสพติด โดยเลิกตั้งขอรังเกียจและใหโอกาสผูติดยาเสพ
ติดกลับตัวใหมเพื่อสรางคุณประโยชนใหกับตัวเองและสังคม
ตอไป โดยบัญญัติใหพนักงานสอบสวนตองนําตัวผูตองหาใน
ฐานความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง 
เสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและ
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จําหนายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงไปศาล เพื่อใหศาลพิจารณาและมี
คําส่ังใหสงตัวผูน้ันไปทําการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติด
ยาเสพติดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอันเปน
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะ
ดําเนินการใหเจาหนาที่ทําการตรวจพิสูจนการเสพหรือการ
ติดยาเสพติดของผูน้ันใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน เวนแตมี
เหตุจําเปนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อาจมีคําส่ังขยายเวลาออกไปไดอีก 30 วัน รวมแลวไมเกิน 
45 วัน ถาผลการตรวจพิสูจนปรากฏวาเปนผูเสพหรือผูติด
ยาเสพติด ผูน้ันตองเขารับการฟนฟูฯ ตามแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกิน 180 วัน ตาม
รูปแบบและวิธีการที่สถานฟนฟูสมรรถภาพซ่ึงเปนหนวยงาน
พหุภาคีใหบริการอยูตามความเหมาะสม ถาผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจ ผานเกณฑ ผูน้ันก็จะ
ไดรับการปลอยตัว แตหากผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดไมเปนที่พอใจ ไมผานเกณฑ ก็อาจขยายเวลาออกไป
ไดอีก ครั้งละไมเกิน 180 วัน แตรวมแลวทั้งหมดตองไมเกิน 
3 ป หากกรณีมีผลการตรวจพิสูจนปรากฏวาผูน้ันมิใชผูเสพ
หรือผูติดยาเสพติด ผูน้ันก็จะถูกสงตัวดําเนินคดีตามปกติ 
(กระทรวงยุติธรรม.  2546 : 3) 
 การที่จะดําเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกลาวให
เกิดประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพอย างแทจริ ง  นอกจากจะขึ้ นอยู กับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของแลว สวนหน่ึงยังขึ้นอยู
กับความรวมมือของผูเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดดวย ดังน้ันควรมีการสํารวจทัศนคติของผูเขารับ
การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ มีตอการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 เพื่อที่จะไดทราบวากระบวนการดําเนินการ
ดังกลาวสงผลตอผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
อย าง ไร  เ น่ืองจ ากทัศนคติ ของ   ผู เ ข ารั บการฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก
ต อค วาม สํ า เ ร็ จ ของ กร ะบวน การ ดํ า เ นิ น ง านต า ม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ถาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีทัศนคติที่ดี 
รับรูถึงวัตถุประสงคที่แทจริง เขาใจกระบวนการดําเนินงาน 
มีความพึงพอใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานแลว ก็จะทํา
ใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเกิดความ
เขาใจ ยอมรับ และไมหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก หากผู
เขารับการฟนฟูฯ เห็นคุณคาของพระราชบัญญัติฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ใหโอกาสเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดเขาสูกระบวนการ
บําบัดฟนฟูฯ โดย ไมตองถู กดําเ นินคดี  และ เ ม่ือผาน
กระบวนการฟนฟูฯ แลว ทําใหผูเขารับการฟนฟูฯ สามารถ 
ลดหรือเลิกการเสพติดได และพนจากความผิดที่ถูกกลาวหา
ก็จะสงผลตอการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 บรรลุผลตาม
เจตนารมณจากสภาพปญหาดังกลาวขางตน  ผู วิจัยซ่ึง
ปฏิบัติงานเก่ียวกับกลุมงานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมี
ความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อเสนอแนวทาง
กระบวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าชบัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ตอไป  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของ ผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด 
 2.  เพื่อเสนอแนะตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชขอมูลที่สําคัญจากหลาย
แหลงดวยกันอาทิระเบียบกฎหมายตาง ๆ ตําราเอกสารทาง
วิชาการที่เก่ียวของอีกทั้งยังทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบใน
เชิงลึกดวยการสัมภาษณ (In–depth Interview) รวมทั้ง
การ สั ง เกตปรากฏ การณที่ มี ผ ลกระทบตอทัศ นคติ
กระบวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าชบัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซ่ึงวิธีการศึกษา
สามารถพิจารณาในรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 ผูใหขอมูล 
 เ น่ืองจากการศึกษาครั้ง น้ี เปนงานวิจัยในเชิง
คุณภาพผูวิจัยจึงเนนการสัมภาษณในเชิงลึกจากผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant) อันจะเปนการตอบโจทยในการ
วิจัยซ่ึงในที่น้ีผูที่จะใหขอมูลไดประกอบดวยผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกระบวนการดําเนินงาน

 

ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 20 
คน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
มิติภายในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยจะ
เนนศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของเปนหลักแตทั้งน้ีก็จะมี
การสัมภาษณประกอบในบางประเด็นดังน้ันเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาในครั้งน้ี คือ 
 1.  แบบบันทึกขอมูลเอกสาร (Documentary) 
ซ่ึงไดจากการศึกษากฎหมายระเบียบประกาศรวมทั้งเอกสาร
ตําราขาวสารต าง  ๆ รวมถึง งาน วิจัยที่ เ ก่ี ย วข อง กับ
กระบวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าชบัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 2. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ ก่ึ ง มี โ ค ร ง ส ร า ง  (Semi 
Structured) โดยผูวิจัยจะวางโครงรางการสัมภาษณไว 
คราว ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ ทั้งน้ีจะมีการ
สัมภาษณในประเด็นอ่ืน ๆ หากประเด็นที่พูดคุยน้ันเปน
ประโยชนแกการศึกษาในงานวิจัยชิ้นน้ีโดยในแบบสัมภาษณ
จะเนนเรื่องทัศนคติตอกระบวนการดําเ นินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ปญหาและข อ เสนอแนะแนวทางแก ไขปญห าของ
กระ บวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าช บัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเ ก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจะ
สัมภาษณตามประเด็นคําถามที่กําหนดไวตามแบบสัมภาษณ
ตามจํานวนผูใหขอมูลที่กําหนดไวซ่ึงดําเนินการ ดังน้ี  
 1 .  แนะ นํ าต น เ องและ ชี้ แ จ ง ร ายละ เ อี ย ด
วัตถุประสงคของการสัมภาษณครั้งน้ี 
 2. ผูสัมภาษณขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ 
 3. ผูสัมภาษณเริ่มสัมภาษณดวยประเด็นทั่วไป
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองในการสัมภาษณ 
 4. ผู สัมภาษณ สัมภาษณในประเด็นนําถามที่
กําหนดไวในแบบสัมภาษณซ่ึงในขณะสัมภาษณสามารถถาม
ประเด็นที่ไมไดกําหนดไวในแบบสัมภาษณไดถาประเด็นน้ัน
มีสวนเก่ียวของกับเน้ือหาที่ตองการทราบตามความมุงหมาย
ของการวิจัยในครั้งน้ี 
 5. เ ม่ือการสัมภาษณเสร็จส้ินลงเก็บอุปกรณ    
ตาง ๆ กลาวขอบคุณและกลาวอําลา 
 6. ในขณะสัมภาษณมีการสังเกตอากัปกิริยาของ
ผูใหสัมภาษณดวยวาแสดงออกอยางไรเพื่อมาวิเคราะห 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอีกครั้งหน่ึง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพทั้งจากการศึกษาเอกสารการสัมภาษณเชิง
ลึกรวมทั้งการสังเกตแลวน้ันจะไดนําขอมูลที่ไดมาสรุป
สังเคราะหและวิเคราะหตามประเด็นที่ศึกษาดวยการสราง
ขอสรุปโดยใชหลักตรรกวิทยาโดยวิธีการแบบอุปนัย 
(Induction) (ชาย  โพธิสิตา.  2552 : 59 ; สุภางค        
จันทวานิช.  2549 : 205, 2552: 17) กลาวคือ การอาง
หลักเกณฑเหตุผลหรือการหาขอสรุปที่เริ่มตนดวยความรู
หรือขอสังเกตที่ไดจากการสังเกตคนพฤติกรรมปรากฏการณ 
ฯลฯ ที่จําเพาะเจาะจงเพียงจํานวนหน่ึงแลวจึงนําไปสูการหา
ขอสรุปที่อาจเปนหลักหรือเกณฑทั่วไปประกอบกับการ
วิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ซ่ึงจะได
พิจารณาวิเคราะหตามประเด็นที่ศึกษาดังน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 2. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา   
เสพติด พ.ศ. 2545 
  
สรุปผล 
 การศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของ ผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูวิจัยได
นําเสนอผลการศึกษาของผูใหขอมูลที่เปนผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกระบวนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 20 คน 
ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนิน 
งานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  1.1  ขั้นตอนการสอบสวน 
   1.1.1  ขอดีในขั้นตอนการสอบสวน 
   กอนที่จะเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูฯ ตาม
ระบบการบังคับบําบัดน้ีเปนการดําเนินการตามกฎหมาย
ของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545  ซ่ึ ง เ ปนการ เข าม าโด ยผลของกฎหมายและ
กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ น้ีมีวิธีการเขาสูการบังคับบําบัด
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ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 20 
คน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
มิติภายในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยจะ
เนนศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของเปนหลักแตทั้งน้ีก็จะมี
การสัมภาษณประกอบในบางประเด็นดังน้ันเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาในครั้งน้ี คือ 
 1.  แบบบันทึกขอมูลเอกสาร (Documentary) 
ซ่ึงไดจากการศึกษากฎหมายระเบียบประกาศรวมทั้งเอกสาร
ตําราขาวสารต าง  ๆ รวมถึง งาน วิจัยที่ เ ก่ี ย วข อง กับ
กระ บวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าชบัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 2. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ ก่ึ ง มี โ ค ร ง ส ร า ง  (Semi 
Structured) โดยผูวิจัยจะวางโครงรางการสัมภาษณไว 
คราว ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ ทั้งน้ีจะมีการ
สัมภาษณในประเด็นอ่ืน ๆ หากประเด็นที่พูดคุยน้ันเปน
ประโยชนแกการศึกษาในงานวิจัยชิ้นน้ีโดยในแบบสัมภาษณ
จะเนนเรื่องทัศนคติตอกระบวนการดําเ นินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ปญหาและ ข อ เสนอแนะแนวทางแก ไขปญห าของ
กระ บวนการ ดํ า เ นิ นง านต ามพร ะร าช บัญ ญัติ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเ ก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจะ
สัมภาษณตามประเด็นคําถามที่กําหนดไวตามแบบสัมภาษณ
ตามจํานวนผูใหขอมูลที่กําหนดไวซ่ึงดําเนินการ ดังน้ี  
 1 .  แนะ นํ าต น เ องและชี้ แ จ ง ร ายละ เ อี ย ด
วัตถุประสงคของการสัมภาษณครั้งน้ี 
 2. ผูสัมภาษณขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ 
 3. ผูสัมภาษณเริ่มสัมภาษณดวยประเด็นทั่วไป
เพื่อใหเกิดความเปนกันเองในการสัมภาษณ 
 4. ผู สัมภาษณ สัมภาษณในประเด็นนําถามที่
กําหนดไวในแบบสัมภาษณซ่ึงในขณะสัมภาษณสามารถถาม
ประเด็นที่ไมไดกําหนดไวในแบบสัมภาษณไดถาประเด็นน้ัน
มีสวนเก่ียวของกับเน้ือหาที่ตองการทราบตามความมุงหมาย
ของการวิจัยในครั้งน้ี 
 5. เ ม่ือการสัมภาษณเสร็จส้ินลงเก็บอุปกรณ    
ตาง ๆ กลาวขอบคุณและกลาวอําลา 
 6. ในขณะสัมภาษณมีการสังเกตอากัปกิริยาของ
ผูใหสัมภาษณดวยวาแสดงออกอยางไรเพื่อมาวิเคราะห 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอีกครั้งหน่ึง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพทั้งจากการศึกษาเอกสารการสัมภาษณเชิง
ลึกรวมทั้งการสังเกตแลวน้ันจะไดนําขอมูลที่ไดมาสรุป
สังเคราะหและวิเคราะหตามประเด็นที่ศึกษาดวยการสราง
ขอสรุปโดยใชหลักตรรกวิทยาโดยวิธีการแบบอุปนัย 
(Induction) (ชาย  โพธิสิตา.  2552 : 59 ; สุภางค        
จันทวานิช.  2549 : 205, 2552: 17) กลาวคือ การอาง
หลักเกณฑเหตุผลหรือการหาขอสรุปที่เริ่มตนดวยความรู
หรือขอสังเกตที่ไดจากการสังเกตคนพฤติกรรมปรากฏการณ 
ฯลฯ ที่จําเพาะเจาะจงเพียงจํานวนหน่ึงแลวจึงนําไปสูการหา
ขอสรุปที่อาจเปนหลักหรือเกณฑทั่วไปประกอบกับการ
วิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ซ่ึงจะได
พิจารณาวิเคราะหตามประเด็นที่ศึกษาดังน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 2. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา   
เสพติด พ.ศ. 2545 
  
สรุปผล 
 การศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของ ผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูวิจัยได
นําเสนอผลการศึกษาของผูใหขอมูลที่เปนผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกระบวนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 20 คน 
ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาทัศนคติตอกระบวนการดําเนิน 
งานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  1.1  ขั้นตอนการสอบสวน 
   1.1.1  ขอดีในขั้นตอนการสอบสวน 
   กอนที่จะเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูฯ ตาม
ระบบการบังคับบําบัดน้ีเปนการดําเนินการตามกฎหมาย
ของพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545  ซ่ึ ง เ ปนการ เข าม าโด ยผลของกฎหมายและ
กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ น้ีมีวิธีการเขาสูการบังคับบําบัด
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อยูหลายวิธี เชน การตั้งดานของพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจ
คนหาสารเสพติดในรางกายและการตรวจหาการกระทําผิด
กฎหมายในลักษณะอ่ืนที่เปนความผิดอาญาทั่วไป เม่ือ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบพบลักษณะของผู
ตองสงสัยอันควรเชื่อไดวามีพฤติกรรมในการเก่ียวของกับยา
เสพติด พนักงานสอบสวนจะทําการตรวจปสสาวะเพื่อหา
สารเสพติดในรางกาย กระบวนการน้ีจึงเปนกระบวนการ
แรกที่จะเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูฯ ตามผลของ
กฎหมาย เม่ือพนักงานสอบสวนตรวจพบสารเสพติดใน
รางกายก็จะสงตัวผูตองหาใหกับพนักงานสอบสวนเพื่อทํา
การสงฟองตอศาลภายใน 48 ชั่วโมง และหากกรณีที่อายุไม
ถึง 18 ป จะตองนําตัวผูตองหาสงศาลภายใน 24 ชั่วโมง 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการสอบสวน 
พบวา ผู เสพยาเสพติด มีทัศนะคติที่ดีตอขั้นตอนการ
สอบสวนตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา    
เสพติด พ.ศ. 2545 โดยไดรับการปฏิบัติ คําชี้แจงการจับกุม
จากพนักงานสอบสวนวาตนเองไดกระทําความผิดอยางไร 
ซ่ึงผูกระทําความผิดมีทัศนะคติที่ดีตอขั้นตอนการจับกุมและ
การสอบสวนโดยไดรบัการปฏิบัติดวยความเปนธรรม 
   1.1.2  ขอเสียในขั้นตอนการสอบสวน 
    1)  ตํารวจใชหลักฐานในการจับกุมยังไม
เหมาะสม บางกรณ ี
    2)  ตํารวจปฏิบัติตอผูตองหาในคดียาเสพติด
ดวยความรุนแรงและใชถอยคําที่หยาบคาย 
    3)  ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนใหความ
เปนธรรมแกผูถูกจับกุมทุกคนไมเทาเทียมกัน 
    4)  ดําเนินการฝากขังดวยระยะเวลาที่นาน
เกินไปสําหรับบางคน 
  1.2  ขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพหรือการ
ติดยาเสพติด 
   1.2.1  ขอดีในขั้นตอนการตรวจพิสูจนการ
เสพหรือการติดยาเสพติด 
  ภายหลังจากที่สงตัวผูตองหาฟองตอศาลภายใน
ระยะเวลาดังกลาวแลว พนักงานสอบสวนก็จะนําตัว
ผูตองหามาที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อเขาสู
กระบวนการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ภายใน 15 วัน แตหากพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจ
พิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดยังไมแลวเสร็จภายใน 
15 วัน สามารถขอขยายระยะเวลาการตรวจพิสูจนการเสพ
หรือการติดยาเสพติดออกไปไดอีกไมเกิน 30 วัน รวม
ระยะเวลาดําเนินการแลวไมเกิน 45 วัน ซ่ึงกระบวนการ

ดังกลาวเปนกระบวนการตรวจพิสูจนฯเพื่อตรวจพิสูจนวาผู
เขารับการตรวจพิสูจนมีพฤติกรรมในการเก่ียวของกับยาเสพ
ติดอยางไร และมีปริมาณการเสพมากนอยเพียงใด พนักงาน
เจาหนาที่จะทําการจัดทําบันทึกประวัติสวนตัว นิสัยและ
ความประพฤติ ประวัติและพฤติกรรมในการเก่ียวของกับยา
เสพติดใหโทษ ประวัติการกระทําความผิด รวมถึงสภาพ
ความผิดและพฤติการณแหงคดีเพื่อจะไดสรุปผลการจําแนก
ของผู เขารับการตรวจพิสูจนตอคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด  
   สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดรอยเ อ็ดจะ
กําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยู  3 
แผนการฟนฟูฯ คือ 1) แบบควบคุมตัวเขมงวดและไม
เขมงวด เปนเวลา 120 วัน จากน้ันใหมารายงานตัวเดือนละ 
1 ครั้ง เปนเวลา 60 วัน หามเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษ
ทุกชนิดและยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เก็บปสสาวะเพื่อ
ตรวจ 2) แบบผูปวยนอกที่สถานพยาบาลใกลบาน เปนเวลา 
120 วัน จากน้ันใหมารายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 
60 วัน หามเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษทุกชนิดและ
ยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เก็บปสสาวะเพื่อตรวจ และ 3) 
ในโปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติ เปนเวลา 180 วัน 
รายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่ 1 เดือน/ครั้ง เม่ือไดขอมูล
ดังกลาวแลวพนักงานเจาหนาที่ก็จะสรุปความเห็นสงให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัด
รอยเอ็ดเพื่อพิจารณากําหนดแผนการฟนฟูฯ ดังกลาวขางตน
ตอไป  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการตรวจ
พิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดพบวาผูเขารับการตรวจ
พิสูจนมองวากระบวนการตรวจพิสูจนน้ีเปนกระบวนการที่
รวดเร็ว มีประโยชนตอตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนฯและ
ไดรับการปฏิบัติอยางดีจากพนักงานเจาหนาที่ถือเสมือนวา
ตัวเองเปนผูปวยตามกฎหมายน้ี 
   1.2.2  ขอเสียในขั้นตอนการตรวจพิสูจนการ
เสพหรือการติดยาเสพติด 
    1) พนักงานเจาหนาที่ไมใหคําแนะนําหรือ
ความรูเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน เน่ืองจากบางครั้ง
ปริมาณคดีที่เขามาพรอมกันมีจํานวนมากทําใหไมสามารถ
ใหคําแนะนําผูเขารับการตรวจพิสูจนไดทุกราย ทําใหผูเขา
รับการตรวจพิสูจนไมเขาใจในกระบวนการตรวจพิสูจนฯ 
    2) พนักงานเจาหน าที่ ไม ชี้ แจง วิ ธีการ 
วัตถุประสงค วิธีการตรวจพิสูจน 
    3) ไมทราบระยะ เวลาในขั้ นตอนการ
ดําเนินงานของการตรวจพิสูจน  
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    4) พ นั ก ง า น เ จ า ห น า ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ
ควบคุมดูแลผูเขารับการตรวจพิสูจนไดทั่วถึง 
    5) สถานที่ เพื่อควบคุมตั วในการตรวจ
พิสูจนอยูห างไกลและไมสะดวกสบายในการเดินทาง 
เน่ืองจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ดไมมีสถานที่
รองรับตองนําตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนฯไปฝากขังไวที่
สถานที่ควบคุมตัวและสถานที่ เพื่อการตรวจพิสูจนอยูที่
เรือนจําชั่วคราวโคกคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ และทําใหตอง
เสียเวลาในการเดินทางนาน 
    6) พนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจ
พิสูจนสรุปความเห็นแนวทางการฟนฟูฯ ไมถูกตอง มีอคต ิ
  1.3  ขั้นตอนการชะลอการฟองศาลดําเนินคด ี
   1.3.1  ขอดีของระบบบังคับบําบัดในขั้นตอน
การชะลอการฟองศาลดําเนินคด ี
   ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ มีคํา
วินิจฉัยและกําหนดแผนการฟนฟูฯ แลว พนักงานเจาหนาที่
จะสงคําวินิจฉัยตามแผนการฟนฟูฯ ดังกลาวขางตนใหแก
พนักงานสอบสวนเพื่อที่จะใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สงคําวินิจฉัยพรอมสํานวนการสอบสวนจับกุมในเบื้องตน
ใหกับพนักงานอัยการเพื่อชะลอการฟองศาลดําเนินคดีผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนกวาจะไดรับแจง
ผลการฟนฟูฯ เพื่อยุติการฟองตัวผูเขารับการฟนฟูฯ ตาม
กฎหมายตอไป 
   จากผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการ
ชะลอการฟองศาลดําเนินคดี พบวา ผูเขารับการฟนฟูฯ มี
ทัศนะคติที่ดีตอขั้นตอนน้ี เน่ืองจากผูเขารับการฟนฟูฯ ได
มองวากระบวนการน้ีเปนการใหโอกาสที่จะพิสูจนตนเองใน
การแกไขปรับปรุงตนไมใหหวนกลับไปเก่ียวของกับยาเสพ
ติดใหโทษไดอีก และทําใหไดคิดทบทวนในส่ิงที่เคยกระทํา
ผิดมากอน ทําใหตัวผูเขารับการฟนฟูฯ ไมตองเสียเวลาไป
ขึ้นศาลดําเนินดีตามกฎหมายอาญาทั่วไป  
   1.3.2  ขอ เ สียของระบบบั งคับบํ าบั ด ใน
ขั้นตอนการชะลอการฟองศาลดําเนินคด ี
   ปญหาที่พบในขั้นตอนน้ี คือ ผู เข ารับการ
บําบัดฟนฟูฯ ไมสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมการบําบัด
ฟนฟูฯ ได เน่ืองจาก ผูเขารับการฟนฟูฯ สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไปและไปทํางานตามจังหวัดตาง ๆ ซ่ึงอยู
ตางถิ่น ทําใหตองเสียโอกาสและไมสามารถมารายงานตัว
เขารับการฟนฟูฯ ได จึงทําใหระยะเวลาของการชะลอการ
ฟองศาลตองยื่นออกไป หรือบางครั้งก็ไมสามารถปฏิบัติตาม
แผนการฟนฟูฯ ไดทําใหพนักงานเจาหนาที่ตองสงเรื่องการ

บําบัดคืนพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
อาญาตอไป 
  1.4 ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   1.4.1  ขอดีของระบบบังคับบําบัดในขั้นตอน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
   ภายหลังจากที่ผูเขารับการฟนฟูฯ ไดรับทราบ
แผนการบําบัดฟนฟูฯ จากพนักงานเจาหนาที่แลว ใน
โปรแกรมของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด โดยให
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบไมควบคุม
ตัวเปนเวลา 180 วัน โดยวัด (วิถีพุทธ) เปนเวลา 60 วัน ที่
วัดปาหนองโมงบูรพาราม อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 
จากน้ันใหมารายงานตัว 1 เดือน/ครั้ง เปนเวลา 120 วัน 
หามเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษทุกชนิดและยินยอมให
พนักงานเจาหนาที่เก็บปสสาวะเพื่อตรวจ ซ่ึงผูเขารับการ
ฟนฟูฯ ที่เขาสูกระบวนการดังกลาวน้ีมีความยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามแผนการบําบัดฟนฟูฯ และเขาใจในขั้นตอนการบําบัด
ฟนฟูฯ ตามโปรแกรมการบําบัดฟนฟูฯ ที่ตัวเองไดรับทราบ 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาผูเขารับการฟนฟูฯ สวน
ใหญมีทัศนะคติที่ดีตอแผนการบําบัดฟนฟูฯ โดยมองวา
กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ น้ีเปนระบบการบังคับบําบัดที่ดี
และมีระยะเวลาเหมาะสมตอการปฏิบัติตามแผนการฟนฟูฯ 
โดยผูเขารับการฟนฟูฯ มีความคิดเห็นคลายคลึงกันวาใน
สวนของการเขาคาย โดยวัด (วิถีพุทธ) 60 วัน น้ัน นาน
เกินไป นาจะมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 เดือน 
เน่ืองจากวาหากกิจกรรมการเขาคายยาวนานออกไปก็จะทํา
ใหไมมีอาชีพเปนกิจจะลักษณะและหางานทําไดยากขึ้น ซ่ึงผู
เขารับการฟนฟูฯ ทุกคนก็พรอมที่จะใหความรวมมือและ
ปฏิบัติตามแผนการบําบัดฟนฟูฯ เปนอยางดี 
   1.4.2  ขอ เ สียของระบบบั งคับบํ าบั ด ใน
ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
    1) พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ค ว ร มี ก า ร
ประสานงานกับศนูยฟนฟูฯ เปนระยะ ๆ  
    2)  ศูนยฟนฟูฯ ควรมีการจัดปฐมนิเทศผูเขา
รับการฟนฟูฯ ที่เขาใหม 
    3)  การประเมินผูเขารับการฟนฟูฯ ยังไม
ถูกตองเหมาะสม 
    4)  การพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลา
การฟนฟูฯ ยังไมเปนธรรม และมีความถูกตองเหมาะสม 
    5)  ไมเขาใจใน พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 
    6)  โปรแกรมการฟนฟูฯ ไมเหมาะสม 
    7)  สถานที่ในการฟนฟูฯ ไมมีความสะดวก 
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 2. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 
  2.1  ขั้นตอนการสอบสวน  
  ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงที่พบในขั้นตอนน้ี 
คือ 1) ตํารวจควรใชหลักฐานยืนยันในการจับกุมให
เหมาะสม 2) ควรใชผลตรวจปสสาวะสีมวงเปนหลักฐานที่
เพียงพอในการสงฟองผูเสพยาเสพติด 3)  ตํารวจควรปฏิบัติ
ตอผูตองหาคดียาเสพติดทุกคนเสมือนผูปวย 4) ตํารวจควร
ใหความเปนธรรมกับผูถูกจับกุมทุกคนอยางเทาเทียมกัน 5) 
การจับกุมยาเสพติดควรจับไดในขณะที่เสพจริง 6) ตํารวจ
จับกุมเพราะผูน้ันไดกระทําความผิดจริงในขณะเสพยาเสพ
ติด 7) พนักงานสอบสวนควรนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 
48 ชั่วโมง หากผูตองหาอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองสง
ภายใน 24 ชั่วโมง 
  2.2  ขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพหรือการ
ติดยาเสพติด  
  ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงที่พบในขั้นตอนน้ี 
คือ 1) ศาลควรส่ังใหตรวจพิสูจนโดยดูจากสํานวนการ
สอบสวนเปนหลัก 2) ศาลส่ังใหตรวจพิสูจนคดียาเสพติดโดย
ไมตองสืบพยาน 3) พนักงานเจาหนาที่ควรใหคําแนะนําหรือ
ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน 4) พนักงาน
เจาหนาที่ควรชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการ ประโยชน ที่จะ
ไดรับจากการตรวจพิสูจน 5) การตรวจพิสูจนตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 6) เจาหนาที่สามารถ
ควบคุมดู แล ผู เ ข ารั บการตรวจพิ สู จน ได อย า งทั่ วถึ ง
ตลอดเวลา 7) พนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานตรวจพิสูจน
สรุปความเห็น แนวทางการฟนฟูฯ ไดถูกตองตามความเปน
จริงและปราศจากอคต ิ
  2.3  ขั้นตอนการชะลอการฟองศาลดําเนินคด ี
  ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงที่พบในขั้นตอนน้ี 
คือ การควบคุมดูแลผูเขารับการบําบัดฟนฟูฯ อยางใกลชิด
เน่ืองจากวาในบางกรณีผูเขารับการฟนฟูฯ ที่ปฏิบัติตาม
แผนการบําบัดฟนฟูฯ บางสวนแลวแตยังไมครบตาม
กระบวนการฟนฟูฯ โดยอาจจะกลับไปเก่ียวของกับยาเสพ
ติดและเสพยาเสพติดใหมเปนเหตุใหถูกจับกุมดําเนินก็อาจมี
การเปล่ียนโปรแกรมในการบําบัดฟนฟูฯ ได ซ่ึงสามารถสรุป
ในขั้นตอนการชะลอการฟองศาลดําเนินคดีไดดังน้ี 1) หาก
กรณียาเสพติดไมมีการฟนฟูฯ อัยการส่ังยื่นฟองตอศาลทันที 
2) หากกรณียาเสพมีการฟนฟูฯ อัยการจะชะลอการฟอง
ระหวางการฟนฟูฯ 3) หากผลการฟนฟูฯ ไมเปนที่พอใจ 

อัยการส่ังยื่นฟองตอศาล และ 4) หากผลการฟนฟูฯ เปนที่
พอใจ อัยการส่ังไมฟองและยุติการดําเนินคด ี
  2.4 ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงที่พบในขั้นตอนน้ี 
คือ 1) พนักงานคุมประพฤติควรมีการประสานงานกับศูนย
ฟนฟูฯ เปนระยะ  ๆ 2) ศูนยฟนฟูฯ ควรจัดให มีการ
ปฐม นิ เทศ ผู เ ข า รั บการ ฟ นฟู ฯ  ที่ เ ข า ใหม  3 )  คณ ะ 
อนุกรรมการควรมีการพจิารณาลดหรือขยายระยะเวลาการ
ฟนฟูฯ ไดตามความเหมาะสม 4) การดําเนินงานตาม พรบ.
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ชวยลดจํานวนผู
ติดยาเสพติดได 5) ผูเขารับการฟนฟูฯ เห็นคุณคาของ พรบ.
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ใหโอกาสเขา
รับการฟนฟูฯ และ 6) การบําบัดใหผลเปนที่พอใจ ผูเขารับ
การฟนฟูฯ สามารถลด เลิกการเสพยาเสพติด และพนการ
ฟนฟูฯ  
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด สรุปไดดังน้ี 
 1. ผลการ ศึ กษ าทั ศ นคติ ต อ กร ะบวนกา ร
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 ผู ให ข อ มูลปร ะกอบด วย ผู เ ข ารั บการ ฟ นฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกระบวนการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 20 คน ผู
เขารับการฟนฟูฯ มีทัศนะคติที่ดีคือ 1) ขั้นตอนการสอบสวน
การศึกษากระบวนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ของผูบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในขั้นตอนการสอบสวน เม่ือ
ตํารวจไดดู ลักษณะที่นาสงสัยของผูตองหาวากระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด คือ เสพ เสพและครอบครอง 
เสพและครอบครองเพื่อจําหนาย เสพและจําหนาย เม่ือ
ตํารวจไดทําการจับกุมผูตองหาและผูตองหาไมไดอยูใน
ระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเปนฐานที่มีโทษ
จําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของ
ศาลใหตํารวจนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง หาก
ผูตองหาอายุไมเกิน 18 ป ใหนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 
24 ชั่วโมงนับแตผูตองหาเดินทางถึงที่ทําการของตํารวจ 
เพื่อใหศาลพิจารณามีคําส่ังใหดําเนินการตรวจพิสูจน หาก
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ศาลมีคําส่ังใหดําเนินการตรวจพิสูจนใหตํารวจหรือพนักงาน
อัยการไมตองดําเนินการฝากขังหรือขอผัดฟองตามกฎหมาย
และเม่ือศาลที่มีเขตอํานาจไดใชดุลยพินิจส่ังใหดําเนินการ
ตรวจพิสูจนตามกฎหมายน้ีใหศาลพิจารณาสงตัวไปควบคุม
เพื่อตรวจพิสูจนที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน หรือสถานที่เพื่อการควบคุมตัว
ที่รัฐมนตรีประกาศแลวใหศาลแจงคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ จะมีคําส่ัง
แจงใหดําเนินการตรวจพิสูจนไปยังสํานักคุมประพฤติให
ดําเนินการตรวจพิสูจน 2) ขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพ
หรือการติดยาเสพติดตํารวจไดสงตัวผูตองหามาตรวจพิสูจน
การเสพหรือติดยาเสพติดตามคําส่ังศาลมาที่สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดรอยเ อ็ดและไดรับตัวผูตองหาไวแลว 
พนักงานเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการ
กระทําความผิด สภาพแวดลอมทั้งปวงของผู น้ัน และ
ดําเนินการตรวจพิสูจนใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแต
วันที่รับตัวผูน้ันไวแตหากดําเนินการตรวจพิสูจนยังไมแลว
เสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปอีกไดไมเกิน 30 วัน 
รวมแลวไมเกิน 45 วัน 3) ขั้นตอนการชะลอการฟองศาล
ดําเนินคดีพนักงานอัยการไดรับการแจงผลการตรวจพิสูจน
ผูตองหาเ ก่ียวกับการเสพหรื อการติดยา เสพติดแล ว 
พนักงานอัยการจะมีหนาที่ดังน้ีคือกรณีผลการตรวจพิสูจน
ปรากฏวาผูตองหาเปนผู เสพหรือติดยาเสพติดพนักงาน
อัยการตองมีคําส่ังชะลอการฟองไวจนกวาจะไดรับแจงผล
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกรณีการตรวจพิสูจนไม
ปรากฏผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดพนักงานอัยการ
ตองส่ังฟองและสงตัวผูน้ันดําเนินคดีตอไปกรณีผูตองหาน้ัน
เปนผูไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
กฎหมายน้ี พนักงานอัยการตองส่ังฟอง และดําเนินคดีกับผู
น้ันตอไป โดยตองแจงใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดทราบและกรณีผูตองหาน้ันไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว แตผลการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจพนักงานอัยการตองพิจารณา
และส่ังฟองและส่ังตัวผูน้ันดําเนินคดีตอไป 4) ขั้นตอนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูเขารับการตรวจพิสูจนที่
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวา
เปนผูติดยาเสพติด ผูน้ันจะตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เปนเวลาไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และหากผลการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดไมเปนที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯสามารถขยายเวลา

ออกไปไดอีกก่ีครั้งก็ได โดยครั้งหน่ึงไมเกิน 180 วัน และ
รวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกิน 3 ป นับตั้งแตวันที่ถูกสงตัว
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เสาวรักษ  ป ล่ังเกียรติยศ (2547)  เรื่อง 
“ทัศนคติตอกระบวนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว) ตอการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545” ที่พบวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยา เสพติด มีทั ศนคติ เห็นด วยกับการดํา เ นินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของตํารวจและพนักงานสืบสวนโดยเห็นวานโยบายกวาด
ลางยาเสพติดอยางจริงจังเปนเรื่องที่ดี แตการจับกุมผูตองหา
คดียาเสพติดแตละรายน้ันจําเปนตองมีหลักฐานที่เพียงพอ 
และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดถูกจับกุม
เพราะกระทําผิดจริง อยางไร ก็ตามผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังคงเห็นวาตํารวจไมไดจับกุมผู
เสพยาเสพติดทกุคน 
 สําหรับทัศนะคติในดานลบของผูเขารับการฟนฟูฯ 
คือ ปญหาในขั้นตอนการสอบสวนไดดังน้ี 1) ตํารวจยังใช
หลักฐานในการจับกุมยังไมเหมาะสมบางกรณี 2) ตํารวจ
ปฏิบัติตอผูตองหาในคดียาเสพติดดวยความรุนแรงและใช
ถอยคําที่หยาบคาย 3) ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนให
ความเปนธรรมแกผูถูกจับกุมทุกคนไมเทาเทียมกัน และ 4) 
ดําเนินการฝากขังดวยระยะเวลาที่นานเกินไปสําหรับบางคน 
ปญหาในขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพ
ติด 1) พนักงานเจาหนาที่ ไมใหคํ าแนะนําหรือความรู
เก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน 2) พนักงานเจาหนาที่ไม
ชี้แจงวิธีการ วัตถุประสงค วิธีการตรวจพิสูจน 3) ไมทราบ
ระยะเวลาในขั้นตอนการดําเนินงานของการตรวจพิสูจน 4) 
พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมดูแลผูเขารับการตรวจ
พิสูจนไดทั่วถึง 5) สถานที่เพื่อควบคุมตัวในการตรวจพิสูจน
อยูหางไกลและไมสะดวกสบายในการเดินทาง และ 6) 
พนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจพิสูจนสรุปความเห็น
แนวทางการฟนฟูฯ ไมถูกตองมีอคติ ปญหาในขั้นตอนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 1) พนักงานคุมประพฤติ  
ไมมีการประสานงานกับศูนยฟนฟูฯ เปนระยะ ๆ 2) ศูนย
ฟนฟูฯ ไมมีการจัดปฐมนิเทศผูเขารับการฟนฟูฯ ที่เขาใหม 
3) การประเมินผูเขารับการฟนฟูยังไมถูกตองเหมาะสม 4) 
การพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟนฟูฯ ยังไมเปน
ธรรมและมีความถูกตองเหมาะสม 5) ไมเขาใจใน พ.ร.บ.
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 6) โปรแกรม
การฟนฟูฯ ไมเหมาะสม และ 7) สถานที่ในการฟนฟูฯ ไมมี
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ความสะดวกซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวีระพันธ ณ 
ลําปาง เรื่อง “ปญหาในขั้นตอนการตรวจพิสูจน” ปญหาที่
พบคือ ระยะเวลาดังกลาวเจาหนาที่ตองสอบปากคําผูเขารับ
การตรวจพิสูจนเก่ียวกับประวัติภูมิหลังทางสังคม พฤติกรรม
การกระทําความผิดและสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูเขารับ
การตรวจพิสูจน สอบปากคําของผูปกครองหรือพยาน การ
ไปตรวจสภาพแวดลอมของที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่
เก่ียวของกับผูเขารับการตรวจพิสูจนใหแลวเสร็จ ในการ
ตรวจพิสูจนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดจะเปนผูพิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผู
เ สพหรื อ ผู ติ ดย า เ สพติด และ กําหนดแผนการฟ นฟู
สมรรถภาพจากรายงานของเจาหนาที่และกอนที่จะเขารับ
การตรวจพิ สูจน เ จาหน าที่ทุ กคนตอง มีการชี้แจง ใน
รายละเอียดตาง ๆ ของการตรวจพิสูจนเพื่อใหผูเขารับการ
ตรวจพิสูจนทราบดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ ปล่ังเกียรติ(2546) เรื่อง “ทัศนะของผูเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว) ตอการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545” ที่พบวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยา เ สพติด มีทั ศนะ เห็ นด วย กับการดํ า เ นิ นง านตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
โด ย เห็ น ว า อั ยการค วรร อผลการ วิ นิจฉั ยของคณ ะ 
อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกอนทําการส่ัง
ฟองและหากผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่นา
พอใจ ควรส่ังไมฟองและยุติการดําเนินคดี ในการวินิจฉัยผล
การฟนฟูควรมีเกณฑในการใชดุลยพินิจใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
 2. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของผูบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 ในขั้นตอนการสอบสวน 1) ตํารวจควรใช
หลักฐานยืนยันในการจับกุมที่เหมาะสม 2) ควรใชผลตรวจ
ปสสาวะสีมวงเปนหลักฐานที่เพียงพอในการสงฟองผูเสพยา
เสพติด 3) ตํารวจควรปฏิบัติตอผูตองหาคดียาเสพติดทุกคน
เสมือนผูปวย 4) ตํารวจควรใหความเปนธรรมกับผูถูกจับกุม
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน 5) ควรจับกุมผูเสพยาเสพติดได
ขณะที่เสพจริง 6) ตํารวจควรจับกุมเพราะไดกระทําความผิด
จริง 7) พนักงานสอบสวนควรนําตัวผูตองหาไปศาลภายใน 
48 ชั่วโมง หากผูตองหาอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ตองสง
ภายใน 24 ชั่วโมง ในขั้นตอนการตรวจพิสูจนการเสพหรือ
การติดยาเสพติด 1) ศาลควรส่ังใหตรวจพิสูจนโดยดูจาก
สํานวนการสอบสวนเปนหลัก 2) ศาลควรส่ังใหตรวจพิสูจน

คดียาเสพติดโดยไมตองสืบพยาน 3) พนักงานเจาหนาที่ควร
ใหคําแนะนําหรือใหความรูเก่ียวกับกระบวนการตรวจพิสูจน 
4) พนักงานเจาหนาที่ควรชี้แจงวัตถุประสงค วิ ธีการ 
ประโยชน ที่จะไดรับจากการตรวจพิสูจน 5) การตรวจ
พิสูจนตองดําเ นินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 6) 
เจาหนาที่ควรควบคุมดูแลผูเขารับการตรวจพิสูจนใหทั่วถึง
ตลอดเวลา และ 7) พนักงานเจาหนาที่ควรจัดทํารายงาน
ตรวจพิสูจนสรุปความเห็นแนวทางการฟนฟูฯ ไดถูกตองตาม
ความเปนจริง และปราศจากอคติ ในขั้นตอนการชะลอการ
ฟองศาลดําเนินคดีคือพนักงานเจาหนาที่ควรควบคุมดูแลผู
เขารับการบําบัดฟนฟูฯ อยางใกลชิด 1) หากกรณียาเสพติด
ไมมีการฟนฟูฯ อัยการส่ังยื่นฟองตอศาลทันที 2) หากกรณี
ยาเสพมีการฟนฟูฯ อัยการจะชะลอการฟองระหวางการ
ฟนฟู 3) หากผลการฟนฟูฯ ไมเปนที่พอใจ อัยการส่ังยื่นฟอง
ตอศาล 4) หากผลการฟนฟูฯ เปนที่พอใจ อัยการส่ังไมฟอง
และยุติการดําเนินคดี และในขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติ ด ย า เสพติ ด  1 )  พ นักง านคุ มป ร ะพฤติ ค วร มี ก า ร
ประสานงานกับศูนยฟนฟูฯ เปนระยะ ๆ 2) ศูนยฟนฟูฯ 
ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศผูเขารับการฟนฟูฯ ที่เขาใหม 3) 
คณะ  อนุกรรมการควรมีการพิจารณาลดหรือขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูฯ ไดตามความเหมาะสม 4) การ
ดําเนินงานตาม พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ชวยลดจํานวนผูติดยาเสพติดได 5) ผูเขารับการฟนฟู
ฯ เห็นคุณคาของพรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 ที่ใหโอกาสเขารับการฟนฟูฯ และ 6) การบําบัดใหผล
เปนที่พอใจ ผูเขารับการฟนฟูฯ สามารถลด เลิกการเสพยา
เสพติด และพนการฟนฟู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ ปล่ังเกียรติยศ (2547) เรื่อง “ทัศนะของผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติด (ลาดห ลุมแกว )  ตอการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545” ที่พบวาผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดมีทัศนะในทางเห็นดวยกับการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ของตํารวจและพนักงานสอบสวน โดยเห็นวานโยบายการ
กวาดลางยาเสพติดอยางจริงจังเปนเรื่องที่ดี แตการจับกุม
ผูตองหาคดียาเสพติดแตละรายน้ันจําเปนตองมีหลักฐานที่
เพียงพอ และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดถูก
จับกุมเพราะกระทําผิดจริง อยางไรก็ตามผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังคงเห็นวาตํารวจไมไดจับกุมผู
เสพยาเสพติดทุกคน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. ปญหาดานสถานฟนฟูฯ คือ สถานฟนฟูฯ ไม
เพียงพอเน่ืองจากงบประมาณที่ไดรับนอย ทําใหไมสามารถ
สงผูเขารับการฟนฟูฯ เขารับการฟนฟูฯ ไดเหมาะสมตาม
โปรแกรมฟนฟูฯ ทําใหแตละบุคคลที่เขารับการฟนฟูฯ ไมได
รับการบําบัดดวยวิธีที่ถูกตองและเหมาะสม 
  2. สํานักงานคุมประพฤติทุกแหงควรเก็บขอมูล
เชิงสถิติของผูเขารับการตรวจพิสูจนและวินิจฉัยวาใหเขารับ
การฟนฟูฯ ทั้งแบบเขมงวดและไมเขมงวด 
  3.  ในขั้นตอนการสอบสวนควรปรับปรุง
ขั้นตอนการจับกุมโดยตองมีหลักฐานที่แนชัด มีเครื่องมือใน
การตรวจปสสาวะที่มีประสิทธิภาพ ตํารวจทําหนาที่อยาง
เปนธรรมและเทาเทียม ในขั้นตอนการตรวจพิสูจนศาลควร
ใหมีการสืบพยานเพิ่มเติมและไมควรดูสํานวนการสอบสวน

เพียงอยางเดียว ควรขยายสถานที่ในการตรวจพิสูจนเพิ่ม
มากขึ้น ขั้นตอนการชะลอการฟองศาลดําเนินคดีควรมี
หลักเกณฑที่เปนมาตรฐานในการวินิจฉัยวาผลเปนที่นา
พอใจหรือไม ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ควรประเมินพฤติกรรมเปนระยะจนกระทั่งครบกําหนด 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวและไม
ควบคุมตัวเพื่อจะไดทราบถึงขอดีและขอเสียจนนําไปสูการ
พัฒนาขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่
เหมาะสมตอไป 
  2. ควรมีการศึกษาถึงพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในแงของขอดีและ
ขอเสียในการนํามาปฏิบัต ิ
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การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคดิบนอปุกรณเคลื่อนที ่
A Development of Think Pair Share Learning System Using Mobile Learning 

 

พิทักษ พลคชา*   
ดร.สมคิด แซหล*ี* 

 ดร.กฤช สินธนะกุล*** 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาและหา
คุณภาพของระบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดบน
อุปกรณเคล่ือนที่ โดยไดดําเนินการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนตามขั้นตอนการออกแบบการสอน ADDIE เปน
กรอบแนวคิดดําเนินงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ที่มีคุณสมบัติดังน้ี 1) ตําแหนง
ทางวิชาการหรือสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก และ 2) 
สําเร็จการศึกษาสาขาดานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง ใช วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ระบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ และ 2) แบบสอบถาม
ความเห็น ผู เ ชี่ ย วชาญสําหรับ การประ เ มินคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอระบบ
อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.51) เม่ือพิจารณา
รายดานพบวาดานความสะดวกในการใชระบบ ( x = 4.69, 
S.D.=0.47) ดานการตอบสนองตอความตองการของผูใช 
( x = 4.66, S.D. = 0.49) ดานการตรวจสอบและความ
ปลอดภัยในการใชงานระบบ ( x = 4.64, S.D. =0.49)  และ
ดานความรวดเร็วในการทํางานของระบบ ( x =4.60, 
S.D.=0.51) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซ่ึงแสดงให
เห็นวาระบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณ
เคล่ือนที่มีคุณภาพมากที่สุด สามารถนําไปใชจัดการเรียน
การสอนได 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 
develop and to find the quality of a think pair 
share learning system using mobile learning.  
The development process was the ADDIE Model 
instructional design framework. The sample in this 
research was 5 experts with following qualification: 
1) associate professor; assistant professor or 
doctoral degree; and 2) graduated in technology 
and communication; computer education; 

information technology. The purposive sampling 
was used to select the sample of this study. The 
tools used for this research consisted of 1) Think 
pair share learning system using mobile learning; 
and 2) Questionnaires. The results showed that; 
the overall system quality was very high ( x =4.60, 
S.D.=0.51). When consider each aspect, the 
convenience of use of the system ( x =4.69, 
S.D.=0.47). The functional requirement test 
( x =4.66, S.D.=0.49). The security test ( x =4.64, 
S.D.=0.49). The function speed of the system 
( x =4.60, S.D.=0.51) was very high. The results of 
the study were evaluated think pair share learning 
using mobile learning on all aspects was very high, 
this shows that the system is a quality learning 
system which can be used in teaching. 
  

คําสําคัญ  : ระบบการเรียนการสอน, เพื่อนคูคิด,  
  อุปกรณเคล่ือนที่ 
Keywords : Learning system, Think Pair Share,  
   Mobile Learning. 
 

บทนํา  
 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร 
ไดเปนพื้นฐานสําคัญในการใชดํารงชีวิตของมนุษย โดย 
เฉพาะดานการศึกษา ซ่ึงเปนส่ิงที่ สําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีโอกาสไดเรียนรูใหทันตอเหตุการณและ
ความเจริญกาวหนาในอนาคตและสนับสนุนการเรียนรูสู
ศตวรรษที่ 21 ชวยสงเสริมการเรียนรูอยางไรขอบเขต และ
เทคโนโลยีการส่ือสารทําใหทุกคนไดติดตอส่ือสารและเขาถึง
ขอมูลระหวางกันไดอยางไมมีขีดจํากัดไดทุกทีทุกเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ต และเครือขายไรสายหรือ
การติดตอส่ือสารผานอุปกรณพกพาตาง ๆ เชน โทรศัพท 
เคล่ือนที่ และคอมพิวเตอรแบบพกพา ซ่ึงโทรศัพทเคล่ือนที่ 
ไดมีบทบาทนํามาใชกับการเรียนการสอนอยางแพรหลาย 
จะเรียกวา โมบายเลิรนน่ิง (Mobile Learning) ซ่ึงจะได
สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เนนทักษะสําคัญ 3 

* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
** อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
** อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

* หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

** อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

** อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ดาน คือ ทักษะการเรียนรูนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ 
โดยเนนการทํางานรวมกับคนอ่ืน และทักษะดานสารสนเทศ
ส่ือและเทคโนโลยี การเรียนรูในศตวรรษที่  21 ครูตองมี
ลักษณะของผู ที่ ส ามารถชี้ แนะการ เ รี ยนรู  (Learning 
coaching) และสามารถทําหนาที่เปนผูนํา ทําใหนักเรียนได
คิดวิเคราะห และทําใหเกิดการเรียนรูได (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุง
เจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ, 2557) ทั้งน้ีเทคโนโลยีขาย
เครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายแบบไรสาย ภายใน
มหาวิทยาลัยมีจุดบริการใหกับนักศึกษาได ใช งานผาน
เครือขายไรสายทําใหการติดตอส่ือสาร คนหาขอมูลและ
ติดตอส่ือสารงายและสะดวกขึ้น 
 การเรียนรูแบบเทคนิคเพื่อนคูคิด (Think Pair 
Share : TPS) ซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นโดย Frank Lyman แหง
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด จัดเปนรูปแบบการเรียนการสอน
แบบรวมมือ (Collaborative Learning) ที่ไดรับความนิยม
ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะ
การเรียนรูดวยตนเอง คิดวิเคราะหปญหาจากโจทยคําถาม 
และมุงเนนทักษะการทํางานรวมกัน เก็บรวบรวมความรู
แลกเปล่ียนความรูและการส่ือสาร (มนตชัย เทียนทอง . 
2551) โดยเทคนิคเริ่มจากผูสอนตั้งโจทยปญหาหรือคําถาม 
ใหผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเอง โดยใหเวลาได
คิดศึกษาคนควาหาคําตอบ แลวนําคําตอบที่ไดไปอภิปราย
กับเพื่อนเปนคูเพื่อแลก เปล่ียนความคิดกันและกัน จากน้ัน
นําคําตอบของตนหรือเพื่อนที่เปนคูนําเสนอตอเพื่อน ๆ ทั้ง
ชั้นไดรับรู ซ่ึงเทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เปนวิธีการ
เรียนแบบรวมมือในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดไดทั้ง
ระบบการเรียนแบบออนไลนและออฟไลน เพื่อชวยพัฒนา
ความรูทักษะเพิ่มแรงจูงใจและชวยแกปญหาตาง ๆ ในระหวาง
การปฏิบัติไดเปนอยางดี (สองศร ี โพธ์ิทอง.  2551) 
 จากการศึกษาขอมูลเอกสารดังกลาว สามารถสรุป
ไดวาการจัดการเรียนการสอนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ ให
ผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดการส่ือสารและการทํางานรวมกัน 
กับคนอ่ืนได ซึงเปนทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเทคโนโลยี
การส่ือสาร อุปกรณเคล่ือนที่มาชวยสนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอนตามกระบวนการเรียนแบบเพื่อนคูคิด ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ใหเกิดคุณภาพที่ดี เพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการทํางานรวมกันของ
ผูเรียนและใหมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นตอไป 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเพือ่น
คูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ 
 2.   เพื่อประเมินคุณภาพระบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการนํารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบเพือ่นคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ ที่สังเคราะหได มา
ใชเปนตนแบบในการพัฒนาระบบ โดยรูปแบบที่สังเคราะห
ไดน้ันมีองคประกอบการเรียนการสอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 องคประกอบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดบน 
 อุปกรณเคล่ือนที่ 
 
 องคประกอบที่ 1)  สวนจัดการสมาชิก (Member 
Management Module ) ทําหนาที่จัดการขอมูลสมาชิก
ผูสอนและขอมูลผูเรียนในระบบ 2) สวนเน้ือหาและส่ือการ
สอน (Content Management Module) ทําหนาที่จัดการ
รายวิชา วัตถุประสงค เน้ือหาบทเรียน 3) สวนการจัดการ
ส่ือสารและการปฏิ สัมพันธ  (Communication and 
Interaction Module) ทําหนาที่ ให ผูสอนกับผู เรียน
ติดตอส่ือสารกัน กระดานถามตอบ ปฏิทินกิจกรรมการ
สนทนากลุมและการนําเสนอวิดีโอคําตอบของกิจกรรมการ
เรียนแบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ 4) สวนกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิด (Think Pair Share 
Activities Module) ทําหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบ
เพื่อนคูคิด ขั้นที่ 1 ตั้งคําถาม  ขั้นที่ 2 การคิดหาคําตอบเปน
รายบุคคล ขั้นที่ 3 การคิดหาคําตอบรวมกัน และขั้นที่ 4 
การแชรความรู ใหเพื่อนในชั้นเรียน และ 5) สวนการ
ประเมินผล (Evaluation Module) ทําหนาที่ประเมินผล

ผูสอนตั้งคําถาม 

Think 

Pair 

Share 

ประเมินผล 

เนื้อหาและส่ือการสอน 

ผูเรียน   

ผูสอน  

การส่ือสารปฏิสัมพันธ 
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การเรียนทั้งการประเมินผลกอนเรียน ประเมินผลทาย
บทเรียน และการประเมินผลหลังเรียน 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือผูเชี่ยวชาญสําหรับ
ประเมินคุณภาพระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดย
กําหนดคุณสมบัติดังน้ี 1) มีตําแหนงทางวิชาการหรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และ 2) สําเร็จการศึกษาสาขา
ดานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ การ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง ใช วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 5 ทาน 
 ข้ันตอนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่  
 การวิจัยครั้งน้ี ไดดําเนินการตามขั้นตอนพัฒนาของ 
ADDIE (มนตชัย  เทียนทอง.  2548) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  
 1. ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (Analysis) การ
วิเคราะหการทํางานของระบบไดนําองคประกอบการเรียน
การสอนแบบเพื่อนคูคิดมาวิเคราะหเปนขั้นตอนกิจกรรม
การทํางานของระบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิดแสดงออกมา
เปนแผนภาพการวิเคราะหการทํางานระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 แผนภาพการวิเคราะหการทํางานระบบ 

 

 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
          2.1  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิด  ไดออกแบบผูเรียนเขาสูระบบตองทํา
แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูและนําคะแนนไปใชจัด
กลุมผูเรียนที่มีคะแนนสูงจับคูกับผูเรียนที่ไดคะแนนต่ํา เขาสู

การเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดแตละหนวยการเรียน ซ่ึง
กระบวนการเรียนแบบเพื่อนคูคิด (Lyman. 1981) มี
ขั้นตอนการเรียนดังน้ี ขั้นที่ 1) ผูสอนตั้งคําถาม ขั้นที่ 2) 
ผูเรียนคิดหาคําตอบดวยตนเอง ขั้นที่ 3) ผูเรียนรวมกันตอบ
คําถาม และ ขั้นที่ 4) นําความรูที่ไดแชรนําเสนอใหเพื่อนทั้ง
ชั้น ดังภาพ 5 
  2.2  การ ออกแบบจอภ าพ  การพ ัฒนา
ระบบการ เร ียนการสอนแบบเพื ่อนคู ค ิดบนอุปกรณ
เคล่ือนที่ น้ีไดออกแบบการใชงานลักษณะ Responsive 
web design ที่ทําใหสามารถรองรับการแสดงผลผาน
หน า จอที ่ม ีข นาด ต าง ก ัน ได โ ด ยอ ัต ิโ นม ัต ิ (ธน ินท ร 
ร ะ เ บ ีย บ โพ ธิ ์ และ เ อกช ัย  แซ จ ึง .   2556) Web 
Application ที่พัฒนาน้ันตองใหสนับสนุนการใชงานบน
อุปกรณเคล่ือนที่ลักษณะตาง ๆ ใหใชงานไดสะดวก Web 
Application ไดออกแบบใหแสดงผลไดดี กับอุปกรณ
เคล่ือนที่ขนาด ขนาดจอ 7 น้ิว ใชกับระบบปฏิบัติการ 
Android 4.4 Kitkat ขึ้นไป ซ่ึงเปนขนาดที่เหมาะสมที่สุดตอ
การใชงาน ดังภาพ 4 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 การออกแบบจอภาพใหสนับสนุนอุปกรณเคล่ือนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4 หนาจอกิจกรรมการเรียนการสอน TPS 
 

 ลักษณะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่  ประกอบดวย โลโก
ระบบ เมนูหลักจะเปนการแสดงเน้ือหารายวิชา การเขาสู
ระบบ เมนูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนคูคิด และชองทางการส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียน
หรือผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน 

 โลโก เมนูหลัก เขาระบบ 

แสดงคําถาม 

แสดงคําตอบ 

แสดงคําตอบจับคู 

 จัดการกลุม 

Think Pair Share 

สื่อเน้ือหา 

ชองสื่อสาร แสดงผลงานนําเสนอผูเรียน 

ลงทะเบียนเรียน 

Student 

  ทดสอบกอนเรยีน 

จัดกลุม เกง-ออน 

จัดการ

ทํากิจกรรม
จัดการเนื้อหา 

จัดการผูเรียน 

ทดสอบความรู 

ปฏิทินกิจกรรม 

รายงานผล 
Teacher 

แหลงเรียนรู 
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 3. พัฒนาระบบ (Development) 
     ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ ตามที่ออกแบบไว มี
ขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี 
     3.1  การพัฒนาระบบน้ันไดเลือกใชโปรแกรม
ภาษา PHP, HTML5, CSS3 เทคโนโลยี Ajax และระบบ
ฐานขอมูล MySQL 
  3.2  การพัฒนาส่ือการสอน ซ่ึงการพัฒนา
เน้ือหาบทเรียนไดใชการพัฒนาเปนลักษณะการสอนแบบ
เปน VDO Based โดยใชโปรแกรม  Camtasia 8.0 ในการ
ตัดตอวิดีโอ และได Export File ใหไดรูปแบบ MP4 
จากน้ันนําไปไวบน YouTube โดยคัดลอกลิงคมาวางไวใน
ระบบเพื่อใหผูเรียนไดใชเรียนสะดวกขึ้น ซ่ึงบทเรียนที่ใช
พัฒนา รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาโครงสราง โดยได
หาคุณภาพความสอดคลองเ น้ือหาและวัตถุประสงค
เรียบรอยแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5  ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนแบบ  
Think Pair Share 

 

 4. การทดลองใช (Implement) เม่ือพัฒนาระบบ
เสร็จแลว ผูวิจัยไดนําระบบที่ไดไปติดตั้งบนระบบเครือขาย 
เพื่อดําเนินการทดลองใชระบบและตรวจสอบความถูกตอง
ของการทํางาน ซ่ึงขั้นทดลองใชแบงออกเปน 2 ขั้นตอน 
  4.1  การทดลองขั้นแอลฟา (Alpha Stage) 
ดําเนินการโดยจะเปนการทดลองเพื่อหาจุดบกพรองของ
ระบบ ตามหนาที่กระบวนการทํางานของระบบ โดยผูวิจัย
ไดทดลองใช หลังจากน้ันนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง 
  4.2  การทดลองขั้นเบตา (Beta Stage) การ
ทดลองลักษณะขั้นเบตา ทดลองกับนักศึกษาจํานวน 9 คน 
ที่ไมใช กลุมตัวอยาง ขั้นตอนน้ีเพื่อทดสอบการทํางานของ
ระบบ และหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานของ
ฟงกชันตาง ๆ 
 5. ประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลของ
งานวิจัยในครั้งน้ี เปนการประเมินผลจากการหาคุณภาพ
ของระบบการ เ รี ยนการสอนตามความคิด เห็นของ
ผู เชี่ยวชาญ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพของระบบ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามประเมิน
คุณภาพระบบ มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพ
แบบสอบถามประเมินระบบการเรียนการสอนแบบเพื่อน
คูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ ดังน้ี ศึกษาเอกสารเก่ียวของกับ
การประเมินคุณภาพระบบและนํามาสรางเปนแบบประเมิน
คุณภาพ การสรางแบบประเมินคุณภาพมีขั้นตอนดังน้ี 1) 
ศึกษาขอมูล เอกสารที่เก่ียวของกับการหาคุณภาพของระบบ 
2) กําหนดขอบเขตคําถามและสรางคําสรางแบบประเมิน 3) 
สรางแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงเกณฑการ
ประเมิน แบบสอบถามคุณภาพเปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนตาม
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมิน มีความคิดเห็น 
ดังน้ี 
 ระดับ 5 หมายถึง อยูในระดับ มากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง อยูในระดับ มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง อยูในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง อยูในระดับ นอย 
 ระดับ 1 หมายถึง อยูในระดับ นอยที่สุด 
 โดยไดรายละเอียดกําหนดเน้ือหาคําถาม 5 ดาน  
ดังน้ี 1)  ดานการตอบสนองตอความตองการของผูใชระบบ 
(Function Requirement Test) 2)  ดานความถูกตองใน
การทํางานของฟงกชันตาง ๆ ในระบบ (Function Test) 3)  

เริ่ม 

เขาสูระบบ 

ทําขอสอบกอนเรียน 

จัดกลุมผูเรียน 

การจัดคูแบบคละ 
คนเกง – ออน 

การจัดกลุมแบบ 
ผูสอนจัดการ 

ผูสอนต้ังคําถาม 

Think คิดเด่ียว 

Pair คิดคู 

Share นําเสนอท้ังชั้น 
ผูสอนใหคะแนน 

Rubrics Scoring 

จบ 
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ดานความสะดวกในการใชงานของระบบ (Usability Test)  
4) ดานการตรวจสอบและความปลอดภัยของการใชระบบ 
(Security Test) และ5) ดานความเร็วในการทํางานของ
ระบบ (Performance Test) จากน้ันนําแบบประเมินไปหา
คุณภาพของแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและการ
ประเมินผล จํานวน 3 ทาน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง หา
ความสอดคลองของคําถามและหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม ซ่ึงคาความเชื่อม่ัน โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอฟฟา
ของครอนบาค เทากับ 0.85 ซ่ึงถือวาสามารถนําแบบ
ประเมินคุณภาพไปใชงานได จากน้ันนําแบบประเมิน
คุณภาพระบบการเรียนการสอน โดยลักษณะการประเมินใช
วิธีการประเมินแบบกลองดํา (Black Box Testing) โดย
ผูเชี่ยวชาญที่คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 ทาน ประเมิน 
ซ่ึงแบงเปนสวนเพื่อหาคุณภาพออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
 1. ดานการตอบสนองตอความตองการของผูใช
ระบบ(Function Requirement Test) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินวาระบบที่พัฒนาขึ้น มีการตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชมากนอยเพียงใด 
 2. ดานความถูกตองในการทํางานของฟงกชัน
ตาง ๆ ในระบบ (Function Test) วัตถุประสงคเพื่อ
ประเมิน ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความถูกตองและมีคุณภาพ
เพียงใด สามารถทํางานไดตามหนาที่ที่มีอยูในระบบมาก
นอยเพียงใด 
 3. ดานความสะดวกในการใชงานของระบบ 
(Usability Test) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา ระบบที่
พัฒนาขึ้นมาน้ันมีความสะดวกตอการใชของผูใชงานมาก
นอยเพียงใด 
 4. ดานการตรวจสอบและความปลอดภัยของการ
ใชระบบ (Security Test) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา 
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาน้ันสามารถรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลผูใชงานไดอยางมีคุณภาพเพียงใด 
 5. ด านความ เร็ ว ใ นการทํ าง านของร ะบบ 
(Performance Test) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวา ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมาน้ันสามารถทํางานไดเร็วเพียงใดของผูใชงาน
ไดอยางมีคุณภาพเพียงใด 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จาก
คาเฉล่ียนํ้าหนักคะแนน โดยใชเกณฑตามแบบกําหนดตาม
วิธีของ ไลเกิรต (มนตชัย  เทียนทอง.  2548) ดังน้ี 
 
 
 

ตาราง 1  การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

ชวงคะแนน แปลความหมาย 
4.51 –5.00 มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 
3.51 –4.50 มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 
2.51 –3.50 มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 
1.51 –2.50 มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 
1.00 –1.50 มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด 

 
สรุปผล 
 ผลการวิจัยแบงไดตามวัตถุประสงค คือ 
 1. ผลการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนคูคิดบนอุปกรณเคล่ือนที่ มีผลการวิจัยดังน้ี 

 

 
 

ภาพ 6 หนาจอเมนูกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอน 
             Think Pair Share 
 
 จากภาพ 6 เมนูกิจกรรมการเรียนการสอนมีหนาที
จัดการกิจกรรมการดําเนินการเรียนการสอนเพื่อนคูคิดบน
อุปกรณเคล่ือนที่ ประกอบดวย 1) การจัดกลุมผูเรียน 2) 
การจัดการคําถาม 3) การจัดการคําตอบความคิด (Think) 
ผูเรียน  4) การจัดการความคิดรวมกันผูเรียน (Pair) 5) การ
จัดการแลกเปล่ียนใหเพื่อนทั้งชั้น (Shear)  6) การจัดการ
ดานรายงานคะแนนจากการประเมินกอนเรียน ระหวาง
เรียน และหลังเรียน  และ 7) ปฏิทินนัดหมายการดําเนิน
กิจกรรม 
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ภาพ 7 หนาจอจัดการกลุมผูเรียนแบบคละ เกง–ออน 
 

 จากภาพ 7 การจัดการกลุมผูเรียนการเม่ือทํา
แบบทดสอบกอนเรียนระบบจะนําคะแนนมาจัดกลุมจับคู
โดยผูไดคะแนนสูงคูกับผูที่ไดคะแนนต่ํา 
 

 
 

ภาพ 8 หนาจอผูสอนตั้งคําถาม 
 

 จากภาพ 8 การจัดการคําถามของผูสอน เม่ือ
ผูสอนตั้งคําถามไวแลวจะทําการสงคําถามที่ไดไปใหผูเรียน
แตละคนเพื่อตอบคําถาม 

 

 
 

ภาพ 9 หนาจอผูเรียนตอบคําถาม Think 

 จากภาพ 9 เปนกิจกรรมขั้นตอนการ Think คิด
ดวยตนเอง ผู เรียนสามารถอธิบายคําตอบดวยตนเอง 
จากน้ันสงใหผูสอนตรวจโดยผูเรียนสามารถแสดงความคิด
ความรูของผูเรียน ทั้งแบบขอความ แนบไฟลเอกสาร หรือ
เปน VDO ผานลิงค YouTube ก็ได 

 

 
 

ภาพ 10 หนาจอผูเรียนรวมกันตอบคําถามกลุม Pair 
 

 จากภาพ 10 กิจกรรมขั้นตอนการ Pair รวมกันคิด
แสดงความคิดเห็นหาคําตอบระหวางคูเรียน โดยใช Editor 
Collaborative Learning ซ่ึงเปนเครื่องมือการพิมพแสดง
ความคิดเห็นรวมกันของผูเรียน จากน้ันผูเรียนจะสงใหผูสอน
ตรวจ 

 
 

ภาพ 11 หนาจอผลความรูใหมของผูเรียนแชร Share 
  
 จากภาพ 11 หนาจอการแชร (Share) ความรู
ผูเรียนเปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําเสนอความรูที่ไดกระบวนการ
เรียนดวยขั้นตอน Think Pair Share  
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559

Vol.10 No.2 July - December  2016

78

 

 

 
 

ภาพ 12 หนาจอรายงานผลการเรียนของผูเรียน  
 

 จากภาพ 12 รายงานผลการเรียนคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนเม่ือผูเรียนทําแบบทดสอบแลวผูสอน
สามารถเขาตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคลได 
 2. ผลการหาคุณภาพระบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิด 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มี 
 ตอระบบ 
 

ดาน รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1 ดานการตอบสนองตอความ

ตองการของผูใช 
4.66 0.49 มากที่สุด 

2 ดานความถูกตองในการทาํงาน
ของฟงกช่ันตาง ๆ ในระบบ  

4.43 0.61 มากที่สุด 

3 ดานความสะดวกในการใชระบบ  4.69 0.47 มากที่สุด 
4 ดานการตรวจสอบและความ

ปลอดภัยในการใชงานระบบ 
4.64 0.49 มากที่สุด 

5 ดานความรวดเร็วในการทํางาน
ของระบบ 

4.60 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

 
  จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีตอระบบอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.60 เม่ือ
พิจารณารายดานพบวาดานความสะดวกในการใชระบบ 
คาเฉล่ีย 4.69 ดานการตอบสนองตอความตองการของผูใช 
คาเฉล่ีย 4.66 ดานการตรวจสอบและความปลอดภัยในการ
ใชงานระบบ คาเฉล่ีย 4.64 และดานความรวดเร็วในการ
ทํางานของระบบ คาเฉล่ีย 4.60 มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ซ่ึงแสดงวาระบบไดพัฒนาใหผูใชไดใชงานงายและ
สะดวกตอการใชงาน 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหคณุภาพระบบการเรียนการสอน
 แบบเพื่อนคูคิด ดานความถูกตองในการทํางาน    
 ของฟงกชั่นตาง ๆ 
 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1 การบริหารจัดการ 

สมาชิกผูใช 
4.40 0.55 มาก 

2 การบริหารจัดการเน้ือหา 4.60 0.55 มากที่สุด 
3 การจัดการแบบทดสอบ 4.40 0.55 มาก 
4 การจัดการกิจกรรม 

เพื่อนคูคิด 
4.60 0.55 มากที่สุด 

5 การจัดการขอมูลตาง ๆ ใน
ระบบ 

4.00 0.71 มาก 

6 การบริหารจัดการสวนรายงาน 
(Report) ตาง ๆ 

4.20 0.84 มาก 

7 ความถูกตองในการทํางาน
ของระบบในภาพรวม 

4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.61 มากท่ีสุด 

 
 จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีตอดานความถูกตองในการทํางานของฟงกชั่นตาง ๆ ใน
ระบบ พบวา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.43 เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความถูกตองในการทํางานของ
ระบบในภาพรวม คาเฉล่ีย 4.80 มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนคูคิด ตามขั้นตอน ADDIE Model เพื่อพัฒนา
ระบบการเ รียนการสอนที่ พัฒนาขึ้น  เปนกรอบการ
ดําเนินงานในการพัฒนาระบบ รูปแบบการสอน ADDIE 
สามารถนําไปใชออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ได เ ป นอย า งดี  เ น่ือ ง จ าก เ ป นขั้ น ต อนที่ ค รอบค ลุม
กระบวนการทั้งหมดและเปนระบบปด โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธในขั้นประเมินผลซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายแลวนําขอมูล
ไปตรวจปรับขั้นตอนที่ผานมาทั้งหมดได  โดยการพัฒนาใน
แตละลําดับขั้นผูวิจัยไดผานการประเมินตรวจสอบโดยผาน
อาจารยที่ปรึกษาและผู เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม หรือความสอดคลองกอนจะนําไปสู
การพัฒนาระบบจริง  โดยการพัฒนาเริ่มจากขั้นตอนการ
วิเคราะหสวนที่เก่ียวของกับระบบ เชน วัตถุประสงคของ
ระบบ องคความรูที่ เก่ียวของ และวิเคราะหผู ใชระบบ  
นอกจากน้ันการวิเคราะหบทเรียนไดผานการตรวจสอบ
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ความเหมาะสมและสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่
เก่ียวของ ซ่ึงไดแก คําอธิบายรายวิชา เน้ือหา ลําดับเน้ือหา 
วัตถุประสงคการเรียนรู และแบบทดสอบ  โดยเฉพาะ
แบบทดสอบไดผานการนําไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหความ
ยากง าย  อํ านาจ จํ าแนก  และค าค วาม เชื่ อ ม่ั นของ
แบบทดสอบ จนไดแบบทดสอบที่ มีประสิทธิภาพอยู ใน
เกณฑที่ยอมรับได ขั้นตอน 2) คือ ขั้นตอนออกแบบ โดย
ออกแบบกิจกรรมของผูใชระบบ ออกแบบการทํางานของ
ระบบ ออกแบบระบบฐานขอมูล และออกแบบการ
ปฏิสัมพันธกับระบบ  ขั้นตอน 3) ขั้นตอนพัฒนาระบบโดย
ใชโปรแกรม PHP เทคโนโลยี Ajax ในการพัฒนาระบบ ใช 
MySQL เปนฐานขอมูล และใชโปรแกรม phpMyAdmin 
ในการจัดการฐานขอมูล ขั้นตอน 4) ขั้นทดลองใช และ
ขั้นตอนสุดทายคือขั้นตอน 5) การประเมินผลการใชงาน 
โดยเปนการประเมินคุณภาพของระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  ผลการวิเคราะหคุณภาพ
ระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น พบวา ความคิดเห็นโดยรวมของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของระบบการเรียนการ
สอนแบบเพื่อนคูคิด อยูในระดับมากที่สุด 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ควรศึกษาการใชงาน Editor Collaborative 
นํามาใชสําหรับการคิดรวมกัน (Pair) เพราะจะใชทรัพยากร
มาก เพราะขัน้ตอนทดลองระบบ ผูวิจัยไดทดลองเขาพรอม
กันทําใหเม่ือใชงานหลายคนจะใหเครื่องหนาจอจะโหลด
ขอมูลไมได ตองยายไป server ที่มีประสิทธิภาพจึงทําให
การใชงานพรอมกันหลาย ๆ คนใชงานไดด ี
 2. ควรใหมีการควบคุมชั้นเรียนอยางใกลชิดเน่ือง 
จากผูเรียนบางคนมีความรับผิดชอบนอยทําใหกิจกรรมการ
เรียนลาชา 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาผลของการใชระบบการเรียนการ 
สอนใหมีความหลากหลายมากกวาน้ี เชน ศึกษาการคิด
อยางมีวิจารญาณ ศึกษาลักษณะการจับกลุมผูเรียน เปนตน 
 2  ค ว ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ใ ห เ ป น แ บ บ  Native 
Application เพื่อใหความสามารถของอุปกรณเคล่ือนที่
ทํางานไดมากขึ้น เพราะระบบแบบ Native Application 
จะสามารถใชฟงกชันตาง ๆ ของอุปกรณเคล่ือนที่ไดที่เต็ม
ประสิทธิของอุปกรณ  
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การใชโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลนพืน้บาน และโปรแกรมผสมแบบสถานกีบั
การละเลนพืน้บาน ที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

The Effects of using a Stationary Program, Local Entertainment Program, and a Mix of 
Stationary and Local Entertainment Program on the Physical Fitness of Prathomsuksa 1 

Students  
 

กิตติพร  อุตมังค*  
ดวงไกร  ทวีสุข**  

สังเวียน  ปนะกาลัง***  

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบ
สมรรถภาพทางกายภายในกลุม ระหวางกอนการฝก หลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมที่
ฝกดวย โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลนพื้นบาน 
และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน และ (2) 
เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหวางกลุมที่ฝกดวย 
โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลนพื้นบาน และ
โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบานกอนการฝก 
หลังการฝกสัปดาหที่  4 และหลังการฝกสัปดาหที่  8 
 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่  1 อายุ 6–7 ป จํานวน 48 คน แบง
นักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 16 คน โดยการเลือกสุม
แบบกลุมมา 1 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลนพื้นบานและ
โปรแกรมผสม รวมถึงแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
จํานวน 5 รายการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉล่ีย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation), Friedman test และ Non parametric 
Kruskal–wallis One–way ANOVA with Repeated 
Measure 
 ผลการวิจัย พบวา สมรรถภาพทางกายภายใน
กลุมและระหวางกลุมของทั้ง 3 กลุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโปรแกรมแบบสถานีมี
การพัฒนาดานความแข็งแรงของกลามเน้ือทองเพิ่มขึ้น 
โปรแกรมการละเลนพื้นบานมีการพัฒนาดานความเร็วที่ดี
ขึ้น และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบานมี
การพัฒนาดานความคลองแคลววองไวและความออนตัวที่ดี
ขึ้นและยังพบวาโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลน
พื้นบานทําใหสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของ

กลามเน้ือทองและความเร็วมีความแตกตางกันระหวางหลัง
การฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 ดีกวาโปรแกรมแบบสถานีและ
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน 
 ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายดาน
พลังกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไว ความออนตัว 
ความแข็งแรงของกลามเน้ือทอง ความเร็วไดดีกวาโปรแกรม
แบบสถานี และโปรแกรมการละเลนพื้นบาน 
 
ABSTRACT 
 This research was designed to (1) 
compare physical fitness within a group at pre–
training, after 4th and 8th weeks of training for 
stationary (ST), local entertainment (LET), and 
mixed of stationary and local entertainment 
(MSLET) program group. And, (2) compare physical 
fitness between groups of ST, LET, and MSLET 
program at pre–training, after 4th and 8th weeks of 
training. The study sample consisted of 48 
Prathomsuksa 1 students, aged 6–7 years. The 
participants were divided into three experimental 
groups, 16 students for each group by using 1 
class room randomly assigned to each group. 
Research instruments included ST, LET and MSLET 
programs. Also, five items of physical fitness 
testing were selected. Statistics in data analysis 
composed of mean and standard deviation, 
Friedman test, and Nonparametric Kruskal–Wallis 
one–way ANOVA with repeated measure. 
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 This research found that the physical 
fitness within and between 3 groups were 
significantly different at .05. The ST program 
improved abdominal muscle strength. The LET 
program improved speed ability. The MSLET 
program can improve agility and flexibility. 
Moreover, the MSLET program was influenced the 
different the abdominal muscle strength and 
speed between after 4th and 8th weeks of training 
that better than the only ST and LET program.  
 In conclusion, the MSLET program was 
better improved leg muscle power, agility, 
flexibility, abdominal muscle strength and speed 
than ST and LET program. 
  
คําสําคัญ   :  โปรแกรมแบบสถานี, โปรแกรมการละเลน 
    พื้นบาน, สมรรถภาพทางกาย   
Keywords :  Stationary Program, Local  
    Entertainment Program, Physical  
    Fitness  
 
บทนํา 
 สุขภาพเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่งตอความเจริญ
งอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ดานในตัวบุคคลสุขภาพเปน
รากฐานที่สําคัญของชีวิตโดยเริ่มมาตั้งแตมีการปฏิสนธิใน
ครรภมารดาวัยทารกวัยผูใหญจนถึงวัยชราองคกรอนามัย
โลกไดใหคํานิยามวา สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณทั้ง
ทางกาย ทางจิต และทางสังคม ตามรางพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ 2545 ใหความหมายสุขภาพ คือ ภาวะที่มี
ความพรอมสมบูรณทั้งทางรางกาย คือ รางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไมเปนโรค ไมพิการ ไมมี
อุบัติเหตุอันตราย มีส่ิงแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ ดังน้ัน 
สุขภาพ จึงหมายถึง การมีรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บในทุกสวนของรางกายมีสุขภาพจิตดี และสามารถ
ปรับตัวใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข  
 ยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง (พ.ศ. 2547–2558) 
ยุทธศาสตรการสรางสุขภาพหลักของประเทศ โดยเนนให
ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง (Healthy) 
ซ่ึงเปนความแข็งแรงที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ มิติทางดาน
รางกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม 
(Social Health) และปญญา/ จิตวิญญาณ (Spiritual 
Health) โดยเนนการรณรงคสรางสุขภาพใหคนไทยแข็งแรง

ตามกรอบ 6 อ. คือ ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ อนามัย
ส่ิงแวดลอม อโรคยา และอบายมุขซ่ึงไดประกาศเปนวาระ
แหงชาต ิเม่ือป 2548  
 การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย พบวา 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวเปนรากฐาน การพัฒนาของสมอง 
และการพัฒนาทางด านร างกายยอมก อให เ กิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางทางสติปญญาและการคิด นอกจากน้ี
พัฒนาการทางดานรางกายยังมีผลสืบเน่ืองถึงพัฒนาการทาง
อารมณ สังคม การเรียนรู และการจินตนาการ สมรรถภาพ
ทางกายเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญและจะเปนตัว
บงชี้แสดงใหทราบวา รางกายของเด็กน้ันมีสุขภาพสมบูรณ 
และแข็งแรงมากนอยเพียงใดจากการศึกษา พบวา เด็กที่มี
สมรรถภาพทางกายต่ําและอวนดวย (จิรกรณ  ศิรประเสริฐ. 
2543 : 169) อาจมีอัตราเส่ียงในการเปนโรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและโรคเสนโลหิตในสมองแตกไดมากกวาคนในวัย
เดียวกันเม่ือเติบโตเปนผูใหญ ดังน้ัน จึงมีจําเปนที่จะตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กในวัย
ประถมศึกษานอกเหนือไปจากกิจกรรมที่สงเสริมดานทักษะ
กลไกการเคล่ือนไหวพืน้ฐาน และทักษะดานกีฬา เด็กในวัยน้ี
เปนวัยเริ่มตนที่จะบงชี้ไปถึงสมรรถภาพทางกาย และลีลา
การใชชีวิตในวัยผูใหญตอไป  
 ระบบการฝกแบบวงจรหรือเปนสถานี (Circuit 
Training) การฝกแบบวรจรเปนวิธีการที่ไดถูกพัฒนามาจาก 
มอรแกน และอดัมสัน (Morgan & Adamson) แหง
ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยลีดส ประเทศอังกฤษ เพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกายในดานความอดทนของ
กลามเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิตและความแข็งแรงของ
กลามเน้ือ การฝกแบบน้ีเก่ียวของกับการประกอบกิจกรรม
การเคล่ือนไหว ลักษณะตาง ๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การฝก กิจกรรมเหลาน้ันถูกกําหนดขึ้นมาโดยผูฝกแบบวงจร
หรือ สถานี ประกอบดวย การฝกแตละกิจกรรมจะตองแบง
ออกเปนสถานี แตละสถานีไมเหมือนกัน โดยมีตั้งแต 6–12 
สถานี การเปล่ียนการฝกแตละสถานีจะไมมีการพักระหวาง
สถานี ใชระยะเวลาในการฝกแตละสถานี 20–60 วินาที 
โดยยึดหลักในการฝกคือ ถาใชระยะเวลาการฝกแตละสถานี
นอย เชน ใชเวลา 20–30 วินาที ตอสถานี จะตองฝกใน
ระดับความหนักของงาน (Intensity) 80% ของกําลังสูงสุด
ขึ้นไป ถาใชเวลาฝกแตละสถานีมาก 40–60 วินาที ตอสถานี 
จะตองฝกในระดับความหนักของงาน 60–75% ของกําลัง
สูงสุด การฝกกิจกรรมทุกสถานีควรทําประมาณ 2–3 เซ็ท 
(1 เซ็ท คือการทํากิจกรรมแตละสถานี ที่กําหนดไวครบ 1 
รอบ) การพักระหวางเซ็ท ควรจะมีเวลาพัก โดยยึดถืออัตรา
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การเตนของชีพจรเปนหลัก ถาอัตราการเตนของชีพจรอยูที่
ระดับ 60 % ของอัตราการเตนสูงสุด (ประมาณ 120 ครั้ง/
นาที) ใหเริ่มเซ็ทใหม ตอไปไดหรือพักระหวางเซ็ทนาน
ประมาณ 3–8 นาที ถามีจํานวนสถานีมากจะใชเวลาในการ
ทําแตละสถานีนอย แตทํางานในระดับความหนัก ของงาน
สูงการจัดกิจกรรมแตละสถานี ไมควรจัดกิจกรรมการฝกที่ใช
กลามเน้ือซํ้ากัน เม่ือทําครบทุกสถานีในแตละ เซ็ทแลวอัตรา
การเตนของชีพจรควรเตนอยูที่ระดับ 85–90% ของอัตรา
การเตนชีพจรสูงสุดการกําหนดกิจกรรมแตละสถานีสามารถ
กระทําได 2 ลักษณะ คือ กําหนดกิจกรรมแตละสถานีโดยไม
ใชอุปกรณประกอบ กับการกําหนดกิจกรรมแตละสถานีโดย
ใชอุปกรณประกอบ แตละสถานีจะตองใชกลามเน้ือไมซํ้ากัน 
และตองมีความหนักสลับเบา   
 การละเลนพื้นบาน เปนการละเลนพื้นบานหรือ
เฉพาะถิ่นเพื่อความสนุกหรือผอนคลายอารมณใหเกิดความ
เพลิดเพลิน 
 ชวงอายุ 7–9 เปนวัยที่ มีความสําคัญในการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ไมวาจะเปนการเสริมสราง
พลังกลามเน้ือขาความคลองแคลงวองไว ความออนตัว 
ความแข็งแรงของกลามเน้ือทองและความเร็ว ผลจากการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีพบวามีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่ต่ํากวาเกณฑการทดสอบและนักเรียน
สวนใหญมีภาวะนํ้าหนักตัวอยูในเกณฑอวนทําใหมีปญหา
และอุปสรรคตอการเรียนการสอนในเรื่องของขาดความ
คลองแคลววองไวในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ขาด
ความออนตัว ขาดความแข็งแรงของกลามเน้ือทอง และขาด
ความเร็วในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของแตละสาระวิชาซ่ึงมี
การสงผลทําใหนักเรียนไมสามารถทํางานใหเสร็จทันใน
ชั่วโมงของการสอนของครูแตละสาระวิชาไดทันตามเวลาที่
กําหนด ดังน้ัน 
 โปรแกรมแบบประยุกตเปนโปรแกรมที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เน่ืองจากเปนโปรแกรมที่มีกิจกรรมหลากหลาย สามารถจัด
กิจกรรมเปนสถานีตาง ๆ ได ตามวัตถุประสงคของการฝก
เสริมสร างสมรรถภาพตามตองการ ทําให เ กิดความ
สนุกสนาน ตื่นเตน ทาทาย เพลิดเพลินมีเวลาพักในขณะฝก 
ไมหนักเกินไปสําหรับนักเรียน ซ่ึงจะเกิดผลตอการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหรางกาย
สามารถ เค ล่ือนไหว  และการทํา กิจกรรมตาง  ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามวัย
นอกจากน้ีความพรอมทางดานตาง ๆ ยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่

จะทําใหทราบถึง พัฒนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ไมวาจะเปนความพรอมดานรางกาย ความพรอมดาน
อารมณจิตใจ ความพรอมดานสังคม ความพรอมดาน
สติปญญา เปนองคประกอบหน่ึงในการพัฒนานักเรียนให
เปนเด็กที่ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคาและรักการ
ออกกําลังกายอยางยั่งยืนซ่ึงการฝกดวยโปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานี
กับการละเลนพื้นบาน เปนทางเลือกหน่ึงจะทําใหนักเรียนมี
ความพรอม ทั้งทางดานสมรรถภาพทางกายและดานตาง ๆ 
ดังกลาว 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ที่ศึกษา
สมรรถภาพทางกาย และโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรม
การละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 เพื่อชี้ใหเห็นวา สมรรถภาพทางกายเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง
ในการดํารงชี วิตของมนุษย ชวยใหประกอบภารกิจใน
ชีวิตประจําวันไดสําเร็จเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา สมรรถภาพทาง
กายจะเปนตัวบงชี้แสดงใหทราบวารางกายของเด็กน้ันมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงเพียงใด ชวยใหสามารถนําผลที่ไดไป
ใชเปนแนวทางในการแก ไข ปรับปรุง และเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายนักเรียนใหสูงขึ้น อันเปนแนวทางหน่ึง
ในการแกไขปญหาสุขภาพ สมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ใหสมบูรณตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายภายใน
กลุม กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝก
สัปดาหที่  8 ของกลุมที่ฝกดวย โปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานี
กับการละเลนพื้นบาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหวาง
กลุมที่ฝกดวย โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน
กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาห
ที่ 8  
 
สมมติฐาน 
  1.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายหลัง
การฝกของกลุมโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
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พื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน 
สูงกวากอนการฝก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ระหวางกลุมที่ฝกดวย โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรม
การละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานแตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป
การศึกษา 2556 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 จํานวน 376 คน จาก 8 หองเรียน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster random sampling) จับสลากมา 1 
หองเรียน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/4 ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี จํานวน 48 คน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 3 
โปรแกรม คือ โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบาน โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน  
 2.  เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบทดสอบ ประกอบด วยแบบทดสอบ 5 ชุด  คื อ 
แบบทด สอบพ ลั งกล าม เ น้ื อข า  (ยื นกร ะ โ ด ด ไกล ) 
แบบทดสอบความคลองแคล วว อง ไว  ( ว่ิ ง เ ก็บของ ) 
แบบทดสอบความออนตัว (งอตัวไปขางหนา) แบบทดสอบ
ความแข็งแรงของกลามเน้ือทอง (ลุก–น่ัง 30 วินาที) และ
แบบทดสอบความเร็ว (ว่ิง 50 เมตร)  
 การสรางเครื่องมือวิจัย ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษา วิ ธีการสร าง โปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน โปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบาน จากเอกสารงานวิจัยและตําราที่
เก่ียวของกับการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายนักเรียน โดย
สรางและดัดแปลงใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 
 2. กําหนดสัดสวนความสําคัญ และกิจกรรมที่
บ ร ร จุ ไ ว ใ นโ ป ร แกร มให เ หมาะสมและ สั มพัน ธ กั บ
ความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 ที่
ประกอบดวย 4 ลักษณะ ไดแก (1) เลนไดทุกเพศทุกวัย (2) 
สรางความสนุกสนาน และเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 

(3)  อุปกรณหางายในทองถิ่น (4)  ไมเ ส่ียงตอการเกิด
อันตราย  
 3. นําโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบาน โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน ที่
สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา
เน้ือหาและภาษาที่ใช ความเหมาะสม และความครอบคลุม
ของกิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกายแลวนําไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
และความถูกตองของภาษาโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อ
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : 
IOC) กําหนดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ผล
การหาคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
 4. นําโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบาน โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน ที่
ผานกรตรวจสอบแกไขและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญแลว 
ไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนโรงเรียนบานผาแกว อายุ
ระหวาง  6–7 ป  ตําบล กุดลาด  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 วัน เวลา 15.00 น. – 16.00 น. 
จํานวน 16 คน  
 5. นําโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบาน โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบานที่
ผานการทดลองใชแลว ไปใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่จะ
ทําการศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหผล
ตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1.  เตรียมอุปกรณและสถานีที่ ที่ใชในการทดลอง 
 2. ชี้แจงวิธีปฏิบัติและขั้นการฝก แกผูชวยในการ
ฝกและผูเขารับการทดลองโดยละเอียด 
 3. ทําการฝกโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้ง 3 กลุม 
เปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร พุธ และศุกร
ในเวลา 15.00–16.00 น. 
   กลุมที ่ 1 กลุมฝกโปรแกรมแบบสถานี 
   กลุมที ่ 2 กลุมฝกโปรแกรมการละเลนพื้นบาน 
   กลุมที ่ 3 กลุมฝกโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบาน 
 4. การ ใช โปรแกรมแบบสถา นี  โป รแกร ม
การละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกายทําการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย กอนการทดลอง หลัง
การทดลองสัปดาหที่ 4 และหลังสัปดาหที่ 8 ทั้ง 3 กลุม  
 5. ทําการทดสอบดวยแบบทดสอบสมรรถภาพ
กับกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ดังน้ี 

การเตนของชีพจรเปนหลัก ถาอัตราการเตนของชีพจรอยูที่
ระดับ 60 % ของอัตราการเตนสูงสุด (ประมาณ 120 ครั้ง/
นาที) ใหเริ่มเซ็ทใหม ตอไปไดหรือพักระหวางเซ็ทนาน
ประมาณ 3–8 นาที ถามีจํานวนสถานีมากจะใชเวลาในการ
ทําแตละสถานีนอย แตทํางานในระดับความหนัก ของงาน
สูงการจัดกิจกรรมแตละสถานี ไมควรจัดกิจกรรมการฝกที่ใช
กลามเน้ือซํ้ากัน เม่ือทําครบทุกสถานีในแตละ เซ็ทแลวอัตรา
การเตนของชีพจรควรเตนอยูที่ระดับ 85–90% ของอัตรา
การเตนชีพจรสูงสุดการกําหนดกิจกรรมแตละสถานีสามารถ
กระทําได 2 ลักษณะ คือ กําหนดกิจกรรมแตละสถานีโดยไม
ใชอุปกรณประกอบ กับการกําหนดกิจกรรมแตละสถานีโดย
ใชอุปกรณประกอบ แตละสถานีจะตองใชกลามเน้ือไมซํ้ากัน 
และตองมีความหนักสลับเบา   
 การละเลนพื้นบาน เปนการละเลนพื้นบานหรือ
เฉพาะถิ่นเพื่อความสนุกหรือผอนคลายอารมณใหเกิดความ
เพลิดเพลิน 
 ชวงอายุ 7–9 เปนวัยที่ มีความสําคัญในการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ไมวาจะเปนการเสริมสราง
พลังกลามเน้ือขาความคลองแคลงวองไว ความออนตัว 
ความแข็งแรงของกลามเน้ือทองและความเร็ว ผลจากการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีพบวามีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่ต่ํากวาเกณฑการทดสอบและนักเรียน
สวนใหญมีภาวะนํ้าหนักตัวอยูในเกณฑอวนทําใหมีปญหา
และอุปสรรคตอการเรียนการสอนในเรื่องของขาดความ
คลองแคลววองไวในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ขาด
ความออนตัว ขาดความแข็งแรงของกลามเน้ือทอง และขาด
ความเร็วในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของแตละสาระวิชาซ่ึงมี
การสงผลทําใหนักเรียนไมสามารถทํางานใหเสร็จทันใน
ชั่วโมงของการสอนของครูแตละสาระวิชาไดทันตามเวลาที่
กําหนด ดังน้ัน 
 โปรแกรมแบบประยุกตเปนโปรแกรมที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
เน่ืองจากเปนโปรแกรมที่มีกิจกรรมหลากหลาย สามารถจัด
กิจกรรมเปนสถานีตาง ๆ ได ตามวัตถุประสงคของการฝก
เสริมสร างสมรรถภาพตามตองการ ทําให เ กิดความ
สนุกสนาน ตื่นเตน ทาทาย เพลิดเพลินมีเวลาพักในขณะฝก 
ไมหนักเกินไปสําหรับนักเรียน ซ่ึงจะเกิดผลตอการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหรางกาย
สามารถ เค ล่ือนไหว  และการทํา กิจกรรมตาง  ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามวัย
นอกจากน้ีความพรอมทางดานตาง ๆ ยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่

จะทําใหทราบถึง พัฒนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ไมวาจะเปนความพรอมดานรางกาย ความพรอมดาน
อารมณจิตใจ ความพรอมดานสังคม ความพรอมดาน
สติปญญา เปนองคประกอบหน่ึงในการพัฒนานักเรียนให
เปนเด็กที่ตระหนักถึงความสําคัญ เห็นคุณคาและรักการ
ออกกําลังกายอยางยั่งยืนซ่ึงการฝกดวยโปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานี
กับการละเลนพื้นบาน เปนทางเลือกหน่ึงจะทําใหนักเรียนมี
ความพรอม ทั้งทางดานสมรรถภาพทางกายและดานตาง ๆ 
ดังกลาว 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ที่ศึกษา
สมรรถภาพทางกาย และโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรม
การละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1 เพื่อชี้ใหเห็นวา สมรรถภาพทางกายเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง
ในการดํารงชี วิตของมนุษย ชวยใหประกอบภารกิจใน
ชีวิตประจําวันไดสําเร็จเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา สมรรถภาพทาง
กายจะเปนตัวบงชี้แสดงใหทราบวารางกายของเด็กน้ันมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงเพียงใด ชวยใหสามารถนําผลที่ไดไป
ใชเปนแนวทางในการแก ไข ปรับปรุง และเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายนักเรียนใหสูงขึ้น อันเปนแนวทางหน่ึง
ในการแกไขปญหาสุขภาพ สมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ใหสมบูรณตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายภายใน
กลุม กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝก
สัปดาหที่  8 ของกลุมที่ฝกดวย โปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานี
กับการละเลนพื้นบาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหวาง
กลุมที่ฝกดวย โปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบาน และโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน
กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาห
ที่ 8  
 
สมมติฐาน 
  1.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายหลัง
การฝกของกลุมโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
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  5.1  แบบทดลอบพลังกล าม เ น้ือขา (ยื น
กระโดดไกล) 
  5.2  แบบทดสอบความคลองแคลงวองไว (ว่ิง
เก็บของ) 
  5.3  แบบทดสอบความออนตั ว  (งอตั วไป
ขางหนา) 
  5.4  แบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือ
ทอง (ลุก–น่ัง 30 วินาท)ี 
  5.5  แบบทดสอบความเร็ว (ว่ิง 50 เมตร) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําผลที่ไดมาวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังตอไปน้ี  
 1. หาค า เฉ ล่ีย  (Mean)  และส วนเบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) พลังกลามเน้ือขา ความ
คลองแคลววองไว ความออนตัว ความแข็งแรงของกลามเน้ือ
ทองและความเร็ว กอนการฝก ภายหลังฝกสัปดาหที่ 4 และ
ภายหลังการฝกสัปดาหที ่8 ของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม 
 2. หาคาความแปรปรวนของพลังกลามเน้ือขา 
ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองและความเร็วของกลุมทดลองที่  1 กลุม
ทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 ภายในกลุมหลังฝกสัปดาห
ที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 โดยใชสถิติ Friedman 
Test  
 3. หาคาความแปรปรวนของพลังกลามเน้ือขา 
ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองและความเร็ว ของกลุมทดลองที่  1 กลุม
ทดลองที่  2 และกลุมทดลองที่  3 ระหวางกลุมหลังฝก
สัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ระหวางกลุมทั้ง 3 
กลุม โดยใชวิธี Non–parametric Kruskal–wallis one–
way ANOVA with Repeated Measure หากพบความ
แตกตางจะทําการทดสอบรายคูโดยใชสถิติ Turkey  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยการใชโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรม
การละเลนพื้นบานและโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานที่ มีผลตอสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สรุปไดดังน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกาย
ภายในกลุมของทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโปรแกรมแบบสถานีมี
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองเพิ่มขึ้น โปรแกรมการละเลนพื้นบานมีการ

พัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความเร็วที่ดีขึ้น และ
โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบานมีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายดานความคลองแคลววองไวและความ
ออนตัวที่ดีขึ้น 
 2.  การเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกาย
ระหวางกลุมของทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมรรถภาพดานความ
แข็งแรงของกลามเน้ือทองมีความแตกตางกันระหวางหลัง
ฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 และโปรแกรมฝกผสม มีสมรรถภาพ
ทางกายดานความแข็งแรงของกลามเน้ือทองและความเร็ว
ดีกวาโปรแกรมแบบสถานีและโปรแกรมการละเลนพื้นบาน  
 
อภิปรายผล 
 ผลของการใชโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรม
การละเลนพื้นบานและโปรแกรมผสมแบบสถานีกับ
การละเลนพื้นบานที่ มีผลตอสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ภายในกลุม ของทั้ง 3 กลุมมีความแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับ  อาชวิท ธ์ิ  เ จ่ิงกล่ินจันทร  (2552) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว แบบผสมผสานการ
เลนพื้นเมืองไทยที่มีตอการพัฒนาความคลองแคลววองไว
ของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหวาง 10–12 ป จํานวน 30 คน 
พบวา โปรแกรมการฝกแบบผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทย
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความคลองแคลว
วองไวดีขึ้น ดังที่ วัฒนาพงศ  ออนนุม (2554) ศึกษาผลการ
ฝกการละเลนพื้นเมืองของไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกลไก
ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 (อายุ 10–12 ป) 
ทําการสุมตัวอยาง จํานวน 60 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม 
คือกลุมควบคุมเรียนพลศึกษาตามปกติ 30 คน และกลุม
ทดลอง 30 คน ฝกโปรแกรมการฝกการละเลนพื้นเมืองของ
ไทยทําการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก พบวา คาเฉล่ีย
สมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของกลามเน้ือและ
ความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับ Shikant 
(2004) ทําการศึกษาผลของการเลนเกมพื้นเมืองที่มีตอ
สมรรถภาพทางกลไกการเคล่ือนไหวของเพศหญิง กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนหญิง 40 คน ที่มีอายุระหวาง 17–21 ป 
แบงเปนกลุมตัวอยาง 20 คนโดยกลุมทดลองเลนเกม
พื้นเมืองทอสอบสมรรถภาพกลไกการเคล่ือนไหว พบวา ทั้ง
สองกลุมมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกการเคล่ือนไหว
แตกตางกัน โดยทั้งสองกลุมมีสมรรถภาพทางกลไกการ

เคล่ือนไหวดานความคลองแคลววองไว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองและความแข็งแรงของกลามเน้ือขาเพิ่มขึ้น 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ระหวางกลุม  ของทั้ ง  3 กลุมมีความแตกตาง กัน ซ่ึ ง
สอดคลองกับ อัมพร  บําเพ็ญ (2550 : 59–82) ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยที่มีตอ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพและความพึงพอใจ 
ของนักเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 ซ่ึงมีอายุระหวาง 10–
12 ป จํานวน 40 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 
คน พบวาความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความออนตัวของทั้ง 
2 กลุมแตกตางกันในทางที่ดีขึ้น เชนเดียวกับ อาชวิทธ์ิ     
เจ่ิงกล่ินจันทร (2552) ศึกษาผลของโปรแกรมการฝกความ
คลองแคลววองไว แบบผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทยที่มี
ตอการพัฒนาความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตบอล
อายุระหวาง 10–12 ป พบวา โปรแกรมการฝกแบบ
ผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทยสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายดานความคลองแคลววองไวดีขึ้น ดังที่ Gabbett & 
Benton (2009) ทําการศึกษาเรื่องปฏิกิริยาความคลอง 
แคลววองไวของนักกีฬารักบี้อาชีพ วัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบปฏิกิริยาความคลองแคลววองไว ระหวาง
นักกีฬาระดับตัวจริงจํานวน 24 คน และตัวสํารองจํานวน 
42 คน ซ่ึงพบวาสามารถใชการทดสอบปฏิกิริยาความ
คลองแคลววองไวใหเร็วและดีขึ้น อยางไรก็ตาม Madhuri 
(2003) ไดทําการศึกษา การพัฒนาและคุณคาเกมพื้นเมือง
อินเดีย พบวาเกมพื้นเมืองสามารถพัฒนารางกายดานความ
คลองแคลววองไว ความเร็ว ความออนตัวและความแข็งแรง
ของกลามเน้ือเพิ่มขึ้น 
 
สรุปผล 
 การใชโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบานและโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน

ที่ มีตอสมรรถภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 
ภายในกลุมทั้ง 3 กลุม แตกตางกัน โดยโปรแกรมแบบสถานี
มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองเพิ่มขึ้น โปรแกรมการละเลนพื้นบานมีการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความเร็วที่ดีขึ้น และ
โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบานมีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายดานความคลองแคลววองไวและความ
ออนตัวที่ดีขึ้น และสมรรถภาพทางกายระหวางกลุมของทั้ง 
3 กลุม มีความแตกตางกัน โดยสมรรถภาพดานความ
แข็งแรงของกลามเน้ือทองมีความแตกตางกันระหวางหลัง
ฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 และโปรแกรมฝกผสม มีสมรรถภาพ
ทางกายดานความแข็งแรงของกลามเน้ือทองและความเร็ว
ดีกวาโปรแกรมแบบสถานีและโปรแกรมการละเลนพื้นบาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน 
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานพลังกลามเน้ือขา 
ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทอง ความเร็วไดดีกวาโปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน สามารถนําไปใชพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผลการใชโปรแกรม
แบบสถานี โปรแกรมการละเลนพื้นบานและโปรแกรมผสม
แบบสถานีกับการละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนในกลุมอายุอ่ืน ควรมีการศึกษาเปล่ียนแปลง
องคประกอบรางกายรวมกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และควรศึกษาผลการใชโปรแกรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพื่อศึกษาผลของสมรรถภาพทางกายในดานอ่ืนของนักเรียน
รวมดวย 
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เคล่ือนไหวดานความคลองแคลววองไว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองและความแข็งแรงของกลามเน้ือขาเพิ่มขึ้น 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย
ระหวางกลุม  ของทั้ ง  3 กลุมมีความแตกตาง กัน ซ่ึ ง
สอดคลองกับ อัมพร  บําเพ็ญ (2550 : 59–82) ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองไทยที่มีตอ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพและความพึงพอใจ 
ของนักเรียนประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 ซ่ึงมีอายุระหวาง 10–
12 ป จํานวน 40 คน ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 
คน พบวาความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความออนตัวของทั้ง 
2 กลุมแตกตางกันในทางที่ดีขึ้น เชนเดียวกับ อาชวิทธ์ิ     
เจ่ิงกล่ินจันทร (2552) ศึกษาผลของโปรแกรมการฝกความ
คลองแคลววองไว แบบผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทยที่มี
ตอการพัฒนาความคลองแคลววองไวของนักกีฬาฟุตบอล
อายุระหวาง 10–12 ป พบวา โปรแกรมการฝกแบบ
ผสมผสานการเลนพื้นเมืองไทยสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายดานความคลองแคลววองไวดีขึ้น ดังที่ Gabbett & 
Benton (2009) ทําการศึกษาเรื่องปฏิกิริยาความคลอง 
แคลววองไวของนักกีฬารักบี้อาชีพ วัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบปฏิกิริยาความคลองแคลววองไว ระหวาง
นักกีฬาระดับตัวจริงจํานวน 24 คน และตัวสํารองจํานวน 
42 คน ซ่ึงพบวาสามารถใชการทดสอบปฏิกิริยาความ
คลองแคลววองไวใหเร็วและดีขึ้น อยางไรก็ตาม Madhuri 
(2003) ไดทําการศึกษา การพัฒนาและคุณคาเกมพื้นเมือง
อินเดีย พบวาเกมพื้นเมืองสามารถพัฒนารางกายดานความ
คลองแคลววองไว ความเร็ว ความออนตัวและความแข็งแรง
ของกลามเน้ือเพิ่มขึ้น 
 
สรุปผล 
 การใชโปรแกรมแบบสถานี โปรแกรมการละเลน
พื้นบานและโปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน

ที่ มีตอสมรรถภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 
ภายในกลุมทั้ง 3 กลุม แตกตางกัน โดยโปรแกรมแบบสถานี
มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทองเพิ่มขึ้น โปรแกรมการละเลนพื้นบานมีการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความเร็วที่ดีขึ้น และ
โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบานมีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายดานความคลองแคลววองไวและความ
ออนตัวที่ดีขึ้น และสมรรถภาพทางกายระหวางกลุมของทั้ง 
3 กลุม มีความแตกตางกัน โดยสมรรถภาพดานความ
แข็งแรงของกลามเน้ือทองมีความแตกตางกันระหวางหลัง
ฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 และโปรแกรมฝกผสม มีสมรรถภาพ
ทางกายดานความแข็งแรงของกลามเน้ือทองและความเร็ว
ดีกวาโปรแกรมแบบสถานีและโปรแกรมการละเลนพื้นบาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 โปรแกรมผสมแบบสถานีกับการละเลนพื้นบาน 
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานพลังกลามเน้ือขา 
ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือทอง ความเร็วไดดีกวาโปรแกรมแบบสถานี 
โปรแกรมการละเลนพื้นบาน สามารถนําไปใชพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผลการใชโปรแกรม
แบบสถานี โปรแกรมการละเลนพื้นบานและโปรแกรมผสม
แบบสถานีกับการละเลนพื้นบานที่มีตอสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนในกลุมอายุอ่ืน ควรมีการศึกษาเปล่ียนแปลง
องคประกอบรางกายรวมกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และควรศึกษาผลการใชโปรแกรมในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพื่อศึกษาผลของสมรรถภาพทางกายในดานอ่ืนของนักเรียน
รวมดวย 
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แนวทางการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

Guidelines to Operate Internal Quality Assurance of the Basic Education Institutions 
under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 7

รัตนา ซื่อสัตย*ซื่อสัตย*ซื่อสัตย
ดร.ดร.ดร สุทธิพงศ หกสุวรรณ**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง น้ีมีความมุงหมายเพื่อ (1) ศึกษา

สภาพปจจุบันและและสภาพที่พึงประสงค การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 (2) สรางแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุมตัวอยางที่
ใช ในการวิจัยใช ในการวิจัยประกอบดวยสองกลุม กลุมแรก ไดแก 
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 ปการศึกษา 2557 จํานวน 335 คน ไดมาโดยสุมแบบ
หลายขั้นตอน กลุมที่สอง คือ ผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ
5 คน, ผูบริหาร 6 คน และ ครู 6 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล โดย
ใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปและจัดเรียงลําดับความคาดหวังโดย ใช
วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 
ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี

1. สภาพปจจุบันและและสภาพที่พึงประสงคการ
ดําเ นินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยรวมและทุกดานมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก

2. แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในภาพรวม มี
ดังน้ีดังน้ี 1) สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายรับรู ร วมกัน 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ มุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาควรมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธโดย
การใชวิธี SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาส
และอุปสรรคอยางรอบดาน ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ควรจัดโครงสรางหรือระบบบริหารงานของ
สถานศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดส่ิง
อํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ใหเพียงพอ
กับความตองการของบุคลกรอยางเหมาะสม 5) การจัดใหมี
กา ร ติ ด ต ามต ร วจสอบคุณ ภ าพการ ศึ กษา  แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การ
จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ควรมีการอบรมพัฒนาความรู  ทักษะ
เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบงชี้ 7) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะทํางาน
ที่ประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุก
ฝายรวมรับรูและนําขอมูลที่รวบรวมไปใชในการประเมินไปใชในการประเมินไปใช
ตามตัวบงชี้ของมาตรฐานการศึกษา 8) การจัดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สถานศึกษาควรมี
การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 

ABSTRACT ABSTRACT 
The purposes of this study were to: 1) 

study current and desirablestudy current and desirable conditions of internal 
quality assurance operations of basic education quality assurance operations of basic education 
institutions institutions under Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 7,Educational Service Area Office 7, and 2) establish 
guidelinesguidelines for internal quality assurance 
operations operations of basic education institutions under
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 

*หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวทิยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวทิยาลัยมหาสารคาม
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Area Office 7. The sample in this research divided 
into two groups. Group one consisted of 
responsible people for school internal quality 
assurance in education included school 
administrators, responsible teachers for school 
internal quality assurance in education, and 
teachers at schools under Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 7 in an 
academic year BE 2557. The research sample 
included 335 people and used multi–stage 
random sampling. Group two were major 
contributors included 6 luminaries, 5 executives 
and 6 teachers. Research instruments were a five–
rating scale questionnaire and an interview form. 
The data was analyzed by using mean and 
standard deviation. Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) was used to arrange the 
expectations.  
 The results found that;  
 1. The current and desirable conditions 
of internal quality assurance operation of basic 
education institutions under Nakhon Ratchasima 
primary educational service area office 7 overall 
were performed in a very good level.  
 2. The overview guidelines of internal 
quality assurance operations of basic education 
institutions under Nakhon Ratchasima primary 
educational service area office 7 were schools 
should; 1) provide the meeting to plan and set 
educational standard for the school by the 
acceptance of all parties involved, 2) prepare a 
school development plan to meet quality of 
educational standard of the school requires a 
strategic analysis by using SWOT Analysis. The 
analysis of strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats need to be all around to establish the 
school development plan, 3) establish of 
administration and information system should 
provide a school management structure or school 
management systems to support the 
development system of school internal quality 
assurance, 4) operate schools based on the 

school development plan, school administrators 
should provide sufficient facilities and resources 
for personal needs appropriately, 5) provide a 
regulating and monitoring calendar and prepare 
the hand book for internal assurance. 6) provide 
internal quality assurance as school educational 
standard should have a workshop to improve 
knowledge and skills about internal quality 
assurance based on educational standards and 
indicators, 7) prepare an annual report about 
internal quality assurance, schools should appoint 
to a working committee which consists of 
personnel from all departments. This will make all 
personnel recognize and use information for the 
assessment based on indicators of standard of 
education and 8) provide educational development 
continually, schools should improve educational 
development patterns to suit to school contexts. 
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บทนํา 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาถือเปน
รากฐานที่สําคัญที่สุดของการประกันคุณภาพการศึกษา เปน
ทั้งการบริหาร การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษา
ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในสถานศึกษา
และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สามารถอาศัยแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพ  “วงจร
ของ Deming (Deming Cycle)” ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน 
4 ขั้น คือ วางแผน–ปฏิบัติ–ตรวจสอบ–ปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรม PDCA อยางเปนระบบใหครบวงจรอยางตอเน่ือง
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ยอมสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิ 
ภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด สถานศึกษาจึงสามารถ
ใช PDCA เปนเครื่องมือในการบริหารงานใหมีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ
ตลอดจนสรางความม่ันใจแกผูปกครอง ชุมชน และสังคมวา
ผลผลิตของสถานศึกษามีคุณภาพตามเปาหมายหรือพันธกิจ
ที่กําหนดไว 

 สํา นักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่มีบทบาท
สําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ไดประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 8 องคประกอบ 15 
มาตรฐาน 64 ตัวบงชี้ ประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรียน 6 
มาตรฐาน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 5 มาตรฐาน 
มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู 1 มาตรฐาน มาตรฐาน
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน และมาตรฐาน
ดานมาตรการสงเสริม 1 มาตรฐาน (สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554 : 17–141) และมี
นโยบายในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด จากผลการดําเนินงาน โรงเรียนไดผาน
การประเมินคุณภาพภายในทุกโรง นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับปรับปรุง และพอใช คิดเปนรอยละ 28.48 นักเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับดี ดีมากและดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 
71.52 (รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 กลุม
นิเทศและประเมินผลการศึกษา สํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7.  2556ก : 8–
15) แตจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) การศึกษา 2556 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 43.08 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 คะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 38.67 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 30.70 
จากผลการประเมินพบวาคะแนนเฉล่ียรอยละในทุกกลุม
สาระ ทุกชวงชั้นคอนขางต่ํา มีคาเฉล่ียไมถึงรอยละ 50 
(รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2556 กลุมนิเทศและประเมินผลการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7.  2556ก : 38–42) และผลการประเมินสถานศึกษา
ภายนอกในชวงที่ผานมา การประเมินภายนอกรอบแรกของ 
สมศ. น้ันมีสถานศึกษาที่ผานการประเมินแคเพียงรอยละ 
34.6 เทาน้ัน ในขณะที่สถานศึกษาที่ไมผานการประเมิน
ภายนอกมีทัง้ส้ินจํานวน 22,991 แหง อยางไรก็ตาม ผลการ
ประเมินภาย นอกในรอบที่ 2 แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยางชัด เจนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ. ทั้งส้ินคิดเปนรอยละ 82.7 โดยที่มีเพียง 5,982 
แหงเทาน้ัน ที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน โดยสัดสวน
ดังกลาวมีความใกลเคียงกับผลการประเมินภายนอกรอบที่ 
3 ที่ผานมา ซ่ึงมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโดย 

สมศ. คิดเปนรอยละ 71.3 เปนที่นาสังเกตวามีสถาน ศึกษา
บางแหงที่ไดคะแนนเฉล่ียในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” แตไม
ผานการรับรองมาตรฐานในการประเมินผลรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 โดยมีสาเหตุมาจากการที่สถานศึกษาเหลาน้ันไม
ผานขอกําหนดขั้นต่ําในบางมาตรฐานของ สมศ. โดยคะแนน
เฉล่ียที่สูงน้ันอาจเกิดจากระดับคะแนนที่สูงมากในมาตรฐาน
ดานอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกตางจากสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียใน
ระดับ “พอใช” แตผานการรับรองมาตรฐานโดย   สมศ. ซ่ึง
จะมีคะแนนในแตละมาตรฐานไมสูงมากนัก แตสามารถทํา
คะแนนผานขอกําหนดขั้นต่ําไดในทุกมาตรฐาน เน่ืองจาก
ระบบการประเมินภายนอกของ สมศ. อางอิงจากหลักฐาน
เชิงประจักษเปนหลัก ซ่ึงทําใหตองมีการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการจัดทําโครงการตาง ๆ ขั้นตอน และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามจาก สมศ . โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 ทั้งหมด 228 โรงเรียนปรากฏวา สถานศึกษาไดรับการ
รับรองมาตรฐานจํานวน 123 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
53.95 และไมรับรองมาตรฐานจํานวน 105 โรงเรียนคิดเปน
รอยละ 46.05 (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สามปการศึกษา 2557 กลุมนิเทศและประเมินผล
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7.  2557 : 8–9)  
 จากผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาที่กลาว
มาชี้ ให เห็นวาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นคราชสีมา เขต 7 ยังตองไดรับการพัฒนาและแกไขอีกมาก
จึงจะไดคุณภาพ ผูวิจัยในฐานะครูผูรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงสนใจศึกษา แนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ทั้งน้ีเพื่อเปนการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในใหสถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัดใชเปนยุทธศาสตรในการการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมใหโรงเรียนสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุประสิทธิผลอยางเปน
รูปธรรมภายใตบริบทที่แตกตางกันทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและและสภาพที่พึง
ประสงค  การดําเ นินการประกันคุณภาพภายในของ
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Area Office 7. The sample in this research divided 
into two groups. Group one consisted of 
responsible people for school internal quality 
assurance in education included school 
administrators, responsible teachers for school 
internal quality assurance in education, and 
teachers at schools under Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 7 in an 
academic year BE 2557. The research sample 
included 335 people and used multi–stage 
random sampling. Group two were major 
contributors included 6 luminaries, 5 executives 
and 6 teachers. Research instruments were a five–
rating scale questionnaire and an interview form. 
The data was analyzed by using mean and 
standard deviation. Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) was used to arrange the 
expectations.  
 The results found that;  
 1. The current and desirable conditions 
of internal quality assurance operation of basic 
education institutions under Nakhon Ratchasima 
primary educational service area office 7 overall 
were performed in a very good level.  
 2. The overview guidelines of internal 
quality assurance operations of basic education 
institutions under Nakhon Ratchasima primary 
educational service area office 7 were schools 
should; 1) provide the meeting to plan and set 
educational standard for the school by the 
acceptance of all parties involved, 2) prepare a 
school development plan to meet quality of 
educational standard of the school requires a 
strategic analysis by using SWOT Analysis. The 
analysis of strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats need to be all around to establish the 
school development plan, 3) establish of 
administration and information system should 
provide a school management structure or school 
management systems to support the 
development system of school internal quality 
assurance, 4) operate schools based on the 

school development plan, school administrators 
should provide sufficient facilities and resources 
for personal needs appropriately, 5) provide a 
regulating and monitoring calendar and prepare 
the hand book for internal assurance. 6) provide 
internal quality assurance as school educational 
standard should have a workshop to improve 
knowledge and skills about internal quality 
assurance based on educational standards and 
indicators, 7) prepare an annual report about 
internal quality assurance, schools should appoint 
to a working committee which consists of 
personnel from all departments. This will make all 
personnel recognize and use information for the 
assessment based on indicators of standard of 
education and 8) provide educational development 
continually, schools should improve educational 
development patterns to suit to school contexts. 
 
คําสําคัญ  : แนวทาง, การดําเนินการประกันคุณภาพ 
   ภายใน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทนํา 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาถือเปน
รากฐานที่สําคัญที่สุดของการประกันคุณภาพการศึกษา เปน
ทั้งการบริหาร การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษา
ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในสถานศึกษา
และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สามารถอาศัยแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพ  “วงจร
ของ Deming (Deming Cycle)” ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน 
4 ขั้น คือ วางแผน–ปฏิบัติ–ตรวจสอบ–ปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรม PDCA อยางเปนระบบใหครบวงจรอยางตอเน่ือง
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ยอมสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิ 
ภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด สถานศึกษาจึงสามารถ
ใช PDCA เปนเครื่องมือในการบริหารงานใหมีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ
ตลอดจนสรางความม่ันใจแกผูปกครอง ชุมชน และสังคมวา
ผลผลิตของสถานศึกษามีคุณภาพตามเปาหมายหรือพันธกิจ
ที่กําหนดไว 

 สํา นักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่มีบทบาท
สําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ไดประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 8 องคประกอบ 15 
มาตรฐาน 64 ตัวบงชี้ ประกอบดวยมาตรฐานดานผูเรียน 6 
มาตรฐาน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 5 มาตรฐาน 
มาตรฐานดานสังคมแหงการเรียนรู 1 มาตรฐาน มาตรฐาน
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน และมาตรฐาน
ดานมาตรการสงเสริม 1 มาตรฐาน (สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554 : 17–141) และมี
นโยบายในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด จากผลการดําเนินงาน โรงเรียนไดผาน
การประเมินคุณภาพภายในทุกโรง นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับปรับปรุง และพอใช คิดเปนรอยละ 28.48 นักเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับดี ดีมากและดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 
71.52 (รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 กลุม
นิเทศและประเมินผลการศึกษา สํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7.  2556ก : 8–
15) แตจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) การศึกษา 2556 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 43.08 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 คะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 38.67 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 30.70 
จากผลการประเมินพบวาคะแนนเฉล่ียรอยละในทุกกลุม
สาระ ทุกชวงชั้นคอนขางต่ํา มีคาเฉล่ียไมถึงรอยละ 50 
(รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2556 กลุมนิเทศและประเมินผลการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7.  2556ก : 38–42) และผลการประเมินสถานศึกษา
ภายนอกในชวงที่ผานมา การประเมินภายนอกรอบแรกของ 
สมศ. น้ันมีสถานศึกษาที่ผานการประเมินแคเพียงรอยละ 
34.6 เทาน้ัน ในขณะที่สถานศึกษาที่ไมผานการประเมิน
ภายนอกมีทัง้ส้ินจํานวน 22,991 แหง อยางไรก็ตาม ผลการ
ประเมินภาย นอกในรอบที่ 2 แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น
อยางชัด เจนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ. ทั้งส้ินคิดเปนรอยละ 82.7 โดยที่มีเพียง 5,982 
แหงเทาน้ัน ที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน โดยสัดสวน
ดังกลาวมีความใกลเคียงกับผลการประเมินภายนอกรอบที่ 
3 ที่ผานมา ซ่ึงมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานโดย 

สมศ. คิดเปนรอยละ 71.3 เปนที่นาสังเกตวามีสถาน ศึกษา
บางแหงที่ไดคะแนนเฉล่ียในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” แตไม
ผานการรับรองมาตรฐานในการประเมินผลรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 โดยมีสาเหตุมาจากการที่สถานศึกษาเหลาน้ันไม
ผานขอกําหนดขั้นต่ําในบางมาตรฐานของ สมศ. โดยคะแนน
เฉล่ียที่สูงน้ันอาจเกิดจากระดับคะแนนที่สูงมากในมาตรฐาน
ดานอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกตางจากสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียใน
ระดับ “พอใช” แตผานการรับรองมาตรฐานโดย   สมศ. ซ่ึง
จะมีคะแนนในแตละมาตรฐานไมสูงมากนัก แตสามารถทํา
คะแนนผานขอกําหนดขั้นต่ําไดในทุกมาตรฐาน เน่ืองจาก
ระบบการประเมินภายนอกของ สมศ. อางอิงจากหลักฐาน
เชิงประจักษเปนหลัก ซ่ึงทําใหตองมีการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการจัดทําโครงการตาง ๆ ขั้นตอน และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามจาก สมศ . โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7 ทั้งหมด 228 โรงเรียนปรากฏวา สถานศึกษาไดรับการ
รับรองมาตรฐานจํานวน 123 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 
53.95 และไมรับรองมาตรฐานจํานวน 105 โรงเรียนคิดเปน
รอยละ 46.05 (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สามปการศึกษา 2557 กลุมนิเทศและประเมินผล
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7.  2557 : 8–9)  
 จากผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาที่กลาว
มาชี้ ให เห็นวาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นคราชสีมา เขต 7 ยังตองไดรับการพัฒนาและแกไขอีกมาก
จึงจะไดคุณภาพ ผูวิจัยในฐานะครูผูรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงสนใจศึกษา แนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ทั้งน้ีเพื่อเปนการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในใหสถานศึกษา 
หนวยงานตนสังกัดใชเปนยุทธศาสตรในการการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมใหโรงเรียนสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุประสิทธิผลอยางเปน
รูปธรรมภายใตบริบทที่แตกตางกันทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและและสภาพที่พึง
ประสงค  การดําเ นินการประกันคุณภาพภายในของ



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559

Vol.10 No.2 July - December  2016

90

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 2. เพื่อสรางแนวทางการดําเ นินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษาป ร ะถมศึ กษา
นครราชสีมา เขต 7 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 1.  ข้ันตอนการดําเนินการ  
  1.1  ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึ ง
ประสงค  การดําเ นินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการสังเคราะหเอกสาร
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2  เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
  1.3  วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  2.1  ประชากร  
  ปร ะช ากร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ยค รั้ ง น้ี  ได แ ก 
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 รวม 2736 คน    
  2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  
  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง น้ี  ไดแก 
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

7 ปการศึกษา 2557 จํานวน 335 คน ไดมาโดยสุมแบบ
หลายขั้นตอน  
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช ในการเ ก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ ผู วิ จัยไดสรางและพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
การศึกษาจากตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งน้ีเปน
แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ดังน้ี  
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ
ปญหา/พึงประสงคการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกอบดวย 8 
ดาน ไดแก 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 2) ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ดานจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตามแผน 5) ดานการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 7) ดานการจัดทํารายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 8)  ดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง  
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1  ขอห นั ง สือจากคณ ะศึกษาศ าสต ร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนําไปสงถึงผู อํานวยการ
สถานศึกษา ในการขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานศึกษาตาง ๆ ที่เปนกลุมตัวอยาง 
  4.2  ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอ
ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามไปใหสถานศึกษา
ที่เปนกลุมตัวอยางดวยทางไปรษณียและดวยตนเอง 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
  5.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยวิเคราะหหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย 
  5.2  การ วิ เคราะหความตองการ จําเปน 
(Needs Assessment) โดยนําขอมูลผลการศึกษาสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค มาหาคาดัชนีความตองการ
จําเปน (Priory Needs Index) เพื่อลําดับความตองการ
จําเปน โดยการคํานวณ PNI modified ซ่ึงเปนดัชนีจัด
เรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการ

ประเมินความแตกตางและเปนสูตรที่ นงลักษณ วิรัชชัย 
และ สุวิมล วองวาณิช ไดปรับสูตรคํานวณมาจากดัชนี PNI 
โดยการหาคาผลตางระหวางคาเฉ ล่ียของ สภาพการ
ดําเนินการที่คาดหวัง (I) โดยการหารคาผลตางระหวาง
คาเฉล่ียสภาพการดําเนินการที่คาดหวัง (I) และคาเฉล่ียของ
สภาพการดําเนินการปจจุบัน (D) ดวยคาเฉล่ียของสภาพ
การดําเนินการ ปจจุบัน (D) เพื่อถวงนํ้าหนักกอนที่จะนํามา
จัดเรียงลําดับความสําคัญมีสูตรการคํานวณ เม่ือทําการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 แลว ผูวิจัยไดนําผลการ
วิเคราะหขอมูลในระยะที่ 1 ไปจัดทําคูมือ การสัมภาษณ 
เพื่อสรางแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในระยะที่ 2 
ตอไป 
 ข้ันตอนที่ 2 การสรางแนวทางการ 
 แนวทางดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ โรงเรียนที่ไดรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ. (Best Practice) เพื่อเสนอแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไดกําหนดวิธีดําเนินการ 
ดังน้ี 
 1.  กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่
ไดรับรองมาตรฐานจาก สมศ. (Best Practice) จํานวน 3 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ 
สรางแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ไดขอมูล
จากระยะที่ 1 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1  ขอห นั ง สือจากคณ ะศึกษาศ าสต ร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนําไปสงถึงผู อํานวยการ
สถานศึกษา ในการขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานศึกษาโดยการสัมภาษณแนวทางการดําเ นินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7  
  3.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก สมุด กลองถายรูปทั้ ง
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และแบบสัมภาษณ 
  3.3  เ ต รี ย มค วามพร อมของ ผู เ ข า ร ว ม
สัมภาษณ โดยทําความเขาใจใน หลักการ วิธีการ และ
ขั้นตอนการสัมภาษณ เพื่อใหผูดําเนินการ ผูจดบันทึกการ
สนทนา มีความพรอมในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.4  ดําเนินการสัมภาษณ ตามประเด็นเพื่อ
หาแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในขณะที่สัมภาษณ ผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการจดบันทึกการสนทนา  
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) ที่ไดจาก เอกสารบันทึกกา
สัมภาษณของผูจดบันทึก โดยสรุปใจความจากเอกสารและ
ถอดความจากการ บันทึก วีดีทัศนของการสัมภาษณ เม่ือมี
ขอสงสัย ก็จะฟงจากเทปประกอบ เพื่อหาขอสรุปผลจาก 
ขอคนพบที่ไดจากการสนทนา สรุปในแตละประเด็นและ 
นําเสนอเปนความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 1.  สภาพปจจุบันและและสภาพที่พึงประสงค 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7  
  1.1  สภาพปจจุบันการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
การปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียมากไป
หานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาองสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองรองลงมาคือ 
ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกสาร
มาตรฐาน ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 2. เพื่อสรางแนวทางการดําเ นินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษาป ร ะถมศึ กษา
นครราชสีมา เขต 7 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 1.  ข้ันตอนการดําเนินการ  
  1.1  ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึ ง
ประสงค  การดําเ นินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการสังเคราะหเอกสาร
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2  เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
  1.3  วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  2.1  ประชากร  
  ปร ะช ากร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ยค รั้ ง น้ี  ได แ ก 
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา 
เขต 7 รวม 2736 คน    
  2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  
  กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง น้ี  ไดแก 
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 

7 ปการศึกษา 2557 จํานวน 335 คน ไดมาโดยสุมแบบ
หลายขั้นตอน  
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช ในการเ ก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ ผู วิ จัยไดสรางและพัฒนาขึ้นโดยอาศัย
การศึกษาจากตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งน้ีเปน
แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ดังน้ี  
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ
ปญหา/พึงประสงคการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกอบดวย 8 
ดาน ไดแก 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 2) ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3) ดานจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4) ดานการดําเนินงานตามแผน 5) ดานการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ดานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 7) ดานการจัดทํารายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 8)  ดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง  
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1  ขอห นั ง สือจากคณ ะศึกษาศ าสต ร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนําไปสงถึงผู อํานวยการ
สถานศึกษา ในการขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานศึกษาตาง ๆ ที่เปนกลุมตัวอยาง 
  4.2  ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอ
ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามไปใหสถานศึกษา
ที่เปนกลุมตัวอยางดวยทางไปรษณียและดวยตนเอง 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
  5.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยวิเคราะหหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย 
  5.2  การ วิ เคราะหความตองการ จําเปน 
(Needs Assessment) โดยนําขอมูลผลการศึกษาสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค มาหาคาดัชนีความตองการ
จําเปน (Priory Needs Index) เพื่อลําดับความตองการ
จําเปน โดยการคํานวณ PNI modified ซ่ึงเปนดัชนีจัด
เรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการ

ประเมินความแตกตางและเปนสูตรที่ นงลักษณ วิรัชชัย 
และ สุวิมล วองวาณิช ไดปรับสูตรคํานวณมาจากดัชนี PNI 
โดยการหาคาผลตางระหวางคาเฉ ล่ียของ สภาพการ
ดําเนินการที่คาดหวัง (I) โดยการหารคาผลตางระหวาง
คาเฉล่ียสภาพการดําเนินการที่คาดหวัง (I) และคาเฉล่ียของ
สภาพการดําเนินการปจจุบัน (D) ดวยคาเฉล่ียของสภาพ
การดําเนินการ ปจจุบัน (D) เพื่อถวงนํ้าหนักกอนที่จะนํามา
จัดเรียงลําดับความสําคัญมีสูตรการคํานวณ เม่ือทําการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 แลว ผูวิจัยไดนําผลการ
วิเคราะหขอมูลในระยะที่ 1 ไปจัดทําคูมือ การสัมภาษณ 
เพื่อสรางแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในระยะที่ 2 
ตอไป 
 ข้ันตอนที่ 2 การสรางแนวทางการ 
 แนวทางดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ โรงเรียนที่ไดรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ. (Best Practice) เพื่อเสนอแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไดกําหนดวิธีดําเนินการ 
ดังน้ี 
 1.  กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนที่
ไดรับรองมาตรฐานจาก สมศ. (Best Practice) จํานวน 3 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ 
สรางแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ไดขอมูล
จากระยะที่ 1 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1  ขอห นั ง สือจากคณ ะศึกษาศ าสต ร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนําไปสงถึงผู อํานวยการ
สถานศึกษา ในการขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานศึกษาโดยการสัมภาษณแนวทางการดําเ นินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
7  
  3.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก สมุด กลองถายรูปทั้ ง
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และแบบสัมภาษณ 
  3.3  เ ต รี ย มค วามพร อมของ ผู เ ข า ร ว ม
สัมภาษณ โดยทําความเขาใจใน หลักการ วิธีการ และ
ขั้นตอนการสัมภาษณ เพื่อใหผูดําเนินการ ผูจดบันทึกการ
สนทนา มีความพรอมในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.4  ดําเนินการสัมภาษณ ตามประเด็นเพื่อ
หาแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในขณะที่สัมภาษณ ผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการจดบันทึกการสนทนา  
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) ที่ไดจาก เอกสารบันทึกกา
สัมภาษณของผูจดบันทึก โดยสรุปใจความจากเอกสารและ
ถอดความจากการ บันทึก วีดีทัศนของการสัมภาษณ เม่ือมี
ขอสงสัย ก็จะฟงจากเทปประกอบ เพื่อหาขอสรุปผลจาก 
ขอคนพบที่ไดจากการสนทนา สรุปในแตละประเด็นและ 
นําเสนอเปนความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 1.  สภาพปจจุบันและและสภาพที่พึงประสงค 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7  
  1.1  สภาพปจจุบันการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
การปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียมากไป
หานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาองสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองรองลงมาคือ 
ดานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกสาร
มาตรฐาน ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดานการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
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ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  1.2  สภาพที่ พึ งประสงคการดําเ นินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุดเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุดทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 3 
อันดับแรก ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง รองลงมาคือ การจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา  
 2.  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่พึ งประสงคตาม
ความเห็นของ ผู ทร งคุณ วุฒิที่ เ ข าร วม สัมภาษณ  ซ่ึ ง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
คุณภาพ (Best Practice) สรุป ไดดังน้ี 
  2.1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
คือ 1) สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
มาตรฐานการศึกษาโดยใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรับรู
รวมกัน 2) ควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใหมีผูมีสวนเก่ียวของ 3) ควร
ใหคณะกรรมการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนํามาปรับใหเขากับบริบทของสถานศึกษา 4) ควรมีการ
ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5) ควรมีการแจงใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับทราบ
มาตรฐานของสถานศึกษาในการประชุมประจําเดือน 6) แจง
ใหผูมีสวนเก่ียวของภายนอกทราบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการทาํจดหมายขาวหรือประชาสัมพันธผาน
ส่ือวิทยุชุมชน 
  2.2  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
คือ 1) ควรมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธโดยการใชวิธี SWOT 
Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาสและอุปสรรค
อยางรอบดานในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) ควรมีการศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา
และความตองการจําเปนของสถานศึกษา 3) ควรมีการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จไว
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรมโดยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 4) 
ควรมีการจัดทําแหลงเรียนรูในชุมชนในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 5) ออกคําส่ังแตงตั้งบทบาท
หนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) ควรใหหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู หัวหนาสายจัดทําโครงการและกิจกรรมให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) ควรใช
งบประมาณและทรัพยากรใหตรงตามโครงการและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ 1) ควร
จัดโครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือตอ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) 
ควรมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 3) แตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบใหชัดเจนและจัดระบบ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมู คลอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวก
ตอการเขาถึงและใหบริการ 4) ควรมีการจัดเก็บระบบ
สาร สนเทศ ใหค ลอบค ลุม กับภาร กิ จในการบริ หา ร
สถานศึกษา 5) ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
จัดระบบสารสนเทศโดยยึดการมีสวนรวมของผูปกครอง 
ชุมชน องคกรหรือหนวยงานในทองถิ่น 6) ควรมีคณะ 
กรรมการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับการ
แตงตั้ ง ใหดําเ นินการรับผิดชอบและกรอกขอมูลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดใหบุคลากรไดรับ
การอบรมพัฒนาทักษะดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ อยางตอเน่ือง 8) ควรจัดหอง 
ปฏิบัติการคอมพิว เตอร สืบคนขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 9) ควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปน
หมวดหมู เชน ขอมูลพื้นฐานระดับหองเรียน ขอมูลพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา  
  2.4  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดส่ิง
อํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ใหเพียงพอ
กับความตองการของบุคลกรอยางเหมาะสม 2) แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ดูแลบุคลากรทุกคนในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ควรนําผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษามาปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 4) สถานศึกษา
ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถและเต็มเวลาอยางเหมาะสม 5) สถาน 

ศึกษาควรแบงเวลาในการจัดการเรียนการสอนและเวลาใน
การบริหารงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของบุคลากรอยางเหมาะสม 6) ผูบริหาร
สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรทุกคน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.5  การ จั ด ให มีกา รติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในควรเปน ดังน้ี 1) แตงตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) สรางเครื่องมือในการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลในการตรวจสอบตามตัวชี้ วัดของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดทําปฏิทินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4) จัดทําคูมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร 5) สรุปผลใน
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหทุกฝายไดรับรูและ
วิเคราะหรวมกันเพื่อนําไปพัฒนา  
  2.6  การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ 1) ควรมีการอบรม
พัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 2) ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมี
ผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมไปถึง
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูที่มี
สวนเก่ียวของ 3) ควรนําขั้นตอนการดําเนินงานเปนกระบวน 
การบริหารงานอยางมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของ
Deming มาใชกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหและพัฒนา
เครื่องมือใหมีประสิทธิภาพในการประเมินครั้งตอไป 5) ควร
นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาสรุปรวมและจัดทําเปน
สารสนเทศเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 6) 
ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในประชาสัมพันธใหผูมี
สวนเก่ียวของทราบเพื่อการสนับสนุนรวมทั้งการมีสวนรวม
ในการพัฒนาครั้งตอไป สอดคลองกับการสนทนากลุมที่วา  
  2.7  การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน คือ 1) ควรแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบ 
ดวยบุคลากรจากทุกฝายที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกฝายรวมรับรู
และนําขอมูลที่รวบรวมในการประเมินตามตัวบงชี้ของ
มาตรฐานการศึกษา 2) ควรวิเคราะหขอมูลรวมกันเพื่อ
จัดทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาอยางถูกตอง 
ครบถวน 3) ควรรายงานการประเมินตนเองประจําปตอตน

สังกัด 4) ควรมีการจัดทําอยางตอเน่ืองและเปนระยะตาม
ปฏิทินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) เผยแพรรายงาน
ประจําปตอผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งหมด 6) สถานศึกษาควร
นําขอมูลยอนกลับไปใชพัฒนาและสงเสริมพัฒนาการ
ดําเนินงานในแผนปฏิบัติการประจําปในครั้งตอไป 7) ควร
นําขอมูลยอนกลับไปวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปในครั้งตอไป 
  2.8  การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน คือ 1) ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการ 
ศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 2) มีการ
พัฒนาบุคลากรโดยการสงเขารวมอบรมการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 3) ควรมีการประสานงานระหวางกันดวย
เทคนิคตาง ๆ เชน การสนทนาภายในกลุม การจัดทําแผน
พับ การประชุมสรุปงาน เปนตน 4) ใหครูทุกคนมีแฟมสะสม
ผลงานของตนเองและจัดเก็บผลงานทางคอมพิวเตอรและ
เอกสารตามภารกิจ 5) ใชครูตนแบบเปนแกนนําในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 6) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติ 
งานในสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติมีทิศทาง
อยางชัดเจน 7) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลสืบคนของ
สถานศึกษา โดยมีขอมูลที่เปนปจจุบัน 
 
อภิปรายผล  
 1. สภาพปจจุบนัและและสภาพที่พึงประสงคการ
ดําเ นินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 
ทั้งน้ีเพราะ สถานศึกษาทุกแหงตองจัดทําและการประเมิน
คุณภาพการศึกษามีการดําเนินการมากทีสุ่ดอาจเน่ืองมาจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไวในหมวด 6 มาตราที่ 48 กําหนดให
โรงเรียนมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอตนสังกัด 
โรงเรียนจึงตองมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อสรุป
ประเมินผลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ กระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจบ ดับพิษ (2554 : 90–93) 
วิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุม
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ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  1.2  สภาพที่ พึ งประสงคการดําเ นินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุดเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากที่สุดทุกดาน เรียงตามคาเฉล่ียมากไปหานอย 3 
อันดับแรก ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง รองลงมาคือ การจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา  
 2.  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่พึ งประสงคตาม
ความเห็นของ ผู ทร งคุณ วุฒิที่ เ ข าร วม สัมภาษณ  ซ่ึ ง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
คุณภาพ (Best Practice) สรุป ไดดังน้ี 
  2.1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
คือ 1) สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
มาตรฐานการศึกษาโดยใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรับรู
รวมกัน 2) ควรแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใหมีผูมีสวนเก่ียวของ 3) ควร
ใหคณะกรรมการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนํามาปรับใหเขากับบริบทของสถานศึกษา 4) ควรมีการ
ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5) ควรมีการแจงใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับทราบ
มาตรฐานของสถานศึกษาในการประชุมประจําเดือน 6) แจง
ใหผูมีสวนเก่ียวของภายนอกทราบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการทาํจดหมายขาวหรือประชาสัมพันธผาน
ส่ือวิทยุชุมชน 
  2.2  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
คือ 1) ควรมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธโดยการใชวิธี SWOT 
Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาสและอุปสรรค
อยางรอบดานในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) ควรมีการศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา
และความตองการจําเปนของสถานศึกษา 3) ควรมีการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จไว
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรมโดยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 4) 
ควรมีการจัดทําแหลงเรียนรูในชุมชนในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 5) ออกคําส่ังแตงตั้งบทบาท
หนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) ควรใหหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู หัวหนาสายจัดทําโครงการและกิจกรรมให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) ควรใช
งบประมาณและทรัพยากรใหตรงตามโครงการและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ 1) ควร
จัดโครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือตอ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) 
ควรมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 3) แตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบใหชัดเจนและจัดระบบ
สารสนเทศใหเปนหมวดหมู คลอบคลุม เปนปจจุบัน สะดวก
ตอการเขาถึงและใหบริการ 4) ควรมีการจัดเก็บระบบ
สาร สนเทศ ใหค ลอบค ลุม กับภาร กิ จในการบริ หา ร
สถานศึกษา 5) ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
จัดระบบสารสนเทศโดยยึดการมีสวนรวมของผูปกครอง 
ชุมชน องคกรหรือหนวยงานในทองถิ่น 6) ควรมีคณะ 
กรรมการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับการ
แตงตั้ ง ใหดําเ นินการรับผิดชอบและกรอกขอมูลตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดใหบุคลากรไดรับ
การอบรมพัฒนาทักษะดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ อยางตอเน่ือง 8) ควรจัดหอง 
ปฏิบัติการคอมพิว เตอร สืบคนขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 9) ควรมีการจัดระบบสารสนเทศใหเปน
หมวดหมู เชน ขอมูลพื้นฐานระดับหองเรียน ขอมูลพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา  
  2.4  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดส่ิง
อํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ใหเพียงพอ
กับความตองการของบุคลกรอยางเหมาะสม 2) แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ดูแลบุคลากรทุกคนในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ควรนําผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการของ
สถานศึกษามาปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 4) สถานศึกษา
ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถและเต็มเวลาอยางเหมาะสม 5) สถาน 

ศึกษาควรแบงเวลาในการจัดการเรียนการสอนและเวลาใน
การบริหารงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของบุคลากรอยางเหมาะสม 6) ผูบริหาร
สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรทุกคน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.5  การ จั ด ให มีกา รติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในควรเปน ดังน้ี 1) แตงตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) สรางเครื่องมือในการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลในการตรวจสอบตามตัวชี้ วัดของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดทําปฏิทินการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4) จัดทําคูมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร 5) สรุปผลใน
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหทุกฝายไดรับรูและ
วิเคราะหรวมกันเพื่อนําไปพัฒนา  
  2.6  การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ 1) ควรมีการอบรม
พัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 2) ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมี
ผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมไปถึง
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูที่มี
สวนเก่ียวของ 3) ควรนําขั้นตอนการดําเนินงานเปนกระบวน 
การบริหารงานอยางมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของ
Deming มาใชกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหและพัฒนา
เครื่องมือใหมีประสิทธิภาพในการประเมินครั้งตอไป 5) ควร
นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาสรุปรวมและจัดทําเปน
สารสนเทศเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 6) 
ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในประชาสัมพันธใหผูมี
สวนเก่ียวของทราบเพื่อการสนับสนุนรวมทั้งการมีสวนรวม
ในการพัฒนาครั้งตอไป สอดคลองกับการสนทนากลุมที่วา  
  2.7  การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน คือ 1) ควรแตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบ 
ดวยบุคลากรจากทุกฝายที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกฝายรวมรับรู
และนําขอมูลที่รวบรวมในการประเมินตามตัวบงชี้ของ
มาตรฐานการศึกษา 2) ควรวิเคราะหขอมูลรวมกันเพื่อ
จัดทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาอยางถูกตอง 
ครบถวน 3) ควรรายงานการประเมินตนเองประจําปตอตน

สังกัด 4) ควรมีการจัดทําอยางตอเน่ืองและเปนระยะตาม
ปฏิทินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) เผยแพรรายงาน
ประจําปตอผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งหมด 6) สถานศึกษาควร
นําขอมูลยอนกลับไปใชพัฒนาและสงเสริมพัฒนาการ
ดําเนินงานในแผนปฏิบัติการประจําปในครั้งตอไป 7) ควร
นําขอมูลยอนกลับไปวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปในครั้งตอไป 
  2.8  การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน คือ 1) ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการ 
ศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 2) มีการ
พัฒนาบุคลากรโดยการสงเขารวมอบรมการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 3) ควรมีการประสานงานระหวางกันดวย
เทคนิคตาง ๆ เชน การสนทนาภายในกลุม การจัดทําแผน
พับ การประชุมสรุปงาน เปนตน 4) ใหครูทุกคนมีแฟมสะสม
ผลงานของตนเองและจัดเก็บผลงานทางคอมพิวเตอรและ
เอกสารตามภารกิจ 5) ใชครูตนแบบเปนแกนนําในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 6) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติ 
งานในสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติมีทิศทาง
อยางชัดเจน 7) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลสืบคนของ
สถานศึกษา โดยมีขอมูลที่เปนปจจุบัน 
 
อภิปรายผล  
 1. สภาพปจจุบนัและและสภาพที่พึงประสงคการ
ดําเ นินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 
ทั้งน้ีเพราะ สถานศึกษาทุกแหงตองจัดทําและการประเมิน
คุณภาพการศึกษามีการดําเนินการมากทีสุ่ดอาจเน่ืองมาจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไวในหมวด 6 มาตราที่ 48 กําหนดให
โรงเรียนมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอตนสังกัด 
โรงเรียนจึงตองมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อสรุป
ประเมินผลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ กระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจบ ดับพิษ (2554 : 90–93) 
วิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาครูตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุม
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เครือขายที่ 11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติงาน
ของครูและแนวทางการพัฒนาครูมาตรฐานที่  8 ครู มี
คุณวุฒิ/ความสามามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ มีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เทพฤทธ์ิ  บุญศีลพรอม (2553 : 96–97) 
ไดศึกษา การดํา เ นินงานการประ กันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ของโรงเรียนที่
ผานเกณฑการประเมินภายนอกรอบ 2 โดยรวม อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กานตรวี  เกิดสมศรี (2556 
: 96–97)  การดําเ นินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลฉวี 
ทานุกรม (2558 : 110–111) การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัย 
พบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงโดยรวมมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษามีการใหความสนใจและเห็น
ความสําคัญของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงเปนการประเมินที่รองรับ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ประเมินคุณภาพของผูบริหารและครู จึงทําใหสถานศึกษา
ตองกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษา ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถในการ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครูทางานอยางมืออาชีพ มี
ประ สิท ธิภาพสอดคลอง กับนโยบ ายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ อดุลย สุชิรัมย (2555 : 131–137) ที่วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโมเดลประสิทธิผลการประกันคุณภาพการภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา โมเดลประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยตัว
แปรสาเหตุไดแก การประจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน วัฒนธรรมองคกรและ

สภาพแวดลอม ตัวแปรผลไดแก  คุณภาพดานผู เรียน 
คุณภาพดานครู และความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ และตัวแปรที่ มีอิทธิผลทางตรงตอตัวแประ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน คือ บุคลากรใน
โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส วนตั ว แปร ที่ มี อิ ท ธิพลร วมจากมาก ไปห านอยคื อ
สภาพแวดลอม บุคลากรในโรงเรียน การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและวัฒนธรรมองคกรและ
งานวิจัยของ อํานาจ จันทรขํา (2555 : 244–248) วิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงเสริม
การดําเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษาประกอบดวย 
สถานศึกษากําหนดลักษณะขอบขายงาน บทบาท อํานาจ
หนาที่บุคลากรที่รับผิดชอบชัดเจน โครงสรางการบริหารงาน
สถานศึกษาสงเสริมความรวมมือกันทุกระดับ ผูบริหารมุงม่ัน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลาตัดสินใจ 
แกปญหาเฉพาะหนาไดถูกตองทันเหตุการณ สถานศึกษา
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศเอ้ือตอการบริหาร เหมะ
สมแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสพัฒนา
ตนเองเขาถึงแหลงความรูพื้นฐานอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม 
 2.  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในภาพรวม มี
ดังน้ี 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
มาตรฐานการศึกษาโดยใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรับรู
รวมกัน 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ควรมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธโดยการใช วิธี  SWOT 
Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาสและอุปสรรค
อยางรอบดานในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ควรจัด
โครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4) การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาควร จัด ส่ิง อํานวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ใหเพียงพอกับความตองการของ
บุคลกรอยางเหมาะสม 5) การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการ
อบรมพัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 7) การจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ควร
แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายที่
ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกฝายรวมรับรูและนําขอมูลที่รวบรวมใน
การประเมินตามตัวบงช้ีของมาตรฐานการศึกษา 8) การจัด
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ควรมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลฉวี ทานุกรม 
(2558 : 110–111) การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา แนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาควรกําหนดบทบาท
หนาที่แกชุมชนและผูที่ เ ก่ียวของในการมีสวนรวมการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาใหชัดเจน ดานการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดเกณฑ
หรือเปาหมายความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพ ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในแต
ละโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจน ดานการจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผูบริหารสานศึกษาและครู ดาน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียน ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและใหหนวยงานตนสังกัดจัดทาแบบทดสอบ
ออกประเมินนักเรียนทุกระดับชั้นอยางตอเน่ือง ดานการ
จัดทํารายงานประจําป และดานการจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สถานศึกษาควรนําผลการ
ประเ มินคุณภาพภายในและผลการประเ มินคุณภาพ
ภายนอกมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อปรับปรุง แกไขและหา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 
ซ่ึงแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผูวิจัยเห็นวา เปนแนวทาง
ที่ โรงเรียนสามารถปฏิบัติไดและเปนประโยชนตอการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ทั้งน้ีผูที่มีสวน
เก่ียวของตองใหความรวมมือทุกฝายจึงจะทําใหการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จิรภา เซียนพิมาย (2556 : 78–80) วิจัยเรื่อง สภาพปญหา 
แนวทางการแกไขและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโ ร ง เ รี ย นใน สัง กัด องค กา รบ ริ หา รส วน จั งห วัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา แนวทางการแกไขและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการเสนอแนวทาง
หลายแนวทาง ไดแก กลุมตัวบงชี้พื้นฐานโรงเรียนควรจัดให
ครูปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและ
เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาวิธีสอนใหหลากหลาย 
จัดหาส่ือการเรียนการสอนใหม  ๆ ที่ทันสมัย กําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพผู เ รี ยนอย างชั ด เจนครอบค ลุม
คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรมและจริยธรรม สงเสริม
การนิเทศติดตาม และทุกคนมีสวนรวมเปนความโดดเดน
ที่สุดของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศและกลุมตัว
บงชี้มาตรการสงเสริม ผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชนตองให
ความรวมมือกันในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ บุญจันทร (2555 : 
83–89) วิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวา 
แนวทางการพัฒนา ตองมีการกําหนดมาตรฐานใหสอดคลอง
กับบริบทของโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติ ราชการประจําป  จัดทําระบบ
สารสนเทศอยางเปนระบบ จัดให มีการประเ มินและ
ดําเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ จัดทํา
เผยแพรรายงานประจําปและที่สําคัญสถานศึกษาตองจัดให
ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมิตตา ชัยศิลป 
(2555 : 70–73) วิจัยเรื่อง สภาพปญหาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะ
การปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ไดแก การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรอยางตอเน่ืองสราง
ความตระหนักแกบุคลากรในโรงเรียนในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา การใชจายงบประมาณตามแผนที่วางไว 
สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
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เครือขายที่ 11 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติงาน
ของครูและแนวทางการพัฒนาครูมาตรฐานที่  8 ครู มี
คุณวุฒิ/ความสามามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ มีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เทพฤทธ์ิ  บุญศีลพรอม (2553 : 96–97) 
ไดศึกษา การดํา เ นินงานการประ กันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ของโรงเรียนที่
ผานเกณฑการประเมินภายนอกรอบ 2 โดยรวม อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กานตรวี  เกิดสมศรี (2556 
: 96–97)  การดําเ นินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลฉวี 
ทานุกรม (2558 : 110–111) การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัย 
พบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงโดยรวมมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษามีการใหความสนใจและเห็น
ความสําคัญของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงเปนการประเมินที่รองรับ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ประเมินคุณภาพของผูบริหารและครู จึงทําใหสถานศึกษา
ตองกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษา ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถในการ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครูทางานอยางมืออาชีพ มี
ประ สิท ธิภาพสอดคลอง กับนโยบ ายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ อดุลย สุชิรัมย (2555 : 131–137) ที่วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโมเดลประสิทธิผลการประกันคุณภาพการภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา โมเดลประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยตัว
แปรสาเหตุไดแก การประจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน วัฒนธรรมองคกรและ

สภาพแวดลอม ตัวแปรผลไดแก  คุณภาพดานผู เรียน 
คุณภาพดานครู และความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ และตัวแปรที่ มีอิทธิผลทางตรงตอตัวแประ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน คือ บุคลากรใน
โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส วนตั ว แปร ที่ มี อิ ท ธิพลร วมจากมาก ไปห านอยคื อ
สภาพแวดลอม บุคลากรในโรงเรียน การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและวัฒนธรรมองคกรและ
งานวิจัยของ อํานาจ จันทรขํา (2555 : 244–248) วิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงเสริม
การดําเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษาประกอบดวย 
สถานศึกษากําหนดลักษณะขอบขายงาน บทบาท อํานาจ
หนาที่บุคลากรที่รับผิดชอบชัดเจน โครงสรางการบริหารงาน
สถานศึกษาสงเสริมความรวมมือกันทุกระดับ ผูบริหารมุงม่ัน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลาตัดสินใจ 
แกปญหาเฉพาะหนาไดถูกตองทันเหตุการณ สถานศึกษา
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศเอ้ือตอการบริหาร เหมะ
สมแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสพัฒนา
ตนเองเขาถึงแหลงความรูพื้นฐานอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม 
 2.  แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในภาพรวม มี
ดังน้ี 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อกําหนด
มาตรฐานการศึกษาโดยใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรับรู
รวมกัน 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ควรมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธโดยการใช วิธี  SWOT 
Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย โอกาสและอุปสรรค
อยางรอบดานในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ควรจัด
โครงสรางหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4) การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษาควร จัด ส่ิง อํานวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ใหเพียงพอกับความตองการของ
บุคลกรอยางเหมาะสม 5) การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการ
อบรมพัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 7) การจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ควร
แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายที่
ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกฝายรวมรับรูและนําขอมูลที่รวบรวมใน
การประเมินตามตัวบงช้ีของมาตรฐานการศึกษา 8) การจัด
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ควรมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลฉวี ทานุกรม 
(2558 : 110–111) การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา แนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาควรกําหนดบทบาท
หนาที่แกชุมชนและผูที่ เ ก่ียวของในการมีสวนรวมการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาใหชัดเจน ดานการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดเกณฑ
หรือเปาหมายความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพ ดานการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบและเปนปจจุบัน 
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในแต
ละโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจน ดานการจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผูบริหารสานศึกษาและครู ดาน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียน ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สถานศึกษาควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและใหหนวยงานตนสังกัดจัดทาแบบทดสอบ
ออกประเมินนักเรียนทุกระดับชั้นอยางตอเน่ือง ดานการ
จัดทํารายงานประจําป และดานการจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สถานศึกษาควรนําผลการ
ประเ มินคุณภาพภายในและผลการประเ มินคุณภาพ
ภายนอกมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อปรับปรุง แกไขและหา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 
ซ่ึงแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผูวิจัยเห็นวา เปนแนวทาง
ที่ โรงเรียนสามารถปฏิบัติไดและเปนประโยชนตอการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ทั้งน้ีผูที่มีสวน
เก่ียวของตองใหความรวมมือทุกฝายจึงจะทําใหการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จิรภา เซียนพิมาย (2556 : 78–80) วิจัยเรื่อง สภาพปญหา 
แนวทางการแกไขและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโ ร ง เ รี ย นใน สัง กัด องค กา รบ ริ หา รส วน จั งห วัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา แนวทางการแกไขและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีการเสนอแนวทาง
หลายแนวทาง ไดแก กลุมตัวบงชี้พื้นฐานโรงเรียนควรจัดให
ครูปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและ
เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาวิธีสอนใหหลากหลาย 
จัดหาส่ือการเรียนการสอนใหม  ๆ ที่ทันสมัย กําหนด
แผนพัฒนาคุณภาพผู เ รี ยนอย างชั ด เจนครอบค ลุม
คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรมและจริยธรรม สงเสริม
การนิเทศติดตาม และทุกคนมีสวนรวมเปนความโดดเดน
ที่สุดของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศและกลุมตัว
บงชี้มาตรการสงเสริม ผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชนตองให
ความรวมมือกันในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ บุญจันทร (2555 : 
83–89) วิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวา 
แนวทางการพัฒนา ตองมีการกําหนดมาตรฐานใหสอดคลอง
กับบริบทของโรงเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติ ราชการประจําป  จัดทําระบบ
สารสนเทศอยางเปนระบบ จัดให มีการประเ มินและ
ดําเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ จัดทํา
เผยแพรรายงานประจําปและที่สําคัญสถานศึกษาตองจัดให
ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมิตตา ชัยศิลป 
(2555 : 70–73) วิจัยเรื่อง สภาพปญหาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะ
การปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ไดแก การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรอยางตอเน่ืองสราง
ความตระหนักแกบุคลากรในโรงเรียนในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา การใชจายงบประมาณตามแผนที่วางไว 
สงเสริมใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
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ขอมูล การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
(SWOT) ในการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานและเปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 
 จากผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา มีการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง อาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจและตระหนัก
ในเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ที่กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจะตองมีการประกันคุณภาพภายใน โดย
ใหสถานศึกษามีการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินภายนอก ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายใหสถานศึกษาทุก
แหงมีการประกันคุณภาพภายใน สงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีการปรับปรุงพัฒนาและแกไข
ปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมาอยาง
ตอเน่ือง 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. ควรมีการสรางความเขาใจ และสรางกลไก
เรียนรูรวมกันระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเปน

หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา ซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงเปนหนวยงานทําหนาที่ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
จะตองไมทํางานในลักษณะตางคนตางทําแบบแยกสวน
ตายตัว ควรเพิ่มการสนับสนุนใหมีกระบวนการรวมเรียนรู
และพัฒนา พรอมกับการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
เพื่อแลกเปล่ียนองคความรูประสบการณ เชน การแลก 
เปล่ียนผูทรงคุณวุฒิระหวางกัน เปนตน 
 2. สถานศึกษาควรใหความรู  และสรางความ
เขาใจในรูปแบบหลากหลายกับครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน ในความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการกําหนด
นโยบายการดําเนินงาน องคประกอบการบริหารเชิงระบบ 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา รวมถึงผลลัพธที่พึงประสงคของสถานศึกษา
อยางชัดเจน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 ควรมีการนําแนวทางการดําเ นินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซ่ึงเปน
ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี ไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดของแนวทางและคนหาปรากฏการณที่
เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาในบริบท สภาพแวดลอมที่แตกตาง
กันเพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้นตอไป 
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ขอมูล การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
(SWOT) ในการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานและเปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 
 จากผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา มีการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง อาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจและตระหนัก
ในเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ที่กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจะตองมีการประกันคุณภาพภายใน โดย
ใหสถานศึกษามีการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินภายนอก ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายใหสถานศึกษาทุก
แหงมีการประกันคุณภาพภายใน สงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีการปรับปรุงพัฒนาและแกไข
ปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมาอยาง
ตอเน่ือง 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. ควรมีการสรางความเขาใจ และสรางกลไก
เรียนรูรวมกันระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเปน

หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา ซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงเปนหนวยงานทําหนาที่ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
จะตองไมทํางานในลักษณะตางคนตางทําแบบแยกสวน
ตายตัว ควรเพิ่มการสนับสนุนใหมีกระบวนการรวมเรียนรู
และพัฒนา พรอมกับการปฏิบัติอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
เพื่อแลกเปล่ียนองคความรูประสบการณ เชน การแลก 
เปล่ียนผูทรงคุณวุฒิระหวางกัน เปนตน 
 2. สถานศึกษาควรใหความรู  และสรางความ
เขาใจในรูปแบบหลากหลายกับครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน ในความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการกําหนด
นโยบายการดําเนินงาน องคประกอบการบริหารเชิงระบบ 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา รวมถึงผลลัพธที่พึงประสงคของสถานศึกษา
อยางชัดเจน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 ควรมีการนําแนวทางการดําเ นินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซ่ึงเปน
ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี ไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดของแนวทางและคนหาปรากฏการณที่
เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาในบริบท สภาพแวดลอมที่แตกตาง
กันเพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้นตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ี มีความมุงหมาย  1) เพื่อศึกษา
องคประกอบครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยการสังเคราะห
องคประกอบครู ผู นําจากการวรรณกรรมที่ เ ก่ียวของ 
นักวิชาการจํานวน 6 คน และประเมินความเหมาะสมของ
องคประกอบครูผูนําโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการเสริมสรางครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 โดยการใชแบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ
จากผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 66 คน 3) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
 ผลการวิจัยพบวา  
  1. องคประกอบของครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) การพัฒนาตนเอง
ดานการสอน 2) การมีวิสัยทัศน 3) การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู 4) การเปนบุคคลแหงการเปล่ียนแปลง 5) การติดตอ 
ส่ือสารและประสานงาน 
 2. สภาพปจจุบันของครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
โดยรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก วิธีการ
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา จากที่ตองการมากไปหานอย คือ 
การศึกษาดวยตนเอง การฝกอบรมควบคูการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 

 3. โปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 มี
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมอยูในระดับ
มาก 

 
ABSTRACT 
 This research aimed to:  1) study 
components of teacher leaders in schools under 
the secondary educational service area office 32 
by synthesizing components from related 
literature review, 6 academicians and validating 
the conclusions using 5 experts, 2) study current 
states and method to develop leader teachers in 
schools under the secondary educational service 
area office 32 using a questionnaire and a 
checklist for collecting data from 66 school 
administrators, 3) develop a program for 
enhancing teacher leaders in schools under the 
secondary educational service area office 32 by 
interviewing 5 experts and drafting the program, 
and evaluating the propriety and feasibility of a 
program to develop leader teachers in schools 
under the secondary educational service area 
office 32 from 5 experts.  
 The results were as follows: 
  1. Components of leader teachers in 
schools under the secondary educational service 
area office 32, consisted of 5 components: 1) the 
development of teaching, 2) vision, 3) individual 
learning, 4) person of transformation, and 5) 
communication and coordination.  

 

*หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
**รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 2. The current states of leader teachers 
in schools under the secondary educational 
service area office 32 were at the high level in 
overall and each component. Method 
development for teacher leaders in schools under 
the secondary educational service area office 32 
according to opinions of school administrators 
from most to least were self-study, learning on 
the job, and studying in best practice schools.  
 3. The program for teacher leaders in 
schools under the secondary educational service 
area office 32 verified both propriety and 
feasibility were at high level. 
 
คําสําคัญ  : โปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา, ครูผูนํา,  
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 32 
 Keywords : The Development Teacher Leader 
   Program, Teacher Leaders, The  
   Secondary Educational Service Area 
   office 32 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกา-   
ภิวัตน ทําใหนานาประเทศตองเผชิญกับการแขงขันสูงจึง
ตองเ ร งพัฒนาคุณภาพคนในประเทศของตนให เปน
ทรั พ ย ากร ม นุษย ที่ มี คุ ณ ภ าพท ามกลา งสภ าพการ
เปล่ียนแปลงแหงยุคสมัยโลกาภิวัตน ซ่ึงแตละประเทศก็ตอง
ปรับเปล่ียนและสรางพลังการเปล่ียนแปลงในการศึกษาโดย
นํากลยุทธมาใชปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ความกาวหนา แตกลยุทธที่นํามาใชในการปฏิรูปการศึกษาก็
ไมสามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางยั่งยืนได เน่ืองจากการ
เริ่มพัฒนาจากภายนอกสถานศึกษา การมุงพัฒนาระบบ
มากกวาการพัฒนาที่หองเรียน การมุ งการรับผิดชอบ
มากกวาการมุงสงเสริมพัฒนา เปนตน ซ่ึงเปาหมายในการ
พัฒนาสถานศึกษา คือ การนําไปสูการเปล่ียนแปลงเชิงบวก
จากกระบวนการตาง ๆ ภายในสถานศึกษา แตการพัฒนา
สถานศึกษาใหยั่งยืนในระยะยาวจะตองเปล่ียนแปลงแบบฝง
รากลึกภายในสถานศึกษา 
 เม่ือเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลว พบวาการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยใชงบประมาณสูงกวาแต

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนปรากฏวาดอยกวาในเชิงคุณภาพ
และปริมาณจะเห็นไดจากผลการประเมินความสามารถใน
การแขงขันนานาชาติของ IMD (International Institute 
for Management Development) ไดจัดลําดับคุณภาพ
การศึกษาไทยพบวาอยูที่ลําดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ
(โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําชาติไทย.  2557 : 
4) และการจัดดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประจําป 
2556ประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในลําดับที่ 103จาก
ทั้งหมด 187 ประเทศ (สํานักงานดูแลนักเรียนไทยใน
สหรัฐอเมริกา.  2556 : 2) ซ่ึงปญหาดังกลาวน้ันสวนหน่ึงมา
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยังขาด
คุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2557 : 2-3) จากผลการประเมิน
ดัชนีทักษะในการรับรูและประสิทธิผลทางการศึกษา 
ประจําป 2014 พบวาประเทศไทยไดอันดับ 35 จาก 40 
ประเทศ ผลการวิจัยพบวา ประเทศที่ติดอันดับที่ดีสวนใหญ
มักจะใหความสําคัญกับครูผูสอนและความจําเปนตอการ
จางครูที่ดีที่สุด รวมถึงการมีวัฒนธรรมดานการศึกษาที่ดี 
ผูปกครองพรอมที่จะทุมเทใหบุตรหลานของตนไดรับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
2551 : 15) ไดสรุปประเด็นปญหาและแนวทางการแกไข
ของภาครัฐที่ไดดําเนินการเก่ียวกับปญหาดานคุณภาพครู 
คือ ในช วงที่ ผ านมากระทรวงศึ กษา ธิการ ไดประสบ
ความสําเร็จในการนําคนเกง คนดี มีความรูเขามาสูวิชาชีพ
ครูโดยกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่ เรียนเกงที่ สุดใน
จังหวัดใหไดรับทุนเพื่อเรียนตอดานการฝกหัดครู ทําใหยุค
น้ันไดครูที่เปนคนเกงของประเทศ นอกจากน้ียังประสบ
ความสําเร็จในดานการพัฒนานักเรียนและชีวิตสวนตัว 
ตอมาประเทศไทยได มีความตองการครู สูงขึ้นทํ าให
หนวยงานตาง ๆ เรงผลิตครูมากขึ้น โดยขาดการวางแผนที่
เหมาะสมและสถาบันฝกหัดครูไดเปดสอนทั้งในภาคพิเศษ
และภาคสมทบอยางแพรหลาย จนกระทั่งบัณฑิตที่จบ
การศึกษาสาขาครูมีจํานวนมากเกินความตองการของ
ตลาดแรงงานจึงสงผลใหมีคนที่ตกงานในที่สุด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2545 : 34) ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ .ศ .2545-2549)  โดยคํ า นึ งถึ งก าร เ ป ล่ี ยนแปลงใน
สังคมไทยที่มีผลกระทบจากการพัฒนากาวหนาเขาสูยุคใหม
ของสังคมเศรษฐกิจ โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการแบบ
องครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางพัฒนาและเนนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอยางมีดุลยภาพ เพื่อเปนการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะ* หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

** รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ี มีความมุงหมาย  1) เพื่อศึกษา
องคประกอบครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยการสังเคราะห
องคประกอบครู ผู นําจากการวรรณกรรมที่ เ ก่ียวของ 
นักวิชาการจํานวน 6 คน และประเมินความเหมาะสมของ
องคประกอบครูผูนําโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการเสริมสรางครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 โดยการใชแบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ
จากผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 66 คน 3) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
 ผลการวิจัยพบวา  
  1. องคประกอบของครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) การพัฒนาตนเอง
ดานการสอน 2) การมีวิสัยทัศน 3) การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู 4) การเปนบุคคลแหงการเปล่ียนแปลง 5) การติดตอ 
ส่ือสารและประสานงาน 
 2. สภาพปจจุบันของครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
โดยรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก วิธีการ
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา จากที่ตองการมากไปหานอย คือ 
การศึกษาดวยตนเอง การฝกอบรมควบคูการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 

 3. โปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 มี
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมอยูในระดับ
มาก 

 
ABSTRACT 
 This research aimed to:  1) study 
components of teacher leaders in schools under 
the secondary educational service area office 32 
by synthesizing components from related 
literature review, 6 academicians and validating 
the conclusions using 5 experts, 2) study current 
states and method to develop leader teachers in 
schools under the secondary educational service 
area office 32 using a questionnaire and a 
checklist for collecting data from 66 school 
administrators, 3) develop a program for 
enhancing teacher leaders in schools under the 
secondary educational service area office 32 by 
interviewing 5 experts and drafting the program, 
and evaluating the propriety and feasibility of a 
program to develop leader teachers in schools 
under the secondary educational service area 
office 32 from 5 experts.  
 The results were as follows: 
  1. Components of leader teachers in 
schools under the secondary educational service 
area office 32, consisted of 5 components: 1) the 
development of teaching, 2) vision, 3) individual 
learning, 4) person of transformation, and 5) 
communication and coordination.  

 

*หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 2. The current states of leader teachers 
in schools under the secondary educational 
service area office 32 were at the high level in 
overall and each component. Method 
development for teacher leaders in schools under 
the secondary educational service area office 32 
according to opinions of school administrators 
from most to least were self-study, learning on 
the job, and studying in best practice schools.  
 3. The program for teacher leaders in 
schools under the secondary educational service 
area office 32 verified both propriety and 
feasibility were at high level. 
 
คําสําคัญ  : โปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา, ครูผูนํา,  
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   เขต 32 
 Keywords : The Development Teacher Leader 
   Program, Teacher Leaders, The  
   Secondary Educational Service Area 
   office 32 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระแสโลกา-   
ภิวัตน ทําใหนานาประเทศตองเผชิญกับการแขงขันสูงจึง
ตองเ ร งพัฒนาคุณภาพคนในประเทศของตนให เปน
ทรั พ ย ากร ม นุษย ที่ มี คุ ณ ภ าพท ามกลา งสภ าพการ
เปล่ียนแปลงแหงยุคสมัยโลกาภิวัตน ซ่ึงแตละประเทศก็ตอง
ปรับเปล่ียนและสรางพลังการเปล่ียนแปลงในการศึกษาโดย
นํากลยุทธมาใชปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ความกาวหนา แตกลยุทธที่นํามาใชในการปฏิรูปการศึกษาก็
ไมสามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางยั่งยืนได เน่ืองจากการ
เริ่มพัฒนาจากภายนอกสถานศึกษา การมุงพัฒนาระบบ
มากกวาการพัฒนาที่หองเรียน การมุ งการรับผิดชอบ
มากกวาการมุงสงเสริมพัฒนา เปนตน ซ่ึงเปาหมายในการ
พัฒนาสถานศึกษา คือ การนําไปสูการเปล่ียนแปลงเชิงบวก
จากกระบวนการตาง ๆ ภายในสถานศึกษา แตการพัฒนา
สถานศึกษาใหยั่งยืนในระยะยาวจะตองเปล่ียนแปลงแบบฝง
รากลึกภายในสถานศึกษา 
 เม่ือเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลว พบวาการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยใชงบประมาณสูงกวาแต

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนปรากฏวาดอยกวาในเชิงคุณภาพ
และปริมาณจะเห็นไดจากผลการประเมินความสามารถใน
การแขงขันนานาชาติของ IMD (International Institute 
for Management Development) ไดจัดลําดับคุณภาพ
การศึกษาไทยพบวาอยูที่ลําดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ
(โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําชาติไทย.  2557 : 
4) และการจัดดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประจําป 
2556ประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในลําดับที่ 103จาก
ทั้งหมด 187 ประเทศ (สํานักงานดูแลนักเรียนไทยใน
สหรัฐอเมริกา.  2556 : 2) ซ่ึงปญหาดังกลาวน้ันสวนหน่ึงมา
จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยังขาด
คุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2557 : 2-3) จากผลการประเมิน
ดัชนีทักษะในการรับรูและประสิทธิผลทางการศึกษา 
ประจําป 2014 พบวาประเทศไทยไดอันดับ 35 จาก 40 
ประเทศ ผลการวิจัยพบวา ประเทศที่ติดอันดับที่ดีสวนใหญ
มักจะใหความสําคัญกับครูผูสอนและความจําเปนตอการ
จางครูที่ดีที่สุด รวมถึงการมีวัฒนธรรมดานการศึกษาที่ดี 
ผูปกครองพรอมที่จะทุมเทใหบุตรหลานของตนไดรับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
2551 : 15) ไดสรุปประเด็นปญหาและแนวทางการแกไข
ของภาครัฐที่ไดดําเนินการเก่ียวกับปญหาดานคุณภาพครู 
คือ ในช วงที่ ผ านมากระทรวงศึ กษา ธิการ ไดประสบ
ความสําเร็จในการนําคนเกง คนดี มีความรูเขามาสูวิชาชีพ
ครูโดยกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่ เรียนเกงที่ สุดใน
จังหวัดใหไดรับทุนเพื่อเรียนตอดานการฝกหัดครู ทําใหยุค
น้ันไดครูที่เปนคนเกงของประเทศ นอกจากน้ียังประสบ
ความสําเร็จในดานการพัฒนานักเรียนและชีวิตสวนตัว 
ตอมาประเทศไทยได มีความตองการครู สูงขึ้นทํ าให
หนวยงานตาง ๆ เรงผลิตครูมากขึ้น โดยขาดการวางแผนที่
เหมาะสมและสถาบันฝกหัดครูไดเปดสอนทั้งในภาคพิเศษ
และภาคสมทบอยางแพรหลาย จนกระทั่งบัณฑิตที่จบ
การศึกษาสาขาครูมีจํานวนมากเกินความตองการของ
ตลาดแรงงานจึงสงผลใหมีคนที่ตกงานในที่สุด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2545 : 34) ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ .ศ .2545-2549)  โดยคํ า นึ งถึ งก าร เ ป ล่ี ยนแปลงใน
สังคมไทยที่มีผลกระทบจากการพัฒนากาวหนาเขาสูยุคใหม
ของสังคมเศรษฐกิจ โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการแบบ
องครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางพัฒนาและเนนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอยางมีดุลยภาพ เพื่อเปนการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต ใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะ
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พื้นฐานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอ้ือใหผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหา
ความรูใหม ๆ จากแหลงความรูตาง ๆ เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตและชวยใหคนสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง 
สรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยมี
เจตนารมณใหการศึกษานําสู สังคมแหงปญญาและการ
เรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 ไดมุงที่การปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอันเปนกลไกสําคัญในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซ่ึงการปฏิรูปจะสําเร็จไดน้ันจะ
ขึ้นอยูกับการปฏิรูประดับสถานศึกษา ซ่ึงเปนรากฐานของ
คุณภาพการศึกษาอยางแทจริ ง โดยปจจัยสําคัญของ
คุณภาพการศกึษา คือ ครูในสถานศึกษา เน่ืองจากครูถือวา
เปนตัวแทนในการเปล่ียนแปลง พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนใหได น้ัน
จะตองพัฒนาครูผูสอนกอน 
 สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาบุคลากรครูใหเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาครูใหมีคุณภาพ
มาตรฐานโดยการพัฒนาควรเนนไปที่การเรียนรูและการคิด
ของครูมากกวาเนนการสอน เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นได
ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดลงมือปฏิบัติอยางแทจริงไดฝก
คิดแกปญหาดวยตนเอง สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
ระหวางบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหครูไดมีโอกาส
ปฏิบัติงานรวมกัน ไดรวมกันคิดรวมกันทํา ซ่ึงการเรียนรู
อยางตอเน่ืองของครูจะชวยใหสถานศึกษามีการปรับปรุง
อยางตอเน่ือง การพัฒนาครูในยุคปจจุบันเปนกระแสแหง
ความเปล่ียนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
แหล งข อ มูลข าวสารต าง  ๆ อย างรวด เร็ ว  โดยการ
เป ล่ียนแปลงดังกลาวไดส งผลตอระบบและคุณภาพ
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จึงจําเปนที่จะตอง
พัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่ เ กิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง เพื่อใหครูสามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551 : 26) จาก
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบันที่ใชตั้งแตป 2545-
2559 รวมทั้งส้ิน 15 ป ไดเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
และใหสอดคลองกับการปฏิรูปรอบสอง รวมทั้งนโยบาย
รัฐบาลที่กําหนดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง 
(2552-2559) ดังที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให
หนวยงานที่ เ ก่ียวของได ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในระยะเวลาดังกลาวตอไป 
 ธีรศักดิ์  อัครบวร (2544 : 45) และ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2546 : 37) ไดแสดงความคิดเห็นวา ครู
ไทยในยุคโลกาภิวัตนและครูที่ สังคมไทยพึงประสงคน้ัน 
จะตองมีบรรทัดฐานของความเปนครู เปนผูชี้ทางปญญา 
เปนกัลยาณมิตร เปนผูทรงศาสตรและศิลปแหงวิชาชีพครู
แลว ครูยังตองศึกษาคนควาพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอยู
เสมอ รู จักเขาถึงแหลงความรู ใหม  ๆ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู กับ ผู อ่ืน มี เทคนิคการสอนแบบตาง  ๆ มุ ง เนน
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนมนุษยที่สมบูรณปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต
และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมแหงการเรียนรู 
เพราะฉะน้ันครูจึงควรมีการปรับเปล่ียนและแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ
รอบดานและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
 ในปจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับตัวแปรหรือ
ปจจัยที่ส งผลต อการปฏิบัติ ง าน ประ สิทธิภาพ หรื อ
ประสิทธิผลขององคกร ก็คือ ภาวะผูนํา ซ่ึงถือวาเปนปจจัย
สําคัญและมีอิทธิพล นอกจากภาวะผูนําของผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาแลวภาวะผูนําของผูปฏิบัติงานทุกคนใน
องคกรก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน รัตติกรณ  จงวิศาล  
(2545 : 134) สอดคลองกับ จีระ  หงสลดารมย (2546 : 
79) ไดแสดงความคิดเห็นไววาภาวะผูนํามีความจําเปน
สําหรับผูปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับไมไดเนนเฉพาะระดับ
หัวหนาเทาน้ัน ลูกนองจะตองถูกสรางภาวะผูนําดวยเชนกัน 
เน่ืองจากภาวะผูนํา หมายถึง ภาวะที่กอใหเกิดความศรัทธา 
เปนที่ยอมรับ และเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมน้ัน ๆ 
ดังน้ันบุคคลในองคกรควรมีภาวะผูนําถึงแมวาจะดํารง
ตําแหนงหัวหนาหรือไมก็ตาม 
 จะเห็นไดวา ครูทุกคนในสถานศึกษาควรมีภาวะ
ผูนํา แมวาครูจะมีบทบาทการเปนผูนําอยางเปนทางการ
หรือไมก็ตาม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการ
เรียนรู  (Learning Community) โดยการอาศัยความ
รวมมือในการปฏิบัติงานและการเรียนรูรวมกัน การรวมพลัง
ของครูทุกคน อยางไรก็ตามภาวะผูนํามีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

 สถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น เพราะการปฏิรูปการศึกษาถือวาเปน
ภารกิจที่สําคัญที่ทุกคนตองรวมกันคิด รวมกันทํา เพราะเปน
กระบวนการเป ล่ียนแปลงที่ตองอาศัยการมีสวนรวม 
Participation) ความรวมมือคือพลัง (Collaboration) และ
ภาวะผูนํา (Leadership) ในการดําเนินการอยางตอเน่ือง   
สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2549 : 146) ไดแสดงความคิดเห็นไว
วาการพัฒนาครูใหมีภาวะผูนํา โดยเนนภาวะผูนําที่ มี
ลักษณะเชิงนามธรรม เชน วิสัยทัศน (Vision) คานิยมรวม 
( Shared Value)  การ สร าง ค วาม สั มพั น ธ ต อ กัน 
(Consideration) และการพยายามทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ความหมายเชิงคุณคา จะเห็นวาความสามารถทางภาวะผูนํา
แ ล ะ ค รู ผู นํ า เ ป น ส่ิ ง ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ร ว ม มื อ 
(Collaborative Learning) ซ่ึ งจะเปนการนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงอยางมีเปาหมาย (Purposeful Change) โดย
เนนใหครูเขามามีสวนรวมในการทํางานของภาวะผูนําอยาง
มีทักษะ ใหครูไดรวมตัดสินใจและใชขอมูลสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรครูในสถานศึกษากลายเปนสวน
เดียวกัน รวมมือรวมพลังกันและกระตุนใหเกิดการพัฒนา
วิชาชีพ  ซ่ึง ส่ิง เหล า น้ีส งผลต อประสิทธิผลของครู ใน
สถานศึกษา 
 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางครูผู นําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อนํา
โปรแกรมเสริมสรางครูผูนําที่ไดจากการวิจัยใชเปนแนวทาง
ในการ พัฒนาครู  เ พื่ อพัฒนาครู ให เป น ผู ที่ มี ความรู
ความสามารถรอบดานและปรับตัวใหทันตอยุคปจจุบันซ่ึง
เปนยุคแหงโลกาภิวัตน ซ่ึงจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบของครูผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการเสริมสราง
ครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
 
 

 3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบง
ออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา  สังกั ด สํานั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ที่ เ ก่ี ย วข อ ง กับค รู ผู นํ า เ พื่ อ สั ง เ ค ร าะ ห ข อ มู ล ให ไ ด
องคประกอบของครูผูนํา ตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคประกอบครูผูนําโดยผูทรงคุณวุฒิที่เ ก่ียวของกับการ
บริหารและนิเทศการศึกษา จํานวน 5 ทาน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบประเมินองคประกอบครูผูนํา วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการ
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นําผลการวิจัยระยะที่ 
1 มาใชในการศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการเสริมสรางครู
ผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในปการศึกษา 2558 
จํานวน 66 คน จากประชากรทั้งหมดจํานวน 66 คน 
เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบ
ตรวจสอบรายการกลุมวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถี่และรอยละ  
 ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สังเคราะหขอมูลที่ ไดจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน รางโปรแกรม
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประเมินความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร 
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พื้นฐานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอ้ือใหผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหา
ความรูใหม ๆ จากแหลงความรูตาง ๆ เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตและชวยใหคนสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง 
สรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยมี
เจตนารมณใหการศึกษานําสู สังคมแหงปญญาและการ
เรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 ไดมุงที่การปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอันเปนกลไกสําคัญในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซ่ึงการปฏิรูปจะสําเร็จไดน้ันจะ
ขึ้นอยูกับการปฏิรูประดับสถานศึกษา ซ่ึงเปนรากฐานของ
คุณภาพการศึกษาอยางแทจริ ง โดยปจจัยสําคัญของ
คุณภาพการศกึษา คือ ครูในสถานศึกษา เน่ืองจากครูถือวา
เปนตัวแทนในการเปล่ียนแปลง พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนใหได น้ัน
จะตองพัฒนาครูผูสอนกอน 
 สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาบุคลากรครูใหเปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาครูใหมีคุณภาพ
มาตรฐานโดยการพัฒนาควรเนนไปที่การเรียนรูและการคิด
ของครูมากกวาเนนการสอน เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นได
ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดลงมือปฏิบัติอยางแทจริงไดฝก
คิดแกปญหาดวยตนเอง สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
ระหวางบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหครูไดมีโอกาส
ปฏิบัติงานรวมกัน ไดรวมกันคิดรวมกันทํา ซ่ึงการเรียนรู
อยางตอเน่ืองของครูจะชวยใหสถานศึกษามีการปรับปรุง
อยางตอเน่ือง การพัฒนาครูในยุคปจจุบันเปนกระแสแหง
ความเปล่ียนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
แหล งข อ มูลข าวสารต าง  ๆ อย างรวด เร็ ว  โดยการ
เป ล่ียนแปลงดังกลาวไดส งผลตอระบบและคุณภาพ
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จึงจําเปนที่จะตอง
พัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่ เ กิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง เพื่อใหครูสามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551 : 26) จาก
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบันที่ใชตั้งแตป 2545-
2559 รวมทั้งส้ิน 15 ป ไดเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
และใหสอดคลองกับการปฏิรูปรอบสอง รวมทั้งนโยบาย
รัฐบาลที่กําหนดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง 
(2552-2559) ดังที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให
หนวยงานที่ เ ก่ียวของได ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในระยะเวลาดังกลาวตอไป 
 ธีรศักดิ์  อัครบวร (2544 : 45) และ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา (2546 : 37) ไดแสดงความคิดเห็นวา ครู
ไทยในยุคโลกาภิวัตนและครูที่ สังคมไทยพึงประสงคน้ัน 
จะตองมีบรรทัดฐานของความเปนครู เปนผูชี้ทางปญญา 
เปนกัลยาณมิตร เปนผูทรงศาสตรและศิลปแหงวิชาชีพครู
แลว ครูยังตองศึกษาคนควาพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอยู
เสมอ รู จักเขาถึงแหลงความรู ใหม  ๆ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู กับ ผู อ่ืน มี เทคนิคการสอนแบบตาง  ๆ มุ ง เนน
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนมนุษยที่สมบูรณปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต
และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมแหงการเรียนรู 
เพราะฉะน้ันครูจึงควรมีการปรับเปล่ียนและแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ
รอบดานและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
 ในปจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับตัวแปรหรือ
ปจจัยที่ส งผลต อการปฏิบัติ ง าน ประ สิทธิภาพ หรื อ
ประสิทธิผลขององคกร ก็คือ ภาวะผูนํา ซ่ึงถือวาเปนปจจัย
สําคัญและมีอิทธิพล นอกจากภาวะผูนําของผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาแลวภาวะผูนําของผูปฏิบัติงานทุกคนใน
องคกรก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน รัตติกรณ  จงวิศาล  
(2545 : 134) สอดคลองกับ จีระ  หงสลดารมย (2546 : 
79) ไดแสดงความคิดเห็นไววาภาวะผูนํามีความจําเปน
สําหรับผูปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับไมไดเนนเฉพาะระดับ
หัวหนาเทาน้ัน ลูกนองจะตองถูกสรางภาวะผูนําดวยเชนกัน 
เน่ืองจากภาวะผูนํา หมายถึง ภาวะที่กอใหเกิดความศรัทธา 
เปนที่ยอมรับ และเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมน้ัน ๆ 
ดังน้ันบุคคลในองคกรควรมีภาวะผูนําถึงแมวาจะดํารง
ตําแหนงหัวหนาหรือไมก็ตาม 
 จะเห็นไดวา ครูทุกคนในสถานศึกษาควรมีภาวะ
ผูนํา แมวาครูจะมีบทบาทการเปนผูนําอยางเปนทางการ
หรือไมก็ตาม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการ
เรียนรู  (Learning Community) โดยการอาศัยความ
รวมมือในการปฏิบัติงานและการเรียนรูรวมกัน การรวมพลัง
ของครูทุกคน อยางไรก็ตามภาวะผูนํามีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

 สถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น เพราะการปฏิรูปการศึกษาถือวาเปน
ภารกิจที่สําคัญที่ทุกคนตองรวมกันคิด รวมกันทํา เพราะเปน
กระบวนการเป ล่ียนแปลงที่ตองอาศัยการมีสวนรวม 
Participation) ความรวมมือคือพลัง (Collaboration) และ
ภาวะผูนํา (Leadership) ในการดําเนินการอยางตอเน่ือง   
สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2549 : 146) ไดแสดงความคิดเห็นไว
วาการพัฒนาครูใหมีภาวะผูนํา โดยเนนภาวะผูนําที่ มี
ลักษณะเชิงนามธรรม เชน วิสัยทัศน (Vision) คานิยมรวม 
( Shared Value)  การ สร าง ค วาม สั มพั น ธ ต อ กัน 
(Consideration) และการพยายามทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ความหมายเชิงคุณคา จะเห็นวาความสามารถทางภาวะผูนํา
แ ล ะ ค รู ผู นํ า เ ป น ส่ิ ง ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ร ว ม มื อ 
(Collaborative Learning) ซ่ึ งจะเปนการนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงอยางมีเปาหมาย (Purposeful Change) โดย
เนนใหครูเขามามีสวนรวมในการทํางานของภาวะผูนําอยาง
มีทักษะ ใหครูไดรวมตัดสินใจและใชขอมูลสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรครูในสถานศึกษากลายเปนสวน
เดียวกัน รวมมือรวมพลังกันและกระตุนใหเกิดการพัฒนา
วิชาชีพ  ซ่ึง ส่ิง เหล า น้ีส งผลต อประสิทธิผลของครู ใน
สถานศึกษา 
 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางครูผู นําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อนํา
โปรแกรมเสริมสรางครูผูนําที่ไดจากการวิจัยใชเปนแนวทาง
ในการ พัฒนาครู  เ พื่ อพัฒนาครู ให เป น ผู ที่ มี ความรู
ความสามารถรอบดานและปรับตัวใหทันตอยุคปจจุบันซ่ึง
เปนยุคแหงโลกาภิวัตน ซ่ึงจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบของครูผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการเสริมสราง
ครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
 
 

 3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบง
ออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา  สังกั ด สํานั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ที่ เ ก่ี ย วข อ ง กับค รู ผู นํ า เ พื่ อ สั ง เ ค ร าะห ข อ มู ล ให ไ ด
องคประกอบของครูผูนํา ตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคประกอบครูผูนําโดยผูทรงคุณวุฒิที่เ ก่ียวของกับการ
บริหารและนิเทศการศึกษา จํานวน 5 ทาน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบประเมินองคประกอบครูผูนํา วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการ
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นําผลการวิจัยระยะที่ 
1 มาใชในการศึกษาสภาพปจจุบันและวิธีการเสริมสรางครู
ผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในปการศึกษา 2558 
จํานวน 66 คน จากประชากรทั้งหมดจํานวน 66 คน 
เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบ
ตรวจสอบรายการกลุมวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถี่และรอยละ  
 ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สังเคราะหขอมูลที่ ไดจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน รางโปรแกรม
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประเมินความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร 
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และนิเทศการศึกษาจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสัมภาษณและแบบประเมินโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล 
  1. ครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ดังตอไปน้ี 
  1.1  องคประกอบการพัฒนาตนเองดานการ
สอน 
  1.2  องคประกอบการมีวิสัยทัศน  
  1.3  องคประกอบการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  1.4  องคประกอบการเปนบุคคลแหงการ

เปล่ียนแปลง 

   1.5  องคประกอบการติดตอ ส่ือสารและ
ประสานงาน  
 2. สภาพปจจุบันของครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
พบวา อยูในระดับมากทุกองคประกอบ  
 วิธีการเสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามความ
คิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา จากที่ตองการมากไป
หานอย คือ ศึกษาดวยตนเองฝกอบรมควบคูการปฏิบัติงาน 
และศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 
  3. โปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
ประกอบดวย หลักการและแนวคิดโปรแกรมเสริมสรางครู
ผู นํา รูปแบบและวิธีการพัฒนา โครงสรางโปรแกรม
เสริมสรางครูผูนํา รายละเอียดเน้ือหา ส่ือ/แหลงเรียนรู การ
ประเมิน และมีผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของโปรแกรมอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ และ
อภิปรายผลจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาองคประกอบครู ผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 พบวา องคประกอบครูผูนํามี 5 องคประกอบ คือ 

1) องคประกอบการพัฒนาตนเองดานการสอน 2) 
องคประกอบการมีวิสัยทัศน 3) องคประกอบการเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 4) องคประกอบการเปนบุคคลแหงการ
เปล่ียนแปลง 5) องคประกอบการติดตอ ส่ือสารและ
ประสานงาน เม่ือพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาความเหมาะสมเปน
รายองคประกอบอยูในระดับมากทุกองคประกอบ 
 2. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบครูผูนําทั้ง 5 
องคประกอบ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
องคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1 การพัฒนาตนเอง
ดานการสอน อยู ในระดับมาก ผลการวิจัยที่ เปนเชนน้ี
เพราะวา ครูในปจจุบันตองมีความรูในดานเน้ือหาเปนอยาง
ดีและตองมีความสามารถในการใชส่ือการสอนแบบใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ ครูตองมีวิธีการสอนที่เปล่ียนไปแตวา
ทันสมัย กลายเปนผูชี้แนะการเรียนมากกวาผูบรรยายยืน
หนาชั้นแลวสอนอยางที่ผานมา จัดใหมีการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการที่บุคคลสามารถศึกษาคนควา
หาค วามรู ค ว ามชํ านาญและทั กษะด ว ยตน เอง เพื่ อ
ความกาวหนาโดยวิธีการตาง ๆ เชนการอานฟงพูดเขียน
สัง เกตศึ กษาเอกสารตํ าราทางวิชาการและติดตาม
ประเมินผลความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดังน้ันจะเห็นไดวา องคประกอบการพัฒนาตนเองดานการ
สอนเปนองคประกอบที่มีความจําเปนและมีความสําคัญใน
การพัฒนาครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32สอดคลองกับแนวคิดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักใหผูเรียนเปนผูที่สําคัญ
ที่สุดซ่ึงตองอาศัยแนวการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางก็จําเปนตองอาศัยหลักการวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเขาไปชวยการจัดการเรียนการสอนดวย
วิธีการที่หลากหลายนอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีตามวัตถุประสงคแลวยังสามารถชวยจูงใจใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรูอีกดวยครูควรปรับปรุงการ
สอนดวยการเรียนรูวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ของการสอน
จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครูผูสอน
จําเปนตองมีความมุงม่ัน ตั้งใจและพยายามอยางตอเน่ืองจึง
จะประสบความสําเรจ็ 

 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 2 การมีวิสัยทัศนอยูใน
ระดับมาก ผลการวิจัยที่เปนเชนน้ีเพราะวาครูจําเปนตองมี
วิสัยทัศนที่กวางไกลตอการพัฒนาส่ิงตาง ๆ ที่มีตอหนวยงาน
และองคกรเพื่อ ใหองคกรอยู ร อดมีการวางแผนและ
ดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไวเพื่อมุงสูความสําเร็จ สงผลให
การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมุงสรางสรรคพัฒนา
ใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมมีการพัฒนาความคิด
สรางสรรคและส่ิงที่คาดวาจะเกิดในอนาคตใหไปในทางที่ดี
ขึ้น ดังน้ันจะเห็นไดวา องคประกอบการมีวิสัยทัศนเปน
องคประกอบที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการพัฒนา
ครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32สอดคลองกับแนวคิดภาวะ
ผูนําครูของ Harris & Lambert (2003) การใหความสนใจ
ตอประเด็นสําคัญหรือสถานการณตาง ๆ ที่โรงเรียนเผชิญอยู
มีวิสัยทัศนในการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเขารวมในการ
วางแผนอยางมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาสถานศึกษากับผูอ่ืนริเริ่ม
การปฏิบัติงานที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงใหม ๆ รวมทั้งมีการ
วางแผนติดตามผลใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนมีการ
ตระหนักถึงคุณคาและใหความสําคัญตอวัฒนธรรมที่
แตกตางกันการเขารวมกับผูอ่ืนในการสรางโปรแกรมหรือ
นโยบายที่ตอบสนองตอวิวัฒนาการของโลกแหงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการพฒันานักเรียนในทุกดาน
การพัฒนาระบบสําหรับครูหรือนักเรียนที่เขามาใหมการ
พัฒนาโปรแกรมความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษา
รวมไปถึงการใหความสนใจและเขารวมในกระบวนการ
คัดเลือกครูบรรจุใหมของสถานศึกษา 
 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 3 การเปนบุคคลแหง
การเรียนรูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาการศึกษาของ
สังคมไทยไดปฏิรูปใหทันสมัยตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
ฉะน้ันครูจึงตองพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองอยูเสมอ ไมวาจะเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
เพื่อนรวมงานหรือผูเชี่ยวชาญ การแสวงหาความรูใหม ๆ นํา
ทักษะทางดานเทคโนโลยีมาใชพัฒนาความรู เพื่อพัฒนา
ความเจริญกาวหนาใหกับตนเองมากยิ่งขึ้นและพัฒนา
หนวยงานของตนใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดังน้ันจะ
เห็นไดวาองคประกอบการเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
องคประกอบที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการพัฒนา
ครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ไดใหทัศนะเก่ียวกับดัชนีชี้วัด
ลักษณะบุคคลแหงการเรียนรูของโรงเรียนที่เปนองคการแหง

การเรียนรูไวดังน้ี 1) มีการเรียนรูและแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณโดยตางเปน“ทรัพยากรความรู” ซ่ึงกันและกัน 
2) ไดพัฒนาขีดความสามารถของตนเพื่อสรางสรรคงานและ
บรรลุเปาหมายของงานอยางตอเน่ือง 3) มีการขยาย
ศักยภาพเพื่อการแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม
อยางตอเน่ือง 4) มีความตระหนักในตนเองอยูเสมอที่จะ
เสาะแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสใหม ๆ เพื่อความ
เติบโตกาวหนา แนวคิดของ Sallis & Jones (2002) ได
กลาวไววา บุคคลแหงการเรียนรูนอกจากจะมีคุณลักษณะ
สวนตนแลวยังจะตองมีลักษณะที่ไปเสริมสรางชุมชนหรือ
องคกรที่ตนเองเปนสมาชิกอยูลักษณะดังกลาวคือ 1) มี
แรงจูงใจในตนเองใหทํางานและมีความคิดสรางสรรค 2) 
สงเสริมการเรียนรูขององคกร 3) มีการเรียนรูตลอดชีวิต 4) 
เต็มใจมีสวนรวมกับองคกร 5) มีการใชความรูฝงลึกมาใชใน
การทํางานและ 6) สรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคกร 
 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 4 การเปนบุคคลแหง
การเปล่ียนแปลง อยูในระดับมาก เปนเพราะวาสังคมในยุค
ปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือกอนหลายดาน ครูจึงตอง
ปรับตัวใหกาวทันสถานการณการเปล่ียนแปลง กลาตัดสินใจ
ในสถานการณตาง ๆ ได อยางมีเหตุผลและทันเวลา และ
สามารถนําพาผู อ่ืนและองคการกาวสูความกาวหนาได 
ดังน้ันจะเห็นไดวา องคประกอบการเปนบุคคลแหงการ
เป ล่ียนแปลงเปนองคประกอบที่ มีความจําเปนและมี
ความสําคัญในการพัฒนาครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซ่ึ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ (2549) 
ไดกลาววาบทบาทผูนําการเปล่ียนแปลงในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาไวดังน้ี 1) มีความฝนและมุงม่ันที่จะเปล่ียนแปลง
หรือเปน Pragmatic Dreamer สามารถสรางวิสัยทัศนที่
กระตุ นและ โนมน าวใหบุ คคล เขาร วมกับ ส่ิ งที่ ฝ น ได
ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มศักยภาพทุกดานใหกับผูเขารวม
กิจกรรมซ่ึงมีความแตกตางหลากหลายใหสามารถทํางาน
รวมกันจนบรรลุเปาหมายทั้งยังมีความภูมิใจในความฝนและ
ความมุงม่ันของตนเอง 2) เปนนักคิดหรือ Deep Thinker 
ใฝหาความรูทําตัวเองใหเปนเสมือนแกวเปลาพรอมที่จะ
เปดรับส่ิงใหม  ๆ อยูตลอดเวลาและกลาที่ จะเริ่มการ
เปล่ียนแปลงที่ตนเองกอน 3) มีทักษะในการทํางานเปนทีม
สามารถโนมนาวใหคนที่มีความรูความสามารถมาทํางาน
รวมกับตนไดรวมทั้งสามารถสรางบรรยากาศในการทํางาน
ใหทุกคนตองการรวมงานดวย 4) มีความสามารถที่จะใหผู
รวมการเปล่ียนแปลงเกิดความศรัทธาดวยวิธีการตาง ๆ เชน
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และนิเทศการศึกษาจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสัมภาษณและแบบประเมินโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล 
  1. ครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ดังตอไปน้ี 
  1.1  องคประกอบการพัฒนาตนเองดานการ
สอน 
  1.2  องคประกอบการมีวิสัยทัศน  
  1.3  องคประกอบการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  1.4  องคประกอบการเปนบุคคลแหงการ

เปล่ียนแปลง 

   1.5  องคประกอบการติดตอ ส่ือสารและ
ประสานงาน  
 2. สภาพปจจุบันของครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
พบวา อยูในระดับมากทุกองคประกอบ  
 วิธีการเสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ตามความ
คิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา จากที่ตองการมากไป
หานอย คือ ศึกษาดวยตนเองฝกอบรมควบคูการปฏิบัติงาน 
และศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 
  3. โปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
ประกอบดวย หลักการและแนวคิดโปรแกรมเสริมสรางครู
ผู นํา รูปแบบและวิธีการพัฒนา โครงสรางโปรแกรม
เสริมสรางครูผูนํา รายละเอียดเน้ือหา ส่ือ/แหลงเรียนรู การ
ประเมิน และมีผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของโปรแกรมอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ และ
อภิปรายผลจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาองคประกอบครู ผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 พบวา องคประกอบครูผูนํามี 5 องคประกอบ คือ 

1) องคประกอบการพัฒนาตนเองดานการสอน 2) 
องคประกอบการมีวิสัยทัศน 3) องคประกอบการเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 4) องคประกอบการเปนบุคคลแหงการ
เปล่ียนแปลง 5) องคประกอบการติดตอ ส่ือสารและ
ประสานงาน เม่ือพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาความเหมาะสมเปน
รายองคประกอบอยูในระดับมากทุกองคประกอบ 
 2. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 พบวา สภาพปจจุบันขององคประกอบครูผูนําทั้ง 5 
องคประกอบ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
องคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1 การพัฒนาตนเอง
ดานการสอน อยู ในระดับมาก ผลการวิจัยที่ เปนเชนน้ี
เพราะวา ครูในปจจุบันตองมีความรูในดานเน้ือหาเปนอยาง
ดีและตองมีความสามารถในการใชส่ือการสอนแบบใหมได
อยางมีประสิทธิภาพ ครูตองมีวิธีการสอนที่เปล่ียนไปแตวา
ทันสมัย กลายเปนผูชี้แนะการเรียนมากกวาผูบรรยายยืน
หนาชั้นแลวสอนอยางที่ผานมา จัดใหมีการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการที่บุคคลสามารถศึกษาคนควา
หาค วามรู ค ว ามชํ านาญและทั กษะด ว ยตน เอง เพื่ อ
ความกาวหนาโดยวิธีการตาง ๆ เชนการอานฟงพูดเขียน
สัง เกตศึ กษาเอกสารตํ าราทางวิชาการและติดตาม
ประเมินผลความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดังน้ันจะเห็นไดวา องคประกอบการพัฒนาตนเองดานการ
สอนเปนองคประกอบที่มีความจําเปนและมีความสําคัญใน
การพัฒนาครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32สอดคลองกับแนวคิดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักใหผูเรียนเปนผูที่สําคัญ
ที่สุดซ่ึงตองอาศัยแนวการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางก็จําเปนตองอาศัยหลักการวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนที่หลากหลายเขาไปชวยการจัดการเรียนการสอนดวย
วิธีการที่หลากหลายนอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีตามวัตถุประสงคแลวยังสามารถชวยจูงใจใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรูอีกดวยครูควรปรับปรุงการ
สอนดวยการเรียนรูวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ของการสอน
จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครูผูสอน
จําเปนตองมีความมุงม่ัน ตั้งใจและพยายามอยางตอเน่ืองจึง
จะประสบความสําเร็จ 

 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 2 การมีวิสัยทัศนอยูใน
ระดับมาก ผลการวิจัยที่เปนเชนน้ีเพราะวาครูจําเปนตองมี
วิสัยทัศนที่กวางไกลตอการพัฒนาส่ิงตาง ๆ ที่มีตอหนวยงาน
และองคกรเพื่อ ใหองคกรอยู ร อดมีการวางแผนและ
ดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไวเพื่อมุงสูความสําเร็จ สงผลให
การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมุงสรางสรรคพัฒนา
ใหทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมมีการพัฒนาความคิด
สรางสรรคและส่ิงที่คาดวาจะเกิดในอนาคตใหไปในทางที่ดี
ขึ้น ดังน้ันจะเห็นไดวา องคประกอบการมีวิสัยทัศนเปน
องคประกอบที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการพัฒนา
ครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32สอดคลองกับแนวคิดภาวะ
ผูนําครูของ Harris & Lambert (2003) การใหความสนใจ
ตอประเด็นสําคัญหรือสถานการณตาง ๆ ที่โรงเรียนเผชิญอยู
มีวิสัยทัศนในการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเขารวมในการ
วางแผนอยางมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาสถานศึกษากับผูอ่ืนริเริ่ม
การปฏิบัติงานที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงใหม ๆ รวมทั้งมีการ
วางแผนติดตามผลใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนมีการ
ตระหนักถึงคุณคาและใหความสําคัญตอวัฒนธรรมที่
แตกตางกันการเขารวมกับผูอ่ืนในการสรางโปรแกรมหรือ
นโยบายที่ตอบสนองตอวิวัฒนาการของโลกแหงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการพฒันานักเรียนในทุกดาน
การพัฒนาระบบสําหรับครูหรือนักเรียนที่เขามาใหมการ
พัฒนาโปรแกรมความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษา
รวมไปถึงการใหความสนใจและเขารวมในกระบวนการ
คัดเลือกครูบรรจุใหมของสถานศึกษา 
 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 3 การเปนบุคคลแหง
การเรียนรูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาการศึกษาของ
สังคมไทยไดปฏิรูปใหทันสมัยตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
ฉะน้ันครูจึงตองพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองอยูเสมอ ไมวาจะเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
เพื่อนรวมงานหรือผูเชี่ยวชาญ การแสวงหาความรูใหม ๆ นํา
ทักษะทางดานเทคโนโลยีมาใชพัฒนาความรู เพื่อพัฒนา
ความเจริญกาวหนาใหกับตนเองมากยิ่งขึ้นและพัฒนา
หนวยงานของตนใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดังน้ันจะ
เห็นไดวาองคประกอบการเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปน
องคประกอบที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการพัฒนา
ครู ผู นํา สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ไดใหทัศนะเก่ียวกับดัชนีชี้วัด
ลักษณะบุคคลแหงการเรียนรูของโรงเรียนที่เปนองคการแหง

การเรียนรูไวดังน้ี 1) มีการเรียนรูและแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณโดยตางเปน“ทรัพยากรความรู” ซ่ึงกันและกัน 
2) ไดพัฒนาขีดความสามารถของตนเพื่อสรางสรรคงานและ
บรรลุเปาหมายของงานอยางตอเน่ือง 3) มีการขยาย
ศักยภาพเพื่อการแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม
อยางตอเน่ือง 4) มีความตระหนักในตนเองอยูเสมอที่จะ
เสาะแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสใหม ๆ เพื่อความ
เติบโตกาวหนา แนวคิดของ Sallis & Jones (2002) ได
กลาวไววา บุคคลแหงการเรียนรูนอกจากจะมีคุณลักษณะ
สวนตนแลวยังจะตองมีลักษณะที่ไปเสริมสรางชุมชนหรือ
องคกรที่ตนเองเปนสมาชิกอยูลักษณะดังกลาวคือ 1) มี
แรงจูงใจในตนเองใหทํางานและมีความคิดสรางสรรค 2) 
สงเสริมการเรียนรูขององคกร 3) มีการเรียนรูตลอดชีวิต 4) 
เต็มใจมีสวนรวมกับองคกร 5) มีการใชความรูฝงลึกมาใชใน
การทํางานและ 6) สรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจกรรมตาง ๆ ของ
องคกร 
 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 4 การเปนบุคคลแหง
การเปล่ียนแปลง อยูในระดับมาก เปนเพราะวาสังคมในยุค
ปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือกอนหลายดาน ครูจึงตอง
ปรับตัวใหกาวทันสถานการณการเปล่ียนแปลง กลาตัดสินใจ
ในสถานการณตาง ๆ ได อยางมีเหตุผลและทันเวลา และ
สามารถนําพาผู อ่ืนและองคการกาวสูความกาวหนาได 
ดังน้ันจะเห็นไดวา องคประกอบการเปนบุคคลแหงการ
เป ล่ียนแปลงเปนองคประกอบที่ มีความจําเปนและมี
ความสําคัญในการพัฒนาครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซ่ึ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ (2549) 
ไดกลาววาบทบาทผูนําการเปล่ียนแปลงในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาไวดังน้ี 1) มีความฝนและมุงม่ันที่จะเปล่ียนแปลง
หรือเปน Pragmatic Dreamer สามารถสรางวิสัยทัศนที่
กระตุ นและ โนมน าวใหบุ คคล เขาร วมกับ ส่ิ งที่ ฝ น ได
ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มศักยภาพทุกดานใหกับผูเขารวม
กิจกรรมซ่ึงมีความแตกตางหลากหลายใหสามารถทํางาน
รวมกันจนบรรลุเปาหมายทั้งยังมีความภูมิใจในความฝนและ
ความมุงม่ันของตนเอง 2) เปนนักคิดหรือ Deep Thinker 
ใฝหาความรูทําตัวเองใหเปนเสมือนแกวเปลาพรอมที่จะ
เปดรับส่ิงใหม  ๆ อยูตลอดเวลาและกลาที่ จะเริ่มการ
เปล่ียนแปลงที่ตนเองกอน 3) มีทักษะในการทํางานเปนทีม
สามารถโนมนาวใหคนที่มีความรูความสามารถมาทํางาน
รวมกับตนไดรวมทั้งสามารถสรางบรรยากาศในการทํางาน
ใหทุกคนตองการรวมงานดวย 4) มีความสามารถที่จะใหผู
รวมการเปล่ียนแปลงเกิดความศรัทธาดวยวิธีการตาง ๆ เชน
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ในภาวะปกติ ผู นําการเปล่ียนแปลงจะอยู เบื้องหลังไม
จําเปนตองออกนําใหเห็นทุกครั้งแตเม่ือถึงคราววิกฤติผูนําจึง
จะปรากฏตัวเขามาชวยแกวิกฤติน้ันใหผานพนไปดวยดี การ
ตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการคนหาส่ิงตาง ๆ อยางสรางสรรค
ตลอดจนสามารถใหกําลังใจคณะทํางานเพื่อใหสามารถ
ทํางานตอไปไดอยางราบรื่น 6) มีมนุษยสัมพันธดีคือเปนผูที่
มีทักษะในการส่ือสารรูจักเอาใจเขามาใสใจเราสามารถส่ือ
ความหมายไดอยางชัดเจนสามารถโนมนาวใหผูที่เก่ียวของ
มารวมแรงรวมใจและทํางาน 7) มีความเพียรอยางไมส้ินสุด 
 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 5 การติดตอส่ือสาร
และประสานงาน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาครู
จะตองมีทักษะการติดตอส่ือสารและประสานงานกับผูอ่ืน 
ไมวาจะเปน นักเรียน เพื่อนรวมงาน และผูที่เก่ียวของกับ
กระบวนการศึ กษา ครู จึ งควร มีค วามสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสรางความสัมพันธทางการติดตอส่ือสาร 
มีบุค ลิกภาพที่ดี ในการติดตอ ส่ือสาร และสามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชในการติดตอ ส่ือสาร ประสานงาน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ (ณัฏฐพันธ  เขจรนันท.  2546 : 
44) ซ่ึงไดกลาวไววา ทักษะในการติดตอส่ือสารระหวาง
บุคคลจะตองสามารถส่ือสารสรางความเขาใจและกระตุน
การส่ือสารแบบสองทางใหเกิดขึ้นในองคการโดยเขาจะตอง
มีความสามารถในการชักจูงและเกล้ียกลอมใหผู อ่ืนคลอย
ตามมองเห็นประโยชนของการเปล่ียนแปลงและยอมเขารวม
การเปล่ียนแปลงตลอดจนตองยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนเพื่อใหไดรับขอมูลมาทําการศึกษาวิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองในการดําเนินงานอยางถูกตองและตรงประเด็น 
 ผลการศึกษาวิธีการเสริมสรางครูผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา จาก
วิธีการเสริมสรางที่ตองการมากไปหานอย คือ ศึกษาดวย
ตนเองฝกอบรมควบคูการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน
โรงเรียนตนแบบ 
 การศึกษาดวยตนเอง เปนวิธีการเสริมสรางครูผูนํา
ไดมากที่สุด เม่ือพิจารณาตามความคิดเห็นของผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผลการวิจัยเปนเชนน้ี เพราะวาการศึกษาดวย
ตนเองจะเปนวิธีการพัฒนาตนเองไดดีกวาวิธีอ่ืน เพราะ
ความรู  ความสามารถที่ เ กิดขึ้นตองเ กิดจากความใฝรู 
การศึกษาคนควาดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
ของครูเปนสําคัญ ไมวาจะใชวิธีใดก็ตามเพื่อใหไดมาซ่ึง
ค ว าม รู  เ พื่ อพั ฒน า ต น เ อง แล ะ อง ค ก ร ให มี ค ว า ม
เจริญกาวหนามากยิ่ งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
(สมพงษ  แสงจักร.  2543 : 41-46) ซ่ึงกลาวถึงการพัฒนา

ตนเองวา การที่บุคคลสามารถศึกษาคนควาหาความรูความ
ชํานาญและทักษะดวยตนเอง เพื่อความกาวหนาโดยวิธีการ
ตาง ๆ เชนการอานฟงพูดเขียนสังเกตศึกษาเอกสารตํารา
ทางวิชาการและติดตามประเมินผลความเจริญกาวหนาใน
การปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  ฝกอบรมควบคู การปฏิบั ติ ง าน  เปน วิ ธีการ
เสริมสรางครูผูนํารองลงมาจากการศึกษาดวยตนเอง เม่ือ
พิจารณาตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา อาจ
เปนเพราะวาการเขารับการฝกอบรมจะชวยในการพัฒนาครู
ใหมีความรูความชํานาญ และทัศนคติที่ดีขึ้น เม่ือฝกอบรม
แลวไดใหครูฝกปฏิบัติงานไปพรอม ๆ กัน ก็จะชวยใหเกิด
การเรียนรูที่ยั่งยืน เพื่อใหครูนําส่ิงที่ไดจากการเรียนรูมาใช
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ (อํานวย  แสงสวาง.  2540 : 
249) ไดกลาววาการฝกอบรมคือการพัฒนาบุคลากรของ
องคการใหไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นทั้งทางดานสารสนเทศแต
ทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานอยางไดผล
สําเร็จเปนอยางดีโดยจะตองผานกระบวนการโปรแกรมการ
ฝกอบรมที่จัดไวเปนรูปแบบมีมาตรฐานการฝกอบรมและ
การประเมินผลเปนที่ยอมรับและ (ธัญญา  ผลอนันต.  2546 
: 48) ไดกลาววาการฝกอบรมคือกระบวนการดําเนินงาน
ขององคกรในอันที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีความรู
ความชํานาญตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ เปนวิธีการเสริมสราง
ครูผู นําอันดับสาม เม่ือพิจารณาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา อาจเปนเพราะวา การศึกษาใน
โรงเรียนตนแบบจะชวยใหครูไดแนวคิด วิธีการพัฒนา จาก
การศึกษาแหลงเรียนรูที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี  เพื่อ
นํามาปรับใชในการพัฒนาได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
(จํานงค  กันธิยะ.  2549 : 35) ไดกลาววาการศึกษาดูงานวา
เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดศึกษาการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรที่มีลักษณะของ
งานคลายคลึงกัน และ (พยุง  ประทุมทอง.  2550 : 22) ได
กลาววาการศึกษาดูงานไววา กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
ลักษณะที่เรียกวาการศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเปนกิจกรรมที่
บุคลากรไดเห็นของจริงอยางหลากหลายสามารถนําส่ิงที่ได
พบเห็นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอปฏิบัติหนาที่ของ
ตนการศึกษาดูงานจึงเปนการกระตุนใหครูไดพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนกอให เกิดประสิทธิภาพตอ
องคการ 
  3. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 สําหรับการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมอยูในระดับมาก สวนการประเมินความเปนไปได
ของโปรแกรมก็อยู ในระดับมากเชนเดียวกัน โปรแกรม
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประกอบดวย 1) ที่มา
และความสําคัญของโปรแกรม 2)วัตถุประสงคของโปรแกรม 
3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4) โครงสรางของโปรแกรม 5) 
เน้ือหาและสาระสําคัญของโปรแกรม ประกอบดวย 5 
Module ไดแก Module 1 การพัฒนาตนเองดานการสอน 
Module 2 การมีวิสัยทัศน Module 3 การเปนบุคคลแหง
การเรียนรู Module 4 การเปนบุคคลแหงการเปล่ียนแปลง 
Module 5 การติดตอส่ือสารและประสานงาน ระยะเวลา
การพัฒนา 195 ชั่วโมง รูปแบบและวิธีการพัฒนา ใชวิธีการ
พัฒนาที่หลากหลายเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทักษะ
การเรียนรูที่ลึกซ้ึงและยั่งยืน เพื่อใหผู เขารับการพัฒนา
สามารถนําไปเปนหลักการในการพัฒนาตนเองตอไปอยาง
ตอเน่ือง ซ่ึงวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใชดําเนินการพัฒนาตาม
โปรแกรม ไดแก 1) ศึกษาดวยตนเอง 2) ฝกอบรมควบคูการ
ปฏิบัติงาน 3) ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ โดยกําหนด
กระบวนการพัฒนาไว 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นที่ 1 การประเมินกอน
การพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการ ขั้นที่ 
4 การประเ มินหลังการพัฒนา และคู มือโปรแกรม
ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่  2 
โปรแกรมการพัฒนาครูผู นําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สวนที่ 3 
การดําเนินการพัฒนาครูผูนํา สวนที่ 4 การวัดและการ
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผูอํานวยการสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสง เสริมให มีการนํา
โปรแกรมเสริมสรางครูผู นําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซ่ึงไดผาน
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ไดตรวจสอบคุณภาพ
ของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไขโปรแกรม
ใหมีประสิทธิภาพแลวนําไปใช ในการพัฒนาครูผู นําใน
สถานศึกษา เพื่อใหครูมีความเปนครูผูนําทั้ง 5 องคประกอ  
 2. การนําโปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดควรดําเนินกิจกรรม
ตามขั้นตอนของโปรแกรมอยางตอเน่ืองเพราะกระบวนการ
ดังกลาวจะชวยใหครูพัฒนาความรูและประสบการณที่ได
จากการเรียนรูเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 
และผูพัฒนาโปรแกรมควรติดตาม ชวยเหลือ แนะนํา และ
เสนอแนะผูเขารับการพัฒนาอยางใกลชิดระหวางคําเนิน
กิจกรรมทุกขั้นตอนเพื่อใหครูสามารถนําความรูไปใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการ วิ จัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่ อ
เสริมสรางครูผูนําหรือกลุมบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.  ควรศึกษาผลการใชโปรแกรมเสริมสรางครู
ผูนําสําหรับสถานศึกษาตอการสงเสริมองคประกอบครูผูนํา 
เชน การทํางานเปนทีม การเปนแบบอยางที่ดี เปนตน 
 3. ควรศึกษาเพื่อตรวจสอบและพัฒนาโปรแกรม
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษาใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
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ในภาวะปกติ ผู นําการเปล่ียนแปลงจะอยู เบื้องหลังไม
จําเปนตองออกนําใหเห็นทุกครั้งแตเม่ือถึงคราววิกฤติผูนําจึง
จะปรากฏตัวเขามาชวยแกวิกฤติน้ันใหผานพนไปดวยดี การ
ตั้งคําถามเพื่อนําไปสูการคนหาส่ิงตาง ๆ อยางสรางสรรค
ตลอดจนสามารถใหกําลังใจคณะทํางานเพื่อใหสามารถ
ทํางานตอไปไดอยางราบรื่น 6) มีมนุษยสัมพันธดีคือเปนผูที่
มีทักษะในการส่ือสารรูจักเอาใจเขามาใสใจเราสามารถส่ือ
ความหมายไดอยางชัดเจนสามารถโนมนาวใหผูที่เก่ียวของ
มารวมแรงรวมใจและทํางาน 7) มีความเพียรอยางไมส้ินสุด 
 ผลการวิจัยองคประกอบที่ 5 การติดตอส่ือสาร
และประสานงาน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาครู
จะตองมีทักษะการติดตอส่ือสารและประสานงานกับผูอ่ืน 
ไมวาจะเปน นักเรียน เพื่อนรวมงาน และผูที่เก่ียวของกับ
กระบวนการศึ กษา ครู จึ งควร มีค วามสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสรางความสัมพันธทางการติดตอส่ือสาร 
มีบุค ลิกภาพที่ดี ในการติดตอ ส่ือสาร และสามารถนํา
เทคโนโลยีมาใชในการติดตอ ส่ือสาร ประสานงาน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ (ณัฏฐพันธ  เขจรนันท.  2546 : 
44) ซ่ึงไดกลาวไววา ทักษะในการติดตอส่ือสารระหวาง
บุคคลจะตองสามารถส่ือสารสรางความเขาใจและกระตุน
การส่ือสารแบบสองทางใหเกิดขึ้นในองคการโดยเขาจะตอง
มีความสามารถในการชักจูงและเกล้ียกลอมใหผู อ่ืนคลอย
ตามมองเห็นประโยชนของการเปล่ียนแปลงและยอมเขารวม
การเปล่ียนแปลงตลอดจนตองยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนเพื่อใหไดรับขอมูลมาทําการศึกษาวิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองในการดําเนินงานอยางถูกตองและตรงประเด็น 
 ผลการศึกษาวิธีการเสริมสรางครูผู นําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา จาก
วิธีการเสริมสรางที่ตองการมากไปหานอย คือ ศึกษาดวย
ตนเองฝกอบรมควบคูการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน
โรงเรียนตนแบบ 
 การศึกษาดวยตนเอง เปนวิธีการเสริมสรางครูผูนํา
ไดมากที่สุด เม่ือพิจารณาตามความคิดเห็นของผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผลการวิจัยเปนเชนน้ี เพราะวาการศึกษาดวย
ตนเองจะเปนวิธีการพัฒนาตนเองไดดีกวาวิธีอ่ืน เพราะ
ความรู  ความสามารถที่ เ กิดขึ้นตองเ กิดจากความใฝรู 
การศึกษาคนควาดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
ของครูเปนสําคัญ ไมวาจะใชวิธีใดก็ตามเพื่อใหไดมาซ่ึง
ค ว าม รู  เ พื่ อพั ฒน า ต น เ อง แล ะ อง ค ก ร ให มี ค ว า ม
เจริญกาวหนามากยิ่ งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
(สมพงษ  แสงจักร.  2543 : 41-46) ซ่ึงกลาวถึงการพัฒนา

ตนเองวา การที่บุคคลสามารถศึกษาคนควาหาความรูความ
ชํานาญและทักษะดวยตนเอง เพื่อความกาวหนาโดยวิธีการ
ตาง ๆ เชนการอานฟงพูดเขียนสังเกตศึกษาเอกสารตํารา
ทางวิชาการและติดตามประเมินผลความเจริญกาวหนาใน
การปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  ฝกอบรมควบคู การปฏิบั ติ ง าน  เปน วิ ธีการ
เสริมสรางครูผูนํารองลงมาจากการศึกษาดวยตนเอง เม่ือ
พิจารณาตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา อาจ
เปนเพราะวาการเขารับการฝกอบรมจะชวยในการพัฒนาครู
ใหมีความรูความชํานาญ และทัศนคติที่ดีขึ้น เม่ือฝกอบรม
แลวไดใหครูฝกปฏิบัติงานไปพรอม ๆ กัน ก็จะชวยใหเกิด
การเรียนรูที่ยั่งยืน เพื่อใหครูนําส่ิงที่ไดจากการเรียนรูมาใช
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ (อํานวย  แสงสวาง.  2540 : 
249) ไดกลาววาการฝกอบรมคือการพัฒนาบุคลากรของ
องคการใหไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นทั้งทางดานสารสนเทศแต
ทักษะที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานอยางไดผล
สําเร็จเปนอยางดีโดยจะตองผานกระบวนการโปรแกรมการ
ฝกอบรมที่จัดไวเปนรูปแบบมีมาตรฐานการฝกอบรมและ
การประเมินผลเปนที่ยอมรับและ (ธัญญา  ผลอนันต.  2546 
: 48) ไดกลาววาการฝกอบรมคือกระบวนการดําเนินงาน
ขององคกรในอันที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีความรู
ความชํานาญตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ เปนวิธีการเสริมสราง
ครูผู นําอันดับสาม เม่ือพิจารณาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา อาจเปนเพราะวา การศึกษาใน
โรงเรียนตนแบบจะชวยใหครูไดแนวคิด วิธีการพัฒนา จาก
การศึกษาแหลงเรียนรูที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี  เพื่อ
นํามาปรับใชในการพัฒนาได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
(จํานงค  กันธิยะ.  2549 : 35) ไดกลาววาการศึกษาดูงานวา
เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดศึกษาการดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรที่มีลักษณะของ
งานคลายคลึงกัน และ (พยุง  ประทุมทอง.  2550 : 22) ได
กลาววาการศึกษาดูงานไววา กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
ลักษณะที่เรียกวาการศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเปนกิจกรรมที่
บุคลากรไดเห็นของจริงอยางหลากหลายสามารถนําส่ิงที่ได
พบเห็นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอปฏิบัติหนาที่ของ
ตนการศึกษาดูงานจึงเปนการกระตุนใหครูไดพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนกอให เกิดประสิทธิภาพตอ
องคการ 
  3. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางครูผูนํา
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 สําหรับการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมอยูในระดับมาก สวนการประเมินความเปนไปได
ของโปรแกรมก็อยู ในระดับมากเชนเดียวกัน โปรแกรม
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ประกอบดวย 1) ที่มา
และความสําคัญของโปรแกรม 2)วัตถุประสงคของโปรแกรม 
3) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 4) โครงสรางของโปรแกรม 5) 
เน้ือหาและสาระสําคัญของโปรแกรม ประกอบดวย 5 
Module ไดแก Module 1 การพัฒนาตนเองดานการสอน 
Module 2 การมีวิสัยทัศน Module 3 การเปนบุคคลแหง
การเรียนรู Module 4 การเปนบุคคลแหงการเปล่ียนแปลง 
Module 5 การติดตอส่ือสารและประสานงาน ระยะเวลา
การพัฒนา 195 ชั่วโมง รูปแบบและวิธีการพัฒนา ใชวิธีการ
พัฒนาที่หลากหลายเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทักษะ
การเรียนรูที่ลึกซ้ึงและยั่งยืน เพื่อใหผู เขารับการพัฒนา
สามารถนําไปเปนหลักการในการพัฒนาตนเองตอไปอยาง
ตอเน่ือง ซ่ึงวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใชดําเนินการพัฒนาตาม
โปรแกรม ไดแก 1) ศึกษาดวยตนเอง 2) ฝกอบรมควบคูการ
ปฏิบัติงาน 3) ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ โดยกําหนด
กระบวนการพัฒนาไว 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นที่ 1 การประเมินกอน
การพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการ ขั้นที่ 
4 การประเ มินหลังการพัฒนา และคู มือโปรแกรม
ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่  2 
โปรแกรมการพัฒนาครูผู นําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สวนที่ 3 
การดําเนินการพัฒนาครูผูนํา สวนที่ 4 การวัดและการ
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผูอํานวยการสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสง เสริมให มีการนํา
โปรแกรมเสริมสรางครูผู นําสําหรับสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซ่ึงไดผาน
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ไดตรวจสอบคุณภาพ
ของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไขโปรแกรม
ใหมีประสิทธิภาพแลวนําไปใช ในการพัฒนาครูผู นําใน
สถานศึกษา เพื่อใหครูมีความเปนครูผูนําทั้ง 5 องคประกอ  
 2. การนําโปรแกรมเสริมสรางครูผูนําสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดควรดําเนินกิจกรรม
ตามขั้นตอนของโปรแกรมอยางตอเน่ืองเพราะกระบวนการ
ดังกลาวจะชวยใหครูพัฒนาความรูและประสบการณที่ได
จากการเรียนรูเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 
และผูพัฒนาโปรแกรมควรติดตาม ชวยเหลือ แนะนํา และ
เสนอแนะผูเขารับการพัฒนาอยางใกลชิดระหวางคําเนิน
กิจกรรมทุกขั้นตอนเพื่อใหครูสามารถนําความรูไปใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการ วิ จัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่ อ
เสริมสรางครูผูนําหรือกลุมบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.  ควรศึกษาผลการใชโปรแกรมเสริมสรางครู
ผูนําสําหรับสถานศึกษาตอการสงเสริมองคประกอบครูผูนํา 
เชน การทํางานเปนทีม การเปนแบบอยางที่ดี เปนตน 
 3. ควรศึกษาเพื่อตรวจสอบและพัฒนาโปรแกรม
เสริมสรางครูผูนําสําหรับสถานศึกษาใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
องคประกอบและตัวชี้วัดของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึ งประสงคของการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การ
สังเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูใหขอมูลจํานวน 
5 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมิน
องคประกอบและตัวชี้วัดการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูบริหารสานศึกษา จํานวน 81 คน และครูผูสอน (ครู
ปฏิบัติงานดานยาเสพติด) จํานวน 369 คน ไดมาโดยวิธีการ
สุมแบบแบงชั้นตามจํานวนที่ไดจากการเปรียบเทียบตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกรน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค การ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูใหขอมูลจํานวน 7 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ สถิติที่ใช 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 ผลการวิจัย พบวา 

 1.  องคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 45 ตัวชี้วัด โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   
 2. สภาพปจจุบันของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ ดานการเฝาระวัง ดานการบริหารจัดการ 
และดานการรณรงคปองกันยาเสพติด  สวนสภาพที่พึง
ประสงคการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการให
คําปรึกษา และดานการเฝาระวัง 
  3.  แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 มีแนวทาง
การพัฒนาการดําเนินงาน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 8 ขอ 2) ดานการให
คําปรึกษา จํานวน 4 ขอ3) ดานการใหการศึกษาและ
เผยแพรความรู จํานวน 7 ขอ 4) ดานเฝาระวัง จํานวน 7 
ขอ 5) ดานการบริหารจัดการ จํานวน 5 ขอ และ 6) ดาน
การรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 6 ขอ  
 
 
 
ABSTRACT 

*หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
**รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
องคประกอบและตัวชี้วัดของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึ งประสงคของการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การ
สังเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูใหขอมูลจํานวน 
5 คน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมิน
องคประกอบและตัวชี้วัดการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพ
ปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูบริหารสานศึกษา จํานวน 81 คน และครูผูสอน (ครู
ปฏิบัติงานดานยาเสพติด) จํานวน 369 คน ไดมาโดยวิธีการ
สุมแบบแบงชั้นตามจํานวนที่ไดจากการเปรียบเทียบตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกรน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค การ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูใหขอมูลจํานวน 7 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ สถิติที่ใช 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 ผลการวิจัย พบวา 

 1.  องคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 45 ตัวชี้วัด โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   
 2. สภาพปจจุบันของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ ดานการเฝาระวัง ดานการบริหารจัดการ 
และดานการรณรงคปองกันยาเสพติด  สวนสภาพที่พึง
ประสงคการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการให
คําปรึกษา และดานการเฝาระวัง 
  3.  แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 มีแนวทาง
การพัฒนาการดําเนินงาน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 8 ขอ 2) ดานการให
คําปรึกษา จํานวน 4 ขอ3) ดานการใหการศึกษาและ
เผยแพรความรู จํานวน 7 ขอ 4) ดานเฝาระวัง จํานวน 7 
ขอ 5) ดานการบริหารจัดการ จํานวน 5 ขอ และ 6) ดาน
การรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 6 ขอ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to 
study elements and indicators of drug abuse 
prevention and resolution for schools under the 
supervision of the secondary educational service 
area office 29, 2) to study current and desirable 
states of drug abuse prevention and resolution for 
schools under the supervision of the secondary 
educational service area office 29, 3) to develop 
guidelines for drug abuse prevention and 
resolution for schools under the supervision of the 
secondary educational service area office 29. The 
research consisted of three phases: the first phase 
was synthesis of elements and indicators of drug 
abuse prevention and resolution for schools. 
There were five key informants in this phase. The 
research instrument was assessment on elements 
and indicators of drug abuse prevention and 
resolution for schools. The second phase was the 
study of current and desirable state of drug abuse 
prevention and resolution for the schools. The 
sample consisted of 81 school administrators and 
369 teachers (drug related teachers). The sample 
was selected through stratified random sampling 
based on Krejcie and Morgan’s table.The 
instrument was a questionnaire on current and 
desirable state of drug abuse prevention and 
resolution for the schools. The third phase was 
developing guidelines for drug abuse prevention 
and resolution for schools. There were 7 key 
informants. The research tool was an interview 
form. Data were described through percentage, 
mean and standard deviation.  
 The results of this research showed as 
follows: 
 1. There were 6 elements and 45 
indicators of drug abuse prevention and resolution 
for schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 29. Overall, the suitability of 6 
elements and 45 indicators was at high level.  
 2. Overall the sample rated the current 
state of drug abuse prevention and resolution for 

the schools under the supervision of the 
secondary educational service area office 29. 
When individual aspects were considered, all 
aspects were rated at high level, ordering highest 
to lowest mean score as follows: management, 
surveillance, and drug prevention campaign. 
Moreover, overall sample rated the desirable 
state of drug abuse prevention and resolution for 
the schools under the supervision of the 
secondary educational service area office 29 at 
highest level. When individual aspects were 
considered, all aspects were rated at highest 
level, ordering highest to lowest mean score as 
follows: drug abuse prevention and resolution, 
consultation, and surveillance.  
 3. There were six guidelines for drug 
abuse prevention and resolution for schools 
under the supervision of the secondary 
educational service area office 29; 1) drug abuse 
prevention and resolution contained eight items, 
2) consultation contained four items, 3) educating 
and knowledge transfer contained seven items, 4) 
surveillance contained seven items, 5 ) 
consultation contained five items and 6) drug 
abuse prevention and resolution contained six 
items. 
 

คําสําคัญ  :  แนวทาง, ปญหายาเสพติด, สถานศึกษา, 
Keywords  : Guidelines, Prevention of Drugs, 
   Schools 
 

บทนํา 
 นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ยาเสพติดถือไดวาเปน
ปญหาที่สงผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งตอปจเจกบุคคล 
ครอบครัว และสังคมสวนรวมของประเทศในดานตาง ๆ ซ่ึง
เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย และแรงงานที่
จะเปนพลังของประเทศชาติในอนาคต นําไปสูความยุงยาก 
ขัดแยง แตกแยก คือผูติดยาเสพติดมักกอใหเกิดปญหาตางๆ 
อยางตอเน่ือง ตั้งแตเขาไปเก่ียวของกับแหลงอบายมุข การ
ลักเล็กขโมยนอย การประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน การ
พนันและอาชญากรรมตาง ๆ รวมถึง เ กิดปญหาดาน
สาธารณสุขและโรคติดตอ นอกจากน้ีปญหายาเสพติดยังทํา
ใหรัฐบาลตองทุมเทงบประมาณจํานวนมากในการปองกัน 

ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟู แทนที่จะนําไปใชในการ
พัฒนาให เ กิดประ โยชน ในด านอ่ืน ๆ  ที่ จํา เปน  เช น 
การศึกษา การชวยเหลือผูดอยโอกาส ฯลฯ ปญหายาเสพติด
จึงเปนปญหาสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองเรงแกไข
เพื่อลดความรุนแรงใหเร็วที่สุดเพราะเก่ียวของโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย  โรงเรียน 
ตลอนจนสถาบันทางการศึกษานับวาเปนแหลงที่เส่ียงตอ
การเสพยาเสพติดและการขายยาเสพติด เน่ืองจากเปน
แหลงรวมกลุมของวัยรุน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเปนวัยที่อยากรู อยากลองและหา
ประสบการณใหม ๆ ภัยอันนากลัวของยาเสพติดไดขยาย
ลุกลามเขาไปในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  จนเปนที่นาหว่ัน
เกรงวา หากไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางเรงดวนอาจเปนส่ิงที่สายเกินไปสําหรับเยาวชนและ
กลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 
เน่ืองจากปญหายาเสพติดไดแพรระบาดเขาไปในโรงเรียน
เกือบทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น ซ่ึงโรงเรียนนอกจากจะมี
หนาที่ในการใหการศึกษาทางดานวิชาการแลว ยังคงตองมี
หนาที่ในการชวยเหลือ แกไขพฤติกรรมของเด็กที่มีปญหายา
เสพติดอีกดวย แตที่ผานมาโรงเรียนยังไมสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาไดอยางสัมฤทธ์ิผล เพราะยาเสพติดเปนปญหาที่
ซับซอน มีสาเหตุและมีปจจัยหลายอยาง ซ่ึงการดําเนินการ
แกไขจําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับปญหาการติดยาเสพติดอยางแทจริง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซ่ึงดูแล
โรงเรียนในสังกัดในจังห วัดอุบลราชธานีและจังหวัด
อํานาจเจริญ ซ่ึงในบางเขตพื้นที่มีรอยตอกับประเทศเพื่อน
บาน อันไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซ่ึงอาจกลาวไดวามีการ
ลักลอบนําเขาของยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบวายาเสพติดที่มีการลักลอบ
นําเขามาสวนใหญเปนยาบา มีแหลงที่มาจากทางตอนเหนือ
ของประเทศเพื่อนบาน สวนมากจะเปนการลักลอบนําเขามา
จําหน าย ในพื้ นที่ ภ าค อ่ืน  แต มีบ างส วนที่ นํ า เ ข าม า
แพรกระจายเปนปญหาการคาและการแพรระบาดในพื้นที่ 
ในสวนบริเวณที่มีการนําเขาไดแก พื้นที่ที่ติดกับแมนํ้าโขง 
บริเวณทาขามประเพณี/จุดจอดเรือของหมูบานตาง ๆ ที่อยู
ในอําเภอตามแนวชายแดน ที่ติดกับลํานํ้าโขง ที่ดังกลาวมี
ลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ือตอการลักลอบและลําเลียงยาเสพ
ติด กลุมผูคาสามารถกําหนดทิศทางการนําเขาและสถานที่
สงมอบยาเสพติดใหม ๆ ไดเสมอ นอกจากน้ียั งมีกลุม
เครือขายนักคาชาวตางชาติบางกลุมไดวาจางราษฎรที่อาศัย

อยูตามแนวชายแดน เปนผูคอยสอดสองดูแลและอํานวย
ความสะดวกตามเสนทาง ทาขาม/ชองทางตาง ๆ ที่จะใชใน
การลักลอบนําเขาและใชสําหรับเปนสถานที่นัดสงมอบและ
รับมอบยาเสพติด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29.  2556 : 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่รับมอบ
นโยบาย การ ปอง กันและแก ไขปญห ายา เสพติด ใน
สถานศึกษา ป พ.ศ. 2554 ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 81 
โรงเรียน ปจจุบันมีนักเรียน จํานวน 79,253 คน แบงเปน
จังหวัดอุบลราชธานี 59 โรงเรียน (นักเรียน 61,170 คน) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 22 โรงเรียน (มีนักเรียนจํานวน 18,083 
คน) สถานศึกษาในสังกัดอยูในพื้นที่จังหวัดที่เฝาระวังปญหา
ยาเสพติด มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึง
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาน้ีมีโอกาสที่จะเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติดคอนขางสูงและเปนกลุมเส่ียงที่เขาไป
ยุงเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงสามารถที่จะแพรระบาดยาเสพติด
ในกลุมนักเรียนดวยกันไดโดยงาย โดยผลกระทบของปญหา
การใชยาเสพติดในกลุมนักเรียนนํามาซ่ึงความเสียหายและ
การสูญเสียทรัพยากรมนุษยอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ สถานศึกษาในฐานะหนวยงานหลักในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ จึงตองใหความสําคัญกับ
ปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในการเฝาระวัง 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมแข็ง ตอเน่ือง
และจริงจังเพื่อลดและควบคุมไมใหนักเรียนเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด รวมถึงการดูแลชวยเหลือ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนกลุมเส่ียงและนักเรียนที่เก่ียวของกับยา
เสพติด ใหโอกาสกับมาศึกษาตอในสถานศึกษาและสามารถ
ดํารงชีวิตเปนคนดีในสังคมได  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนและ
ดําเนินงานแกไขสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดที่
เปนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to 
study elements and indicators of drug abuse 
prevention and resolution for schools under the 
supervision of the secondary educational service 
area office 29, 2) to study current and desirable 
states of drug abuse prevention and resolution for 
schools under the supervision of the secondary 
educational service area office 29, 3) to develop 
guidelines for drug abuse prevention and 
resolution for schools under the supervision of the 
secondary educational service area office 29. The 
research consisted of three phases: the first phase 
was synthesis of elements and indicators of drug 
abuse prevention and resolution for schools. 
There were five key informants in this phase. The 
research instrument was assessment on elements 
and indicators of drug abuse prevention and 
resolution for schools. The second phase was the 
study of current and desirable state of drug abuse 
prevention and resolution for the schools. The 
sample consisted of 81 school administrators and 
369 teachers (drug related teachers). The sample 
was selected through stratified random sampling 
based on Krejcie and Morgan’s table.The 
instrument was a questionnaire on current and 
desirable state of drug abuse prevention and 
resolution for the schools. The third phase was 
developing guidelines for drug abuse prevention 
and resolution for schools. There were 7 key 
informants. The research tool was an interview 
form. Data were described through percentage, 
mean and standard deviation.  
 The results of this research showed as 
follows: 
 1. There were 6 elements and 45 
indicators of drug abuse prevention and resolution 
for schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 29. Overall, the suitability of 6 
elements and 45 indicators was at high level.  
 2. Overall the sample rated the current 
state of drug abuse prevention and resolution for 

the schools under the supervision of the 
secondary educational service area office 29. 
When individual aspects were considered, all 
aspects were rated at high level, ordering highest 
to lowest mean score as follows: management, 
surveillance, and drug prevention campaign. 
Moreover, overall sample rated the desirable 
state of drug abuse prevention and resolution for 
the schools under the supervision of the 
secondary educational service area office 29 at 
highest level. When individual aspects were 
considered, all aspects were rated at highest 
level, ordering highest to lowest mean score as 
follows: drug abuse prevention and resolution, 
consultation, and surveillance.  
 3. There were six guidelines for drug 
abuse prevention and resolution for schools 
under the supervision of the secondary 
educational service area office 29; 1) drug abuse 
prevention and resolution contained eight items, 
2) consultation contained four items, 3) educating 
and knowledge transfer contained seven items, 4) 
surveillance contained seven items, 5 ) 
consultation contained five items and 6) drug 
abuse prevention and resolution contained six 
items. 
 

คําสําคัญ  :  แนวทาง, ปญหายาเสพติด, สถานศึกษา, 
Keywords  : Guidelines, Prevention of Drugs, 
   Schools 
 

บทนํา 
 นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ยาเสพติดถือไดวาเปน
ปญหาที่สงผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งตอปจเจกบุคคล 
ครอบครัว และสังคมสวนรวมของประเทศในดานตาง ๆ ซ่ึง
เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย และแรงงานที่
จะเปนพลังของประเทศชาติในอนาคต นําไปสูความยุงยาก 
ขัดแยง แตกแยก คือผูติดยาเสพติดมักกอใหเกิดปญหาตางๆ 
อยางตอเน่ือง ตั้งแตเขาไปเก่ียวของกับแหลงอบายมุข การ
ลักเล็กขโมยนอย การประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน การ
พนันและอาชญากรรมตาง ๆ รวมถึง เ กิดปญหาดาน
สาธารณสุขและโรคติดตอ นอกจากน้ีปญหายาเสพติดยังทํา
ใหรัฐบาลตองทุมเทงบประมาณจํานวนมากในการปองกัน 

ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟู แทนที่จะนําไปใชในการ
พัฒนาให เ กิดประ โยชน ในด านอ่ืน ๆ  ที่ จํา เปน  เช น 
การศึกษา การชวยเหลือผูดอยโอกาส ฯลฯ ปญหายาเสพติด
จึงเปนปญหาสังคมที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองเรงแกไข
เพื่อลดความรุนแรงใหเร็วที่สุดเพราะเก่ียวของโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย  โรงเรียน 
ตลอนจนสถาบันทางการศึกษานับวาเปนแหลงที่เส่ียงตอ
การเสพยาเสพติดและการขายยาเสพติด เน่ืองจากเปน
แหลงรวมกลุมของวัยรุน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเปนวัยที่อยากรู อยากลองและหา
ประสบการณใหม ๆ ภัยอันนากลัวของยาเสพติดไดขยาย
ลุกลามเขาไปในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  จนเปนที่นาหว่ัน
เกรงวา หากไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางเรงดวนอาจเปนส่ิงที่สายเกินไปสําหรับเยาวชนและ
กลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 
เน่ืองจากปญหายาเสพติดไดแพรระบาดเขาไปในโรงเรียน
เกือบทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น ซ่ึงโรงเรียนนอกจากจะมี
หนาที่ในการใหการศึกษาทางดานวิชาการแลว ยังคงตองมี
หนาที่ในการชวยเหลือ แกไขพฤติกรรมของเด็กที่มีปญหายา
เสพติดอีกดวย แตที่ผานมาโรงเรียนยังไมสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาไดอยางสัมฤทธ์ิผล เพราะยาเสพติดเปนปญหาที่
ซับซอน มีสาเหตุและมีปจจัยหลายอยาง ซ่ึงการดําเนินการ
แกไขจําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับปญหาการติดยาเสพติดอยางแทจริง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซ่ึงดูแล
โรงเรียนในสังกัดในจังห วัดอุบลราชธานีและจังหวัด
อํานาจเจริญ ซ่ึงในบางเขตพื้นที่มีรอยตอกับประเทศเพื่อน
บาน อันไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซ่ึงอาจกลาวไดวามีการ
ลักลอบนําเขาของยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบวายาเสพติดที่มีการลักลอบ
นําเขามาสวนใหญเปนยาบา มีแหลงที่มาจากทางตอนเหนือ
ของประเทศเพื่อนบาน สวนมากจะเปนการลักลอบนําเขามา
จําหน าย ในพื้ นที่ ภ าค อ่ืน  แต มีบ างส วนที่ นํ า เ ข าม า
แพรกระจายเปนปญหาการคาและการแพรระบาดในพื้นที่ 
ในสวนบริเวณที่มีการนําเขาไดแก พื้นที่ที่ติดกับแมนํ้าโขง 
บริเวณทาขามประเพณี/จุดจอดเรือของหมูบานตาง ๆ ที่อยู
ในอําเภอตามแนวชายแดน ที่ติดกับลํานํ้าโขง ที่ดังกลาวมี
ลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ือตอการลักลอบและลําเลียงยาเสพ
ติด กลุมผูคาสามารถกําหนดทิศทางการนําเขาและสถานที่
สงมอบยาเสพติดใหม ๆ ไดเสมอ นอกจากน้ียั งมีกลุม
เครือขายนักคาชาวตางชาติบางกลุมไดวาจางราษฎรที่อาศัย

อยูตามแนวชายแดน เปนผูคอยสอดสองดูแลและอํานวย
ความสะดวกตามเสนทาง ทาขาม/ชองทางตาง ๆ ที่จะใชใน
การลักลอบนําเขาและใชสําหรับเปนสถานที่นัดสงมอบและ
รับมอบยาเสพติด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29.  2556 : 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 29 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่รับมอบ
นโยบาย การ ปอง กันและแก ไขปญห ายา เสพติด ใน
สถานศึกษา ป พ.ศ. 2554 ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 81 
โรงเรียน ปจจุบันมีนักเรียน จํานวน 79,253 คน แบงเปน
จังหวัดอุบลราชธานี 59 โรงเรียน (นักเรียน 61,170 คน) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 22 โรงเรียน (มีนักเรียนจํานวน 18,083 
คน) สถานศึกษาในสังกัดอยูในพื้นที่จังหวัดที่เฝาระวังปญหา
ยาเสพติด มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึง
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาน้ีมีโอกาสที่จะเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติดคอนขางสูงและเปนกลุมเส่ียงที่เขาไป
ยุงเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงสามารถที่จะแพรระบาดยาเสพติด
ในกลุมนักเรียนดวยกันไดโดยงาย โดยผลกระทบของปญหา
การใชยาเสพติดในกลุมนักเรียนนํามาซ่ึงความเสียหายและ
การสูญเสียทรัพยากรมนุษยอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ สถานศึกษาในฐานะหนวยงานหลักในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ จึงตองใหความสําคัญกับ
ปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในการเฝาระวัง 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมแข็ง ตอเน่ือง
และจริงจังเพื่อลดและควบคุมไมใหนักเรียนเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด รวมถึงการดูแลชวยเหลือ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนกลุมเส่ียงและนักเรียนที่เก่ียวของกับยา
เสพติด ใหโอกาสกับมาศึกษาตอในสถานศึกษาและสามารถ
ดํารงชีวิตเปนคนดีในสังคมได  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนและ
ดําเนินงานแกไขสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดที่
เปนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 
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 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึ ง
ประสงคของการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ระยะที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัด
การดําเ นินงานปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แลวนํามาสังเคราะหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อใหไดองคประกอบและตัวชี้วัด
ในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและตรวจสอบความ
เหมาะสมขององคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเนินงาน
ปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความรู ความ
เช่ียวชาญในการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเครื่องมือที่ ใชในการวิจัยเปนแบบประเมิน
องคประกอบและตัวชี้วัดการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นําผลการวิจัยระยะที่ 1 มา
ใชในการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสานศึกษา 
จํานวน 81 คน และครูผูสอน จํานวน 369 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาความถี่และรอยละ 
 ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) จําวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รวม
ทั้งส้ิน 6 คน จากน้ันประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซ่ึงเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ผูวิจัย ไดสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. องคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 45 ตัวชี้วัด และผล
การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิโดยรวมอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน 
คือ ดานการใหคําปรึกษา และอยูในระดับมาก 5 ดานคือ 
ดานการเฝาระวัง ดานการบริหารจัดการ ดานการรณรงค
ปองกันยาเสพติด ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด และดานการใหการศึกษาและเผยแพรความรู และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน  
 2. สภาพปจจุบันของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ ดานการเฝาระวัง ดานการบริหารจัดการ 
และดานการรณรงคปองกันยาเสพติด สวนสภาพที่พึง
ประสงคของการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการใหคําปรึกษา 
และดานการเฝาระวัง  

 3.  แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแนวทาง
การพัฒนาการดําเนินงาน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 2) ดานการใหคําปรึกษา 3) ดาน
การใหการศึกษาและเผยแพรความรู 4) ดานเฝาระวัง 5) 
ดานการบริหารจัดการ และ 6) ดานการรณรงคปองกันยา
เสพติด  
 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ของแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ดาน
ความเหมาะสมของผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก) สวนดานความ
เปนไปไดของผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา โดยภาพรวมมี
ความเปนไปไดอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. องคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 45 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ มีการศึกษาทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย
การศึกษาแนวคิด เอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตามแนวนโยบายการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (2557) , 
แผนปฏิ บั ติ ก าร ป อง กันและแก ไขปญห ายา เสพติ ด
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2558), 
สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (2553), สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ 
ปรามยาเสพติด (2542) แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะห
เปนองคประกอบและตัวชี้วัดของทางการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นอกจาก น้ี  ยั ง มีการตรวจสอบความเหมาะสมของ

องคประกอบและตัวชี้ วัดโดยผูทรงคุณวุฒิที่ มีความรู 
ความสามารถและประสบการณในการทํางานดานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําคําส่ังศูนยอํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษา ธิการ  ที่         
สป 8/2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง แผนปฏิบัติ
การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา         
ปการศึกษา 2557 กําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิ
ชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือ
ผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ
สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ 
ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันและแกไขปญหาดวย
การแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการ
ควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการ
ผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหาร
จัดการอย างบู รณาการและ มีประสิท ธิภาพ  รวมทั้ ง
ดําเนินการปองกันกลุมเส่ียงและประชาชนาทั่วไปไมใหเขา
ไปเก่ียวของกับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปน
พลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด (แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ.   2557) และสอดคลองกับ รัฐบาลได
กําหนดใหปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญของชาติและ
ประกาศนโยบายแกไขปญหายาเสพติด มีแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเปนแผนงานหลัก เรียกวา ปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้ง
ปญหายาเสพติดใหได และมีการระดมความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ในการนํานโยบายดานยาเสพติดไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด.  2553 : 8–22)  
 2. สภาพปจจุบันของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ กระทรวง ศึกษาธิการ
ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีการกําหนดใหปญหายา
เสพติดเปนวาระสําคัญของชาติและประกาศนโยบายแกไข
ปญหายาเสพติด และมีรวมมือจากทุกภาคสวน ในการนํา
นโยบายดานยาเสพติดไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง โดยการคํานึงถึงผลกระทบของปญหายาเสพติดที่
จะ เ กิด ขึ้ น  แ ละนอกจาก น้ีสถานศึกษาหลายแห ง มี
ประสบการณในการจัดการกับปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ตลอดจนสามารถดูแลชวยเหลือปรับเปล่ียน
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 2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึ ง
ประสงคของการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ระยะที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัด
การดําเ นินงานปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แลวนํามาสังเคราะหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อใหไดองคประกอบและตัวชี้วัด
ในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและตรวจสอบความ
เหมาะสมขององคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเนินงาน
ปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเครื่องมือที่ ใชในการวิจัยเปนแบบประเมิน
องคประกอบและตัวชี้วัดการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นําผลการวิจัยระยะที่ 1 มา
ใชในการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสานศึกษา 
จํานวน 81 คน และครูผูสอน จํานวน 369 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบตรวจสอบรายการ 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาความถี่และรอยละ 
 ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practice) จําวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รวม
ทั้งส้ิน 6 คน จากน้ันประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซ่ึงเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ผูวิจัย ไดสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. องคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 45 ตัวชี้วัด และผล
การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิโดยรวมอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน 
คือ ดานการใหคําปรึกษา และอยูในระดับมาก 5 ดานคือ 
ดานการเฝาระวัง ดานการบริหารจัดการ ดานการรณรงค
ปองกันยาเสพติด ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด และดานการใหการศึกษาและเผยแพรความรู และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน  
 2. สภาพปจจุบันของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ ดานการเฝาระวัง ดานการบริหารจัดการ 
และดานการรณรงคปองกันยาเสพติด สวนสภาพที่พึง
ประสงคของการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการใหคําปรึกษา 
และดานการเฝาระวัง  

 3.  แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีแนวทาง
การพัฒนาการดําเนินงาน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 2) ดานการใหคําปรึกษา 3) ดาน
การใหการศึกษาและเผยแพรความรู 4) ดานเฝาระวัง 5) 
ดานการบริหารจัดการ และ 6) ดานการรณรงคปองกันยา
เสพติด  
 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ของแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ดาน
ความเหมาะสมของผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก) สวนดานความ
เปนไปไดของผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา โดยภาพรวมมี
ความเปนไปไดอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. องคประกอบและตัวชี้ วัดการดําเ นินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ประกอบดวย 6 องคประกอบ 45 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ มีการศึกษาทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย
การศึกษาแนวคิด เอกสาร ตํารา ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตามแนวนโยบายการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (2557) , 
แผนปฏิ บั ติ ก าร ป อง กันและแก ไขปญห ายา เสพติ ด
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2558), 
สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (2553), สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ 
ปรามยาเสพติด (2542) แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะห
เปนองคประกอบและตัวชี้วัดของทางการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นอกจาก น้ี  ยั ง มีการตรวจสอบความเหมาะสมของ

องคประกอบและตัวชี้ วัดโดยผูทรงคุณวุฒิที่ มีความรู 
ความสามารถและประสบการณในการทํางานดานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําคําส่ังศูนยอํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษา ธิการ  ที่         
สป 8/2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง แผนปฏิบัติ
การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา         
ปการศึกษา 2557 กําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิ
ชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือ
ผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ
สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ 
ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันและแกไขปญหาดวย
การแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการ
ควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการ
ผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหาร
จัดการอย างบู รณาการและ มีประสิท ธิภาพ  รวมทั้ ง
ดําเนินการปองกันกลุมเส่ียงและประชาชนาทั่วไปไมใหเขา
ไปเก่ียวของกับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปน
พลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด (แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ.   2557) และสอดคลองกับ รัฐบาลได
กําหนดใหปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญของชาติและ
ประกาศนโยบายแกไขปญหายาเสพติด มีแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเปนแผนงานหลัก เรียกวา ปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้ง
ปญหายาเสพติดใหได และมีการระดมความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ในการนํานโยบายดานยาเสพติดไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ.  2553 : 8–22)  
 2. สภาพปจจุบันของการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ กระทรวง ศึกษาธิการ
ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีการกําหนดใหปญหายา
เสพติดเปนวาระสําคัญของชาติและประกาศนโยบายแกไข
ปญหายาเสพติด และมีรวมมือจากทุกภาคสวน ในการนํา
นโยบายดานยาเสพติดไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง โดยการคํานึงถึงผลกระทบของปญหายาเสพติดที่
จะ เ กิด ขึ้ น  แ ละนอกจาก น้ีสถานศึกษาหลายแห ง มี
ประสบการณในการจัดการกับปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ตลอดจนสามารถดูแลชวยเหลือปรับเปล่ียน
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พฤติกรรมนักเรียนและควบคุมจนไมใหมีปญหายาเสพติด
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและแตกตางกันตาม
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของพะยอม    
ใจสะอาด (2552 : 63–78) ไดวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการ
ดํา เ นินและแนวทางพัฒนาการปองกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 
1 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหาการดําเนินงานปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกวเขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือเปรียบเทียบรายดานพบวา ดานระบบการให
คําปรึกษาและดานระบบบริหารจัดการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืนๆแตกตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ 2) แนวทางพัฒนาการปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว
เขต 1จัดลําดับใหการวิเคราะหสภาพปญหาสถานการณ
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน การให
ความรูเรื่องยาเสพติดตามเน้ือหาวิชา และสอดแทรกใน
เน้ือหาวิชา การใหการสงเสริมใหนักเรียนแกนนําไดทํางาน
อยางจริงจังในสถานศึกษาและมีโครงการเพิ่มจํานวน
นักเรียนแกนนํา การเพิ่มพื้นที่ กิจกรรมใหกับผู เรียนได
แสดงออกในทางที่เหมาะสม การมีโครงการเยี่ยมบาน การ
สรางเครือขายกับผูปกครองการประสานความสัมพันธอันดี
กับเครอืขายขอมูลและเครือขายการทํางาน เปนแนวทางที่
สําคัญ และจะนําไปสูการแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 3. สภาพที่พึงประสงคของการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดตระ
หนึกถึงปญหายาเสพติดที่จะสงผลกระทบตอนักเรียนใน
สังกัด โรงเรียนจึงตองมีการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนภารกิจหลักที่
จะตองดําเนินการขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและเปนการตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและศูนยปฏิบัติการตอสู เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีเพื่อไมใหนักเรียนเขาไปเก่ียวของ
กับปญหายาเสพติดหรือไปกอปญหาสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ
การวิจัยของ นาวี สกุลวงศธนา และคณะ (2556 : 82–90) 
ไดศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดสําหรับเด็ก
และเยาวชนอยางยั่งยืน :ภูมิคุมกันเพื่อสรางโลกสีขาว ผล
การศึกษา พบวา ปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยเริ่มใชยาเสพ

ติดในชวงอายุที่นอยลงและพบในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปมาก
ขึ้น ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานปองกัน ไดแก 
สัมพันธภาพภายในครอบครัว การมีตัวแบบที่ดี การมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน การดําเนินชีวิตดวย
สติตามแนวพุทธศาสนา ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน 
การมีพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมเชิงบวก การไดรับการสนับสนุน
และกําลังใจจากชุมชน และชุมชนใหความสําคัญและมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผลการวิจัย
นํามาสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ขอ ดังน้ี 1) รัฐควร
กระตุนใหภาคสังคมรับรูและมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดมากขึ้น 2) มีองคการทางสังคมทํา
หนาที่ดานการปองกันปญหายาเสพติดแบบบูรณาการกับ
ภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 3) การปองกันควรมุงไปที่
ชวงกอนการเริ่มเสพ และ 4) ควรมีการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนควบคู กับสถาบันสังคมหลัก ไดแก ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน  
 4. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สรุปได 
  4.1  ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด มีแนวทางการพัฒนา  
  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและมีการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดทุกกลุมสาระการเรียนรู  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สอดแทรกความรูเสริมทักษะกระบวนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายให
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผู เรียน เชน 
กิจกรรมชุมนุมตางๆซ่ึงมีความหลากหลาย การสงเสริมดาน
ดนตรีและกีฬา จัดคายคุณธรรม จริยธรรม คายคนดีเทิดไท
องคราชันยเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
ประชุมวางแผนรวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการประชาสัมพันธและชี้แจงนโยบายการ
ปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาให
ผูปกครองไดรับทราบและหาแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน
รวมกัน จัดระเบียบและปรับสภาพแวดลอมในบริเวณ
สถานศึกษาใหนาอยูและนาเรียน มาตรการใหความ
ชวยเหลือและปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เส่ียงดานการติดยาเสพติด สอดคลองกับการวิจัยของฉัตรชัย 
อนบํารุง (2556 : 70–78) วิจัยเรื่อง การจัดระบบการ
ปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนแมคะ อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการปองกัน
ปญหายาเสพติดของนักเรียนบานแมคะ กลุมนักเรียนที่ไม
เคยใชยาเสพติด พบวา สวนใหญครูสอนตามเน้ือหาสาระที่
หลักสูตรกําหนดไว มีการจัดนิทรรศการและการเดินรณรงค
ตอตานยาเสพติด จัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน มีการ
ตรวจสุขภาพนักเรียนนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาและจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม สอน
ทักษะดานอาชีพ จัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี ใหเพื่อนในหองคอยสอดสองดูแล แนะนํา ตักเตือนและ
สังเกตพฤติกรรม สําหรับปญหาที่สําคัญที่สุด คือ ขาดการ
เผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน แนว
ปฏิบัติ คือ ควรปรับเปล่ียนกิจกรรมในการดําเนินงาน
บางสวน เชน การพัฒนารูปแบบ การปองกันยาเสพติดใน
โรงเรยีน และควรเพิ่มกิจกรรมในการใหคําปรึกษานักเรียน
ในกรณีที่ติดยาเสพติดและไมติดยาเสพติด (2) สภาพการ
ปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานแมคะ สําหรับกลุม
นักเรียนที่มีประสบการณในการใชยาเสพติด พบวา สวน
ใหญครูคอยใหความรูและวากลาวตักเตือนคอยควบคุมดูแล
พฤติกรรมนักเรียนอยางใกลชิดทั้งในและนอกโรงเรียน 
ปญหาที่สําคัญที่สุด คือ สภาพแวดลอมของนักเรียนเส่ียงกีบ
ยาเสพติด แนวปฏิบัติคือ ควรสรางเครือขายการทํางานจัด
ใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและดูงานในสถานบําบัดฟนฟูยา
เสพติด เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด (3) สภาพการปองกันปญหายาเสพ
ติดของโรงเรียนบานแมคะ สําหรับกลุมนักเรียนที่ติดยาเสพ
ติด พบวา ครูรวมกับผูปกครองคอยดูแลควบคุมพฤติกรรม
อยางใกลชิด นํานักเรียนเขารับการบําบัดรักษา ปญหาที่
สําคัญที่สุด คือ นักเรียนกลุมน้ีจะใชยาเสพติดเฉพาะตอนที่
อยูที่บานและจะไมมาโรงเรียนถารูวาตัวเองติดยาเสพติด 
แนวปฏิบัติ คือ ควรใหทุกฝายที่เก่ียวของดูแล ชวยเหลือและ
คอยใหกําลังใจอยางใกลชิด (4) สวนสภาพการปองกัน
ปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานแมคะ ในกลุมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมในการคายาเสพติดพบวา โรงเรียนจะเรียก
นักเรียนมาพบเพื่อตักเตือนใหความรูยาเสพติดหากไมเลิก
พฤติกรรมดังกลาวจะแจงใหคณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบและจะประสานกับเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินคดี
ตามกฎหมาย ปญหาที่สําคัญที่สุด คือไมไดรับความรวมมือ
จากนักเรียนในการใหขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมคายาเสพ
ติด  แนวปฏิบั ติ  คือ  การประสานงานกับหน วยงาน
สาธารณสุขเพื่อนําวิธีการบําบัดรักษามาใชในโรงเรียน  
  4.2  ดานการใหคําปรึกษา มีแนวทางการ
พัฒนา 

  แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษานักเรียนที่มี
ปญหาครอบครัว ปญหาการเรียนและปญหาดานยาเสพติด
ในสถานศึกษา จัดทําคูมือการบริการใหคําปรึกษา แนะแนว 
ฝกทักษะชีวิตใหเขาใจในกลวิธีในการแกปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จัดใหมีการนิเทศ ติดตามนักเรียนที่มีปญหา
ครอบครัว ปญหาการเรียนและปญหาดานยาเสพติดใน
สถานศึกษา จัดอบรมครูแกนนําและนักเรียนแกนนําการให
คําปรึกษาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สอดคลองกับการวิจัยของภิญโญ เอ่ียมอุไร 
(2554 : 83–90) ไดศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) 
การดําเ นินงานปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดใน
สถ าน ศึ กษ า  สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานระบบบริหาร
จัดการ และดานระบบใหคําปรึกษา 2) การเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน
อยางไม มี นัย สํ าคัญทางสถิติ  3)  การ วิ เคราะหความ
แปรปรวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สัง กัด สํ า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เ ขต 2 จํ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปน
รายคู พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาด
กลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  4.3  ดานการ ให การศึ กษาและ เผยแพร
ความรู มีแนวทางการพัฒนา 
  สํารวจความตองการ เ ก่ียวกับการ ใช ส่ื อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการใหการศึกษาและเผยแพร
ความรู ในการปอง กันและแก ไขปญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการผลิตและจัดหาส่ือ
จากหนวยงานตนสังกัด จัดกิจกรรมเสียงตามสายใหความรู
เรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติดอยางตอเน่ืองใน
สถานศึกษา สงเสริมการจัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อ
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พฤติกรรมนักเรียนและควบคุมจนไมใหมีปญหายาเสพติด
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและแตกตางกันตาม
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของพะยอม    
ใจสะอาด (2552 : 63–78) ไดวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการ
ดํา เ นินและแนวทางพัฒนาการปองกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 
1 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปญหาการดําเนินงานปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกวเขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือเปรียบเทียบรายดานพบวา ดานระบบการให
คําปรึกษาและดานระบบบริหารจัดการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอ่ืนๆแตกตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ 2) แนวทางพัฒนาการปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว
เขต 1จัดลําดับใหการวิเคราะหสภาพปญหาสถานการณ
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ใหเปนปจจุบัน การให
ความรูเรื่องยาเสพติดตามเน้ือหาวิชา และสอดแทรกใน
เน้ือหาวิชา การใหการสงเสริมใหนักเรียนแกนนําไดทํางาน
อยางจริงจังในสถานศึกษาและมีโครงการเพิ่มจํานวน
นักเรียนแกนนํา การเพิ่มพื้นที่ กิจกรรมใหกับผู เรียนได
แสดงออกในทางที่เหมาะสม การมีโครงการเยี่ยมบาน การ
สรางเครือขายกับผูปกครองการประสานความสัมพันธอันดี
กับเครอืขายขอมูลและเครือขายการทํางาน เปนแนวทางที่
สําคัญ และจะนําไปสูการแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 3. สภาพที่พึงประสงคของการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดตระ
หนึกถึงปญหายาเสพติดที่จะสงผลกระทบตอนักเรียนใน
สังกัด โรงเรียนจึงตองมีการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนภารกิจหลักที่
จะตองดําเนินการขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและเปนการตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและศูนยปฏิบัติการตอสู เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ีเพื่อไมใหนักเรียนเขาไปเก่ียวของ
กับปญหายาเสพติดหรือไปกอปญหาสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ
การวิจัยของ นาวี สกุลวงศธนา และคณะ (2556 : 82–90) 
ไดศึกษาแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดสําหรับเด็ก
และเยาวชนอยางยั่งยืน :ภูมิคุมกันเพื่อสรางโลกสีขาว ผล
การศึกษา พบวา ปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยเริ่มใชยาเสพ

ติดในชวงอายุที่นอยลงและพบในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปมาก
ขึ้น ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานปองกัน ไดแก 
สัมพันธภาพภายในครอบครัว การมีตัวแบบที่ดี การมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน การดําเนินชีวิตดวย
สติตามแนวพุทธศาสนา ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน 
การมีพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมเชิงบวก การไดรับการสนับสนุน
และกําลังใจจากชุมชน และชุมชนใหความสําคัญและมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผลการวิจัย
นํามาสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ขอ ดังน้ี 1) รัฐควร
กระตุนใหภาคสังคมรับรูและมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดมากขึ้น 2) มีองคการทางสังคมทํา
หนาที่ดานการปองกันปญหายาเสพติดแบบบูรณาการกับ
ภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ 3) การปองกันควรมุงไปที่
ชวงกอนการเริ่มเสพ และ 4) ควรมีการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนควบคู กับสถาบันสังคมหลัก ไดแก ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน  
 4. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สรุปได 
  4.1  ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด มีแนวทางการพัฒนา  
  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและมีการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดทุกกลุมสาระการเรียนรู  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
สอดแทรกความรูเสริมทักษะกระบวนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายให
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผู เรียน เชน 
กิจกรรมชุมนุมตางๆซ่ึงมีความหลากหลาย การสงเสริมดาน
ดนตรีและกีฬา จัดคายคุณธรรม จริยธรรม คายคนดีเทิดไท
องคราชันยเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
ประชุมวางแผนรวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการประชาสัมพันธและชี้แจงนโยบายการ
ปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาให
ผูปกครองไดรับทราบและหาแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน
รวมกัน จัดระเบียบและปรับสภาพแวดลอมในบริเวณ
สถานศึกษาใหนาอยูและนาเรียน มาตรการใหความ
ชวยเหลือและปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เส่ียงดานการติดยาเสพติด สอดคลองกับการวิจัยของฉัตรชัย 
อนบํารุง (2556 : 70–78) วิจัยเรื่อง การจัดระบบการ
ปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนแมคะ อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการปองกัน
ปญหายาเสพติดของนักเรียนบานแมคะ กลุมนักเรียนที่ไม
เคยใชยาเสพติด พบวา สวนใหญครูสอนตามเน้ือหาสาระที่
หลักสูตรกําหนดไว มีการจัดนิทรรศการและการเดินรณรงค
ตอตานยาเสพติด จัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน มีการ
ตรวจสุขภาพนักเรียนนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาและจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม สอน
ทักษะดานอาชีพ จัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี ใหเพื่อนในหองคอยสอดสองดูแล แนะนํา ตักเตือนและ
สังเกตพฤติกรรม สําหรับปญหาที่สําคัญที่สุด คือ ขาดการ
เผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน แนว
ปฏิบัติ คือ ควรปรับเปล่ียนกิจกรรมในการดําเนินงาน
บางสวน เชน การพัฒนารูปแบบ การปองกันยาเสพติดใน
โรงเรียน และควรเพิ่มกิจกรรมในการใหคําปรึกษานักเรียน
ในกรณีที่ติดยาเสพติดและไมติดยาเสพติด (2) สภาพการ
ปองกันปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานแมคะ สําหรับกลุม
นักเรียนที่มีประสบการณในการใชยาเสพติด พบวา สวน
ใหญครูคอยใหความรูและวากลาวตักเตือนคอยควบคุมดูแล
พฤติกรรมนักเรียนอยางใกลชิดทั้งในและนอกโรงเรียน 
ปญหาที่สําคัญที่สุด คือ สภาพแวดลอมของนักเรียนเส่ียงกีบ
ยาเสพติด แนวปฏิบัติคือ ควรสรางเครือขายการทํางานจัด
ใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและดูงานในสถานบําบัดฟนฟูยา
เสพติด เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด (3) สภาพการปองกันปญหายาเสพ
ติดของโรงเรียนบานแมคะ สําหรับกลุมนักเรียนที่ติดยาเสพ
ติด พบวา ครูรวมกับผูปกครองคอยดูแลควบคุมพฤติกรรม
อยางใกลชิด นํานักเรียนเขารับการบําบัดรักษา ปญหาที่
สําคัญที่สุด คือ นักเรียนกลุมน้ีจะใชยาเสพติดเฉพาะตอนที่
อยูที่บานและจะไมมาโรงเรียนถารูวาตัวเองติดยาเสพติด 
แนวปฏิบัติ คือ ควรใหทุกฝายที่เก่ียวของดูแล ชวยเหลือและ
คอยใหกําลังใจอยางใกลชิด (4) สวนสภาพการปองกัน
ปญหายาเสพติดของโรงเรียนบานแมคะ ในกลุมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมในการคายาเสพติดพบวา โรงเรียนจะเรียก
นักเรียนมาพบเพื่อตักเตือนใหความรูยาเสพติดหากไมเลิก
พฤติกรรมดังกลาวจะแจงใหคณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบและจะประสานกับเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินคดี
ตามกฎหมาย ปญหาที่สําคัญที่สุด คือไมไดรับความรวมมือ
จากนักเรียนในการใหขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมคายาเสพ
ติด  แนวปฏิบั ติ  คือ  การประสานงานกับหน วยงาน
สาธารณสุขเพื่อนําวิธีการบําบัดรักษามาใชในโรงเรียน  
  4.2  ดานการใหคําปรึกษา มีแนวทางการ
พัฒนา 

  แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษานักเรียนที่มี
ปญหาครอบครัว ปญหาการเรียนและปญหาดานยาเสพติด
ในสถานศึกษา จัดทําคูมือการบริการใหคําปรึกษา แนะแนว 
ฝกทักษะชีวิตใหเขาใจในกลวิธีในการแกปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จัดใหมีการนิเทศ ติดตามนักเรียนที่มีปญหา
ครอบครัว ปญหาการเรียนและปญหาดานยาเสพติดใน
สถานศึกษา จัดอบรมครูแกนนําและนักเรียนแกนนําการให
คําปรึกษาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สอดคลองกับการวิจัยของภิญโญ เอ่ียมอุไร 
(2554 : 83–90) ไดศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) 
การดําเ นินงานปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดใน
สถ าน ศึ กษ า  สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานระบบบริหาร
จัดการ และดานระบบใหคําปรึกษา 2) การเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน
อยางไม มี นัย สํ าคัญทางสถิติ  3)  การ วิ เคราะหความ
แปรปรวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สัง กัด สํ า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เ ขต 2 จํ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปน
รายคู พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาด
กลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  4.3  ดานการ ให การศึ กษาและ เผยแพร
ความรู มีแนวทางการพัฒนา 
  สํารวจความตองการ เ ก่ียวกับการ ใช ส่ื อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการใหการศึกษาและเผยแพร
ความรู ในการปอง กันและแก ไขปญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการผลิตและจัดหาส่ือ
จากหนวยงานตนสังกัด จัดกิจกรรมเสียงตามสายใหความรู
เรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติดอยางตอเน่ืองใน
สถานศึกษา สงเสริมการจัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อ
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เผยแพรความรูในเรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติด นํา
นักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดระดับประเทศ และศึกษาดูงานที่ 
ทัณฑสถานในจังหวัดน้ัน ๆ หรือจังหวัดที่ใกลเคียงการให
บริหารอินเตอรเน็ตกับนักเรียนในการสืบคนขอมูลตางๆและ
การใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและสรางองคความรูดวย
ตนเอง สอดคลองกับการวิจัยของ ภิญโญ  เอ่ียมอุไร (2554 
: 83–90) ไดศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  ดานระบบบริหาร จัดการ  และดานระบบให
คําปรึกษา 2) การเปรียบเทียบการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ 3) การวิเคราะหความแปรปรวนการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู พบวา สถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสถานศึกษาขนาดกลางกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
  4.4  ดานการเฝาระวัง มีแนวทางการพัฒนา  
  ประชุมรวมกันเพื่อวางแผน กําหนดเปาหมาย
ในการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อเปนการเฝาระวังปญหายาเสพติด ติดตาม 
สังเกต เฝาดูเหตุการณการเปล่ียนแปลงของปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด 
ความสามารถ ทักษะของผูเรียน เชน การออกเยี่ยมบาน 
การคัดกรองนักเรียนกลุมเส่ียง คัดกรองนักเรียนกลุมเส่ียง
ของครูที่ปรึกษา เพื่อทําการติดตาม สังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียน การศึกษาเอกสารการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล   
(SDQ) ตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะนักเรียนเพื่อคัดกรอง
กลุมเส่ียงในสถานศึกษามีและการสํารวจการใชสารเสพติด
ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง การส่ือสาร โทรศัพทสายดวน 
ตูรับแจงเบาะแส เพื่อรับแจงขอมูลขาวสาร สํารวจสภาพ
ปญหาและพฤติกรรมนักเรียนที่เก่ียวของกับปญหายาเสพติด
อยางสมํ่าเสมอสอดคลองกับการวิจัยของ สุชาติ แปนเมือง 
(2543 : 66–72) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาที่ใชยาบาและนักเรียนนักศึกษาที่ไมใช
ยาบา พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความกตัญูกตเวที การมี
ระเบียบวินัยและประหยัดเปนสวนมาก ดังน้ันผูที่มีสวน
เก่ียวของกับนักเรียนนักศึกษา คือ ผูปกครอง ครู–อาจารย 
ศึกษานิเทศก และนักวิชาการทั้งหลายควรไดทราบไวเพื่อจะ
ไดหาทางคงไวซ่ึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักศึกษาและวางแผน
รวมกันเพื่อพัฒนาจริยธรรมใหอยู ในระดับสูงขึ้ นอยาง
สมํ่าเสมอ โดยหารูปแบบการจัดกิจกรรมใหม  ๆ จัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในวิทยาลัยที่ เอ้ือตอการ
ปลูกฝงจริยธรรมและสอดแทรกการปลูกฝงจริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชารวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยาง
ตอเ น่ือง  นักเรียนนักศึกษาที่ ใชยาบามีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูที่มีสวนเก่ียวของให
ความสนใจนักเรียนนักศึกษากลุมน้ันอยางจริงจัง ใหความ
ชวยเหลือในการบําบัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมเปนพิเศษ
มากขึ้น เชน จัดอบรมพัฒนาจิต จัดชมรมเพื่อนชวยเพื่อน 
ชมรมพุทธศาสนาเนนย้ําคุณธรรม จริยธรรม ใหฝงอยูใน
จิตสํานึกเพื่อเพิ่มพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ขาดหายไปให
เพิ่มขึ้น ผูปกครองและ ครู–อาจารย จะตองรวมมือกันอยาง
ใกลชิดในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา อยาให
เกิดชองวางของการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะมีผลให
เด็กนักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในเรื่องการเสพส่ิงเสพ
ติดไดงาย 
  4.5  ดานการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนา 
  ประชุมชี้แจงนโยบายการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดใหครูผูสอนเขารับการ
อบรม  การประชุม  การสัมมนา และการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สงเสริมใหครูนําความรูที่ไดจากการอบรมการ
ประชุม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และนํา
ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สงเสริมการสรางเครือขายครู (ครู

ปฏิบัติงานดานยาเสพติด) ทั้งภายในสังกัดและตางสังกัด 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูการปองกันและแกไขปญหา จัดทํา
คูมือ หลักสูตร ยุทธศาสตร แผนงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอดคลองกับการวิจัยของ
สอดคลองกับการวิจัยของ ปยะชาติ ขานทะราชา (2552 : 
95–99) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบวาในวงรอบที 1 โดยการใชกลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมพัฒนาจิตใจทําให
กลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ และทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด การดําเ นินการพัฒนาชวยสรางความ
ตระหนักแกคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการชวยกัน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาไดเปนอยางดีกลุมเปาหมายไดรับการประชุม
อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเอาใจใสดูแลจากครู 
ทําใหกลุมเปาหมายเกิดตระหนักและทราบวิธีปฏิบัติตนให
หางไกลจากยาเสพติด สวนดานการทราบถึงโทษภัยของยา
เสพติด กลุมเปาหมายมีจิตสํานึกที่ดีในการปองกันตนเอจาก
ส่ิงเสพติด เชื่อฟงผูปกครองประพฤติตนเปนคนดีของสังคม
เห็นความสําคัญของการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมหางไกล
ยาเสพติด เห็นคุณคาและความสําคัญของตัวเองในการที่จะ
เปนอนาคตที่ดี  จึงไดทําการพัฒนาในวงรอบที่  2 แลว 
กลุมเปาหมายทั้งหมดทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด มี
จิตสํานึกที่ดีในการหางไกลจากยาเสพติด นักเรียนนักศึกษา
กลุมเส่ียงมีการเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นสมํ่าเสมอ 
ไมปรากฏวาคบเพื่อนในชุมชนหรือที่เปนกลุมเส่ียงในการติด
ยาเสพติด 
  4.6  ดานการรณรงคปองกันยาเสพติดมีแนว
ทางการพัฒนา 
  สง เสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน เชน การ
จัดกิจกรรมชุมนุมตาง ๆ การสงเสริมดานดนตรี และกีฬา 
สงเสริมใหมีการสรางกลุมนักเรียนแกนนําเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สงครูผูสอน (ครู
ปฏิบัติงานดานยาเสพติด) และนักเรียนเขารับการฝกอบรม
การรณรงคปองกันยาเสพติดตามที่หนวยงานตนสังกัดจัดให
มีขึ้น จัดตั้งชมรมตอตานยาเสพติด เชน ชมรม To be 
number one ชมรมเพื่อนชวยเพื่อน สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก สงเสริมการ
สรางภาคีเครือขายนักเรียนแกนนําการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษาทั้งในสังกัดและตางสังกัด เพื่อเปนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูงาน สอดคลองกับการวิจัยของ วิมลสิริ 
บุญโญปกรณ (2014 : 421–430) ไดศึกษาการดําเนินงาน
ตามนโยบายการปอง กันและแก ไขปญหายาเสพติด
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน
กรุง เทพมหานครไปสู การปฏิบัติ  ผลการวิจัย  พบว า 
สถานภาพของผูตอบแบบสวนมากเปนเพศหญิง มีวุฒิทาง
การศึกษาสูงสุดจบปริญญาโท มีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 5 ป สวนมากเคยไดรับการอบรม ประชุมหรือ
สัมมนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษามาแลว สภาพทั่วไปของสถานศึกษาสวนใหญ
ตั้งอยูใกลกับแหลงอบายมุขและมีคณะกรรมการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การนํานโยบายการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นโยบายที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่น าพอใจอยู ในระดับมาก  ไดแก  การปฏิบัติ งานตาม
นโยบายการสรางจิตสํานึกรวมกัน การกําหนดมาตรการและ
ยุทธศาสตรและการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา สวนผลการปฏิบัติงานงานตาม
นโยบายอยูในระดับปานกลางที่สมควรไดรับการพัฒนา 
ไดแก การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
การจัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและการสรางเครือขายแกนนํา ในการ
กําหนดแนวทางที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนจะตองมีการ
ป รั บ เ ป ล่ี ยน น โ ยบ าย  ยุ ท ธ ศ า สต ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงเปน
กลไกขับเคล่ือนหลักใหเนนในเรื่อง “การปองกัน” และ
เน่ืองจากพลวัตของสังคม กระทรวงศึกษาธิการจึงจองจัดให
มีศูนยที่มีการเก็บรวบรวมจากหนวยงานในสังกัดตาง ๆ 
อยางเปนระบบและมีความตอเน่ืองทั้งสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษา ในระดับประถมและมัธยม เพื่อติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิจากนโยบายที่มีตอเยาวชนในดานตาง ๆ เชน 
การสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด การมี
สวนรวมของสังคม การบําบัดและฟนฟูเยาวชนผูติดสารเสพ
ติด  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอในการนําไปใช 
 1. ดานผูบริหารสถานศึกษา 
  1.1   ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาแนว
ทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาใหเขาใจและใหความสําคัญในการปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
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เผยแพรความรูในเรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติด นํา
นักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดระดับประเทศ และศึกษาดูงานที่ 
ทัณฑสถานในจังหวัดน้ัน ๆ หรือจังหวัดที่ใกลเคียงการให
บริหารอินเตอรเน็ตกับนักเรียนในการสืบคนขอมูลตางๆและ
การใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและสรางองคความรูดวย
ตนเอง สอดคลองกับการวิจัยของ ภิญโญ  เอ่ียมอุไร (2554 
: 83–90) ไดศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  ดานระบบบริหาร จัดการ  และดานระบบให
คําปรึกษา 2) การเปรียบเทียบการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จําแนกตาม
สถานภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกันอยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ 3) การวิเคราะหความแปรปรวนการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู พบวา สถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
เล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสถานศึกษาขนาดกลางกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
  4.4  ดานการเฝาระวัง มีแนวทางการพัฒนา  
  ประชุมรวมกันเพื่อวางแผน กําหนดเปาหมาย
ในการจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อเปนการเฝาระวังปญหายาเสพติด ติดตาม 
สังเกต เฝาดูเหตุการณการเปล่ียนแปลงของปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัด 
ความสามารถ ทักษะของผูเรียน เชน การออกเยี่ยมบาน 
การคัดกรองนักเรียนกลุมเส่ียง คัดกรองนักเรียนกลุมเส่ียง
ของครูที่ปรึกษา เพื่อทําการติดตาม สังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียน การศึกษาเอกสารการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล   
(SDQ) ตรวจสุขภาพและตรวจปสสาวะนักเรียนเพื่อคัดกรอง
กลุมเส่ียงในสถานศึกษามีและการสํารวจการใชสารเสพติด
ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง การส่ือสาร โทรศัพทสายดวน 
ตูรับแจงเบาะแส เพื่อรับแจงขอมูลขาวสาร สํารวจสภาพ
ปญหาและพฤติกรรมนักเรียนที่เก่ียวของกับปญหายาเสพติด
อยางสมํ่าเสมอสอดคลองกับการวิจัยของ สุชาติ แปนเมือง 
(2543 : 66–72) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาที่ใชยาบาและนักเรียนนักศึกษาที่ไมใช
ยาบา พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเก่ียวกับ
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความกตัญูกตเวที การมี
ระเบียบวินัยและประหยัดเปนสวนมาก ดังน้ันผูที่มีสวน
เก่ียวของกับนักเรียนนักศึกษา คือ ผูปกครอง ครู–อาจารย 
ศึกษานิเทศก และนักวิชาการทั้งหลายควรไดทราบไวเพื่อจะ
ไดหาทางคงไวซ่ึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักศึกษาและวางแผน
รวมกันเพื่อพัฒนาจริยธรรมใหอยู ในระดับสูงขึ้ นอยาง
สมํ่าเสมอ โดยหารูปแบบการจัดกิจกรรมใหม  ๆ จัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในวิทยาลัยที่ เอ้ือตอการ
ปลูกฝงจริยธรรมและสอดแทรกการปลูกฝงจริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชารวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยาง
ตอเ น่ือง  นักเรียนนักศึกษาที่ ใชยาบามีพฤติกรรมเ ชิง
จริยธรรมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูที่มีสวนเก่ียวของให
ความสนใจนักเรียนนักศึกษากลุมน้ันอยางจริงจัง ใหความ
ชวยเหลือในการบําบัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมเปนพิเศษ
มากขึ้น เชน จัดอบรมพัฒนาจิต จัดชมรมเพื่อนชวยเพื่อน 
ชมรมพุทธศาสนาเนนย้ําคุณธรรม จริยธรรม ใหฝงอยูใน
จิตสํานึกเพื่อเพิ่มพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ขาดหายไปให
เพิ่มขึ้น ผูปกครองและ ครู–อาจารย จะตองรวมมือกันอยาง
ใกลชิดในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา อยาให
เกิดชองวางของการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะมีผลให
เด็กนักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในเรื่องการเสพส่ิงเสพ
ติดไดงาย 
  4.5  ดานการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนา 
  ประชุมชี้แจงนโยบายการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดใหครูผูสอนเขารับการ
อบรม  การประชุม  การสัมมนา และการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สงเสริมใหครูนําความรูที่ไดจากการอบรมการ
ประชุม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และนํา
ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สงเสริมการสรางเครือขายครู (ครู

ปฏิบัติงานดานยาเสพติด) ทั้งภายในสังกัดและตางสังกัด 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูการปองกันและแกไขปญหา จัดทํา
คูมือ หลักสูตร ยุทธศาสตร แผนงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอดคลองกับการวิจัยของ
สอดคลองกับการวิจัยของ ปยะชาติ ขานทะราชา (2552 : 
95–99) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบวาในวงรอบที 1 โดยการใชกลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมพัฒนาจิตใจทําให
กลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ และทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด การดําเ นินการพัฒนาชวยสรางความ
ตระหนักแกคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการชวยกัน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาไดเปนอยางดีกลุมเปาหมายไดรับการประชุม
อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเอาใจใสดูแลจากครู 
ทําใหกลุมเปาหมายเกิดตระหนักและทราบวิธีปฏิบัติตนให
หางไกลจากยาเสพติด สวนดานการทราบถึงโทษภัยของยา
เสพติด กลุมเปาหมายมีจิตสํานึกที่ดีในการปองกันตนเอจาก
ส่ิงเสพติด เชื่อฟงผูปกครองประพฤติตนเปนคนดีของสังคม
เห็นความสําคัญของการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมหางไกล
ยาเสพติด เห็นคุณคาและความสําคัญของตัวเองในการที่จะ
เปนอนาคตที่ดี  จึงไดทําการพัฒนาในวงรอบที่  2 แลว 
กลุมเปาหมายทั้งหมดทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด มี
จิตสํานึกที่ดีในการหางไกลจากยาเสพติด นักเรียนนักศึกษา
กลุมเส่ียงมีการเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นสมํ่าเสมอ 
ไมปรากฏวาคบเพื่อนในชุมชนหรือที่เปนกลุมเส่ียงในการติด
ยาเสพติด 
  4.6  ดานการรณรงคปองกันยาเสพติดมีแนว
ทางการพัฒนา 
  สง เสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน เชน การ
จัดกิจกรรมชุมนุมตาง ๆ การสงเสริมดานดนตรี และกีฬา 
สงเสริมใหมีการสรางกลุมนักเรียนแกนนําเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สงครูผูสอน (ครู
ปฏิบัติงานดานยาเสพติด) และนักเรียนเขารับการฝกอบรม
การรณรงคปองกันยาเสพติดตามที่หนวยงานตนสังกัดจัดให
มีขึ้น จัดตั้งชมรมตอตานยาเสพติด เชน ชมรม To be 
number one ชมรมเพื่อนชวยเพื่อน สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก สงเสริมการ
สรางภาคีเครือขายนักเรียนแกนนําการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษาทั้งในสังกัดและตางสังกัด เพื่อเปนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูงาน สอดคลองกับการวิจัยของ วิมลสิริ 
บุญโญปกรณ (2014 : 421–430) ไดศึกษาการดําเนินงาน
ตามนโยบายการปอง กันและแก ไขปญหายาเสพติด
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน
กรุง เทพมหานครไปสู การปฏิบัติ  ผลการวิจัย  พบว า 
สถานภาพของผูตอบแบบสวนมากเปนเพศหญิง มีวุฒิทาง
การศึกษาสูงสุดจบปริญญาโท มีประสบการณในการทํางาน
มากกวา 5 ป สวนมากเคยไดรับการอบรม ประชุมหรือ
สัมมนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษามาแลว สภาพทั่วไปของสถานศึกษาสวนใหญ
ตั้งอยูใกลกับแหลงอบายมุขและมีคณะกรรมการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การนํานโยบายการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นโยบายที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่น าพอใจอยู ในระดับมาก  ไดแก  การปฏิบัติ งานตาม
นโยบายการสรางจิตสํานึกรวมกัน การกําหนดมาตรการและ
ยุทธศาสตรและการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา สวนผลการปฏิบัติงานงานตาม
นโยบายอยูในระดับปานกลางที่สมควรไดรับการพัฒนา 
ไดแก การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
การจัดทําแผนปฏิบัติงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและการสรางเครือขายแกนนํา ในการ
กําหนดแนวทางที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนจะตองมีการ
ป รั บ เ ป ล่ี ยน น โ ยบ าย  ยุ ท ธ ศ า สต ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงเปน
กลไกขับเคล่ือนหลักใหเนนในเรื่อง “การปองกัน” และ
เน่ืองจากพลวัตของสังคม กระทรวงศึกษาธิการจึงจองจัดให
มีศูนยที่มีการเก็บรวบรวมจากหนวยงานในสังกัดตาง ๆ 
อยางเปนระบบและมีความตอเน่ืองทั้งสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษา ในระดับประถมและมัธยม เพื่อติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิจากนโยบายที่มีตอเยาวชนในดานตาง ๆ เชน 
การสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด การมี
สวนรวมของสังคม การบําบัดและฟนฟูเยาวชนผูติดสารเสพ
ติด  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอในการนําไปใช 
 1. ดานผูบริหารสถานศึกษา 
  1.1   ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาแนว
ทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาใหเขาใจและใหความสําคัญในการปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
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   1.2  ผู บ ริ ห าร สถ านศึ กษาค วร เ ล็ ง เ ห็ น
ความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  1.3   ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนและ
สรางความตระหนักใหกับครูและผูมีสวนเก่ียวของในทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ดานครู  
  2.1  ครูควรศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเขาใจ
และใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
  2.2  ครูทุกคนควรตระหนักและใหความ
รวมมืออยางเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

  2.3  ครูทุกคนควรใหความสําคัญในทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อยางจริงจัง โดยเฉพาะการดําเนินงานในดานการเฝาระวัง 
ทั้งที่ เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกนักเรียน สงผลให
นักเรียนมีคุณภาพและเห็นคุณคาในตัวเอง  ตลอดจน
สามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  
 2. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดส่ิงเสพ
ติดในกลุมนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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Development of a Causal Relationship Model with Learning Responsibilities of 
Matthayomsueksa 5 Students under the Secondary Education Service Area Office 20 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ ง น้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
และ  2) เ พื่ อ ต รวจสอบความสอดคล อง ของ โ ม เ ด ล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 460 คน ซ่ึงไดมาจากการสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัดชนิด
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 5 
ฉบับ ไดแก แบบวัดความรับผิดชอบในการเรียน จํานวน 20 
ขอ แบบวัดลักษณะมุงอนาคต จํานวน 20 ขอ แบบวัด    
อัตมโนทัศน จํานวน 30 ขอ แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
จํานวน 20 ขอ และ แบบวัดเจตคติตอการเรียน จํานวน 20 
ขอ ที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ( xyr ) ตั้งแต .205 ถึง .543, 

.283 ถึง .728, .212 ถึง .698, .235 ถึง .702 และ .232 ถึง 

.741 ตามลําดับ และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ ( ) เทากับ 
0.733, 0.897, 0.839, 0.894 และ0.898 ตามลําดบั สถิติใน
การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติเชิงบรรยาย การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง (SEM) โดยใชโปรแกรม Mplus 7 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง

กลมกลืน ประกอบดวย 2 = 80.612, df = 66, 2 /df = 

1.22, P–Value = 0.1065, CFI = 0.996, TLI = 0.993, 
RMSEA = 0.022 และ SRMR = 0.046 ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอความรับผิดชอบในการเรียนสูงสุด คือตัวแปร
แฝงอัตมโนทัศน (SEL) รองลงมาคือ ตัวแปรแฝงเจตคติตอ
การเรียน (ATT) ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (MOT) และตัว
แปรลักษณะมุงอนาคต (FUO) ตามลําดับ ตัวแปรทุกตัวใน
โมเดลรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความ
รับผิดชอบในการเรียนไดรอยละ 63.9  
 
ABSTRACT 
 This study aimed to 1) identify the causal 
relations between the variables influencing 
learning responsibilities of Matthayomsueksa 5 
(grade 11) students under the Secondary 
Education Service Area Office 20, and 2) examine 
the goodness of fit of the model developed of 
the cause relationships among the variable 
influencing learning responsibilities of the sample. 
 The sample used in this study consisted 
of 460 Matthayomsueksa 5 students in the second 
semester of the academic year 2015 using the 
multi–stage random sampling technique. The 
instruments used in the study were 5–rating–scale 
inventories. They included a 20–item test on 
learning responsibilities, a 20–item test on future 
orientation characteristics, a 30–item test on self–
concept, a 20–item test on achievement motive 
and a 20–item test on attitude toward studying, 
with discriminating powers ranged (rxy) from .205 
to .543, .283 to .728, .212 to .698, .235 to .702 and 
.232 to .741 respectively and reliabilities () of 
0.733, 0.897, 0.839, 0.894 and 0.898 respectively. 
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   1.2  ผู บ ริ ห าร สถ านศึ กษาค วร เ ล็ ง เ ห็ น
ความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  1.3   ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนและ
สรางความตระหนักใหกับครูและผูมีสวนเก่ียวของในทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ดานครู  
  2.1  ครูควรศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเขาใจ
และใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
  2.2  ครูทุกคนควรตระหนักและใหความ
รวมมืออยางเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

  2.3  ครูทุกคนควรใหความสําคัญในทางการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อยางจริงจัง โดยเฉพาะการดําเนินงานในดานการเฝาระวัง 
ทั้งที่ เปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกนักเรียน สงผลให
นักเรียนมีคุณภาพและเห็นคุณคาในตัวเอง  ตลอดจน
สามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29  
 2. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดส่ิงเสพ
ติดในกลุมนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ ง น้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
และ  2) เ พื่ อ ต รวจสอบความสอดคล อง ของ โ ม เ ด ล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 460 คน ซ่ึงไดมาจากการสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัดชนิด
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 5 
ฉบับ ไดแก แบบวัดความรับผิดชอบในการเรียน จํานวน 20 
ขอ แบบวัดลักษณะมุงอนาคต จํานวน 20 ขอ แบบวัด    
อัตมโนทัศน จํานวน 30 ขอ แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
จํานวน 20 ขอ และ แบบวัดเจตคติตอการเรียน จํานวน 20 
ขอ ที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ( xyr ) ตั้งแต .205 ถึง .543, 

.283 ถึง .728, .212 ถึง .698, .235 ถึง .702 และ .232 ถึง 

.741 ตามลําดับ และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ ( ) เทากับ 
0.733, 0.897, 0.839, 0.894 และ0.898 ตามลําดบั สถิติใน
การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติเชิงบรรยาย การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง (SEM) โดยใชโปรแกรม Mplus 7 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง

กลมกลืน ประกอบดวย 2 = 80.612, df = 66, 2 /df = 

1.22, P–Value = 0.1065, CFI = 0.996, TLI = 0.993, 
RMSEA = 0.022 และ SRMR = 0.046 ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอความรับผิดชอบในการเรียนสูงสุด คือตัวแปร
แฝงอัตมโนทัศน (SEL) รองลงมาคือ ตัวแปรแฝงเจตคติตอ
การเรียน (ATT) ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (MOT) และตัว
แปรลักษณะมุงอนาคต (FUO) ตามลําดับ ตัวแปรทุกตัวใน
โมเดลรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงความ
รับผิดชอบในการเรียนไดรอยละ 63.9  
 
ABSTRACT 
 This study aimed to 1) identify the causal 
relations between the variables influencing 
learning responsibilities of Matthayomsueksa 5 
(grade 11) students under the Secondary 
Education Service Area Office 20, and 2) examine 
the goodness of fit of the model developed of 
the cause relationships among the variable 
influencing learning responsibilities of the sample. 
 The sample used in this study consisted 
of 460 Matthayomsueksa 5 students in the second 
semester of the academic year 2015 using the 
multi–stage random sampling technique. The 
instruments used in the study were 5–rating–scale 
inventories. They included a 20–item test on 
learning responsibilities, a 20–item test on future 
orientation characteristics, a 30–item test on self–
concept, a 20–item test on achievement motive 
and a 20–item test on attitude toward studying, 
with discriminating powers ranged (rxy) from .205 
to .543, .283 to .728, .212 to .698, .235 to .702 and 
.232 to .741 respectively and reliabilities () of 
0.733, 0.897, 0.839, 0.894 and 0.898 respectively. 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ตัวแปรที่ มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 
สมมติฐาน 
 1. อัตมโนทัศนมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอ 
ความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผาน
ลักษณะมุงอนาคต 
 2.  ลักษณะมุงอนาคตมีอิทธิพลทางตรงตอความ
รับผิดชอบในการเรียน  
 3.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรง และ
ทางออมตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีอิทธิพล
ทางออมผานอัตมโนทัศน และลักษณะมุงอนาคต 
 4.  เจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลทางตรง และ
ทางออมตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีอิทธิพล
ทางออมผานลักษณะมุงอนาคต และอิทธิพลทางออมผาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโนทัศน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 8,431 คน จากโรงเรียน 
จํานวน 63 โรง  
 2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 460 คน จากโรงเรียน จํานวน 
44 โรง ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage 
Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัด 
มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แบงเปน 5 
ฉบับ คือ 
 1. แบบวัดความรับผิดชอบในการเรียน จํานวน 
 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .205–.543 คา
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน () เทากับ .733 
 2. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต จํานวน 20 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .283–.728 คาสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ัน () เทากับ .897 
 3. แบบวัดอัตมโนทัศน จํานวน 30 ขอ มีคา 
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .212–.698 คาสัมประสิทธ์ิความ
เชื่อม่ัน () เทากับ .839 
 4. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จํานวน 20 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .235–.702 คาสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ัน () เทากับ .894 
 5. แบบวัดเจตคติตอการเรียน จํานวน 20 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .232–.7241คาสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ัน () เทากับ .898 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ทําหนังสือขออนุญาตจากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัด
อุดรธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูล พรอมทั้งแจงวัตถุประสงคใน
การวิจัย 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตไปติดตอกับทาง
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการเก็บขอมูล 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และ
สงทางไปรษณียเปนบางสวน ตามวัน เวลาที่กําหนด 
  3.1  ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับคืน 
  3.2  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว นํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณของการตอบ โดยคัดเลือกฉบับที่ มีความ
สมบูรณในการตอบ จํานวน 460 ชุด จากน้ันใหคะแนนตาม
เกณฑของเครื่องมือแตละตอน แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหเพื่อศึกษาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ในการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอคําถามแตละขอ
กับวัตถุประสงคที่ตองการถาม หรือวัด การวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนกรายขอโดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวาง 

Data analyses employed were descriptive 
statistics, Confirmatory Factor Analysis (CFA 
Structural Equation Model (SEM) using Mplus 7 
computer program. 
 The result of study were as follows : 
 The development and goodness of fit test 
result of a causal relationship model with learning 
revealed that the model was consistent with the 
empirical data at a high level tested by the index 
statistic test of the consistency 2 = 80.612, df = 

66, 2 /df = 1.22, P–Value = 0.1065, CFI = 0.996, 

TLI = 0.993, RMSEA = 0.022 and SRMR = 0.046. 
The variance with the highest direct influencing on 
the learning responsibilities was latent variance of 
self–concept (SEL), latent variance of attitude 
toward studying (ATT), latent variance of 
achievement motive (MOT) and latent variance of 
future orientation characteristics (FUO) 
respectively. It was revealed that the model co–
factor explained the variance of the learning 
responsibilities at 63.9 percent.  
 
คําสําคัญ  : การพัฒนา, โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ, 
   โมเดลสมการโครงสราง 
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บทนํา 
 ความรับผิดชอบเปนจริยธรรมที่นักเรียนจะตอง
ไดรับการพัฒนาและปลูกฝง เพราะการที่นักเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนหรือการทํางานใด ๆ 
น้ัน ขึ้ นอยู กับความรับ ผิดชอบตองาน น้ันเปน สําคัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนซ่ึงเติบโตขึ้นเปนกําลัง
สําคัญของประเทศชาติ หากไมไดรับการปลูกฝงและสงเสริม
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมแลวก็จะกอใหเกิดปญหา 
ตาง ๆ ในสังคมตามมาอีกมากมาย ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีไมอาจ
สรางความเจริญกาวหนาที่ ม่ันคงแทจริงใหแกตนเองและ
ประเทศชาติได (สมพร เทพสิทธา. 2540 : 20) ปญหาดาน
การเรียนถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญอยางหน่ึง เพราะการ
เรียนตองมีการแขงขันกันมากขึ้น ทําใหเด็กเกิดความวิตก
กังวลและสงผลตอการเรียนตามมา ดังน้ันจะเห็นไดวาความ 

รับผิดชอบมีความสําคัญและจําเปนตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับ
เด็กนักเรียน เพราะความรับผิดชอบเปนคุณธรรมพื้นฐานใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หาก
นักเรียนขาดความรับผิดชอบแลวพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ก็จะเกิดขึ้น คือ ความไมสนใจเรียน ละเลยตอการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน ทํางานลาชาและไมสําเร็จตาม
กําหนดเวลาที่กําหนด (เกษม  วัฒนชัย. 2539 : 13) อีกทั้ง
ทิศนา แขมมณี (ทิศนา  แขมมณี.  2526 : 56) ไดกลาวถึง 
อัตมโนทัศน วาเปนความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตนเองอันเปนผลมาจากการรับรูของคนที่มีตอตนเอง เชน 
การรับรูวาตนเองเปนคนอยางไร มีความสามารถ มีปญหา 
หรือปมดอยอะไร ซ่ึงสอดคลองกับ รุงนภา  ทีฆะ (2522 : 
11 ; อางจาก Brookover & Stein.  1971 : unpaged) ที่
กลาววา บุคคลจะประพฤติตนหรือปฏิบัติไปตามอัตมโน
ทัศน คนที่มีอัตมโนทัศนเปนไปในทางบวกก็จะมีพฤติกรรม
ในทางบวก เปนคนเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง สวนคนที่
มี อัตมโนทัศนเปนไปในทางลบมักจะประสบความลมเหลว
อยูเสมอ และในดานการศึกษา อัตมโนทัศนของนักเรียนจะ
เปนตัวกําหนดความสําเร็จและความลมเหลวทางการเรียน
ได นอกจากน้ีลักษณะมุงอนาคตยังเปนแรงจูงใจใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธระหวางอนาคตกับสมรรถภาพทางการ
เรียน มีผลทําใหผูเรียนเกิดความม่ันใจในตนเอง สามารถ
ดําเนินชีวิตและเผชิญกับความเปล่ียนแปลงของสังคมอัน
ซับซอนที่เพิ่มมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับตัวไดดีซ่ึง สุรางค  โควตระกูล (2544 : 174 ; อางจาก 
McClelland.  1983) ไดกลาววา คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
สูงจะมีลักษณะเปนบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผน
ระยะยาวพยายามที่จะทํางานอยางไมทอถอยจนถึงจุดหมาย
ปลายทาง อีกทั้ง ปยกาญจน  กิจอุดมทรัพย (2540 : 73) ก็
ไดศึกษาพบวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลตอลักษณะมุง
อนาคต คือ ถามีเจตคติตอการเรียน เชน มีความสนใจ 
พอใจ ตั้งใจเรียน เปนตน จะเห็นความสําคัญของอนาคต 
สามารถวางแผนและปฏิบัติเ ก่ียวกับอนาคต เพื่อไปสู
เปาหมายที่ตองการ จากสาระที่นําเสนอขางตนทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาการพัฒนาความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนสารสนเทศและเพื่อ
ประโยชนตอการนําไปพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริมให
นักเรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียน 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ตัวแปรที่ มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 
สมมติฐาน 
 1. อัตมโนทัศนมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอ 
ความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผาน
ลักษณะมุงอนาคต 
 2.  ลักษณะมุงอนาคตมีอิทธิพลทางตรงตอความ
รับผิดชอบในการเรียน  
 3.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรง และ
ทางออมตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีอิทธิพล
ทางออมผานอัตมโนทัศน และลักษณะมุงอนาคต 
 4.  เจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลทางตรง และ
ทางออมตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีอิทธิพล
ทางออมผานลักษณะมุงอนาคต และอิทธิพลทางออมผาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโนทัศน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
ของโร งเ รี ยนในสัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 8,431 คน จากโรงเรียน 
จํานวน 63 โรง  
 2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 460 คน จากโรงเรียน จํานวน 
44 โรง ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage 
Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัด 
มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แบงเปน 5 
ฉบับ คือ 
 1. แบบวัดความรับผิดชอบในการเรียน จํานวน 
 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .205–.543 คา
สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน () เทากับ .733 
 2. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต จํานวน 20 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .283–.728 คาสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ัน () เทากับ .897 
 3. แบบวัดอัตมโนทัศน จํานวน 30 ขอ มีคา 
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .212–.698 คาสัมประสิทธ์ิความ
เชื่อม่ัน () เทากับ .839 
 4. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จํานวน 20 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .235–.702 คาสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ัน () เทากับ .894 
 5. แบบวัดเจตคติตอการเรียน จํานวน 20 ขอ  
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .232–.7241คาสัมประสิทธ์ิ
ความเชื่อม่ัน () เทากับ .898 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ทําหนังสือขออนุญาตจากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัด
อุดรธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูล พรอมทั้งแจงวัตถุประสงคใน
การวิจัย 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตไปติดตอกับทาง
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการเก็บขอมูล 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และ
สงทางไปรษณียเปนบางสวน ตามวัน เวลาที่กําหนด 
  3.1  ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับคืน 
  3.2  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว นํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณของการตอบ โดยคัดเลือกฉบับที่ มีความ
สมบูรณในการตอบ จํานวน 460 ชุด จากน้ันใหคะแนนตาม
เกณฑของเครื่องมือแตละตอน แลวนําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหเพื่อศึกษาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ในการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอคําถามแตละขอ
กับวัตถุประสงคที่ตองการถาม หรือวัด การวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนกรายขอโดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวาง 

Data analyses employed were descriptive 
statistics, Confirmatory Factor Analysis (CFA 
Structural Equation Model (SEM) using Mplus 7 
computer program. 
 The result of study were as follows : 
 The development and goodness of fit test 
result of a causal relationship model with learning 
revealed that the model was consistent with the 
empirical data at a high level tested by the index 
statistic test of the consistency 2 = 80.612, df = 

66, 2 /df = 1.22, P–Value = 0.1065, CFI = 0.996, 

TLI = 0.993, RMSEA = 0.022 and SRMR = 0.046. 
The variance with the highest direct influencing on 
the learning responsibilities was latent variance of 
self–concept (SEL), latent variance of attitude 
toward studying (ATT), latent variance of 
achievement motive (MOT) and latent variance of 
future orientation characteristics (FUO) 
respectively. It was revealed that the model co–
factor explained the variance of the learning 
responsibilities at 63.9 percent.  
 
คําสําคัญ  : การพัฒนา, โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ, 
   โมเดลสมการโครงสราง 
Keywords : Development, A Causal Relationship  
   Model, Structural Equation Model, 
 
บทนํา 
 ความรับผิดชอบเปนจริยธรรมที่นักเรียนจะตอง
ไดรับการพัฒนาและปลูกฝง เพราะการที่นักเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนหรือการทํางานใด ๆ 
น้ัน ขึ้ นอยู กับความรับ ผิดชอบตองาน น้ันเปน สําคัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนซ่ึงเติบโตขึ้นเปนกําลัง
สําคัญของประเทศชาติ หากไมไดรับการปลูกฝงและสงเสริม
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมแลวก็จะกอใหเกิดปญหา 
ตาง ๆ ในสังคมตามมาอีกมากมาย ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีไมอาจ
สรางความเจริญกาวหนาที่ ม่ันคงแทจริงใหแกตนเองและ
ประเทศชาติได (สมพร เทพสิทธา. 2540 : 20) ปญหาดาน
การเรียนถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญอยางหน่ึง เพราะการ
เรียนตองมีการแขงขันกันมากขึ้น ทําใหเด็กเกิดความวิตก
กังวลและสงผลตอการเรียนตามมา ดังน้ันจะเห็นไดวาความ 

รับผิดชอบมีความสําคัญและจําเปนตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นกับ
เด็กนักเรียน เพราะความรับผิดชอบเปนคุณธรรมพื้นฐานใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หาก
นักเรียนขาดความรับผิดชอบแลวพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ก็จะเกิดขึ้น คือ ความไมสนใจเรียน ละเลยตอการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน ทํางานลาชาและไมสําเร็จตาม
กําหนดเวลาที่กําหนด (เกษม  วัฒนชัย. 2539 : 13) อีกทั้ง
ทิศนา แขมมณี (ทิศนา  แขมมณี.  2526 : 56) ไดกลาวถึง 
อัตมโนทัศน วาเปนความรูสึกและความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตนเองอันเปนผลมาจากการรับรูของคนที่มีตอตนเอง เชน 
การรับรูวาตนเองเปนคนอยางไร มีความสามารถ มีปญหา 
หรือปมดอยอะไร ซ่ึงสอดคลองกับ รุงนภา  ทีฆะ (2522 : 
11 ; อางจาก Brookover & Stein.  1971 : unpaged) ที่
กลาววา บุคคลจะประพฤติตนหรือปฏิบัติไปตามอัตมโน
ทัศน คนที่มีอัตมโนทัศนเปนไปในทางบวกก็จะมีพฤติกรรม
ในทางบวก เปนคนเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง สวนคนที่
มี อัตมโนทัศนเปนไปในทางลบมักจะประสบความลมเหลว
อยูเสมอ และในดานการศึกษา อัตมโนทัศนของนักเรียนจะ
เปนตัวกําหนดความสําเร็จและความลมเหลวทางการเรียน
ได นอกจากน้ีลักษณะมุงอนาคตยังเปนแรงจูงใจใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธระหวางอนาคตกับสมรรถภาพทางการ
เรียน มีผลทําใหผูเรียนเกิดความม่ันใจในตนเอง สามารถ
ดําเนินชีวิตและเผชิญกับความเปล่ียนแปลงของสังคมอัน
ซับซอนที่เพิ่มมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับตัวไดดีซ่ึง สุรางค  โควตระกูล (2544 : 174 ; อางจาก 
McClelland.  1983) ไดกลาววา คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
สูงจะมีลักษณะเปนบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผน
ระยะยาวพยายามที่จะทํางานอยางไมทอถอยจนถึงจุดหมาย
ปลายทาง อีกทั้ง ปยกาญจน  กิจอุดมทรัพย (2540 : 73) ก็
ไดศึกษาพบวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพลตอลักษณะมุง
อนาคต คือ ถามีเจตคติตอการเรียน เชน มีความสนใจ 
พอใจ ตั้งใจเรียน เปนตน จะเห็นความสําคัญของอนาคต 
สามารถวางแผนและปฏิบัติเ ก่ียวกับอนาคต เพื่อไปสู
เปาหมายที่ตองการ จากสาระที่นําเสนอขางตนทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาการพัฒนาความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนสารสนเทศและเพื่อ
ประโยชนตอการนําไปพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริมให
นักเรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียน 
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คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด ( Item Total 
Correlation) ใชสูตรการพิจารณาคา IOC หาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ และหาคาความเชื่อม่ันโดยใช
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
 2. วิ เคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก  รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การวิเคราะหขอมูลกอนทําการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบตัวแปร
สังเกตไดของตัวแปรแฝงแตละตัวและเปรียบเทียบดัชนี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรปู 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการ
วิจัย คือ วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ที่มีคาไค–สแควร (Chi–Square Statistic) การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 
= CFA) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit 
Index = GFI) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ 
(Tucker–Lewis Index = TLI) คามาตรฐานดัชนีรากของ
คาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized Root 
Mean Squared Residual = SRMR) คาประมาณ
ความคลาดเคล่ือนของรากกําลังสองเฉล่ีย (Root Mean 
Square Error of Approximation = RMSEA)  
 
สรุปผล 
 1. โมเดลความสัมพันธ เชิ งสาเหตุต อความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณา
จากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน ประกอบดวย 2 = 

80.612, df = 66, 2 /df = 1.22, P–Value = 0.1065 

CFI = 0.996, TLI = 0.993, RMSEA = 0.022 และ SRMR 
= 0.046 โดยคาความเที่ยงในการวัดตัวแปรแตละตัวมีคา
คอนขางสูง คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณของตัวแปรตาม คือ 
ความรับผิดชอบในการเรียน มีคาเทากับ 0.639 แสดงวา 
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษและตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนความรับผิดชอบในการเรียน
ไดรอยละ 63.9  
 

 2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความรับผิดชอบ 
ในการเรียนมี 4 ตัว ไดแก ลักษณะมุงอนาคต อัตมโนทัศน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และเจตคติตอการเรียน โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากที่สุด คืออัตมโนทัศน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 
0.548 รองลงมาคือ เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
และลักษณะมุงอนาคต มีขนาดอิทธิพลเทา กับ 0.423,       
–0.349 และ 0.343 ตามลําดับ  
 3.  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอความรับผิดชอบ 
ในการเรียนมากที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ โดยผาน   
อัตมโนทัศน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.402 รองลงมาคือ   
เจตคติตอการเรียน โดยผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโน
ทัศน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.300 และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
โดยผานลักษณะมุงอนาคต มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.296 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 
 4. ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอความรับผิดชอบใน
การเรียนมากที่สุด ไดแก เจตคติตอการเรียน รองลงมา
คืออัตมโนทัศน ลักษณะมุงอนาคต และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.673, 0.472, 0.343 และ 0.293 
ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิง 
 สาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 
 

 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบ
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เปน
โมเดลปรับแก แสดงดังภาพ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 = 80.612, df = 66, 2 /df = 1.22, P–

Value = 0.1065, CFI = 0.996 
 TLI = 0.993, RMSEA = 0.022, SRMR = 0.046 
 
 ภาพ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่
เปนโมเดลปรับแก 
 
อภิปรายผล 
 1. สมมติฐานขอ 1 กําหนดวา “อัตมโนทัศนมี
อิทธิพลทางตรง และทางออมตอความรับผิดชอบในการ
เรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผานลักษณะมุ งอนาคต” 
ผลการวิจัยน้ีเปนไปตามสมมติฐาน  
 ผลการวิจัยแสดงวาอัตมโนทัศนมีอิทธิพลทางตรง
ตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยสงผลในทิศทางบวก 
แสดงวา อัตมโนทัศนสงผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
ความรับผิดชอบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวา อัตมโนทัศนของ
บุคคลจะรับรูตนเองอยางตรงตามสภาพที่เปนจริง มีความ
เขาใจตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สามารถประเมินความคิดเห็นของคนอ่ืนและประเมินความ
คิดเห็นของตนเอง และมีความรูสึกอยากปรับปรุงงานใหดี
ขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ พรรณี ช. เจนจิต (2538 : 15) 
ที่วาอัตมโนทัศนตอความสําเร็จในการเรียน คือ เด็กที่ มี   
อัตมโนทัศนในทางบวก รูวาตนเองเปนผูมีความสามารถ
มักจะเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียน ดังน้ันจึงควร
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีอัตมโนทัศนตอตนเอง
ในทางที่ดีหรือทางบวก รูจักตัวตนของตนเอง กลาแสดงออก
และกลาแสดงความคิดเห็น รูวาส่ิงใดควรทําและส่ิงใดไมควร
ทํา กลายอมรับในส่ิงที่ไดกระทําลงไปและพรอมที่จะแกไข
ใหดีขึ้น มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งตอตนเองและตอสวนรวม 

 ผลการวิจัยแสดงวา อัตมโนทัศนมีอิทธิพลทางออม
ผานลักษณะมุงอนาคต โดยสงผลในทิศทางลบ แสดงวา   
อัตมโนทัศนหรือการรับรูความสามารถของตนเองเปน
สาเหตุของลักษณะมุงอนาคต เน่ืองจากการที่นักเรียนรับรู
ความสามารถของตนจึงสงผลใหเกิดการตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการกระทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
ซ่ึงนักเรียนอาจจะไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดจึงทําให
เกิดความยอทอ และเกิดความทอแทหากไมบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไวบอย ๆ ครั้ง สอดคลองกับแบนดูรา กลาววา 
ความสําเร็จในการทํางานเปนประสบการณตรง การไม
ประสบความสําเร็จทําให เ กิดความคาดหวังเ ก่ียวกับ
ความสามารถของบุคคลเพิ่มขึ้น การไมสําเร็จซํ้า ๆ เปนตัว
ลดความคาดหวังในอนาคตเก่ียวกับความสามารถของตน 
การสําเร็จหลาย ๆ ครั้งทําใหบุคคลไมยอทอในการทํางาน
เม่ือทําส่ิงน้ันไมสําเร็จ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2541 : 57 ; 
อางจาก Bandura. 1977 : 81–82) 
 สมมติฐานขอ 2 กําหนดวา “ลักษณะมุงอนาคตมี
อิท ธิพลทางตร งต อความรับ ผิด ชอบ ในการ เ รี ย น ” 
ผลการวิจัยประเด็นน้ีเปนไปตามสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
มุงอนาคตสงผลในทิศทางบวกตอความรับผิดชอบในการ
เรียน แสดงวา นักเรียนที่มีการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับ
การศึกษา รูจักแกปญหาและเลือกกระทําเพื่อใหการศึกษาที่
วางไวในอนาคตประสบความสําเร็จ โดยมีแรงจูงใจใหเกิด
ความเพียรพยายามเอาใจใสในการเรียน มีความตื่นตัวสนใจ
ทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียน มาโรงเรียนสมํ่าเสมอ 
ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว มีความมุงม่ัน สงงาน
ตามที่ครูกําหนด มีการปรับปรุงขอผิดพลาดในการเรียน 
และแสดงหาความรูเพิ่มเติม สอดคลองกับงานวิจัยของ     
สิรภัทร  ขจรสมบัติ (2553 : 66) ที่กลาววา นักเรียนที่มี
ลักษณะมุงอนาคตสูง มีความรับผิดชอบตอการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตปานกลางและมีลักษณะมุง
อนาคตต่ํา และนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตปานกลาง มี
ความรับผิดชอบตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีลักษณะมุง
อนาคตต่ํา และจรรยา  สุวรรณทัต (2531 : 50–52) ได
สรุปวา ลักษณะมุงอนาคต มีความสัมพันธกับลักษณะอ่ืน ๆ 
เชน ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สติปญญา และ
ครอบครัว  
 3. สมมติฐานขอ 3 กําหนดวา “แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอความรับผิดชอบ
ในการเรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผานอัตมโนทัศน และ
ลักษณะมุงอนาคต” ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน 
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คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด ( Item Total 
Correlation) ใชสูตรการพิจารณาคา IOC หาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ และหาคาความเชื่อม่ันโดยใช
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
 2. วิ เคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก  รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การวิเคราะหขอมูลกอนทําการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบตัวแปร
สังเกตไดของตัวแปรแฝงแตละตัวและเปรียบเทียบดัชนี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรปู 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบจุดมุงหมายของการ
วิจัย คือ วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ที่มีคาไค–สแควร (Chi–Square Statistic) การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 
= CFA) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit 
Index = GFI) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมไมอิงเกณฑ 
(Tucker–Lewis Index = TLI) คามาตรฐานดัชนีรากของ
คาเฉล่ียกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized Root 
Mean Squared Residual = SRMR) คาประมาณ
ความคลาดเคล่ือนของรากกําลังสองเฉล่ีย (Root Mean 
Square Error of Approximation = RMSEA)  
 
สรุปผล 
 1. โมเดลความสัมพันธ เชิ งสาเหตุต อความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณา
จากคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน ประกอบดวย 2 = 

80.612, df = 66, 2 /df = 1.22, P–Value = 0.1065 

CFI = 0.996, TLI = 0.993, RMSEA = 0.022 และ SRMR 
= 0.046 โดยคาความเที่ยงในการวัดตัวแปรแตละตัวมีคา
คอนขางสูง คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณของตัวแปรตาม คือ 
ความรับผิดชอบในการเรียน มีคาเทากับ 0.639 แสดงวา 
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษและตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนความรับผิดชอบในการเรียน
ไดรอยละ 63.9  
 

 2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความรับผิดชอบ 
ในการเรียนมี 4 ตัว ไดแก ลักษณะมุงอนาคต อัตมโนทัศน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และเจตคติตอการเรียน โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากที่สุด คืออัตมโนทัศน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 
0.548 รองลงมาคือ เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
และลักษณะมุงอนาคต มีขนาดอิทธิพลเทา กับ 0.423,       
–0.349 และ 0.343 ตามลําดับ  
 3.  ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอความรับผิดชอบ 
ในการเรียนมากที่สุด ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ โดยผาน   
อัตมโนทัศน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.402 รองลงมาคือ   
เจตคติตอการเรียน โดยผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโน
ทัศน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.300 และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
โดยผานลักษณะมุงอนาคต มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.296 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ 
 4. ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอความรับผิดชอบใน
การเรียนมากที่สุด ไดแก เจตคติตอการเรียน รองลงมา
คืออัตมโนทัศน ลักษณะมุงอนาคต และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.673, 0.472, 0.343 และ 0.293 
ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิง 
 สาเหตุตอความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 
 

 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความรับผิดชอบ
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เปน
โมเดลปรับแก แสดงดังภาพ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 = 80.612, df = 66, 2 /df = 1.22, P–

Value = 0.1065, CFI = 0.996 
 TLI = 0.993, RMSEA = 0.022, SRMR = 0.046 
 
 ภาพ 1 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่
เปนโมเดลปรับแก 
 
อภิปรายผล 
 1. สมมติฐานขอ 1 กําหนดวา “อัตมโนทัศนมี
อิทธิพลทางตรง และทางออมตอความรับผิดชอบในการ
เรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผานลักษณะมุ งอนาคต” 
ผลการวิจัยน้ีเปนไปตามสมมติฐาน  
 ผลการวิจัยแสดงวาอัตมโนทัศนมีอิทธิพลทางตรง
ตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยสงผลในทิศทางบวก 
แสดงวา อัตมโนทัศนสงผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
ความรับผิดชอบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวา อัตมโนทัศนของ
บุคคลจะรับรูตนเองอยางตรงตามสภาพที่เปนจริง มีความ
เขาใจตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สามารถประเมินความคิดเห็นของคนอ่ืนและประเมินความ
คิดเห็นของตนเอง และมีความรูสึกอยากปรับปรุงงานใหดี
ขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ พรรณี ช. เจนจิต (2538 : 15) 
ที่วาอัตมโนทัศนตอความสําเร็จในการเรียน คือ เด็กที่ มี   
อัตมโนทัศนในทางบวก รูวาตนเองเปนผูมีความสามารถ
มักจะเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียน ดังน้ันจึงควร
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีอัตมโนทัศนตอตนเอง
ในทางที่ดีหรือทางบวก รูจักตัวตนของตนเอง กลาแสดงออก
และกลาแสดงความคิดเห็น รูวาส่ิงใดควรทําและส่ิงใดไมควร
ทํา กลายอมรับในส่ิงที่ไดกระทําลงไปและพรอมที่จะแกไข
ใหดีขึ้น มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งตอตนเองและตอสวนรวม 

 ผลการวิจัยแสดงวา อัตมโนทัศนมีอิทธิพลทางออม
ผานลักษณะมุงอนาคต โดยสงผลในทิศทางลบ แสดงวา   
อัตมโนทัศนหรือการรับรูความสามารถของตนเองเปน
สาเหตุของลักษณะมุงอนาคต เน่ืองจากการที่นักเรียนรับรู
ความสามารถของตนจึงสงผลใหเกิดการตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการกระทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
ซ่ึงนักเรียนอาจจะไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดจึงทําให
เกิดความยอทอ และเกิดความทอแทหากไมบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไวบอย ๆ ครั้ง สอดคลองกับแบนดูรา กลาววา 
ความสําเร็จในการทํางานเปนประสบการณตรง การไม
ประสบความสําเร็จทําให เ กิดความคาดหวังเ ก่ียวกับ
ความสามารถของบุคคลเพิ่มขึ้น การไมสําเร็จซํ้า ๆ เปนตัว
ลดความคาดหวังในอนาคตเก่ียวกับความสามารถของตน 
การสําเร็จหลาย ๆ ครั้งทําใหบุคคลไมยอทอในการทํางาน
เม่ือทําส่ิงน้ันไมสําเร็จ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2541 : 57 ; 
อางจาก Bandura. 1977 : 81–82) 
 สมมติฐานขอ 2 กําหนดวา “ลักษณะมุงอนาคตมี
อิท ธิพลทางตร งต อความรับ ผิด ชอบ ในการ เ รี ย น ” 
ผลการวิจัยประเด็นน้ีเปนไปตามสมมติฐาน พบวา ลักษณะ
มุงอนาคตสงผลในทิศทางบวกตอความรับผิดชอบในการ
เรียน แสดงวา นักเรียนที่มีการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับ
การศึกษา รูจักแกปญหาและเลือกกระทําเพื่อใหการศึกษาที่
วางไวในอนาคตประสบความสําเร็จ โดยมีแรงจูงใจใหเกิด
ความเพียรพยายามเอาใจใสในการเรียน มีความตื่นตัวสนใจ
ทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับการเรียน มาโรงเรียนสมํ่าเสมอ 
ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว มีความมุงม่ัน สงงาน
ตามที่ครูกําหนด มีการปรับปรุงขอผิดพลาดในการเรียน 
และแสดงหาความรูเพิ่มเติม สอดคลองกับงานวิจัยของ     
สิรภัทร  ขจรสมบัติ (2553 : 66) ที่กลาววา นักเรียนที่มี
ลักษณะมุงอนาคตสูง มีความรับผิดชอบตอการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตปานกลางและมีลักษณะมุง
อนาคตต่ํา และนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตปานกลาง มี
ความรับผิดชอบตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีลักษณะมุง
อนาคตต่ํา และจรรยา  สุวรรณทัต (2531 : 50–52) ได
สรุปวา ลักษณะมุงอนาคต มีความสัมพันธกับลักษณะอ่ืน ๆ 
เชน ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สติปญญา และ
ครอบครัว  
 3. สมมติฐานขอ 3 กําหนดวา “แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอความรับผิดชอบ
ในการเรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผานอัตมโนทัศน และ
ลักษณะมุงอนาคต” ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน 
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 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางตรงตอความรับผิดชอบในการเรยีน โดยสงผลในทิศทาง
ลบ แสดงวานักเรียนที่มีความพยายามปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ในดานการเรียน มีความอดทน ทะเยอทะยาน เพื่อใหไดรับ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ไมไดสงผลใหนักเรียนเกิด
ความรับผิดชอบหรือ สงผลตอความรับผิดชอบนอย ซ่ึง
สอดคลองกับ ดาริณี  วงษอยูนอย (2535 : 73–74) ได
ศึกษาพบวานักเ รียนที่ มีแ รง จูงใจใฝ สัมฤทธ์ิต่ํ า  จะ มี
พฤติกรรมลักษณะมุงอนาคตเก่ียวกับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ไดแก การผัดวันประกันพรุง ขาดระบบใน
การทํางาน ชอบทํางานตามคําส่ังของผูอ่ืน ทํางานไมคอย
เสร็จตามกําหนด ขาดความตั้งใจจริงในการทํางาน มักไมตั้ง
ความคาดหวังในผลสําเร็จจากการทํางาน ทํางานเพียงเพื่อ
พอเสร็จ ไมสนใจคุณภาพของงาน ชอบคอยรับความ
ชวยเหลือจากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ขณะทํางานถาถูกรบกวน
จะไมสามารถทํางานตอไปได เช่ือวาบุญวาสนาจะทําใหงาน
ที่ทําจะประสบความสําเร็จ มุงหวังรางวัลหรือชื่อเสียง
มากกวาความสําเร็จของงาน เม่ือประสบอุปสรรคมักหลีก
หนี ไมกลาเผชิญกับอุปสรรคน้ัน ๆ  
 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมผานอัตมโนทัศน โดยสงผลในทิศทางบวก แสดงวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนพลังความตองการของนักเรียนในส่ิง
ที่ดีเยี่ยม มีความมานะบากบั่น ฟนฝาอุปสรรคในการทํางาน 
ตองการความสําเร็จในการทํางานที่ยากและทําใหดีกวาคน
อ่ืน ๆ รูวิธีแกปญหาจนประสบความสําเร็จอยางถาวร และรู
ถึงความสามารถที่แทจริงของตนเอง นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิสูง จึงเปนผูที่ตั้ งใจทํางานเพื่อให ไดผลงานที่ มี
คุณภาพสูงเห็นความสําคัญของงานและคุณภาพของงาน
มากกวาคําชมเชยหรือรางวัล (มะลิ  อุดมภาพ.  2538 : 30) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดาริณี  วงษอยูนอย (2535 : 73–
74) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนปจจัยสรางพฤติกรรม
นักเรียนใหมีลักษณะมุงอนาคตและอัตมโนทัศนที่แตกตาง
กัน เชน นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง จะมีพฤติกรรม
กลาเส่ียงพอสมควร มีทักษะในการจัดระบบงาน มีระดับ
ความทะเยอทะยานสูง ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง อดทน 
ทํางานที่ยากไดเวลานาน เล็งการณไกลและมีแผนระยะยาว 
เลือกเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถเปนอันดับแรก ตองการ
ทราบแนชัดวาการตัดสินใจของตนมีผลอยางไร ขยันทํางาน
ที่ตองใชสมองขบคิดและงานที่ไมซํ้าแบบใคร ชอบทํางานให
เสร็จตามความพอใจของตนเองไมใหใครบงการ มักเลือกทํา
ส่ิงที่เปนไปไมได และเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 

 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมผานลักษณะมุงอนาคต โดยสงผลในทิศทางบวก 
แสดงวานักเรียนที่ มีความตั้ ง ใจเรียน ทะเยอทะยาน 
กระตือรือรน รูวิธีการวางแผนทางการเรียนที่ดี จะเปนผูที่มี
การวางแผนในอนาคต และดําเนินการตามแผนอยางมี
ขั้นตอนรู จั กคิ ดและแกปญหาเพื่ อ ใหตนเองประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ ดาริณี วงษอยูนอย (2535 : 
73–74) ไดศึกษาพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนปจจัยสราง
พฤติกรรมนักเรียนใหมีลักษณะมุงอนาคตที่แตกตางกัน เชน 
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง จะมีพฤติกรรมกลาเส่ียง
พอสมควร มีทักษะในการจัดระบบงาน มีระดับความ
ทะเยอทะยานสูง ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง อดทนทํางาน
ที่ยากไดเวลานาน เล็งการณไกลและมีแผนระยะยาว 
 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมผานอัตมโนทัศน และลักษณะมุงอนาคต โดยสงผล
ในทิศทางลบ อาจเน่ืองมาจากลักษณะมุงอนาคตเปน
ความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล โดยการ
คาดการณอนาคตขางหนา เล็งเห็นผลดีผลเสียในอนาคตที่
เกิดจากการกระทําในปจจุบันของตนเอง มีการวางแผน 
และการควบคุมตนเองใหอดไดรอไดเพื่อผลที่ดีและยิ่งใหญ
กวา ตลอดจนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
วางไว ในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแลมม  ชมิดทและ
ทรอมสตรอฟ (Lamm, Schmidt &Trommsdorff.  1976 
: 317) ไดกลาววา ลักษณะมุงอนาคตเปนความสามารถทาง
ปญญาของแตละบุคคลเก่ียวกับความพอใจส่ิงที่ตนมีอยู การ
คาดคะเนไดเหมาะสม และความสามารถในการคล่ีคลาย
เหตุการณตาง ๆ ไดตรงปญหาทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต และการมุงอนาคตยังเปนสาเหตุหรือมีความสัมพันธ
กับความสามารถในการอดไดรอไดตอรางวัลที่ลอใจและ
เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเด็กที่ มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิสูง จะมีจุดมุงหมายในชีวิต เปนผูที่ มีความหวัง 
ตองการความสําเร็จในชีวิต ตองการรางวัลยิ่งใหญในอนาคต
มากกวารางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไดรับในปจจุบัน 
 สมมติฐานขอ 4 กําหนดวา “เจตคติตอการเรียนมี 
อิทธิพลทางตรง และทางออมตอความรับผิดชอบในการ
เรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผานลักษณะมุงอนาคต และ
อิทธิพลทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโนทัศน” 
ผลการวิจัยน้ีเปนไปตามสมมติฐาน 
 ผลการวิจัยแสดงวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยสงผลในทิศ
ทางบวก แสดงวานักเรียนจะมีความรับผิดชอบในการเรียน 

หรือไมน้ัน นักเรียนจะตองเกิดเจตคติตอการเรียนกอน 
กลาวคือ ถานักเรียนมีทัศนคติทางบวกตอการเรียนจะทําให
นักเรียนมีความคิด ความรูสึก และมีแนวโนมในการแสดง
พฤติกรรมที่เก่ียวกับการใหความสําคัญตอการเรียน ลักษณะ
วิชาที่เรียน และครูผูสอนในทางที่ดี จะสงผลใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนเพิ่มขึ้น ในทางตรงขามถา
นักเรียนมีทัศนคติทางลบตอการเรียน นักเรียนก็จะมี
ความคิด ความรูสึก และแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมที่
เก่ียวกับการใหความสําคัญกับการเรียน ลักษณะวิชาที่เรียน 
และครู ผู สอนในทางที่ ไม ดี  ส งผลให นัก เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนนอยลงไดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุภาภรณ  ศศิดิลกธรรม (2543 : 112) กลาววา     
เจตคติตอการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความ
อุตสาหะในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกัน
ในทางบวกและมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .367  
 ผลการวิจัยแสดงวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโนทัศน โดยสงผล
ในทิศทางบวก แสดงวา นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
เปนบุคคลที่มีความสนใจที่จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
นําไปสูความสําเร็จในดานการเรียน มีความคิด ความรูสึก 
และแสดงพฤติกรรมที่ดีเก่ียวกับการเรียน สงผลใหนักเรียนมี
ความเพียรพยายาม มุมานะ บากบั่น อดทนและตั้งใจเพื่อให
ประสบความสําเร็จดานการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ
จํารูญ  เทียมธรรม (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยบางประการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน พบวา เจตคติตอการเรียนเปนตัวแปรหน่ึงที่ มี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 ผลการวิจัยแสดงวา เจตคติตอการเรียนไม มี
อิทธิพลทางออมผานลักษณะมุงอนาคต กลาวคือ เจตคติที่ดี
ตอการเรียนไมไดเปนสาเหตุของลักษณะมุงอนาคต แสดงวา 
นักเรียนที่แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ สนใจมาเรียน
สมํ่าเสมอ เห็นคุณคาของการศึกษา ไมไดทําใหเปนคนมอง
อนาคตขางหนาเก่ียวกับการศึกษาหรือ การประกอบอาชีพ 
ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรชนก พุมพวง (2546 : 
82) ศึกษาพบวา เจตคติที่ดีตอการเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน 

 ผลการวิจัยแสดงวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และลักษณะมุงอนาคต 
โดยสงผลในทิศทางบวก แสดงวา เจตคติตอการเรียนเปน
สาเหตุของลักษณะมุงอนาคต กลาวคือ นักเรียนที่แสดงออก
ในลักษณะพึงพอใจ สนใจมาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ยอมรับใน
ความสามารถและการสอนของครู ทําใหนักเรียนเปนคนมอง
อนาคตเก่ียวกับการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรภัทร  วรเชษฐ (2548 : 124–
126) ศึกษาพบวา เจตคติตอการเรียน มีอิทธิพลตอลักษณะ
มุงอนาคตของนักเรียน และทั้งน้ีเน่ืองจากการที่บุคคลมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรูน้ัน จะเปนบุคคลที่มีความสนใจที่
จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอนาคต จึงมี
อิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 เน่ืองจากตัวแปรอัตมโนทัศน สามารถพยากรณ
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนไดดีที่สุด ดังน้ัน
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และผูที่มีสวนเก่ียวของควรสรางอัต
มโนทัศนทางบวกใหเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เชน 
มอบหมายงานใหนักเรียนทําจากงานที่งายไปหางานที่ยาก 
การใหงานในลักษณะน้ีจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง และพัฒนานักเรียนในดานการรับรูเก่ียวกับตนเองให
เขาไดรับรูตนเองและรูถึงระดับความสามารถของตนเอง ได
อยางถูกตองแมนยํา เชน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือก
ทํา กิจกรรมต าง  ๆ  ในการ เ รียนการสอนตามระดับ
ความสามารถและความสนใจของแตละคน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
จึงควรศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ เชน การสังเกต การสัมภาษณ และสนทนากลุม 
เปนตน เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และ
สามารถนําไปพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนตอไป 
 2. ควรศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับความรับผิด 
ชอบในการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาอ่ืน ๆ เชน 
ประถมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา เปนตน  
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 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางตรงตอความรับผิดชอบในการเรยีน โดยสงผลในทิศทาง
ลบ แสดงวานักเรียนที่มีความพยายามปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ในดานการเรียน มีความอดทน ทะเยอทะยาน เพื่อใหไดรับ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ไมไดสงผลใหนักเรียนเกิด
ความรับผิดชอบหรือ สงผลตอความรับผิดชอบนอย ซ่ึง
สอดคลองกับ ดาริณี  วงษอยูนอย (2535 : 73–74) ได
ศึกษาพบวานักเ รียนที่ มีแ รง จูงใจใฝ สัมฤทธ์ิต่ํ า  จะ มี
พฤติกรรมลักษณะมุงอนาคตเก่ียวกับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ไดแก การผัดวันประกันพรุง ขาดระบบใน
การทํางาน ชอบทํางานตามคําส่ังของผูอ่ืน ทํางานไมคอย
เสร็จตามกําหนด ขาดความตั้งใจจริงในการทํางาน มักไมตั้ง
ความคาดหวังในผลสําเร็จจากการทํางาน ทํางานเพียงเพื่อ
พอเสร็จ ไมสนใจคุณภาพของงาน ชอบคอยรับความ
ชวยเหลือจากเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ขณะทํางานถาถูกรบกวน
จะไมสามารถทํางานตอไปได เช่ือวาบุญวาสนาจะทําใหงาน
ที่ทําจะประสบความสําเร็จ มุงหวังรางวัลหรือชื่อเสียง
มากกวาความสําเร็จของงาน เม่ือประสบอุปสรรคมักหลีก
หนี ไมกลาเผชิญกับอุปสรรคน้ัน ๆ  
 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมผานอัตมโนทัศน โดยสงผลในทิศทางบวก แสดงวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนพลังความตองการของนักเรียนในส่ิง
ที่ดีเยี่ยม มีความมานะบากบั่น ฟนฝาอุปสรรคในการทํางาน 
ตองการความสําเร็จในการทํางานที่ยากและทําใหดีกวาคน
อ่ืน ๆ รูวิธีแกปญหาจนประสบความสําเร็จอยางถาวร และรู
ถึงความสามารถที่แทจริงของตนเอง นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิสูง จึงเปนผูที่ตั้ งใจทํางานเพื่อให ไดผลงานที่ มี
คุณภาพสูงเห็นความสําคัญของงานและคุณภาพของงาน
มากกวาคําชมเชยหรือรางวัล (มะลิ  อุดมภาพ.  2538 : 30) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดาริณี  วงษอยูนอย (2535 : 73–
74) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนปจจัยสรางพฤติกรรม
นักเรียนใหมีลักษณะมุงอนาคตและอัตมโนทัศนที่แตกตาง
กัน เชน นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง จะมีพฤติกรรม
กลาเส่ียงพอสมควร มีทักษะในการจัดระบบงาน มีระดับ
ความทะเยอทะยานสูง ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง อดทน 
ทํางานที่ยากไดเวลานาน เล็งการณไกลและมีแผนระยะยาว 
เลือกเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถเปนอันดับแรก ตองการ
ทราบแนชัดวาการตัดสินใจของตนมีผลอยางไร ขยันทํางาน
ที่ตองใชสมองขบคิดและงานที่ไมซํ้าแบบใคร ชอบทํางานให
เสร็จตามความพอใจของตนเองไมใหใครบงการ มักเลือกทํา
ส่ิงที่เปนไปไมได และเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 

 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมผานลักษณะมุงอนาคต โดยสงผลในทิศทางบวก 
แสดงวานักเรียนที่ มีความตั้ ง ใจเรียน ทะเยอทะยาน 
กระตือรือรน รูวิธีการวางแผนทางการเรียนที่ดี จะเปนผูที่มี
การวางแผนในอนาคต และดําเนินการตามแผนอยางมี
ขั้นตอนรู จั กคิ ดและแกปญหาเพื่ อ ใหตนเองประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ ดาริณี วงษอยูนอย (2535 : 
73–74) ไดศึกษาพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนปจจัยสราง
พฤติกรรมนักเรียนใหมีลักษณะมุงอนาคตที่แตกตางกัน เชน 
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง จะมีพฤติกรรมกลาเส่ียง
พอสมควร มีทักษะในการจัดระบบงาน มีระดับความ
ทะเยอทะยานสูง ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง อดทนทํางาน
ที่ยากไดเวลานาน เล็งการณไกลและมีแผนระยะยาว 
 ผลการวิจัยแสดงวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมผานอัตมโนทัศน และลักษณะมุงอนาคต โดยสงผล
ในทิศทางลบ อาจเน่ืองมาจากลักษณะมุงอนาคตเปน
ความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล โดยการ
คาดการณอนาคตขางหนา เล็งเห็นผลดีผลเสียในอนาคตที่
เกิดจากการกระทําในปจจุบันของตนเอง มีการวางแผน 
และการควบคุมตนเองใหอดไดรอไดเพื่อผลที่ดีและยิ่งใหญ
กวา ตลอดจนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
วางไว ในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแลมม  ชมิดทและ
ทรอมสตรอฟ (Lamm, Schmidt &Trommsdorff.  1976 
: 317) ไดกลาววา ลักษณะมุงอนาคตเปนความสามารถทาง
ปญญาของแตละบุคคลเก่ียวกับความพอใจส่ิงที่ตนมีอยู การ
คาดคะเนไดเหมาะสม และความสามารถในการคล่ีคลาย
เหตุการณตาง ๆ ไดตรงปญหาทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต และการมุงอนาคตยังเปนสาเหตุหรือมีความสัมพันธ
กับความสามารถในการอดไดรอไดตอรางวัลที่ลอใจและ
เก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเด็กที่ มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิสูง จะมีจุดมุงหมายในชีวิต เปนผูที่ มีความหวัง 
ตองการความสําเร็จในชีวิต ตองการรางวัลยิ่งใหญในอนาคต
มากกวารางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไดรับในปจจุบัน 
 สมมติฐานขอ 4 กําหนดวา “เจตคติตอการเรียนมี 
อิทธิพลทางตรง และทางออมตอความรับผิดชอบในการ
เรียน โดยมีอิทธิพลทางออมผานลักษณะมุงอนาคต และ
อิทธิพลทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโนทัศน” 
ผลการวิจัยน้ีเปนไปตามสมมติฐาน 
 ผลการวิจัยแสดงวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงตอความรับผิดชอบในการเรียน โดยสงผลในทิศ
ทางบวก แสดงวานักเรียนจะมีความรับผิดชอบในการเรียน 

หรือไมน้ัน นักเรียนจะตองเกิดเจตคติตอการเรียนกอน 
กลาวคือ ถานักเรียนมีทัศนคติทางบวกตอการเรียนจะทําให
นักเรียนมีความคิด ความรูสึก และมีแนวโนมในการแสดง
พฤติกรรมที่เก่ียวกับการใหความสําคัญตอการเรียน ลักษณะ
วิชาที่เรียน และครูผูสอนในทางที่ดี จะสงผลใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนเพิ่มขึ้น ในทางตรงขามถา
นักเรียนมีทัศนคติทางลบตอการเรียน นักเรียนก็จะมี
ความคิด ความรูสึก และแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมที่
เก่ียวกับการใหความสําคัญกับการเรียน ลักษณะวิชาที่เรียน 
และครู ผู สอนในทางที่ ไม ดี  ส งผลให นัก เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนนอยลงไดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุภาภรณ  ศศิดิลกธรรม (2543 : 112) กลาววา     
เจตคติตอการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับความ
อุตสาหะในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกัน
ในทางบวกและมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .367  
 ผลการวิจัยแสดงวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและอัตมโนทัศน โดยสงผล
ในทิศทางบวก แสดงวา นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
เปนบุคคลที่มีความสนใจที่จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
นําไปสูความสําเร็จในดานการเรียน มีความคิด ความรูสึก 
และแสดงพฤติกรรมที่ดีเก่ียวกับการเรียน สงผลใหนักเรียนมี
ความเพียรพยายาม มุมานะ บากบั่น อดทนและตั้งใจเพื่อให
ประสบความสําเร็จดานการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ
จํารูญ  เทียมธรรม (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยบางประการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน พบวา เจตคติตอการเรียนเปนตัวแปรหน่ึงที่ มี
ความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 ผลการวิจัยแสดงวา เจตคติตอการเรียนไม มี
อิทธิพลทางออมผานลักษณะมุงอนาคต กลาวคือ เจตคติที่ดี
ตอการเรียนไมไดเปนสาเหตุของลักษณะมุงอนาคต แสดงวา 
นักเรียนที่แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ สนใจมาเรียน
สมํ่าเสมอ เห็นคุณคาของการศึกษา ไมไดทําใหเปนคนมอง
อนาคตขางหนาเก่ียวกับการศึกษาหรือ การประกอบอาชีพ 
ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรชนก พุมพวง (2546 : 
82) ศึกษาพบวา เจตคติที่ดีตอการเรียนมีความสัมพันธ
ทางบวกกับลักษณะมุงอนาคตของนักเรียน 

 ผลการวิจัยแสดงวาเจตคติตอการเรียนมีอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และลักษณะมุงอนาคต 
โดยสงผลในทิศทางบวก แสดงวา เจตคติตอการเรียนเปน
สาเหตุของลักษณะมุงอนาคต กลาวคือ นักเรียนที่แสดงออก
ในลักษณะพึงพอใจ สนใจมาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ยอมรับใน
ความสามารถและการสอนของครู ทําใหนักเรียนเปนคนมอง
อนาคตเก่ียวกับการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรภัทร  วรเชษฐ (2548 : 124–
126) ศึกษาพบวา เจตคติตอการเรียน มีอิทธิพลตอลักษณะ
มุงอนาคตของนักเรียน และทั้งน้ีเน่ืองจากการที่บุคคลมี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรูน้ัน จะเปนบุคคลที่มีความสนใจที่
จะเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอนาคต จึงมี
อิทธิพลตอลักษณะมุงอนาคตและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 เน่ืองจากตัวแปรอัตมโนทัศน สามารถพยากรณ
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนไดดีที่สุด ดังน้ัน
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และผูที่มีสวนเก่ียวของควรสรางอัต
มโนทัศนทางบวกใหเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เชน 
มอบหมายงานใหนักเรียนทําจากงานที่งายไปหางานที่ยาก 
การใหงานในลักษณะน้ีจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง และพัฒนานักเรียนในดานการรับรูเก่ียวกับตนเองให
เขาไดรับรูตนเองและรูถึงระดับความสามารถของตนเอง ได
อยางถูกตองแมนยํา เชน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือก
ทํา กิจกรรมต าง  ๆ  ในการ เ รียนการสอนตามระดับ
ความสามารถและความสนใจของแตละคน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
จึงควรศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพ เชน การสังเกต การสัมภาษณ และสนทนากลุม 
เปนตน เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และ
สามารถนําไปพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนตอไป 
 2. ควรศึกษาตัวแปรที่เก่ียวของกับความรับผิด 
ชอบในการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาอ่ืน ๆ เชน 
ประถมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา เปนตน  
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ความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนประถมศกึษา สังกดั
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเลย เขต 1 กลุมคณุภาพการศกึษาทาลี ่ 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษา
ทาล่ี จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน และอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองของ
เด็กจํานวน 159 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล คอื แบบสอบถามชนิดมาตราสวนแบบ
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห
ข อ มู ล  ไ ด แ ก  ค ว า ม ถี่  ( Frequency)  ค า ร อ ย ล ะ 
(Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบท ี(t–test) และการทดสอบเอฟ (F–test)   
        ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองอยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือดานครูผูสอน 
รองลงมาคือดานความปลอดภัย ดานการบริการ  ดาน
อาหารและสุขภาพ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
จัดสภาพแวดลอม   สวนผลการเปรียบเทียบระดับความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวา ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานอาหารและ
สุขภาพ ดานความปลอดภัย ดานครูผูสอน ดานการบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือศึกษา
เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา รายได และอาชีพ 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 

ABSTRACT  
  The objectives of this paper were to study 
and compare the level of the guardians’ needs in 

early childhood educational management under 
the Loei Primary Educational Service Area Office1,  
Tha Li Educational Quality Group classified by 
level of education, monthly income and 
occupation. 159 guardians were selected as the 
sample of this study. The research instrument was 
a five-rating scale questionnaire. The data were 
analyzed using frequencies, percentages, means, 
and standard deviations. The research hypotheses 
were tested by t-test and F-test.  
  The findings showed that the level of 
guardians’ needs was at a high level in all aspects.   
The aspects rated from the highest to the lowest 
were service, food and health, instructional 
activities and environmental management 
respectively.   The result of the comparison of 
guardians’ needs in early childhood educational 
management of schools under the Loei Primary 
Educational Service Area Office1 indicated that 
there was significant difference at the level of .01 
in the aspects of instructional activities, 
environmental management, food and health, 
safety, teachers and service. When compared the 
needs of the respondents’ classified by their level 
of education, income and occupation, there was 
significant difference at the level of .05.  
 

คําสําคัญ  : ความตองการของผูปกครอง การจัดการ 
   ศึกษาปฐมวัย  
Keywords  : Needs of Guardians, Early Childhood 
   Educational Management 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษา
ทาล่ี จังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน และอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูปกครองของ
เด็กจํานวน 159 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล คอื แบบสอบถามชนิดมาตราสวนแบบ
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห
ข อ มู ล  ไ ด แ ก  ค ว า ม ถี่  ( Frequency)  ค า ร อ ย ล ะ 
(Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบท ี(t–test) และการทดสอบเอฟ (F–test)   
        ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองอยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือดานครูผูสอน 
รองลงมาคือดานความปลอดภัย ดานการบริการ  ดาน
อาหารและสุขภาพ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
จัดสภาพแวดลอม   สวนผลการเปรียบเทียบระดับความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวา ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานอาหารและ
สุขภาพ ดานความปลอดภัย ดานครูผูสอน ดานการบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือศึกษา
เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา รายได และอาชีพ 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 

ABSTRACT  
  The objectives of this paper were to study 
and compare the level of the guardians’ needs in 

early childhood educational management under 
the Loei Primary Educational Service Area Office1,  
Tha Li Educational Quality Group classified by 
level of education, monthly income and 
occupation. 159 guardians were selected as the 
sample of this study. The research instrument was 
a five-rating scale questionnaire. The data were 
analyzed using frequencies, percentages, means, 
and standard deviations. The research hypotheses 
were tested by t-test and F-test.  
  The findings showed that the level of 
guardians’ needs was at a high level in all aspects.   
The aspects rated from the highest to the lowest 
were service, food and health, instructional 
activities and environmental management 
respectively.   The result of the comparison of 
guardians’ needs in early childhood educational 
management of schools under the Loei Primary 
Educational Service Area Office1 indicated that 
there was significant difference at the level of .01 
in the aspects of instructional activities, 
environmental management, food and health, 
safety, teachers and service. When compared the 
needs of the respondents’ classified by their level 
of education, income and occupation, there was 
significant difference at the level of .05.  
 

คําสําคัญ  : ความตองการของผูปกครอง การจัดการ 
   ศึกษาปฐมวัย  
Keywords  : Needs of Guardians, Early Childhood 
   Educational Management 
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บทนํา   
 การจัดการศึกษาปฐมวัย  มีความสําคัญอยางยิ่งใน
การวางรากฐานของชีวิตเพราะการเปนผูใหญที่มีคุณภาพใน
วันขางหนา จะตองไดรับการปูพื้นฐานที่ดีมาตั้งแตเด็กชวง6
ปแรกของชีวิต เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการทุกดานที่เร็วมาก  
(นิตยา  คชภักดี.  2543 : 16)  การจัดการศึกษาปฐมวัยน้ัน
มุงเนนในดานการเตรียมความพรอมเปนสําคัญและการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมเปนสําคัญและการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมไดมุงพัฒนาเด็กครอบคลุม 4 
ดานไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ สังคม และสติปญญา 
(เยาวพา  เตชะคุปต.  2542 : 1) เด็กที่ผานการเตรียมความ
พรอมมาแลวน้ันนอกจากจะไมทําใหเด็กเรียนหนังสือชา  ยัง
ชวยใหเด็กมีสุขภาพจิตดี สามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดและ
เรียนหนังสือไดอยางมีความสุข 
  เด็กปฐมวัยที่อยูในชวงอายุตั้งแตแรกเกิด จนถึง 6 
ปเปนระยะที่ สําคัญที่ สุดของการพัฒนาทั้งดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพ เปนวัยที่เรียกวา
ช ว ง พ ลั ง แ ห ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ชี วิ ต  ( สิ ริ ม า            
ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 8) เด็กปฐมวัยเปนทรัพยากร
บุคคลที่ มีความสําคัญยิ่ง เพราะเด็กจะเจริญเติบโตเปน
ผูใหญ เปนกําลังของชาติสืบตอไปในอนาคต ชาติจะมีความ
ม่ันคงและเจริญกาวหนาเพียงใดยอมขึ้นอยู กับการให
การศึกษาและอบรมเล้ียงดูที่เหมาะสมในการเรียนรูและการ
จัดการศึกษาแตกตางไปจากการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ทั้งน้ีโดย
มีเปาหมายหลักคือการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมเนนการ
พัฒนาเด็กในทุก ๆ ดานหากพื้นฐานในระดับน้ีไมไดรับการ
สงเสริมอยางบริบูรณแลวการเรียนรู ในขั้นตอ ๆ ไปยอม
ประสบความยากลําบากและยากที่ผูเรียนจะพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพดวยเหตุน้ี จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจึงไมใชเปนการเตรียมตัวเด็กเพื่อใหพรอม  ที่จะเขา
เรียนตอในระดับประถมศึกษาเทาน้ัน แตควรเปนการชวย
เ ด็ ก ให อยู ใ น สั ง คม ใน วัย เ ริ่ ม ต นอย า ง มี ค วาม สุ ข มี
ความสามารถในการคิด การใชภาษาการแสดงออก ในเชิง
สรางสรรคมีความเชื่อม่ัน ตลอดถึงมีความรูที่ดีตอตนเอง  
(นภเนตร  ธรรมบวร. 2541 : 1) 
 สภาพสังคมในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว อันเ น่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมผูปกครองมีความสําคัญในการพัฒนาเด็กโดยเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การที่จะพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในประเทศใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานไดน้ัน จึง
จําเปนที่ตองเตรียมความพรอมใหเด็กไดพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ พรอมศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหมีศักยภาพที่
พรอมรับกับการพัฒนาประเทศ ตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความตองการของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุม
คุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัดเลย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุม
คุณภาพการศึกษาทา ล่ี จังหวัดเลยจําแนกตามระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี 
จํานวน 12 โรงเรียน ปการศึกษา 2557 จํานวน 270 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก 
ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ประถมศึ กษา  สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี ป
การศึกษา 2557 ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) จํานวน 159 กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie& 
Morgan, 1970, p. 608) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
ไดแก อาชีพ รายได และระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 2. ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต1กลุม
คุณภาพการศึกษาทาลีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ตามแบบ
ของลิคเคริ์ท (Likert) 6  ดาน  คือ  
  1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 9 
ขอ 

   2) ดานการจัดสภาพแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
  3) ดานอาหารและสุขภาพ จํานวน 10 ขอ 
  4) ดานความปลอดภัย จํานวน 6ขอ 
   5) ดานครูผูสอน จํานวน 10 ขอ  
  6) ดานการบริการ จํานวน 6 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังน้ี 
 1. นํ า ห นั ง สื อ ข อค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ทํ า
วิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ถึง ผู อํ านวยการสถานศึกษา เพื่ อขอความ
อนุเคราะหใหผูปกครองเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2. ผู วิ จั ยดํ าเ นินการส งแบบสอบถามไปยั ง
โรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง โดยแบบสอบถามผูวิจัย
เปนผูนําสงดวยตัวเอง    
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 159 ฉบับ 
มาตรวจสอบความสมบูรณ แลวกําหนดคะแนนตามนํ้าหนัก
แตละขอ เพื่อนําไปวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติดวย
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ี ใชการ
วิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี  
 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอในรูปตาราง 
 2. วิเคราะหระดับความตองการของผูปกครองใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล 
โดยการตรวจนับคะแนนเปนรายขอแลวนับคะแนนที่ไดมา
หาคาเฉล่ีย (Mean) และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิ เ ค ร าะ ห ก า ร ทด สอบสมมติ ฐ าน  เ พื่ อ
เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี 
จําแนก ตามอาชีพ ระดับรายได และระดับการศึกษา ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t– test , F–test แลว
นํามาเปรียบ เทียบรายคู โ ดยการทดสอบวิ ธีการของ 
Scheffe’ 
 
 
 

สรุปผล 
 จากการวิจัย สรุปผลไดตามลําดับ ดังน้ี  
 1. ผลการศึกษาความตองการของผูปกครองโดย
ภาพรวมและรายดาน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัด
เลย ภาพรวมอยูระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานครูผูสอนอยูในระดับมากสุด รองลงมาคือ
ดานความปลอดภัย และดานบรกิาร ดานอาหารและสุขภาพ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานสุดทายคือ 
ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยมีรายละเอียดแตละดานดังน้ี 
  1.1  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ทั้ ง
ภาพรวมและรายขอ หรือรายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงที่สุดคือ ความเอาใจใสดูแลในดานการเรียนการสอนของ
ครูที่มีตอนักเรียน รองลงมาคือ มีการปลูกฝงใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัย มีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ มีการจัดแหลง
เรียนรูในชุมชนใหกับนักเรียน  
  1.2  ระดับความตองการของผูปกครองดาน
การจัดสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและราย
ขอ หรือรายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ มีการ
จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนมีความปลอดภัย 
รองลงมาคือ มีการจัดอาคารเรียนม่ันคง แข็งแรงพื้นอาคาร
เรียนสะอาด ไมล่ืน และมีการจัดจํานวนหองเรียนเพียงพอ
แตละหองมีจํานวนนักเรียนเหมาะสมกับขนาดของหองเรียน   
ตามลําดับ  ส วนขอที่ มี ค า เ ฉ ล่ียต่ํ าที่ สุ ดคือ  มีการ จัด
บรรยากาศในหองเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  
  1.3  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
อาหารและสุขภาพ อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ 
หรือรายประเด็น ประเด็นที่ มีคาเฉล่ียสูงที่ สุด คือ มีการ
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
นักเรียน และมีการจัดบริการตรวจสุขภาพ รางกายและฟน
เปนประจํา สวนประเด็นที่ มีคาเฉล่ียต่ําที่ สุด คือ มีการ
สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารไทย ขนมไทย และ
อาหารพื้นบาน  
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บทนํา   
 การจัดการศึกษาปฐมวัย  มีความสําคัญอยางยิ่งใน
การวางรากฐานของชีวิตเพราะการเปนผูใหญที่มีคุณภาพใน
วันขางหนา จะตองไดรับการปูพื้นฐานที่ดีมาตั้งแตเด็กชวง6
ปแรกของชีวิต เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการทุกดานที่เร็วมาก  
(นิตยา  คชภักดี.  2543 : 16)  การจัดการศึกษาปฐมวัยน้ัน
มุงเนนในดานการเตรียมความพรอมเปนสําคัญและการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมเปนสําคัญและการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมไดมุงพัฒนาเด็กครอบคลุม 4 
ดานไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ สังคม และสติปญญา 
(เยาวพา  เตชะคุปต.  2542 : 1) เด็กที่ผานการเตรียมความ
พรอมมาแลวน้ันนอกจากจะไมทําใหเด็กเรียนหนังสือชา  ยัง
ชวยใหเด็กมีสุขภาพจิตดี สามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดและ
เรียนหนังสือไดอยางมีความสุข 
  เด็กปฐมวัยที่อยูในชวงอายุตั้งแตแรกเกิด จนถึง 6 
ปเปนระยะที่ สําคัญที่ สุดของการพัฒนาทั้งดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคม และบุคลิกภาพ เปนวัยที่เรียกวา
ช ว ง พ ลั ง แ ห ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ชี วิ ต  ( สิ ริ ม า            
ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 8) เด็กปฐมวัยเปนทรัพยากร
บุคคลที่ มีความสําคัญยิ่ง เพราะเด็กจะเจริญเติบโตเปน
ผูใหญ เปนกําลังของชาติสืบตอไปในอนาคต ชาติจะมีความ
ม่ันคงและเจริญกาวหนาเพียงใดยอมขึ้นอยู กับการให
การศึกษาและอบรมเล้ียงดูที่เหมาะสมในการเรียนรูและการ
จัดการศึกษาแตกตางไปจากการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ทั้งน้ีโดย
มีเปาหมายหลักคือการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมเนนการ
พัฒนาเด็กในทุก ๆ ดานหากพื้นฐานในระดับน้ีไมไดรับการ
สงเสริมอยางบริบูรณแลวการเรียนรู ในขั้นตอ ๆ ไปยอม
ประสบความยากลําบากและยากที่ผูเรียนจะพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพดวยเหตุน้ี จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจึงไมใชเปนการเตรียมตัวเด็กเพื่อใหพรอม  ที่จะเขา
เรียนตอในระดับประถมศึกษาเทาน้ัน แตควรเปนการชวย
เ ด็ ก ให อยู ใ น สั ง คม ใน วั ย เ ริ่ ม ต นอย า ง มี ค วาม สุ ข มี
ความสามารถในการคิด การใชภาษาการแสดงออก ในเชิง
สรางสรรคมีความเชื่อม่ัน ตลอดถึงมีความรูที่ดีตอตนเอง  
(นภเนตร  ธรรมบวร. 2541 : 1) 
 สภาพสังคมในปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว อันเ น่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมผูปกครองมีความสําคัญในการพัฒนาเด็กโดยเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การที่จะพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในประเทศใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานไดน้ัน จึง
จําเปนที่ตองเตรียมความพรอมใหเด็กไดพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ พรอมศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหมีศักยภาพที่
พรอมรับกับการพัฒนาประเทศ ตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความตองการของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุม
คุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัดเลย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุม
คุณภาพการศึกษาทา ล่ี จังหวัดเลยจําแนกตามระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี 
จํานวน 12 โรงเรียน ปการศึกษา 2557 จํานวน 270 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก 
ผูปกครองนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ประถมศึ กษา  สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี ป
การศึกษา 2557 ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) จํานวน 159 กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie& 
Morgan, 1970, p. 608) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
ไดแก อาชีพ รายได และระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 2. ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต1กลุม
คุณภาพการศึกษาทาลีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ตามแบบ
ของลิคเคริ์ท (Likert) 6  ดาน  คือ  
  1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 9 
ขอ 

   2) ดานการจัดสภาพแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
  3) ดานอาหารและสุขภาพ จํานวน 10 ขอ 
  4) ดานความปลอดภัย จํานวน 6ขอ 
   5) ดานครูผูสอน จํานวน 10 ขอ  
  6) ดานการบริการ จํานวน 6 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังน้ี 
 1. นํ า ห นั ง สื อ ข อค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ทํ า
วิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ถึง ผู อํ านวยการสถานศึกษา เพื่ อขอความ
อนุเคราะหใหผูปกครองเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2. ผู วิ จั ยดํ าเ นินการส งแบบสอบถามไปยั ง
โรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง โดยแบบสอบถามผูวิจัย
เปนผูนําสงดวยตัวเอง    
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 159 ฉบับ 
มาตรวจสอบความสมบูรณ แลวกําหนดคะแนนตามนํ้าหนัก
แตละขอ เพื่อนําไปวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติดวย
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ี ใชการ
วิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี  
 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอในรูปตาราง 
 2. วิเคราะหระดับความตองการของผูปกครองใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล 
โดยการตรวจนับคะแนนเปนรายขอแลวนับคะแนนที่ไดมา
หาคาเฉล่ีย (Mean) และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิ เ ค ร าะห ก า ร ทด สอบสมมติ ฐ าน  เ พื่ อ
เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี 
จําแนก ตามอาชีพ ระดับรายได และระดับการศึกษา ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t– test , F–test แลว
นํามาเปรียบ เทียบรายคู โ ดยการทดสอบวิ ธีการของ 
Scheffe’ 
 
 
 

สรุปผล 
 จากการวิจัย สรุปผลไดตามลําดับ ดังน้ี  
 1. ผลการศึกษาความตองการของผูปกครองโดย
ภาพรวมและรายดาน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัด
เลย ภาพรวมอยูระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานครูผูสอนอยูในระดับมากสุด รองลงมาคือ
ดานความปลอดภัย และดานบรกิาร ดานอาหารและสุขภาพ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานสุดทายคือ 
ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยมีรายละเอียดแตละดานดังน้ี 
  1.1  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ทั้ ง
ภาพรวมและรายขอ หรือรายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงที่สุดคือ ความเอาใจใสดูแลในดานการเรียนการสอนของ
ครูที่มีตอนักเรียน รองลงมาคือ มีการปลูกฝงใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัย มีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ มีการจัดแหลง
เรียนรูในชุมชนใหกับนักเรียน  
  1.2  ระดับความตองการของผูปกครองดาน
การจัดสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและราย
ขอ หรือรายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ มีการ
จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนมีความปลอดภัย 
รองลงมาคือ มีการจัดอาคารเรียนม่ันคง แข็งแรงพื้นอาคาร
เรียนสะอาด ไมล่ืน และมีการจัดจํานวนหองเรียนเพียงพอ
แตละหองมีจํานวนนักเรียนเหมาะสมกับขนาดของหองเรียน   
ตามลําดับ  ส วนขอที่ มี ค า เ ฉ ล่ียต่ํ าที่ สุ ดคือ  มีการ จัด
บรรยากาศในหองเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  
  1.3  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
อาหารและสุขภาพ อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ 
หรือรายประเด็น ประเด็นที่ มีคาเฉล่ียสูงที่ สุด คือ มีการ
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
นักเรียน และมีการจัดบริการตรวจสุขภาพ รางกายและฟน
เปนประจํา สวนประเด็นที่ มีคาเฉล่ียต่ําที่ สุด คือ มีการ
สงเสริมใหนักเรียนรับประทานอาหารไทย ขนมไทย และ
อาหารพื้นบาน  
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  1.4  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
ความปลอดภัย อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ 
หรือรายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือครูประจํา
ชั้นหรือครูเวรรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรียน 
รองลงมาคือ มีครูเวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใน
บริเวณโรงเรียน สวนประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ สนาม
เด็กเลน เครื่องเลนสนามมีความปลอดภยั  
  1.5  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
ครูผูสอน อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ หรือราย
ประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ครูผูสอน ตองคอย
ดูแลเอาใจใสเม่ือนักเรียนเจ็บปวยและใหความชวยเหลือเปน
อยางดี รองลงมาคือ ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งมารยาทและการพูดจา และครูผูสอน ตอใจดี ใจเย็นและ
ยอมรับฟงเรื่องราวของนักเรียน สวนประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ํา
ที่สุด คือ ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาดานปฐมวัยโดยตรง 
  1.6  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
การบริการ อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ หรือ
รายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ จัดโครงการ 
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน เยี่ยมบาน
ผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ  รองลงมาคือ ครูใหผูปกครองมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน 
สวนประเด็นที่ มีคาเฉล่ียต่ําที่ สุด คือ ประชาสัมพันธให
ผูปกครองทราบถึงระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนระดับ
ปฐมวัย  
 2. ผลการ เ ปรี ยบ เ ที ยบความตอง การของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา  
  2.1  การเปรียบเทียบความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํา นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัด
เลย โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความตองการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม และทุกดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง
ภาพรวมและรายดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานอาหารและสุขภาพ 
ดานความปลอดภัย ดานครูผูสอน ดานการบริการ  
  2.2  การเปรียบเทียบความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา จําแนกตามรายได พบวา ผูปกครองที่มีรายได
ตอเดือนตางกันมีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม ดานการจัด
สภาพแวดลอม และดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01สวนดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานการบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
  2.3  การ เปรี ยบ เที ยบความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา จําแนกตามอาชีพ พบวา 
    2.3.1  ผูปกครองที่ มีอาชีพรับราชการมี
ความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูง
ที่สุดคือ ดานครูผูสอนรองลงมาคือดานความปลอดภัย การ
บริการสวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดคือ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
   2.3.2  ผูปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือดานดานครูผูสอน รองลงมา คือดาน
ความปลอดภัยและดานการบริการสวนดานที่มีคาเฉล่ียนอย
ที่สุดคือ ดานการจัดสภาพแวดลอม 
      2.3.3  ผูปกครองที่ มีอาชีพเกษตรกรรมมี
ความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก พบวา อยู ในระดับมากเม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ ดานครูผูสอนรองลงมา คือ
ดานความปลอดภัยและดานการบริการ สวนดานที่มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุดคือ ดานดานการจัดสภาพแวดลอม 
     2.3.4  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ
มีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงที่สุดคือดานครูผูสอนรองลงมา คือดานความปลอดภัย 
และดานการบริการ สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดาน
การจัดสภาพแวดลอม 
 3. ผลการ เ ปรี ยบ เ ที ยบความตอง การของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามอาชีพ   
  พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันโดยภาพรวม 
และทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เม่ือพบวามีความแตกตางกันผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู โดยใช วิธีการของ 
Scheffe พบวา   
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่ มีอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผูปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัยมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มากกวาผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ
รับจางและอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการจัดสภาพแวดลอม 
มากกวาผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจาง
และอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานอาหารและสุขภาพมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูปกครองที่มี
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตั วมีความตองการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยดานความปลอดภัยมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูปกครองที่มี
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตั วมีความตองการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอ่ืน 
ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานครูผูสอนมากกวาผูปกครองที่มี
อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการบริการ มากกวาผูปกครอง
ที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูปกครองที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจสวนตัวมีความตองการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลระดับความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัด
เลย สามารถนําผลมาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
 1.  ผลการวิเคราะหความตองการของผูปกครอง
โดยภาพรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ที่
เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะมีการบริหารจัดการในทุก ๆดาน
ตรงตามความตองการของผูปกครองยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐญา พลเสนและคณะ(2552)ซ่ึงไดศึกษาวิจัย
เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาผูปกครองมีความพึง
พอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับมาก 
  2.  ผลการ เ ปรี ยบ เ ที ยบความตอง การของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี พบวา 
   2.1  ผูปกครองที่ มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุพัตรา  คงขํา (2544) ซ่ึงไดศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่ มีตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิ จัยพบว า ผู ปกครองมีความคาดหวังในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการอยูในระดับปานกลาง สําหรับ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมมีผลตอความ
คาดหวังของผูปกครอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ศูนย 
  2.2  ผูปกครองที่ มีร าย ได ตา งกันมีความ
ตอ งการ ในการ จั ด การศึ กษาปฐม วัย ของ โร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองที่มี
รายไดมากมีความตองการดานการจัดสภาพแวดลอมและ
ดานความปลอดภัยมากทีสุดและยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ.ศิริรันชนิภา ศิริชยพัทธ และวรรณวิภา จัตุชัย 
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  1.4  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
ความปลอดภัย อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ 
หรือรายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือครูประจํา
ชั้นหรือครูเวรรับผิดชอบความปลอดภัยของนักเรียน 
รองลงมาคือ มีครูเวรดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใน
บริเวณโรงเรียน สวนประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ สนาม
เด็กเลน เครื่องเลนสนามมีความปลอดภยั  
  1.5  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
ครูผูสอน อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ หรือราย
ประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ครูผูสอน ตองคอย
ดูแลเอาใจใสเม่ือนักเรียนเจ็บปวยและใหความชวยเหลือเปน
อยางดี รองลงมาคือ ครูผูสอนมีบุคลิกภาพเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งมารยาทและการพูดจา และครูผูสอน ตอใจดี ใจเย็นและ
ยอมรับฟงเรื่องราวของนักเรียน สวนประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ํา
ที่สุด คือ ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาดานปฐมวัยโดยตรง 
  1.6  ระดับความตองการของผูปกครอง ดาน
การบริการ อยูในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายขอ หรือ
รายประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ จัดโครงการ 
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน เยี่ยมบาน
ผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ  รองลงมาคือ ครูใหผูปกครองมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน 
สวนประเด็นที่ มีคาเฉล่ียต่ําที่ สุด คือ ประชาสัมพันธให
ผูปกครองทราบถึงระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนระดับ
ปฐมวัย  
 2. ผลการ เ ปรี ยบ เ ที ยบความตอง การของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา  
  2.1  การเปรียบเทียบความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัด
เลย โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความตองการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม และทุกดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง
ภาพรวมและรายดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานอาหารและสุขภาพ 
ดานความปลอดภัย ดานครูผูสอน ดานการบริการ  
  2.2  การเปรียบเทียบความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา จําแนกตามรายได พบวา ผูปกครองที่มีรายได
ตอเดือนตางกันมีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวม ดานการจัด
สภาพแวดลอม และดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01สวนดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานการบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
  2.3  การ เปรี ยบ เที ยบความตองการของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึกษา จําแนกตามอาชีพ พบวา 
    2.3.1  ผูปกครองที่ มีอาชีพรับราชการมี
ความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูง
ที่สุดคือ ดานครูผูสอนรองลงมาคือดานความปลอดภัย การ
บริการสวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดคือ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
   2.3.2  ผูปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือดานดานครูผูสอน รองลงมา คือดาน
ความปลอดภัยและดานการบริการสวนดานที่มีคาเฉล่ียนอย
ที่สุดคือ ดานการจัดสภาพแวดลอม 
      2.3.3  ผูปกครองที่ มีอาชีพเกษตรกรรมมี
ความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก พบวา อยู ในระดับมากเม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ ดานครูผูสอนรองลงมา คือ
ดานความปลอดภัยและดานการบริการ สวนดานที่มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุดคือ ดานดานการจัดสภาพแวดลอม 
     2.3.4  ผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ
มีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงที่สุดคือดานครูผูสอนรองลงมา คือดานความปลอดภัย 
และดานการบริการ สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ดาน
การจัดสภาพแวดลอม 
 3. ผลการ เ ปรี ยบ เ ที ยบความตอง การของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามอาชีพ   
  พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันโดยภาพรวม 
และทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เม่ือพบวามีความแตกตางกันผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู โดยใช วิธีการของ 
Scheffe พบวา   
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่ มีอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผูปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัยมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มากกวาผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ
รับจางและอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการจัดสภาพแวดลอม 
มากกวาผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจาง
และอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานอาหารและสุขภาพมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูปกครองที่มี
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตั วมีความตองการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยดานความปลอดภัยมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูปกครองที่มี
อาชีพประกอบธุรกิจสวนตั วมีความตองการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอ่ืน 
ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และมากกวา
ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานครูผูสอนมากกวาผูปกครองที่มี
อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความตองการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดานการบริการ มากกวาผูปกครอง
ที่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูปกครองที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจสวนตัวมีความตองการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลระดับความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี จังหวัด
เลย สามารถนําผลมาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
 1.  ผลการวิเคราะหความตองการของผูปกครอง
โดยภาพรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ที่
เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะมีการบริหารจัดการในทุก ๆดาน
ตรงตามความตองการของผูปกครองยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐญา พลเสนและคณะ(2552)ซ่ึงไดศึกษาวิจัย
เรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาผูปกครองมีความพึง
พอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยรวมอยูในระดับมาก 
  2.  ผลการ เ ปรี ยบ เ ที ยบความตอง การของ
ผูปกครองในการ จัดการศึ กษาปฐมวัยของโร ง เรี ยน
ประถมศึ กษา สั ง กั ด สํ า นัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุมคุณภาพการศึกษาทาล่ี พบวา 
   2.1  ผูปกครองที่ มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความตองการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุพัตรา  คงขํา (2544) ซ่ึงไดศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่ มีตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิ จัยพบว า ผู ปกครองมีความคาดหวังในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการอยูในระดับปานกลาง สําหรับ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมมีผลตอความ
คาดหวังของผูปกครอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ศูนย 
  2.2  ผูปกครองที่ มีร าย ได ตา งกันมีความ
ตอ งการ ในการ จั ด การศึ กษาปฐม วัย ของ โร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองที่มี
รายไดมากมีความตองการดานการจัดสภาพแวดลอมและ
ดานความปลอดภัยมากทีสุดและยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ.ศิริรันชนิภา ศิริชยพัทธ และวรรณวิภา จัตุชัย 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559

Vol.10 No.2 July - December  2016

130

(2553) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคลของผูปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีความตองการใน
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ  อํ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน ผูปกครองที่มีอาชีพ
ตางกันมีความตองการในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.3  ผู ปกครองที่ มี อาชีพต าง กัน มีความ
ตอ งการ ในการ จั ด การศึ กษาปฐม วัย ของ โร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ
ผูปกครองที่ มีอาชีพรับราชการมีความตองการในการจัด
การศึกษาดานกิจกรรการเรียนการสอนมากกวาผูปกครองที่
มีอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ มีความตองการของผูปกครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือดาน
ครูผูสอน  รองลงมา คือดานความปลอดภัยและดานการ
บริการ สวนดานที่ มีค าเฉ ล่ียนอยที่ สุดคือ ดานการจัด
สภาพแวดลอม  สอดคลองกับงานวิจัย  พิมพพรรณ  เทพสุ
เมธานนท (2549) ศึกษาความตองการ การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาผูปกครองที่มีอาชีพแตกตาง
กัน ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานวิชาการ 

ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไปตองการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไม
แตกตางกัน และอรุณี  นาคกลอม (2547) ไดทําการวิจัย
เรื่อง สภาพการบริหารงาน และความคาดหวังของ
ผูปกครองตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 การ
วิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษา และเปรียบเทียบ
สภาพ และความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ีเขต 3 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ความตองการหรื อการตั้ ง เปาหมายของ
ผูปกครองวา เม่ือลูกเขาเรียนในโรงเรียนในระดับปฐมวัย ลูก
ควรจะมีพัฒนาที่ดีขึ้น และมีคุณสมบัติและความสามารถ 
 2. ความตองการหรื อการตั้ ง เปาหมายของ
ผูปกครองวา เม่ือลูกเขาเรียนในโรงเรียนในระดับปฐมวัย ลูก
ควรจะมีพัฒนาที่ดีขึ้น และมีคุณสมบัติและความสามารถ 
 3. ผูปกครองเด็กปฐมวัยถือเปนบุคคลสําคัญที่สุด
ในการรวมมือกับครูและโรงเรียน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูในระดับปฐมวัย 
ดังน้ัน ความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะพัฒนาการการ
เรียนรูและความคาดหวังของผูปกครอง ถือเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการจัดการศึกษาในวัยน้ี ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางมีคุณภาพ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกับเรื่องการมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา เพื่อนําไปเปนปจจัยที่จะไปเปนปจจัย
สูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศตอไป 
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(2553) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความ
ตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคลของผูปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีความตองการใน
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ  อํ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน ผูปกครองที่มีอาชีพ
ตางกันมีความตองการในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
  2.3  ผู ปกครองที่ มี อาชีพต าง กัน มีความ
ตอ งการ ในการ จั ด การศึ กษาปฐม วัย ของ โร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ
ผูปกครองที่ มีอาชีพรับราชการมีความตองการในการจัด
การศึกษาดานกิจกรรการเรียนการสอนมากกวาผูปกครองที่
มีอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ มีความตองการของผูปกครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือดาน
ครูผูสอน  รองลงมา คือดานความปลอดภัยและดานการ
บริการ สวนดานที่ มีค าเฉ ล่ียนอยที่ สุดคือ ดานการจัด
สภาพแวดลอม  สอดคลองกับงานวิจัย  พิมพพรรณ  เทพสุ
เมธานนท (2549) ศึกษาความตองการ การมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาผูปกครองที่มีอาชีพแตกตาง
กัน ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานวิชาการ 

ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไปตองการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไม
แตกตางกัน และอรุณี  นาคกลอม (2547) ไดทําการวิจัย
เรื่อง สภาพการบริหารงาน และความคาดหวังของ
ผูปกครองตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 การ
วิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษา และเปรียบเทียบ
สภาพ และความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ีเขต 3 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ความตองการหรื อการตั้ ง เปาหมายของ
ผูปกครองวา เม่ือลูกเขาเรียนในโรงเรียนในระดับปฐมวัย ลูก
ควรจะมีพัฒนาที่ดีขึ้น และมีคุณสมบัติและความสามารถ 
 2. ความตองการหรื อการตั้ ง เปาหมายของ
ผูปกครองวา เม่ือลูกเขาเรียนในโรงเรียนในระดับปฐมวัย ลูก
ควรจะมีพัฒนาที่ดีขึ้น และมีคุณสมบัติและความสามารถ 
 3. ผูปกครองเด็กปฐมวัยถือเปนบุคคลสําคัญที่สุด
ในการรวมมือกับครูและโรงเรียน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูในระดับปฐมวัย 
ดังน้ัน ความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะพัฒนาการการ
เรียนรูและความคาดหวังของผูปกครอง ถือเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการจัดการศึกษาในวัยน้ี ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางมีคุณภาพ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกับเรื่องการมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนประถมศึกษา เพื่อนําไปเปนปจจัยที่จะไปเปนปจจัย
สูความสําเร็จของการพัฒนาประเทศตอไป 

 
รายการอางอิง 
นภาพรรณ  อูนากูล.  (2540).  การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล. 

ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท.  (2549).  การศึกษาความตองการ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  รายงานการวิจัย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
รวิธิดา  เน้ือทอง.  (2550).  ความตองการของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแวงหิรัญ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร.  งานนิพนธ กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วัชราภรณ  พยัคฆเมธี.  (2546).  การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงคดานการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธ กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วารี  กติกา.  (2540).  การรับรูและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.  การคนควาแบบอิสระ  ศษ.ม. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ศิริรันชนิภา  ศิริชยพัทธ และวรรณวิภา  จัตุชัย.  (2553).  ความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต . 
สุพัตรา  คงขํา. (2544). ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก ในเขตจังหวดันนทบุรี. วิทยานิพนธ (สังคมวิทยาประยุกต).  กรุงเทพฯ :  คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อรุณี  นาคกลอม.  (2547).  สภาพการบริหารงานและความคาดหวังของผูปกครองตอการบริหารงานระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3.  วิทยานิพนธ ค.ม.  (การบริหารการศกึษา).  
ชลบุรี :  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อารมณ  สุวรรณปาล.  (2537).  การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Callard, R.S.  (1979).  “A Study of the Effect of Increasing Parental Expectation International,” 
Dissertation Abstracts International.  40(2) : 563–A. 

Cronbach, L.J.  (1990).  Essentials of Psychological Testing.  3rded.  New York : Harper ollins. 
Davis, K.  (1982).  Human Behavior at Work : Human Relations and Organizational Behavior.  New York 

: McGraw–Hill. 
Hicks, H.G., & Gullett, C.R.  (1976).  Organization : Theory and Behavior.  New York : McGraw–Hill. 
Hoy, W.K., & Miskel, C.G.  (1991).  Educational Administration Theory–research–practice. 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559

Vol.10 No.2 July - December  2016

132

การบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ในจังหวัดเลย  
An Administration Based on the Four Principles of Brahmaviharas of the Ecclesiastical 

School Administrators in Loei Province  
 

พระทวีศักด์ิ  ไวชมภู* 
      ดร.ดุษฎีวัฒน  แกวอินทร ** 

ดร.สุภชัย  จันปุม*** 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการ
บริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4  ของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรม 
ในจังหวัดเลยและ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน
จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมในจังหวัดเลย 
จํานวน 169 คน ที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการทดสอบคาเอฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเลยมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก 
 2. บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเลยที่มี
เพศ มีตําแหนงหนาที่ มีวุฒิการศึกษา และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติราชการที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 1) 
study the administration based on the Four 
Principles of Brahmaviharadharas of Ecclesiastical 
schools’ administrators in Loei Province and 2) 
compare the application of the Four Principles in 
administration of Ecclesiastical schools’ 
administrators in Loei Province classified by 

gender , position, education qualification, and 
work experience of the sample. 169 personnel of 
ecclesiastical schools in Loei Province working 
during the academic year 2014 were selected as 
the sample of this study. The research instrument 
for collecting the data was a rating scale 
questionnaire. The data were analyzed using 
frequencies, percentages, means, and standard 
deviations. The research hypotheses were tested 
by t-test and F-test.  
 Results of the study were as follows: 
 1. The opinions perceived by the 
personnel concerning the application of the Four 
Principles of Brahmaviharas in educational 
administration of the ecclesiastical school 
administrators in Loei Province in overall were 
rated at a high level.  
 2. The opinions concerning the 
application of the Four Principles of 
Brahmaviharas in educational administration of the 
ecclesiastical school administrators perceived by 
the personnel classified by gender, position, 
education qualification, and work experience both 
in overall and in each aspect were not different.  
. 
คําสําคัญ  : พรหมวิหาร 4, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, 
   แผนกสามัญศึกษา  
Keywords : The Four Principles of  
   Brahmavihara s, Ecclesiastical  
   Schools, General Education 
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บทนํา 
 ปจจุบันในโลกของเราน้ัน สถานศึกษาหรื อ
โรงเรียน มหาวิทยาลัยตาง ๆ พยายามสรางหลักสูตรหรือ
ผลิตนักเรียนนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาด
หรือความตองการของผูประกอบการ จนขาดความเปน
หลักสูตรที่มีมาแตโบราณซ่ึงเปนส่ิงที่ดีงามอยางเชนคน
สมัยกอนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ก็สามารถเปนครูบา
อาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สอนลูกศิษย ใหไดดี กัน
มากมาย หรือสถานศึกษาทางพระพุทธศาสนาคนจบนักธรรม
เอกสามารถสอบตํารวจได เปนเจาคนนายคนไดอยางไมอายใคร    
ทั้ง ๆ  ที่บวชเรียนเขียนอานอยูในวัดวาอาราม ดั ง น้ั น  ก า ร ผ ลิ ต
นักเรียน นักศึกษา ในปจจุบันรวมทั้งหลักการบริหารใน
สถานศึกษาในสังคมปจจุบัน ควรมีหลักธรรมและคุณธรรม
ของผูบริหาร และหลักการการบริหารในทางปรัชญา ไมวา
จะเปนการบริหารตามหลักการตาง ๆ ของนักวิชาการหรือ
นักปรัชญาก็ควรนํามาใชในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมาสูสังคมโลก
ภายนอกใหเปนคนดีในสังคม (พระภัทรธรรมสุธี.  2557) 
 สวนการผลิตนักเรียนนักศึกษาใหออกมามีคุณภาพ
น้ัน ในที่น้ีหมายถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย ที่
มีสวนในการปลูกฝงและส่ังสอนใหเด็กที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาหรือมาจากครอบครัวยากจน เด็กดอยโอกาสหรือ
เด็กที่มีจิตใจใสศรัทธาใน พระพุทธศาสนา คือการเรียนการ
สอนของพระเณรน้ันเอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมน้ีที่ ผู
ศึกษาวิจัยนํามาเปนหัวขอวิจัยที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง ทั้งผูบริหาร
และการบริหารโดยใชหลักธรรมในการบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมธรรมในจังหวัดเลย และหลักธรรมที่ใชในการบริหารใน
สถานศึกษาที่นํามาใชไดเชนพรหมวิหาร 4  (พระภัทรธรรมสุธี.  
2557)  มีดังน้ีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  เมตตา คือมี
ความสงสารอยากใหเขาพนทุกข หรืออยากใหเขาทํางานใน
หนาที่การงานใหประสบความสําเรจ็ ทํางานอยางมีความสุข
และไมมีปญหาในหนาที่การงานกรุณา คือชวยเหลือใหเขา
พนทุกข หรือชวยเหลือในงานที่ประสบปญหาใหผานไปได
ดวยดี และทํางานอยางมีความสุข อยูใตการบริหารหรือ
จัดการองคกรอยางพึงพอใจ ไมมีความคิดตอตานผูบริหาร
หรือหัวหนาสายงาน มุทิตา คือพลอยยินดีเม่ือเขาไดดี คือ
เม่ือเขาประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ไดเล่ือนขั้นหรือ
ขึ้นเงินเดือน เราก็พลอยยินดีกับเขาไปดวย ไมใชวาจะอิจฉา
หรือตําหนิติ เตียนเขาทางไมดี  แตควรพลอยยินดี กับ
ความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองในสายงาน 
หรือผูอยูใตการบริหาร เปนตน อุเบกขา คือวางเฉยหากเขา
ไมสนใจที่จะฟงขอคิดหรือคําพูดที่เราใหคําแนะนํา ที่เรา

แนะนําเขาอยางบริสุทธ์ิใจ เ ม่ือเขาดื้อรั้นหรือขัดขืนใน
คําแนะนําที่หวังดีของเรา เราก็ควรวางเฉยเม่ือเขาคิดไดก็
หวังวาเขาจะกลับตัวกลับใจ ทํางานอยางเปนระบบ ใน
สถานศึกษาน้ันครูหรือบุคลากรอาจมาจากหลายสถานที่
หลายประเพณี เราตองใชหลากหลายวิธีในการบริหาร ใชทั้ง
พระเดชและพระคุณ ผูนําหรือผูบริหารควรเปนทั้งพอพระ
และซาตานในบางกรณี เชนหากผูใตบังคับบัญชาทํางาน
ผิดพลาดไปบางผูบริหารก็อาจใหคําแนะนําที่ดี  (แบบพอ
พระ) และลงโทษเพื่อมิใหเปนแบบอยางตอผูอ่ืน (แบบ
ซาตาน) ไปในตัวดวย (พระภัทรธรรมสุธี.  2557) 
 การบริหารโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ตางกัน
อยางไรการบริหารงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมน้ัน
ผูบริหารจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารเปน
อยางยิ่ง เหตุเพราะผูบริหารน้ันตองดูแลพระภิกษุสามเณรใน
โรงเรียนใหมีการศึกษาและเปนนักเรียนที่มีคุณภาพน้ันเอง 
สวนตัวผูบริหารเองน้ันควรมีหลักธรรมนําใจในการบริหาร
หรือการใหคุณใหโทษแก ผู ใตบั งคับบัญชาเชนการให
เงินเดือนเพิ่มหรือการลงโทษผู ใตบังคับบัญชาอยางมี
หลักธรรม การใหคุณเชนการขึ้นเงินเดือนเพื่อใหมีกําลังใจใน
การทํางานโดยเมตตา คืออยากใหเขามีความสุขเพื่อเปน
แนวทางในการทํางานใครทําดีตองไดดีใครทําชั่วตองโดน
ลงโทษเพื่อมิใหเปนแบบอยางของคนอ่ืนตอไป สวนการให
เล่ือนขั้นสูงขึ้นไปโดยกรุณาอาทรชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข
ในที่น้ีการที่ไดเล่ือนขั้นน้ันคือความสุข ผูบริหารควรทําให
ผู ใ ต บั งคับบัญชามีความสุข โดยการ เ ล่ือนขั้ นให เ ม่ื อ
ผูใตบังคับบัญชาไดเล่ือนขั้นก็จะมีกําลังใจเปนสุขเทากับวา
ผูบริหารน้ันก็มีความกรุณาน้ันเอง ยินดีเม่ือผูใตบังคับบัญชา
ไดดีโดยมุทิตาคือการยินดีที่ลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาไดดี
เล่ือนขั้นหรือเพิ่มเงินเดือนหรือความเจริญในหนาที่การงาน
น้ัน ๆ ผูบริหารจัดการก็ควรที่จะพลอยยินดีไปกับลูกนอง
หรือผูที่อยูใตบังคับบัญชาไปดวยความมีมุทิตาจิตน้ันเอง 
และวางเฉยเม่ือเขาทําผิดโดยอุเบกขาคือการที่จะวางเฉย
มิใชการไมทําอะไรเลยแตเปนการวางตัวเปนกลาง ๆ ไมยินดี
หรือโกรธเคืองผูใตบังคับบัญชาที่ทําผิดซํ้า ๆ ซาก ๆ ผิดเปน
อาจิณโดยผูบริหารควรวางตัวเปนกลางโดยที่ตักเตือนไปตาม
หนาที่หากเขาไมรับฟงและดื้อรั้นก็ควรวางเฉยตอบุคคลน้ัน
ปลอยใหกรรมที่ เขาทําตามสนองเองโดยที่เราไมตองไป
ลงโทษหรือตอวาเพื่อใหเขาสํานึกผูบริหารควรวางตัวเปน
กลางวางเฉยเสียตามหลักอุเบกขา เปนตน 
 สรุปแลวผูบริหารจําเปนตองมีหลักธรรมกํากับใน
การบริหารอยางแนนอนเพื่อใหบรรยากาศในการจัดการ
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การบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ในจังหวัดเลย  
An Administration Based on the Four Principles of Brahmaviharas of the Ecclesiastical 

School Administrators in Loei Province  
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการ
บริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4  ของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรม 
ในจังหวัดเลยและ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักธรรมพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน
จังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมในจังหวัดเลย 
จํานวน 169 คน ที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการทดสอบคาเอฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเลยมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก 
 2. บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเลยที่มี
เพศ มีตําแหนงหนาที่ มีวุฒิการศึกษา และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติราชการที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 1) 
study the administration based on the Four 
Principles of Brahmaviharadharas of Ecclesiastical 
schools’ administrators in Loei Province and 2) 
compare the application of the Four Principles in 
administration of Ecclesiastical schools’ 
administrators in Loei Province classified by 

gender , position, education qualification, and 
work experience of the sample. 169 personnel of 
ecclesiastical schools in Loei Province working 
during the academic year 2014 were selected as 
the sample of this study. The research instrument 
for collecting the data was a rating scale 
questionnaire. The data were analyzed using 
frequencies, percentages, means, and standard 
deviations. The research hypotheses were tested 
by t-test and F-test.  
 Results of the study were as follows: 
 1. The opinions perceived by the 
personnel concerning the application of the Four 
Principles of Brahmaviharas in educational 
administration of the ecclesiastical school 
administrators in Loei Province in overall were 
rated at a high level.  
 2. The opinions concerning the 
application of the Four Principles of 
Brahmaviharas in educational administration of the 
ecclesiastical school administrators perceived by 
the personnel classified by gender, position, 
education qualification, and work experience both 
in overall and in each aspect were not different.  
. 
คําสําคัญ  : พรหมวิหาร 4, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, 
   แผนกสามัญศึกษา  
Keywords : The Four Principles of  
   Brahmavihara s, Ecclesiastical  
   Schools, General Education 
 

*หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
**อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วทิยาเขตศรีลานชาง 
***ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

บทนํา 
 ปจจุบันในโลกของเราน้ัน สถานศึกษาหรื อ
โรงเรียน มหาวิทยาลัยตาง ๆ พยายามสรางหลักสูตรหรือ
ผลิตนักเรียนนักศึกษาใหตรงตามความตองการของตลาด
หรือความตองการของผูประกอบการ จนขาดความเปน
หลักสูตรที่มีมาแตโบราณซ่ึงเปนส่ิงที่ดีงามอยางเชนคน
สมัยกอนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ก็สามารถเปนครูบา
อาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สอนลูกศิษย ใหไดดี กัน
มากมาย หรือสถานศึกษาทางพระพุทธศาสนาคนจบนักธรรม
เอกสามารถสอบตํารวจได เปนเจาคนนายคนไดอยางไมอายใคร    
ทั้ง ๆ  ที่บวชเรียนเขียนอานอยูในวัดวาอาราม ดั ง น้ั น  ก า ร ผ ลิ ต
นักเรียน นักศึกษา ในปจจุบันรวมทั้งหลักการบริหารใน
สถานศึกษาในสังคมปจจุบัน ควรมีหลักธรรมและคุณธรรม
ของผูบริหาร และหลักการการบริหารในทางปรัชญา ไมวา
จะเปนการบริหารตามหลักการตาง ๆ ของนักวิชาการหรือ
นักปรัชญาก็ควรนํามาใชในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมาสูสังคมโลก
ภายนอกใหเปนคนดีในสังคม (พระภัทรธรรมสุธี.  2557) 
 สวนการผลิตนักเรียนนักศึกษาใหออกมามีคุณภาพ
น้ัน ในที่น้ีหมายถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย ที่
มีสวนในการปลูกฝงและส่ังสอนใหเด็กที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาหรือมาจากครอบครัวยากจน เด็กดอยโอกาสหรือ
เด็กที่มีจิตใจใสศรัทธาใน พระพุทธศาสนา คือการเรียนการ
สอนของพระเณรน้ันเอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมน้ีที่ ผู
ศึกษาวิจัยนํามาเปนหัวขอวิจัยที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง ทั้งผูบริหาร
และการบริหารโดยใชหลักธรรมในการบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมธรรมในจังหวัดเลย และหลักธรรมที่ใชในการบริหารใน
สถานศึกษาที่นํามาใชไดเชนพรหมวิหาร 4  (พระภัทรธรรมสุธี.  
2557)  มีดังน้ีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  เมตตา คือมี
ความสงสารอยากใหเขาพนทุกข หรืออยากใหเขาทํางานใน
หนาที่การงานใหประสบความสําเรจ็ ทํางานอยางมีความสุข
และไมมีปญหาในหนาที่การงานกรุณา คือชวยเหลือใหเขา
พนทุกข หรือชวยเหลือในงานที่ประสบปญหาใหผานไปได
ดวยดี และทํางานอยางมีความสุข อยูใตการบริหารหรือ
จัดการองคกรอยางพึงพอใจ ไมมีความคิดตอตานผูบริหาร
หรือหัวหนาสายงาน มุทิตา คือพลอยยินดีเม่ือเขาไดดี คือ
เม่ือเขาประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ไดเล่ือนขั้นหรือ
ขึ้นเงินเดือน เราก็พลอยยินดีกับเขาไปดวย ไมใชวาจะอิจฉา
หรือตําหนิติ เตียนเขาทางไมดี  แตควรพลอยยินดี กับ
ความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองในสายงาน 
หรือผูอยูใตการบริหาร เปนตน อุเบกขา คือวางเฉยหากเขา
ไมสนใจที่จะฟงขอคิดหรือคําพูดที่เราใหคําแนะนํา ที่เรา

แนะนําเขาอยางบริสุทธ์ิใจ เ ม่ือเขาดื้อรั้นหรือขัดขืนใน
คําแนะนําที่หวังดีของเรา เราก็ควรวางเฉยเม่ือเขาคิดไดก็
หวังวาเขาจะกลับตัวกลับใจ ทํางานอยางเปนระบบ ใน
สถานศึกษาน้ันครูหรือบุคลากรอาจมาจากหลายสถานที่
หลายประเพณี เราตองใชหลากหลายวิธีในการบริหาร ใชทั้ง
พระเดชและพระคุณ ผูนําหรือผูบริหารควรเปนทั้งพอพระ
และซาตานในบางกรณี เชนหากผูใตบังคับบัญชาทํางาน
ผิดพลาดไปบางผูบริหารก็อาจใหคําแนะนําที่ดี  (แบบพอ
พระ) และลงโทษเพื่อมิใหเปนแบบอยางตอผูอ่ืน (แบบ
ซาตาน) ไปในตัวดวย (พระภัทรธรรมสุธี.  2557) 
 การบริหารโดยใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ตางกัน
อยางไรการบริหารงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมน้ัน
ผูบริหารจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารเปน
อยางยิ่ง เหตุเพราะผูบริหารน้ันตองดูแลพระภิกษุสามเณรใน
โรงเรียนใหมีการศึกษาและเปนนักเรียนที่มีคุณภาพน้ันเอง 
สวนตัวผูบริหารเองน้ันควรมีหลักธรรมนําใจในการบริหาร
หรือการใหคุณใหโทษแก ผู ใตบั งคับบัญชาเชนการให
เงินเดือนเพิ่มหรือการลงโทษผู ใตบังคับบัญชาอยางมี
หลักธรรม การใหคุณเชนการขึ้นเงินเดือนเพื่อใหมีกําลังใจใน
การทํางานโดยเมตตา คืออยากใหเขามีความสุขเพื่อเปน
แนวทางในการทํางานใครทําดีตองไดดีใครทําชั่วตองโดน
ลงโทษเพื่อมิใหเปนแบบอยางของคนอ่ืนตอไป สวนการให
เล่ือนขั้นสูงขึ้นไปโดยกรุณาอาทรชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข
ในที่น้ีการที่ไดเล่ือนขั้นน้ันคือความสุข ผูบริหารควรทําให
ผู ใ ต บั งคับบัญชามีความสุข โดยการ เ ล่ือนขั้ นให เ ม่ื อ
ผูใตบังคับบัญชาไดเล่ือนขั้นก็จะมีกําลังใจเปนสุขเทากับวา
ผูบริหารน้ันก็มีความกรุณาน้ันเอง ยินดีเม่ือผูใตบังคับบัญชา
ไดดีโดยมุทิตาคือการยินดีที่ลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาไดดี
เล่ือนขั้นหรือเพิ่มเงินเดือนหรือความเจริญในหนาที่การงาน
น้ัน ๆ ผูบริหารจัดการก็ควรที่จะพลอยยินดีไปกับลูกนอง
หรือผูที่อยูใตบังคับบัญชาไปดวยความมีมุทิตาจิตน้ันเอง 
และวางเฉยเม่ือเขาทําผิดโดยอุเบกขาคือการที่จะวางเฉย
มิใชการไมทําอะไรเลยแตเปนการวางตัวเปนกลาง ๆ ไมยินดี
หรือโกรธเคืองผูใตบังคับบัญชาที่ทําผิดซํ้า ๆ ซาก ๆ ผิดเปน
อาจิณโดยผูบริหารควรวางตัวเปนกลางโดยที่ตักเตือนไปตาม
หนาที่หากเขาไมรับฟงและดื้อรั้นก็ควรวางเฉยตอบุคคลน้ัน
ปลอยใหกรรมที่ เขาทําตามสนองเองโดยที่เราไมตองไป
ลงโทษหรือตอวาเพื่อใหเขาสํานึกผูบริหารควรวางตัวเปน
กลางวางเฉยเสียตามหลักอุเบกขา เปนตน 
 สรุปแลวผูบริหารจําเปนตองมีหลักธรรมกํากับใน
การบริหารอยางแนนอนเพื่อใหบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่นและไรปญหาเพราะหลัก
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พรหมวิหาร 4 น้ีเปนหลักธรรมของผูเปนใหญเปนธรรมที่
ผูบริหารควรมีไวประจําใจเพื่อการบริหารจัดการเปนไปอยาง
ราบรื่นผูใตบังคับบัญชาก็เต็มใจทํางานอยางเต็มที่และเคารพ
ผูบริหารดวยความเต็มใจมิใชยอมรับเพื่อทนทํางานใหได
เงินเดือนแตเปนความเคารพอยางยกยองเชิดชูผูบริหารวา
เปนคนที่เหมาะสมกับการเปนผูนําอยางแทจริง นักเรียนก็มี
คุณภาพเพราะถาบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
เปนไปดวยดีผูบริหารกับคณะครูไมมีเรื่องขัดแยงกันการ
ทํางานที่ราบรื่นการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนโดยดีมีวินัยขยันศึกษา
เลาเรียนอยางดีมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดเลย ผลการ วิจัยคาดวาจะเปน
ประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาประ จํา จั งห วัด เลย  และ สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติและผูสนใจทั่วไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 
ของผูบริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
เลย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
ศึกษาในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
สมมติฐาน 
  1.บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลยที่
มีเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนแตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ปร ะช ากร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ยค รั้ ง น้ี  ได แ ก 
พนักงานศาสนการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลย ป
การศึกษา 2557 มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 300 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งน้ีคือพนักงานศาสน
การและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 15 โรงเรียน ป
การศึกษา 2557 โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan ; อางถึงใน พิมพอร  สดเอ่ียม.  2558 : 
35) ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 169 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 
ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม มีจํานวน 4 ขอคือ เพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติราชการ ตอนที่ 2 
เปนแบบสอบถามการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดเลย โดยผูวิจัยไดสรางขอคําถามจากวัตถุประสงคของ
การวิจัย นําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และนําแบบ 
สอบถามไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 คน มีคาความเชื่อม่ันโดยภาพรวมทั้งฉบับเทากับ 0.895 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางถึง
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดเลย เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูล 
 2. เม่ือไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมาจํานวน 
169 ฉบับตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการ
ตอบคําถามเพื่อใชในการวิเคราะห โดยเปนแบบสอบถามที่
สมบูรณจํานวน 169 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 4. ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณแลว นํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลง
รหัสแลวประมวลผล  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 1. ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ และคา
รอยละ 
 2. แบบสอบถามความคิด เห็นเ ก่ียว กับการ
ดําเนินงานการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลยโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารโดยหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ 
และตําแหนงหนาที่ของบุคลากรใชสถิติทดสอบที (t-test) 
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารโดยหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลยจําแนกวุฒิ
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใชสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) และหากพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ ได
ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe') 
 
สรุปผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 
ของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลย 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 
4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดเลย พบวาการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93) เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวาดานที่ มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือดานการใชหลัก
อุเบกขา ( X = 3.94) รองลงมาคือดานการใชหลักเมตตา 
( X = 3.86) ดานการใชหลักกรุณาและดานการใชหลักมุทิตา 
คาเฉล่ียเทากัน ( X = 3.85) ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติราชการพบวามี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดเลย ผูวิจัยมีหัวขอในการอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการใชหลักอุเบกขาในการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเลยมีคาเฉล่ียมากที่สุด แสดงวาผูบริหารใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจะเนนหลักธรรม

พรหมวิหาร 4 หลักอุเบกขามากที่สุดคือการวางเฉยเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาไมยอมรับฟงเหตุผลหรือดื้อรั้นก็ปลอยเขา
สุดทายเขาจะสํานึกเองหรือไมก็ไดรับผลกรรมเชนโดนสอบ
วินัยหรือลงโทษทางวินัยเปนตนโดยผูบริหารใชหลักอุเบกขา
จนทําใหขอหลักอุเบกขาของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาไดคาเฉล่ียสูงที่สุดในการบริหารโดย
ใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 หลัก ซ่ึงสามารถนําหลัก
อุเบกขาน้ีไปตอยอดในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาไดเปนอยางดี และมีการใชหลักกรุณาใน
การบริหารนอยที่ สุด เ ม่ือเทียบกับหลักอ่ืน  ๆ คือการ
ชวยเหลือใหผูอ่ืนไดรับความสุขสมหวังในหนาที่การงานหรือ
ความสําเร็จในชีวิตการทํางานของผูใตบังคับบัญชา คือ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอาจใช
หลักความกรุณานอยกวาหลักอ่ืนอาจใชพระเดชมากกวา
พระคุณ คือเนนหลักวินัยการบังคับบัญชาตามขั้นตามตอน 
จนไมเนนใชหลักกรุณา ดังน้ันการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไป
ใชในการบริหารตามผลวิจัยน้ีควรเนนใหผูบริหารนําหลัก
กรุณาไปใชในการบริหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อผูใตบังคับบัญชาได
ทํางานอยางมีความสุข เจริญในหนาที่การงานสืบไป 
 การวิเคราะหโดยภาพรวมการบริหารโดยใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดเลยอยู ในระดับมาก ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดเลยอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากสูงสุดไปหา
ต่ําสุด ดังน้ี หลักอุเบกขา หลักกรุณา หลักมุทิตา และหลัก
เมตตา  
  2.  ผลเปรียบเทียบการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีการรับรูตอการใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดเลย โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ที่เปน
เชนน้ีเพราะวาผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญในการใช
หลักพรหมวิหาร 4 ทั้ง 4 หลักมาใชในการเรียนการสอนซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร  บุญกลา (2550) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชหลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจาก
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พรหมวิหาร 4 น้ีเปนหลักธรรมของผูเปนใหญเปนธรรมที่
ผูบริหารควรมีไวประจําใจเพื่อการบริหารจัดการเปนไปอยาง
ราบรื่นผูใตบังคับบัญชาก็เต็มใจทํางานอยางเต็มที่และเคารพ
ผูบริหารดวยความเต็มใจมิใชยอมรับเพื่อทนทํางานใหได
เงินเดือนแตเปนความเคารพอยางยกยองเชิดชูผูบริหารวา
เปนคนที่เหมาะสมกับการเปนผูนําอยางแทจริง นักเรียนก็มี
คุณภาพเพราะถาบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน
เปนไปดวยดีผูบริหารกับคณะครูไมมีเรื่องขัดแยงกันการ
ทํางานที่ราบรื่นการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนโดยดีมีวินัยขยันศึกษา
เลาเรียนอยางดีมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดเลย ผลการ วิจัยคาดวาจะเปน
ประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาประ จํา จั งห วัด เลย  และ สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติและผูสนใจทั่วไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 
ของผูบริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
เลย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
ศึกษาในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
สมมติฐาน 
  1.บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลยที่
มีเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนแตกตางกัน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ปร ะช ากร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ยค รั้ ง น้ี  ได แ ก 
พนักงานศาสนการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลย ป
การศึกษา 2557 มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 300 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งน้ีคือพนักงานศาสน
การและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลย จํานวน 15 โรงเรียน ป
การศึกษา 2557 โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan ; อางถึงใน พิมพอร  สดเอ่ียม.  2558 : 
35) ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 169 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 
ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม มีจํานวน 4 ขอคือ เพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติราชการ ตอนที่ 2 
เปนแบบสอบถามการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดเลย โดยผูวิจัยไดสรางขอคําถามจากวัตถุประสงคของ
การวิจัย นําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 คนตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และนําแบบ 
สอบถามไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 คน มีคาความเชื่อม่ันโดยภาพรวมทั้งฉบับเทากับ 0.895 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางถึง
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดเลย เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูล 
 2. เม่ือไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเองและทางไปรษณีย 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมาจํานวน 
169 ฉบับตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการ
ตอบคําถามเพื่อใชในการวิเคราะห โดยเปนแบบสอบถามที่
สมบูรณจํานวน 169 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 4. ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณแลว นํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลง
รหัสแลวประมวลผล  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 1. ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่ และคา
รอยละ 
 2. แบบสอบถามความคิด เห็นเ ก่ียว กับการ
ดําเนินงานการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลยโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารโดยหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ 
และตําแหนงหนาที่ของบุคลากรใชสถิติทดสอบที (t-test) 
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารโดยหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเลยจําแนกวุฒิ
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใชสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) และหากพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ ได
ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe') 
 
สรุปผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 
ของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลย 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 
4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดเลย พบวาการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.93) เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวาดานที่ มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือดานการใชหลัก
อุเบกขา ( X = 3.94) รองลงมาคือดานการใชหลักเมตตา 
( X = 3.86) ดานการใชหลักกรุณาและดานการใชหลักมุทิตา 
คาเฉล่ียเทากัน ( X = 3.85) ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ ตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติราชการพบวามี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดเลย ผูวิจัยมีหัวขอในการอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ดานการใชหลักอุเบกขาในการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเลยมีคาเฉล่ียมากที่สุด แสดงวาผูบริหารใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจะเนนหลักธรรม

พรหมวิหาร 4 หลักอุเบกขามากที่สุดคือการวางเฉยเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาไมยอมรับฟงเหตุผลหรือดื้อรั้นก็ปลอยเขา
สุดทายเขาจะสํานึกเองหรือไมก็ไดรับผลกรรมเชนโดนสอบ
วินัยหรือลงโทษทางวินัยเปนตนโดยผูบริหารใชหลักอุเบกขา
จนทําใหขอหลักอุเบกขาของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาไดคาเฉล่ียสูงที่สุดในการบริหารโดย
ใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 หลัก ซ่ึงสามารถนําหลัก
อุเบกขาน้ีไปตอยอดในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาไดเปนอยางดี และมีการใชหลักกรุณาใน
การบริหารนอยที่ สุด เ ม่ือเทียบกับหลักอ่ืน  ๆ คือการ
ชวยเหลือใหผูอ่ืนไดรับความสุขสมหวังในหนาที่การงานหรือ
ความสําเร็จในชีวิตการทํางานของผูใตบังคับบัญชา คือ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอาจใช
หลักความกรุณานอยกวาหลักอ่ืนอาจใชพระเดชมากกวา
พระคุณ คือเนนหลักวินัยการบังคับบัญชาตามขั้นตามตอน 
จนไมเนนใชหลักกรุณา ดังน้ันการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไป
ใชในการบริหารตามผลวิจัยน้ีควรเนนใหผูบริหารนําหลัก
กรุณาไปใชในการบริหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อผูใตบังคับบัญชาได
ทํางานอยางมีความสุข เจริญในหนาที่การงานสืบไป 
 การวิเคราะหโดยภาพรวมการบริหารโดยใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดเลยอยู ในระดับมาก ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดเลยอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากสูงสุดไปหา
ต่ําสุด ดังน้ี หลักอุเบกขา หลักกรุณา หลักมุทิตา และหลัก
เมตตา  
  2.  ผลเปรียบเทียบการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีการรับรูตอการใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดเลย โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ที่เปน
เชนน้ีเพราะวาผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญในการใช
หลักพรหมวิหาร 4 ทั้ง 4 หลักมาใชในการเรียนการสอนซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร  บุญกลา (2550) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชหลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจาก
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สูงสุดไปหาต่ําสุด ดังน้ี ดานมุทิตา ดานเมตตา ดานอุเบกขา 
และดานกรุณา บุปผา  พิกุลแกว (2552) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร 
งานวิชาการ ของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารดาน
หลัก สูตรและการเ รี ยนการสอนด านการ วัดผลและ
ประเมินผลดานการสงเสริมวิชาการและดานการวางแผน
งานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากเพศชายกับเพศหญิง
และประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นโดยรวม
ทุกดานไมแตกตางกันในขณะที่ ผูที่ มีอายุตางกันระดับ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหองคประกอบ
สําคัญพบวาผูบริหารมีการประยุกตใชหลักกรุณาโดยสวน
ใหญรองลงมาคือเมตตาอุเบกขามุทิตาโดยเฉพาะใชหลัก
กรุณากับงานการวัดผลและประเมินผลใชหลักเมตตากับการ
วางแผนวิชาการใชหลักมุทิตากับงานสงเสริมวิชาการและใช
หลักอุเบกขากับงานหลักสูตรและการเรียนการสอนและยัง
สอดคลองกับ พระปลัดคําภา สิมบิดา (2552) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม 7 พบวา  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอมูลการวิจัยใน
ครั้งน้ีเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการนําหลักพรหม
วิหาร 4 เขามาประยุกตใชกับเพื่อนรวมงานและเพื่อกอใหเกิด
การพัฒนาในหนวยงานและพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมี
คุณธรรมจริยธรรมดังกลาวมากขึ้นจะสงผลใหการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและการบริหารงานของสถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและบุคลทั่วไป 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมกันทํา
ความกระจางตอการนําหลักพรหมวิหาร 4 ทั้ง 4 ประการมาใช
ในการปฏิบัติตอกันและปรับ วัฒนธรรมการทํางานที่
สอดคลองกันหลักธรรมดังกลาว 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติตามคุณธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในเขตการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อใหเห็น
ภาพรวมเก่ียวกับปญหาและการปฏิบัติตนตามคุณธรรมโดย
สวนรวมอันจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษารายกรณีผูบริหารสถานศึกษา
ที่ประสบความสําเร็จในการนําหลักพรหมวิหาร 4 ทั้ง 4 
ดานไปใชในการบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเ ล็ก  สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) 
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานของโรง
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที ่      
วุฒิการศึกษา และประสบการณของกลุมตัวอยาง กลุม
ตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 29 
คน ครูผูสอนจํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test, F-test 
           ผลการวิจัยพบวา  
  1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด
คือดานวิชาการ รองลงมาคือ ดานการบริหารทั่วไป สวน
ดานที่ มีค าเฉล่ียต่ํ า สุดคือดานการบริหารงบประมาณ
ตามลําดับ สวนปญหาการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืน
คือ ดานการบริหารทั่วไป รองลงมาคือดานบริหารงานบุคคล 
ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหารวิชาการ 
  2. ระดับสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ใน
ภาพรวมจําแนกตามตําแหนงหนาที่  วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณทํางานไมแตกตางกัน  สวนผลการ
เปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานโรงเรียนพบวา 
ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานไม
แตกตางกัน 
 

ABSTRACT  
 This research aimed to 1) investigate the 
states and problems in administration of small-
sized schools under the Loei Primary Educational 
Service Area Office 2, 2) compare the states and 
problems in administration of small-sized schools 
under the Loei Primary Educational Service Area 
Office 2 classified by gender, position, education 
qualification, and work experience of the sample. 
29 school administrators and 240 teachers were 
selected as the research sample. The research 
instrument was a rating scale questionnaire. The 
data were analyzed using frequencies, 
percentages, means, and standard deviations. The 
research hypotheses were tested by t-test and F-
test.  
            The study found that 
  1. The states in administration of small-
sized schools under the Loei Primary Educational 
Service Area Office 2 were at a high level in all 
aspects.  The aspects rated from the highest to 
the lowest level were the academic aspect, 
general administration and budget administration 
respectively. In terms of problems in school 
administration, the aspects rated from the highest 
to the lowest were general administration, 
personnel administration and academic 
administration respectively. 
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สูงสุดไปหาต่ําสุด ดังน้ี ดานมุทิตา ดานเมตตา ดานอุเบกขา 
และดานกรุณา บุปผา  พิกุลแกว (2552) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร 
งานวิชาการ ของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชหลัก
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารดาน
หลัก สูตรและการเ รี ยนการสอนด านการ วัดผลและ
ประเมินผลดานการสงเสริมวิชาการและดานการวางแผน
งานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมากเพศชายกับเพศหญิง
และประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นโดยรวม
ทุกดานไมแตกตางกันในขณะที่ ผูที่ มีอายุตางกันระดับ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหองคประกอบ
สําคัญพบวาผูบริหารมีการประยุกตใชหลักกรุณาโดยสวน
ใหญรองลงมาคือเมตตาอุเบกขามุทิตาโดยเฉพาะใชหลัก
กรุณากับงานการวัดผลและประเมินผลใชหลักเมตตากับการ
วางแผนวิชาการใชหลักมุทิตากับงานสงเสริมวิชาการและใช
หลักอุเบกขากับงานหลักสูตรและการเรียนการสอนและยัง
สอดคลองกับ พระปลัดคําภา สิมบิดา (2552) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม 7 พบวา  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอมูลการวิจัยใน
ครั้งน้ีเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยการนําหลักพรหม
วิหาร 4 เขามาประยุกตใชกับเพื่อนรวมงานและเพื่อกอใหเกิด
การพัฒนาในหนวยงานและพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมี
คุณธรรมจริยธรรมดังกลาวมากขึ้นจะสงผลใหการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและการบริหารงานของสถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและบุคลทั่วไป 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมกันทํา
ความกระจางตอการนําหลักพรหมวิหาร 4 ทั้ง 4 ประการมาใช
ในการปฏิบัติตอกันและปรับ วัฒนธรรมการทํางานที่
สอดคลองกันหลักธรรมดังกลาว 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติตามคุณธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในเขตการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อใหเห็น
ภาพรวมเก่ียวกับปญหาและการปฏิบัติตนตามคุณธรรมโดย
สวนรวมอันจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษารายกรณีผูบริหารสถานศึกษา
ที่ประสบความสําเร็จในการนําหลักพรหมวิหาร 4 ทั้ง 4 
ดานไปใชในการบริหารสถานศึกษา 
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ตามลําดับ สวนปญหาการบริหารงานโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืน
คือ ดานการบริหารทั่วไป รองลงมาคือดานบริหารงานบุคคล 
ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหารวิชาการ 
  2. ระดับสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ใน
ภาพรวมจําแนกตามตําแหนงหนาที่  วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณทํางานไมแตกตางกัน  สวนผลการ
เปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานโรงเรียนพบวา 
ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานไม
แตกตางกัน 
 

ABSTRACT  
 This research aimed to 1) investigate the 
states and problems in administration of small-
sized schools under the Loei Primary Educational 
Service Area Office 2, 2) compare the states and 
problems in administration of small-sized schools 
under the Loei Primary Educational Service Area 
Office 2 classified by gender, position, education 
qualification, and work experience of the sample. 
29 school administrators and 240 teachers were 
selected as the research sample. The research 
instrument was a rating scale questionnaire. The 
data were analyzed using frequencies, 
percentages, means, and standard deviations. The 
research hypotheses were tested by t-test and F-
test.  
            The study found that 
  1. The states in administration of small-
sized schools under the Loei Primary Educational 
Service Area Office 2 were at a high level in all 
aspects.  The aspects rated from the highest to 
the lowest level were the academic aspect, 
general administration and budget administration 
respectively. In terms of problems in school 
administration, the aspects rated from the highest 
to the lowest were general administration, 
personnel administration and academic 
administration respectively. 
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 2. The lelvel of states in administration 
of small-sized schools under the Loei Primary 
Educational Service Area Office 2 perceived by the 
respondents classified by their educational 
qualification and their work experience was not 
different. There were also no any significant 
differences in terms of level of problems 
concerning school administration perceived by the 
respondents classified by their position, their 
educational qualification and their work 
experience. 
 
คําสําคัญ  : สภาพและปญหา, การบริหารงาน, 
   โรงเรียนขนาดเล็ก  
Keywords : The States and Problems,  
   Administration, small- sized school 
 
บทนํา  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 49 ใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ
ในการศึกษาของประชาชนในประเทศมาก โดยกําหนด
เจตนารมณอยางชัด เจนในการจัดการศึกษา เพราะ
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศโดยไดบัญญัติไววาบุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผู
ยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก
ตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให
ไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน (ราชกิจจา
นุเบกษา.  2550 : 19) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 บัญญัติวาการจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขและได กําหนดสาระการปฏิรูปการศึกษาให
ครอบคลุมทุกดานเปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพดาน
นโยบายมีความหลากหลาย ในทางปฏิบัติโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายที่จะจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี
มีความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  การ
ดําเ นินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพโดยยึดเงื่อนไขและ
ห ลั ก ก า ร สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 4 อยางและหน่ึงในหลักการน้ันคือการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) มาตรา 39 กําหนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจดานการบริหารและ
จัดการศึกษาดานการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและด านการบริหารทั่ ว ไป ให
คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ไดมีการดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กตั้งแตปการศึกษา 2546 โดยกําหนดนโยบายแนวทาง
มาตรการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจน
รูปแบบการดําเนินการการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อใหเด็กในวัยเรียนทุกคนไดเรียนและ
พัฒนาเต็มศักยภาพของแตละคน โรงเรียนตองบริหาร
จัดการทามกลางปญหาหลายประการ เชน ขาดแคลนครูครู
ไมครบชั้นเรียนขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัยงบประมาณไมเพียงพอสําหรับใชจายดาน
สาธารณูปโภค ทําใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาด
โอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและโรงเรียนขนาด
เล็กสวนใหญตั้งอยูในชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน
ประกอบกับครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนไมสามารถ
สงเสริมสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของตนได ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนมากไมสามารถจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและได
สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ําตลอดจน
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
ปจจุบันมีโรงเรียนของรัฐในสังกัดจํานวน 183 โรงเรียนเปน
โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 95 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 50.27 
ของจํานวนโรงเรียนทั้ งหมดและในปการศึกษา 2557 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมี
นโยบายจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ซ่ึงโรงเรียนเหลาน้ีมีปญหาในการบริหารงานทั้ง 4 ดานที่

สําคัญไดแกงบประมาณไมเพียงพอสําหรับบริหารและ
จัดการคุณภาพการศึกษาขาดส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น 
ประกอบกับครอบครัวของนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน
ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจายในดานการศึกษา
ใหกับบุตรหลานของตนไดปญหาตางๆเหลาน้ีสงผลให
โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาต่ํา
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสที่จะรับการศึกษาที่
มีคุณภาพสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ํา 
ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก
คอนขางต่ํา 
  จากสภาพดังกลาวปญหาการบริหารจัดการนับวา
เปนปญหาสําคัญอยางยิ่งซ่ึงมีปญหาหลายประการประกอบ
กับครอบครัวของนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนไมสามารถ
สงเสริมสนับสนุนคาใชจายในดานการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของตนไดผูศึกษาจึงทําการศึกษาปญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อทราบระดับปญหาการ
บริหารงานเพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 และนําผลการศึกษาครั้ง น้ีไปใชเปนขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูเก่ียวของอาจใชเปน
ขอ มูล ในการวางแผนกําหนดนโยบายปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหาร 
งานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน  
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ ใชในการศึกษาการวิจัยครั้ง น้ี  
ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 269 คน 

 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ปการศึกษา 2557 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม
จํ า น ว น  1 ฉ บั บ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามประกอบดวย ตําแหนง วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทํางานโดยคําถามมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
  2. ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ผูตอบแบบสอบถามที่ มีตอระดับสภาพและปญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 ใน 4 ดานดังน้ี ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับตามวิธีของ Likert (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ตอผูบริหาร 
และครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อ
ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบ สอบถามคืน
ดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณแลวนํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส
แลวประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามโดยใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 โดย
หาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
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 2. The lelvel of states in administration 
of small-sized schools under the Loei Primary 
Educational Service Area Office 2 perceived by the 
respondents classified by their educational 
qualification and their work experience was not 
different. There were also no any significant 
differences in terms of level of problems 
concerning school administration perceived by the 
respondents classified by their position, their 
educational qualification and their work 
experience. 
 
คําสําคัญ  : สภาพและปญหา, การบริหารงาน, 
   โรงเรียนขนาดเล็ก  
Keywords : The States and Problems,  
   Administration, small- sized school 
 
บทนํา  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 49 ใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ
ในการศึกษาของประชาชนในประเทศมาก โดยกําหนด
เจตนารมณอยางชัด เจนในการจัดการศึกษา เพราะ
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศโดยไดบัญญัติไววาบุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผู
ยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก
ตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให
ไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน (ราชกิจจา
นุเบกษา.  2550 : 19) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 บัญญัติวาการจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขและได กําหนดสาระการปฏิรูปการศึกษาให
ครอบคลุมทุกดานเปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพดาน
นโยบายมีความหลากหลาย ในทางปฏิบัติโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายที่จะจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี
มีความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  การ
ดําเ นินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพโดยยึดเงื่อนไขและ
ห ลั ก ก า ร สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 4 อยางและหน่ึงในหลักการน้ันคือการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) มาตรา 39 กําหนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจดานการบริหารและ
จัดการศึกษาดานการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและด านการบริหารทั่ ว ไป ให
คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ไดมีการดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กตั้งแตปการศึกษา 2546 โดยกําหนดนโยบายแนวทาง
มาตรการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจน
รูปแบบการดําเนินการการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อใหเด็กในวัยเรียนทุกคนไดเรียนและ
พัฒนาเต็มศักยภาพของแตละคน โรงเรียนตองบริหาร
จัดการทามกลางปญหาหลายประการ เชน ขาดแคลนครูครู
ไมครบชั้นเรียนขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ
อุปกรณที่ทันสมัยงบประมาณไมเพียงพอสําหรับใชจายดาน
สาธารณูปโภค ทําใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาด
โอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและโรงเรียนขนาด
เล็กสวนใหญตั้งอยูในชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน
ประกอบกับครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนไมสามารถ
สงเสริมสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของตนได ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนมากไมสามารถจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและได
สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ําตลอดจน
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
ปจจุบันมีโรงเรียนของรัฐในสังกัดจํานวน 183 โรงเรียนเปน
โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 95 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 50.27 
ของจํานวนโรงเรียนทั้ งหมดและในปการศึกษา 2557 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมี
นโยบายจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ซ่ึงโรงเรียนเหลาน้ีมีปญหาในการบริหารงานทั้ง 4 ดานที่

สําคัญไดแกงบประมาณไมเพียงพอสําหรับบริหารและ
จัดการคุณภาพการศึกษาขาดส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใชในการจัดการเรียนการสอนขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น 
ประกอบกับครอบครัวของนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน
ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจายในดานการศึกษา
ใหกับบุตรหลานของตนไดปญหาตางๆเหลาน้ีสงผลให
โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาต่ํา
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสที่จะรับการศึกษาที่
มีคุณภาพสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ํา 
ตลอดจนขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก
คอนขางต่ํา 
  จากสภาพดังกลาวปญหาการบริหารจัดการนับวา
เปนปญหาสําคัญอยางยิ่งซ่ึงมีปญหาหลายประการประกอบ
กับครอบครัวของนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนไมสามารถ
สงเสริมสนับสนุนคาใชจายในดานการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของตนไดผูศึกษาจึงทําการศึกษาปญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อทราบระดับปญหาการ
บริหารงานเพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 และนําผลการศึกษาครั้ง น้ีไปใชเปนขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูเก่ียวของอาจใชเปน
ขอ มูล ในการวางแผนกําหนดนโยบายปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหาร 
งานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน  
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ ใชในการศึกษาการวิจัยครั้ง น้ี  
ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 269 คน 

 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ปการศึกษา 2557 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม
จํ า น ว น  1 ฉ บั บ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามประกอบดวย ตําแหนง วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทํางานโดยคําถามมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
  2. ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ผูตอบแบบสอบถามที่ มีตอระดับสภาพและปญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 ใน 4 ดานดังน้ี ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับตามวิธีของ Likert (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ตอผูบริหาร 
และครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 2. สงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อ
ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบ สอบถามคืน
ดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณแลวนํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส
แลวประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามโดยใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 โดย
หาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
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 2. วิเคราะหระดับปญหาการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และวุฒิ
การศึกษาโดยใชการทดสอบคาที  ( t–test แบบ 
Independent Samples) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
โดยใช สถิติทดสอบเอฟ (F- test) (One  way  ANOVA) 
เม่ือพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทํา
การทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe/) 
 
สรุปผล 
 1.  สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีดานที่อยูในระดับมากทุกดานดานมีคาเฉล่ียสูง
ที่สุดคือดานวิชาการรองลงมาคือ ดานบริหารงานบุคล สวน
ดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือดานการบริหารงบประมาณ 
 2. ปญหาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ดานมีคาเฉล่ียมากที่สุดคือดานการบริหารงานบุคลรองลงมา
คือ ดานการบริหารงบประมาณ สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด
คือดานการบริหารงานวิชาการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณการ
ทํางานโดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 คือดาน การบริหารวิชาการ 
สวนดานนอกน้ันไมแตกตางกัน  
  4.  ปญหาบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

จําแนกประสบการณ โดยภาพรวม ตามความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา 
ประสบการณต่ํากวา 10 ป กับประสบการณตั้งแต 10 –20
ป และ ประสบการณต่ํากวา 10 ป กับ 20 ปขึ้นไป ไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป มี
ประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 
 1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
โดยรวมมีสภาพปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน
เรียงจากมากไปหานอยพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ มี
สภาพการปฏิบัติอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานการ
บริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ สอดคลองกับผล
การศึกษาของ อดิศักดิ์  จันทะนาม (2549) ไดวิจัย สภาพ
ปจจุบันการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต  2 
ภาพรวมพบวา สถานศึกษามีการปฏิบัติระดับมากทุกดาน 
ซ่ึงผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่ เปน
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล และมาตรา 39 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาวทําใหสถานศึกษามี
ความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเปนไปตามหลัก
ของการบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงจะเปน
การสรางรากและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญมาก  โกเสนตอ (2551) ได
ศึกษาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมโรงเรียนปาสักศรี
ดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนสวนใหญมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็ก อยูในระดับมาก สวน

ใหญเห็นวา การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กควรนํา
นักเรียนไปเรียนรวมชั้น ในดานวิธีการแกปญหาครูไมครบ
ชั้น สวนใหญเห็นวาควรใชวิธีการนํานักเรียนไปเรียนรวม
ชั้นในดานการบริหาร วิชาการสวนใหญ เห็นวาควรนํา
นักเรียนไปเรียนรวมชั้น สวนดานการบริหารงานบุคคลควร
ใชวิธีการยุบโรงเรียน ดานบริหารงานทั่วไป ควรใชวิธีการนํา
นักเรียนไปเรียนรวมชั้น 
 2. การ เป รี ยบ เ ที ยบสภาพและปญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 4 ดานคือ ดานบริหารงานวิชาการ 
ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดาน
บริหารงานทั่วไป จําแนกตาม ตําแหนง วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทํางาน ที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึง
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
  2.1  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
และครูผูสอนไดใหความสัมพันธเชิงการบริหารและการเรียน
การสอนแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันครูและผูบริหารตางก็
ใหความสําคัญตอการบริหารงานทั้ง 4 ดานเปนอยางมาก 
เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรดานตาง ๆ ทําให
โรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยไมเก่ียวของ
กับตําแหนง เ ม่ือผูบริหารไดใหบทบาทในลักษณะความ
ผูกพันกับครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ทําให
ผูบริหารและครูผูสอนมองเห็นสภาพการบริหารงานทั้ง 4 
ดานไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของ จุไรลักษณ   
โกมล (2548) ทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสิงหบุรีพบวา  เ ม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี จากตําแหนงผูบริหาร
และตําแหนงครูผูสอน โดยรวมและดานการบริหารหลักสูตร 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน ดาน
การประเมินผลการศึกษา  ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ผูบริหารและครูผูสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก มองเห็นสภาพและปญหาไมแตกตาง
กันก็ถือวาเปนที่นายินดีอยางยิ่งที่ผูบริหารและครูผูสอนทํา
หนาที่การบริหารและการเรียนการสอนรวมมือรวมใจกัน
อยางใกลชิด มีการปรับตัวเขากับงานและสถานการณที่
เปล่ียนแปลงได และไมมีความขัดแยงในการทํางานระหวาง

ผูบริหารและครูผูสอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ยุพิน  โตสารเดช (2549) ไดศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการ
เปรียบเทียบพบวาตําแหนงผูบริหารและขาราชการครูมี
ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานทั่วไปไมแตกตางกัน 
  2.2  การ เปรี ยบเทียบสภาพการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน แตรายดานพบวา ไม
แตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเปนเพราะในปจจุบันหนวยงานตน
สังกัดไดมีการกําหนดขอบขายการบริหารงานโรงเรียนไว
อยางชัดเจน และกําหนดใหมีการบริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร รวมรับรูสภาพ
ปญหาในองคกรและรวมกันแกปญหา นอกจากน้ีผูบริหาร
และครูโรงเรียนขนาดเล็กยังไดรับการอบรมและพัฒนาอยู
อยางตอเน่ือง จึงทําใหผูบริหารและขาราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน มีความคิด เห็นตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งบประมาณไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน  
โตสารเดช (2549) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
ทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปญหาการบริหารงานทั่วไปเม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวาไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจญ  
สอนกระโทก (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงาน
การเงินของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํา นักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
การปฏิบัติงานการเงินผูบริหารโรงเรียนกับเจาหนาที่การเงิน
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี        
ทองสิมา (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาในการ
จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
เอกชนประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารย พบวาไมแตกตางกัน 
  2.3  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทั้ง 4 ดาน 
จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
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 2. วิเคราะหระดับปญหาการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และวุฒิ
การศึกษาโดยใชการทดสอบคาที  ( t–test แบบ 
Independent Samples) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
โดยใช สถิติทดสอบเอฟ (F- test) (One  way  ANOVA) 
เม่ือพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทํา
การทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe/) 
 
สรุปผล 
 1.  สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีดานที่อยูในระดับมากทุกดานดานมีคาเฉล่ียสูง
ที่สุดคือดานวิชาการรองลงมาคือ ดานบริหารงานบุคล สวน
ดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือดานการบริหารงบประมาณ 
 2. ปญหาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ดานมีคาเฉล่ียมากที่สุดคือดานการบริหารงานบุคลรองลงมา
คือ ดานการบริหารงบประมาณ สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด
คือดานการบริหารงานวิชาการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณการ
ทํางานโดยภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 คือดาน การบริหารวิชาการ 
สวนดานนอกน้ันไมแตกตางกัน  
  4.  ปญหาบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

จําแนกประสบการณ โดยภาพรวม ตามความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา 
ประสบการณต่ํากวา 10 ป กับประสบการณตั้งแต 10 –20
ป และ ประสบการณต่ํากวา 10 ป กับ 20 ปขึ้นไป ไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป มี
ประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 
 1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
โดยรวมมีสภาพปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน
เรียงจากมากไปหานอยพบวา ดานการบริหารงานวิชาการ มี
สภาพการปฏิบัติอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานการ
บริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ สอดคลองกับผล
การศึกษาของ อดิศักดิ์  จันทะนาม (2549) ไดวิจัย สภาพ
ปจจุบันการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต  2 
ภาพรวมพบวา สถานศึกษามีการปฏิบัติระดับมากทุกดาน 
ซ่ึงผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่ เปน
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล และมาตรา 39 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาวทําใหสถานศึกษามี
ความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเปนไปตามหลัก
ของการบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงจะเปน
การสรางรากและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญมาก  โกเสนตอ (2551) ได
ศึกษาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมโรงเรียนปาสักศรี
ดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนสวนใหญมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็ก อยูในระดับมาก สวน

ใหญเห็นวา การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กควรนํา
นักเรียนไปเรียนรวมชั้น ในดานวิธีการแกปญหาครูไมครบ
ชั้น สวนใหญเห็นวาควรใชวิธีการนํานักเรียนไปเรียนรวม
ช้ันในดานการบริหาร วิชาการสวนใหญ เห็นวาควรนํา
นักเรียนไปเรียนรวมชั้น สวนดานการบริหารงานบุคคลควร
ใชวิธีการยุบโรงเรียน ดานบริหารงานทั่วไป ควรใชวิธีการนํา
นักเรียนไปเรียนรวมชั้น 
 2. การ เป รี ยบ เ ที ยบสภาพและปญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 4 ดานคือ ดานบริหารงานวิชาการ 
ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดาน
บริหารงานทั่วไป จําแนกตาม ตําแหนง วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทํางาน ที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึง
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
  2.1  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
และครูผูสอนไดใหความสัมพันธเชิงการบริหารและการเรียน
การสอนแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันครูและผูบริหารตางก็
ใหความสําคัญตอการบริหารงานทั้ง 4 ดานเปนอยางมาก 
เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรดานตาง ๆ ทําให
โรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยไมเก่ียวของ
กับตําแหนง เ ม่ือผูบริหารไดใหบทบาทในลักษณะความ
ผูกพันกับครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ทําให
ผูบริหารและครูผูสอนมองเห็นสภาพการบริหารงานทั้ง 4 
ดานไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของ จุไรลักษณ   
โกมล (2548) ทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสิงหบุรีพบวา  เ ม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี จากตําแหนงผูบริหาร
และตําแหนงครูผูสอน โดยรวมและดานการบริหารหลักสูตร 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน ดาน
การประเมินผลการศึกษา  ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการวิจัยในชั้นเรียนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ผูบริหารและครูผูสอน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก มองเห็นสภาพและปญหาไมแตกตาง
กันก็ถือวาเปนที่นายินดีอยางยิ่งที่ผูบริหารและครูผูสอนทํา
หนาที่การบริหารและการเรียนการสอนรวมมือรวมใจกัน
อยางใกลชิด มีการปรับตัวเขากับงานและสถานการณที่
เปล่ียนแปลงได และไมมีความขัดแยงในการทํางานระหวาง

ผูบริหารและครูผูสอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ยุพิน  โตสารเดช (2549) ไดศึกษาสภาพ
และปญหาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการ
เปรียบเทียบพบวาตําแหนงผูบริหารและขาราชการครูมี
ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานทั่วไปไมแตกตางกัน 
  2.2  การ เปรี ยบเทียบสภาพการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน แตรายดานพบวา ไม
แตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเปนเพราะในปจจุบันหนวยงานตน
สังกัดไดมีการกําหนดขอบขายการบริหารงานโรงเรียนไว
อยางชัดเจน และกําหนดใหมีการบริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร รวมรับรูสภาพ
ปญหาในองคกรและรวมกันแกปญหา นอกจากน้ีผูบริหาร
และครูโรงเรียนขนาดเล็กยังไดรับการอบรมและพัฒนาอยู
อยางตอเน่ือง จึงทําใหผูบริหารและขาราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน มีความคิด เห็นตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งบประมาณไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน  
โตสารเดช (2549) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
ทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปญหาการบริหารงานทั่วไปเม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวาไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจญ  
สอนกระโทก (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงาน
การเงินของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํา นักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น
การปฏิบัติงานการเงินผูบริหารโรงเรียนกับเจาหนาที่การเงิน
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี        
ทองสิมา (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปญหาในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาในการ
จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา
เอกชนประเภทสามัญศึกษา เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารย พบวาไมแตกตางกัน 
  2.3  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ภ า พ ก า ร
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทั้ง 4 ดาน 
จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน 
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
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นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่กําหนดกรอบและ
ระเบียบกฎเกณฑไวอยางชัดเจนใหสถานศึกษาปฏิบัติตาม 
จึงทําใหความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็ก ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิชัย      
ไชยรัตน (2545)ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ที่ มี
ประสบการณการทํ างานตาง กัน  เห็นว าสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
ยุพิน  โตสารเดช (2549) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวาสภาพ
การบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน พบวา เปนสภาพที่ไมแตกตาง
กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย  มีศรี (2548) ได
ทําการวิจัย สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของขาราชการครู ที่มี
ตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ขาราชการครูมี
ความคิด เห็นต อสภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผูบริหารโรงเรียนควรมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
และใหความสําคัญในการบริหารงานทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานการบริหารวิชาการซ่ึงเปนงานหลักของ

โรงเรียน จะตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําทางวิชาการ 
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร นําหลักสูตรไปใช การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
 2. ผูบริหารโรงเรียนจะตองรวมมือกันกําหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในกลุมเครือขาย และการใชทรัพยากรทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ และบุคลากรรวมกัน 
 3. ครูควรมีความตระหนักในหนาที่ มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของตนเองพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลาเพื่อผลผลิตคือคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรไดเรงสราง
ความเขมแข็งของกลุมเครือขายในการดูแลโรงเรียนขนาด
เล็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สนับสนุนให มีการศึกษารวมกันเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรไดใหความชวยเหลือแกโรงเรียนขนาดเล็กในดานการ
จัดสรรบุคลากรใหครบชั้นจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
ตามขอบขายงานจัดสรรส่ือวัสดุอุปกรณ ที่ทันสมัยเพื่อ
สะดวกตอการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจใชการ
สัมภาษณ หรือการประชุมกลุม 
 3. ควรมีการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แลวเปรียบ 
เทียบผลที่ไดวาเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
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บทคัดยอ  
 การ ส ง เ สริ ม และ พัฒนา นักศึ กษาพิ กา ร ใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดมีการ
จัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ (DSS 
: Disability Support Services Center) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหบริการและสนับสนุนดานการศึกษาแกนักศึกษาพิการ 
เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับขาวสารเขารวมกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัย มีแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถ
ปรับตัวในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนได โดย
มีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนากับนักศึกษาพิการให
ประสบความสําเร็จ คือ 1. หลักในการทํางานกับนักศึกษา
พิการ เปนการสรางความเขาใจทั้งผูปฏิบัติและนักศึกษา
พิการ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ไดรับโอกาสเทาเทียบกับ
บุคคลอ่ืน 2. การจัดการ เ รียนการสอนตามแนวคิด 
Universal design 3. สงเสริมทักษะการบริหารจัดการ
ตนเองของนักศึกษาพิการ ใหมีทักษะพัฒนาตนเองจน
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักศึกษาพิการ (DSS : Disability Support Services 
Center) ไดจัดโครงการเพื่อใหนักศึกษาพิการไดมีโอกาส
เรียนรูบทบาท หนาที่ ตลอดจนทักษะที่ จําเปนสําหรับ
การศึกษาเลาเรียนและการใชชี วิตไดอยางเทาเทียมกับ
นักศึกษาปกต ิ
 
ABSTRACT  
 The support and development of 
disabled students in higher education at Roi–et 
Rajabhat University has resulted in establishing the 
Center of Disability Support Service (DSS) to serve 
and support the education of students with 
disabilities, to encourage  disabled students to 
assess information, and  to participate university 
activities.  In addition, DSS also helps students 
with their learning style adaptation and with lives 
with others.  The guidelines for promoting and 

developing disability students’ attainment 
consisted of: 1) the principle of understanding 
both practitioners and disabled students based on 
moral, ethics, and equality.  2) Following the 
university policy by using universal design. 3) 
Promoting disabilities students executive function 
strategies for their accomplishment. There were 
many projects supporting disabled students in DSS 
which included roles, skills needed for learning as 
well as equality of  life–education. 
  
คําสําคัญ  : นักศึกษาพิการ, อุดมศึกษา, การสงเสรมิ 
   และพัฒนา 
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บทนํา             
 ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ ผู พิ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ . 
2551 ไดมีการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงรับคน
พิการเขาศึกษาตามความเหมาะสม สถาบันใดปฏิเสธใหถือ
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมมีความเปนธรรมตามกฎหมาย
กําหนด (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551.  2551) นอกจากน้ี ยังมีระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552  
ยัง กํ าหนดแนวทางปฏิบั ติ สํ าหรับ นักศึกษาพิการ ใน
ระดับอุดมศึกษาในระหวางการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษของนักศึกษาพิการแตละคน 
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นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่กําหนดกรอบและ
ระเบียบกฎเกณฑไวอยางชัดเจนใหสถานศึกษาปฏิบัติตาม 
จึงทําใหความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็ก ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิชัย      
ไชยรัตน (2545)ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ที่ มี
ประสบการณการทํ างานตาง กัน  เห็นว าสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
ยุพิน  โตสารเดช (2549) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวาสภาพ
การบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน พบวา เปนสภาพที่ไมแตกตาง
กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย  มีศรี (2548) ได
ทําการวิจัย สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของขาราชการครู ที่มี
ตอสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ขาราชการครูมี
ความคิด เห็นต อสภาพการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผูบริหารโรงเรียนควรมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
และใหความสําคัญในการบริหารงานทุกๆ ดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานการบริหารวิชาการซ่ึงเปนงานหลักของ

โรงเรียน จะตองใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําทางวิชาการ 
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร นําหลักสูตรไปใช การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
 2. ผูบริหารโรงเรียนจะตองรวมมือกันกําหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในกลุมเครือขาย และการใชทรัพยากรทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ และบุคลากรรวมกัน 
 3. ครูควรมีความตระหนักในหนาที่ มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของตนเองพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลาเพื่อผลผลิตคือคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
  4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรไดเรงสราง
ความเขมแข็งของกลุมเครือขายในการดูแลโรงเรียนขนาด
เล็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สนับสนุนให มีการศึกษารวมกันเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรไดใหความชวยเหลือแกโรงเรียนขนาดเล็กในดานการ
จัดสรรบุคลากรใหครบชั้นจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
ตามขอบขายงานจัดสรรส่ือวัสดุอุปกรณ ที่ทันสมัยเพื่อ
สะดวกตอการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจใชการ
สัมภาษณ หรือการประชุมกลุม 
 3. ควรมีการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แลวเปรียบ 
เทียบผลที่ไดวาเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
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แนวทางการสงเสริมและพฒันานักศกึษาพิการในระดบัอดุมศกึษา 
Guidelines for Promoting and Developing Disabilities Students in Higher Education 

 
ธีระศักด์ิ  ดาแกว 

อุมาพร  ไวยารัตน 
เพ่ิมพร  สุมมาตย 

สวาง  ยุคะลัง 

 
บทคัดยอ  
 การ ส ง เ สริ ม และพัฒนา นักศึ กษาพิ กา ร ใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดมีการ
จัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ (DSS 
: Disability Support Services Center) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหบริการและสนับสนุนดานการศึกษาแกนักศึกษาพิการ 
เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับขาวสารเขารวมกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัย มีแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถ
ปรับตัวในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนได โดย
มีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนากับนักศึกษาพิการให
ประสบความสําเร็จ คือ 1. หลักในการทํางานกับนักศึกษา
พิการ เปนการสรางความเขาใจทั้งผูปฏิบัติและนักศึกษา
พิการ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ไดรับโอกาสเทาเทียบกับ
บุคคลอ่ืน 2. การจัดการ เ รียนการสอนตามแนวคิด 
Universal design 3. สงเสริมทักษะการบริหารจัดการ
ตนเองของนักศึกษาพิการ ใหมีทักษะพัฒนาตนเองจน
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักศึกษาพิการ (DSS : Disability Support Services 
Center) ไดจัดโครงการเพื่อใหนักศึกษาพิการไดมีโอกาส
เรียนรูบทบาท หนาที่ ตลอดจนทักษะที่ จําเปนสําหรับ
การศึกษาเลาเรียนและการใชชี วิตไดอยางเทาเทียมกับ
นักศึกษาปกต ิ
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 The support and development of 
disabled students in higher education at Roi–et 
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and support the education of students with 
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assess information, and  to participate university 
activities.  In addition, DSS also helps students 
with their learning style adaptation and with lives 
with others.  The guidelines for promoting and 

developing disability students’ attainment 
consisted of: 1) the principle of understanding 
both practitioners and disabled students based on 
moral, ethics, and equality.  2) Following the 
university policy by using universal design. 3) 
Promoting disabilities students executive function 
strategies for their accomplishment. There were 
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บทนํา             
 ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ ผู พิ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ . 
2551 ไดมีการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงรับคน
พิการเขาศึกษาตามความเหมาะสม สถาบันใดปฏิเสธใหถือ
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมมีความเปนธรรมตามกฎหมาย
กําหนด (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551.  2551) นอกจากน้ี ยังมีระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552  
ยัง กํ าหนดแนวทางปฏิบั ติ สํ าหรับ นักศึกษาพิการ ใน
ระดับอุดมศึกษาในระหวางการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี ส่ือ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษของนักศึกษาพิการแตละคน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงไดคํานึงถึงการ
พัฒนานักศึกษาพิการใหมีคุณสมบัติของบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
คุณธรรม และมีอัตลักษณทั้งดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
และดานความรูเชนเดียวกับนักศึกษาปกติในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน  เพื่อตอบสนองกฎหมายและนโยบายดานการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร เ รี ย น ร ว ม ใ น
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงไดจัดตั้งศูนย
ส ง เสริมการเ รียนรู เพื่ อพัฒนานักศึ กษาพิการ (DSS) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 
โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหบริการและสนับสนุนดาน
การศึกษาแกนักศึกษาพิการ เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับ
ขาวสาร  เขารวมกิจกรรมตางๆ มีแหลงการเรียนรูที่
เหมาะสม อีกทั้งสามารถปรับตัวในการเรียนรูและการ
ดําเนินชีวิตรวมกับผู อ่ืนได ซ่ึงในปการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาพิการทั้งหมด 13 คน โดยมีบุคคลที่ มีความ
บกพรองทางการเห็นจํานวน  8 คน บุคคลที่ มีความ
บกพรองทางรางกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพจํานวน   
3 คน  และบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินจํานวน 2 
คน  การดําเนินงานของศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (ศูนยDSS) 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 5 รายการ เปน
จํานวนเงิน 776,040 บาท ในการดําเนินโครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑประจําศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษา
พิการ โครงการจัดทําหองบันทึกเสียง โครงการผลิตหนังสือ
เสียงเพื่อคนพิการ โครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการ 
โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมนักศึกษาพิการ
และบุคลากรกอนเปดภาคเรียน และคาวัสดุสําหรับดําเนิน
กิจกรรมและใชในศูนยบริการนักศึกษาพิการ นอกจากน้ีทาง
ศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษาพิการยังไดรับ
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยใหทํากิจกรรมเสริมอ่ืน 
เชน โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาพิการ  โครงการ O&M (Orientation and 
Mobility Training) การฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด     
ดวยการทํ าความคุน เคยกับสภาพแวดลอมและการ
เคล่ือนไหวฯลฯ เพื่อใหนักศึกษาพิการไดทํากิจกรรมรวมกัน
และไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตลอดระยะเวลาใน
การศึกษา โดยยึดหลักของการทํางานรวมกับนักศึกษาพิการ 
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด Universal 
Design และการประชุมและหารือรวมกันของบุคลากร
ประจําศูนย DSS เก่ียวกับวิถีทางที่จะพัฒนานักศึกษาพิการ

ใหประสบความสําเร็จ มีนักศึกษาพิการเพียงบางสวนที่ไม
สามารถศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาได  ซ่ึงจากการ
สัมภาษณนักศึกษาพิการที่พักการเรียนและลาออก พบวา
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษามีหลายปจจัยที่
สงผลใหไมสามารถศึกษาตอภายในระยะเวลาที่กําหนด ทาง
ศูนยสงเสริมการเรียนรู ฯ จึงนําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในปการศึกษาที่ผานมารวมวางแผนการแกไขและปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยการติดตามและชวยเหลือนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยางใกลชิด การชวยเหลือพวกเขาในระยะ
เปล่ียนผานระหวางการเ รียนในระดับมัธยมศึกษา สู
อุดมศึกษา (Tinto.  1993) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเก่ียว 
กับการดูแลและชวยเหลือนักศึกษาพิการพบวานักศึกษาควร
ไดรับการสนับสนุนใหมีกระบวนการกลุมที่หลากหลายและ
โปรแกรมเพื่อสรางความตระหนักและการรับรูเก่ียวกับการ
ใชชีวิตสําหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท (James and 
other.   2009)  ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางทักษะการตัดสินใจตอ
ปจจัยตางๆที่อาจเขามากระทบซ่ึงมีผลตอการคงอยูและการ
จบการศึกษาของนักศึกษาพิการ (Belch.  2004) และให
นักศึกษาเรียนรูเรื่องราวของรุนพี่และสนทนาแลกเปล่ียน
ประสบการณกับนักศึกษาพิการรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมซ่ึงประกอบดวย
ความใสใจ (Attention) การจดจํา (Retention) การแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) และแรงจูงใจ 
(พรรณี  ช. เจนจิต.   2550) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มี
นักศึกษาพิการตนแบบที่ประสบความสําเร็จ  ไดแก นางสาว
นํ้าฝน บัวหิรัญ นักศึกษาพิการทางการเห็นของคณะครุ
ศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รอยเอ็ด ผูมีการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม มีความประพฤติดี 
และมีความสามารถพิเศษในการเขียนเรียงความ เขียนเรื่อง
ส้ัน และเขียนกลอน ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษา
พระราชทานประจําปการศึกษา 2558 ซ่ึงเปนบทพิสูจนได
วาหากนักศึกษาพิการไดรับการชวยเหลือใหรูบทบาทหนาที่
ของตนเอง สามารถรับผิดชอบตนเองตลอดจนไดรับการ
สงเสริมพัฒนาจากทุกฝายในมหาวิทยาลัย พวกเขายอมมี
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตเหมือนนักศึกษาปกต ิ
  การนําเสนอในบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความรูเก่ียวกับหลักในการทํางานกับนักศึกษาพิการ  การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Universal Design และ
การสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา
พิการ  เพื่อใหขอมูลตอผูปฏิบัติงาน อาจารย และบุคลาการ
ทางการศึกษา  ผูที่เก่ียวของและผูที่สนใจศึกษาใหมีความ

เขาใจแนวทางการทํางาน ตลอดจนการใหความชวยเหลือ
แกนักศึกษาพิการใหสามารถปรับตัวทั้งในดานวิชาการ ดาน
ชีวิตสวนตัว จนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด   
 
หลักในการทํางานกับนักศึกษาพิการ  
 ในการพัฒนาและสง เสริมนักศึกษาพิการให
สามารถศึกษาเลาเรียนและทํากิจกรรมตางไดเทาเทียมกับ
นักศึกษาปกติ จําเปนที่จะตองทราบหลักการทํางานกับ
นักศึกษาพิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.   
2558) ใหประสบความสําเร็จมีดังน้ี 1) หลักของความรู
ความเขาใจ  ผูที่จะทําหนาที่ดูแลใหการสนับสนุนนักศึกษา
พิการจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับลักษณะ
ความพิการ  ขอจํากัดในแตละมุม จุดเดน จุดดอย จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) หลัก
ของคุณธรรมจริยธรรม ผูที่จะทําหนาที่ดูแลใหบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการไดดี ควรยึดหลักการของความมี
คุณธรรมจริยธรรม กลาวคือ มีความเต็มใจ มีความ
ปรารถนาดี มีความเสียสละและอดทนในการใชความ
พยายามที่จะชวยเหลือ แนะนําใหบริการแกนักศึกษาพิการ
ไดสามารถเรียนรู และไดรับขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนประโยชน
และไดรับความสําเร็จในการศึกษา 3)  หลักของสิทธิ
มนุษยชนและความเทาเทียมกัน นักศึกษาพิการเปนบุคคลที่
มีสิทธิ มีโอกาสที่จะไดรับบริการตางๆ เชน ดานการศึกษา 
ดานการแพทย เทาเทียมกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะในดาน
การศึ กษา นักศึกษาพิการจํานวนมากมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการเขารับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาได 
ซ่ึงในการใหบริการชวยเหลืออํานวยความสะดวกกับบุคคล
กลุมน้ีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การใหโอกาส ใหสิทธิเทา
เทียมกันกับบุคคลทั่วไปจะเปนสวนชวยใหนักศึกษาพิการ
ไดรับความสําเร็จในการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองและครอบครัวและเปนประโยชนตอประเทศชาติ
ตอไป  
 ผู เขียนไดตระหนักถึงความสําคัญในหลักการ
ทํางานและใหความชวยเหลือนักศึกษาพิการ ทั้งในหลักของ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะความพิการของนักศึกษา
พิการแตละประเภท หลักของคุณธรรมจริยธรรม และหลัก
ของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงผูที่ทํางานรวมกับนักศึกษาพิการตอง
ตระหนัก เขาใจ และเคารพใหเกียรติในคุณคาของความเปน
มนุษย  แ ละ เ ป ด โ อกาส ให นั กศึ กษาพิ ก าร ได แ สด ง
ความสามารถ ตามความถนัด ความสนใจ เชื่อ ม่ันใน
ศักยภาพของนักศึกษาพิการ  

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Universal Design
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Universal 
Design (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2557ข)  
มีดังน้ี 1) ฝายบริหาร ควรตระหนักในความสําคัญของการ
จัดการศึกษาสําหรับ ผู เ รี ยนที่ มี ความแตกตาง กันใน
มหาวิทยาลัย โดยประกาศเปนนโยบายที่ชัดเจน และ
จัดระบบการบริหารจัดการและบริการสนับสนุนที่เอ้ือตอ
ผูเรียนทุกคน เชน ดานอาคารสถานที่ ทุกอาคารตองมีทาง
ลาด มีหองนํ้าที่เหมาะสมที่ นักศึกษาพิการสามารถใชได
ตนเอง (Independent Living) ซ่ึงเรื่องน้ีเปนกฎหมายอยู
แลวสําหรับส่ิงกอสรางใดๆในปจจุบันที่ตองดูแลเก่ียวกับส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ รวมถึงสภาพแวดลอม
อ่ืนๆที่เปนประโยชนไมเพียงแตคนพิการเทาน้ัน คนทั่วไปก็
รวมใชได ไดแก ปายประชาสัมพันธที่เปนตัวอักษรว่ิงใหคนหู
หนวกไดรับรูขาวสาร ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธที่ใช
เครื่องกระจายเสียงก็ชวยใหคนตาบอดไดรับรูเรื่องราวไป
พรอมกัน และเทคโนโลยีทุกจุดที่ใหบริการนักศึกษาทุกคน
ควรติดตั้งโปรแกรมเ สียง ( JAWS) ใหนักศึกษาตาบอด
สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดวย เปนตน 2) ฝาย
สนับสนุนการจัดการศึกษา ไดแก หนวยงานบริการตาง ๆ
ใหแกนักศึกษา เชน กองบริหารการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา สํานักวิทยบรกิาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
ตองมีความตระหนักเชนกันวาตองใหบริการแกนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหลายประเภท รวมทั้งนักศึกษาพิการดวย 
หนวยงานเหลาน้ีตองเตรียมบุคลากรใหพรอมใหบริการ 
อยางนอยตองมีคนในองคกรสามารถใชภาษามือได หรือไมก็
ตองใชส่ือทางสายตาใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ
เม่ือเขารับบริการ แทนการใชภาษามือส่ือสารได 3) ฝาย
ผูสอน เปนกลุมที่ มีความสําคัญมากตอการเรียนรูของ
นักศึกษา อาจารยทุกคนตองตระหนักและยอมรับเสมอวา
เรามีหนาที่สอนนักศึกษาที่มีความแตกตางกันทุกหองและ
ทุกรายวิชาไมวาจะมีความพิการหรือไมก็ตาม นักศึกษาปกติ
ทั่วไปก็มีความแตกตางในความสามารถและลักษณะนิสัย 
ดังน้ันการคํานึงถึง Universal Design จึงเปนส่ิงจําเปน โดย
กอนอ่ืนอาจารยตองทําความรูจักนักศึกษาที่จะสอนใหทั่วถึง 
ดูวามีนักศึกษาพิการในหองเรียนไหม หรือมีใครที่มีความ
ตองการพิเศษทางการศึกษา เชน ทํางานชา เรียนรูชา มี
ความสนใจส้ัน เปนตน และที่ สําคัญตองสังเกตลีลาการ
เรียนรู (Learning Style) ของนักศึกษา คือ นักศึกษาบาง
คนสามารถเรียนรูไดดีจากการฟงบรรยาย บางคนจะเขาใจ
ไดดีตองมีรูปภาพประกอบหรือใชส่ือตัวอยางแสดงใหเห็น
หรือบางคนตองลงมือปฏิบัติ ฯลฯ เม่ือรูจักนักศึกษาแลว
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงไดคํานึงถึงการ
พัฒนานักศึกษาพิการใหมีคุณสมบัติของบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
คุณธรรม และมีอัตลักษณทั้งดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
และดานความรูเชนเดียวกับนักศึกษาปกติในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน  เพื่อตอบสนองกฎหมายและนโยบายดานการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร เ รี ย น ร ว ม ใ น
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงไดจัดตั้งศูนย
ส ง เสริมการเ รียนรู เพื่ อพัฒนานักศึ กษาพิการ (DSS) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 
โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหบริการและสนับสนุนดาน
การศึกษาแกนักศึกษาพิการ เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับ
ขาวสาร  เขารวมกิจกรรมตางๆ มีแหลงการเรียนรูที่
เหมาะสม อีกทั้งสามารถปรับตัวในการเรียนรูและการ
ดําเนินชีวิตรวมกับผู อ่ืนได ซ่ึงในปการศึกษา 2559 มี
นักศึกษาพิการทั้งหมด 13 คน โดยมีบุคคลที่ มีความ
บกพรองทางการเห็นจํานวน  8 คน บุคคลที่ มีความ
บกพรองทางรางกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพจํานวน   
3 คน  และบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินจํานวน 2 
คน  การดําเนินงานของศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (ศูนยDSS) 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในปการศึกษา 2558 ทั้งหมด 5 รายการ เปน
จํานวนเงิน 776,040 บาท ในการดําเนินโครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑประจําศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษา
พิการ โครงการจัดทําหองบันทึกเสียง โครงการผลิตหนังสือ
เสียงเพื่อคนพิการ โครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนพิการ 
โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมนักศึกษาพิการ
และบุคลากรกอนเปดภาคเรียน และคาวัสดุสําหรับดําเนิน
กิจกรรมและใชในศูนยบริการนักศึกษาพิการ นอกจากน้ีทาง
ศูนยสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนานักศึกษาพิการยังไดรับ
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยใหทํากิจกรรมเสริมอ่ืน 
เชน โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาพิการ  โครงการ O&M (Orientation and 
Mobility Training) การฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอด     
ดวยการทํ าความคุน เคยกับสภาพแวดลอมและการ
เคล่ือนไหวฯลฯ เพื่อใหนักศึกษาพิการไดทํากิจกรรมรวมกัน
และไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตลอดระยะเวลาใน
การศึกษา โดยยึดหลักของการทํางานรวมกับนักศึกษาพิการ 
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามแนวคิด Universal 
Design และการประชุมและหารือรวมกันของบุคลากร
ประจําศูนย DSS เก่ียวกับวิถีทางที่จะพัฒนานักศึกษาพิการ

ใหประสบความสําเร็จ มีนักศึกษาพิการเพียงบางสวนที่ไม
สามารถศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาได  ซ่ึงจากการ
สัมภาษณนักศึกษาพิการที่พักการเรียนและลาออก พบวา
ปญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษามีหลายปจจัยที่
สงผลใหไมสามารถศึกษาตอภายในระยะเวลาที่กําหนด ทาง
ศูนยสงเสริมการเรียนรู ฯ จึงนําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในปการศึกษาที่ผานมารวมวางแผนการแกไขและปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยการติดตามและชวยเหลือนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยางใกลชิด การชวยเหลือพวกเขาในระยะ
เปล่ียนผานระหวางการเ รียนในระดับมัธยมศึกษา สู
อุดมศึกษา (Tinto.  1993) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเก่ียว 
กับการดูแลและชวยเหลือนักศึกษาพิการพบวานักศึกษาควร
ไดรับการสนับสนุนใหมีกระบวนการกลุมที่หลากหลายและ
โปรแกรมเพื่อสรางความตระหนักและการรับรูเก่ียวกับการ
ใชชีวิตสําหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท (James and 
other.   2009)  ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางทักษะการตัดสินใจตอ
ปจจัยตางๆที่อาจเขามากระทบซ่ึงมีผลตอการคงอยูและการ
จบการศึกษาของนักศึกษาพิการ (Belch.  2004) และให
นักศึกษาเรียนรูเรื่องราวของรุนพี่และสนทนาแลกเปล่ียน
ประสบการณกับนักศึกษาพิการรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมซ่ึงประกอบดวย
ความใสใจ (Attention) การจดจํา (Retention) การแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) และแรงจูงใจ 
(พรรณี  ช. เจนจิต.   2550) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มี
นักศึกษาพิการตนแบบที่ประสบความสําเร็จ  ไดแก นางสาว
นํ้าฝน บัวหิรัญ นักศึกษาพิการทางการเห็นของคณะครุ
ศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รอยเอ็ด ผูมีการเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม มีความประพฤติดี 
และมีความสามารถพิเศษในการเขียนเรียงความ เขียนเรื่อง
ส้ัน และเขียนกลอน ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษา
พระราชทานประจําปการศึกษา 2558 ซ่ึงเปนบทพิสูจนได
วาหากนักศึกษาพิการไดรับการชวยเหลือใหรูบทบาทหนาที่
ของตนเอง สามารถรับผิดชอบตนเองตลอดจนไดรับการ
สงเสริมพัฒนาจากทุกฝายในมหาวิทยาลัย พวกเขายอมมี
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตเหมือนนักศึกษาปกต ิ
  การนําเสนอในบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความรูเก่ียวกับหลักในการทํางานกับนักศึกษาพิการ  การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Universal Design และ
การสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา
พิการ  เพื่อใหขอมูลตอผูปฏิบัติงาน อาจารย และบุคลาการ
ทางการศึกษา  ผูที่เก่ียวของและผูที่สนใจศึกษาใหมีความ

เขาใจแนวทางการทํางาน ตลอดจนการใหความชวยเหลือ
แกนักศึกษาพิการใหสามารถปรับตัวทั้งในดานวิชาการ ดาน
ชีวิตสวนตัว จนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด   
 
หลักในการทํางานกับนักศึกษาพิการ  
 ในการพัฒนาและสง เสริมนักศึกษาพิการให
สามารถศึกษาเลาเรียนและทํากิจกรรมตางไดเทาเทียมกับ
นักศึกษาปกติ จําเปนที่จะตองทราบหลักการทํางานกับ
นักศึกษาพิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.   
2558) ใหประสบความสําเร็จมีดังน้ี 1) หลักของความรู
ความเขาใจ  ผูที่จะทําหนาที่ดูแลใหการสนับสนุนนักศึกษา
พิการจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับลักษณะ
ความพิการ  ขอจํากัดในแตละมุม จุดเดน จุดดอย จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) หลัก
ของคุณธรรมจริยธรรม ผูที่จะทําหนาที่ดูแลใหบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการไดดี ควรยึดหลักการของความมี
คุณธรรมจริยธรรม กลาวคือ มีความเต็มใจ มีความ
ปรารถนาดี มีความเสียสละและอดทนในการใชความ
พยายามที่จะชวยเหลือ แนะนําใหบริการแกนักศึกษาพิการ
ไดสามารถเรียนรู และไดรับขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนประโยชน
และไดรับความสําเร็จในการศึกษา 3)  หลักของสิทธิ
มนุษยชนและความเทาเทียมกัน นักศึกษาพิการเปนบุคคลที่
มีสิทธิ มีโอกาสที่จะไดรับบริการตางๆ เชน ดานการศึกษา 
ดานการแพทย เทาเทียมกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะในดาน
การศึ กษา นักศึกษาพิการจํานวนมากมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการเขารับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาได 
ซ่ึงในการใหบริการชวยเหลืออํานวยความสะดวกกับบุคคล
กลุมน้ีจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การใหโอกาส ใหสิทธิเทา
เทียมกันกับบุคคลทั่วไปจะเปนสวนชวยใหนักศึกษาพิการ
ไดรับความสําเร็จในการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองและครอบครัวและเปนประโยชนตอประเทศชาติ
ตอไป  
 ผู เขียนไดตระหนักถึงความสําคัญในหลักการ
ทํางานและใหความชวยเหลือนักศึกษาพิการ ทั้งในหลักของ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะความพิการของนักศึกษา
พิการแตละประเภท หลักของคุณธรรมจริยธรรม และหลัก
ของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงผูที่ทํางานรวมกับนักศึกษาพิการตอง
ตระหนัก เขาใจ และเคารพใหเกียรติในคุณคาของความเปน
มนุษย  แ ละ เ ป ด โ อกาส ให นั กศึ กษาพิ ก าร ได แ สด ง
ความสามารถ ตามความถนัด ความสนใจ เชื่อ ม่ันใน
ศักยภาพของนักศึกษาพิการ  

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Universal Design
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Universal 
Design (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2557ข)  
มีดังน้ี 1) ฝายบริหาร ควรตระหนักในความสําคัญของการ
จัดการศึกษาสําหรับ ผู เ รี ยนที่ มี ความแตกตาง กันใน
มหาวิทยาลัย โดยประกาศเปนนโยบายที่ชัดเจน และ
จัดระบบการบริหารจัดการและบริการสนับสนุนที่เอ้ือตอ
ผูเรียนทุกคน เชน ดานอาคารสถานที่ ทุกอาคารตองมีทาง
ลาด มีหองนํ้าที่เหมาะสมที่ นักศึกษาพิการสามารถใชได
ตนเอง (Independent Living) ซ่ึงเรื่องน้ีเปนกฎหมายอยู
แลวสําหรับส่ิงกอสรางใดๆในปจจุบันที่ตองดูแลเก่ียวกับส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ รวมถึงสภาพแวดลอม
อ่ืนๆที่เปนประโยชนไมเพียงแตคนพิการเทาน้ัน คนทั่วไปก็
รวมใชได ไดแก ปายประชาสัมพันธที่เปนตัวอักษรว่ิงใหคนหู
หนวกไดรับรูขาวสาร ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธที่ใช
เครื่องกระจายเสียงก็ชวยใหคนตาบอดไดรับรูเรื่องราวไป
พรอมกัน และเทคโนโลยีทุกจุดที่ใหบริการนักศึกษาทุกคน
ควรติดตั้งโปรแกรมเ สียง ( JAWS) ใหนักศึกษาตาบอด
สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดวย เปนตน 2) ฝาย
สนับสนุนการจัดการศึกษา ไดแก หนวยงานบริการตาง ๆ
ใหแกนักศึกษา เชน กองบริหารการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา สํานักวิทยบรกิาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
ตองมีความตระหนักเชนกันวาตองใหบริการแกนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหลายประเภท รวมทั้งนักศึกษาพิการดวย 
หนวยงานเหลาน้ีตองเตรียมบุคลากรใหพรอมใหบริการ 
อยางนอยตองมีคนในองคกรสามารถใชภาษามือได หรือไมก็
ตองใชส่ือทางสายตาใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ
เม่ือเขารับบริการ แทนการใชภาษามือส่ือสารได 3) ฝาย
ผูสอน เปนกลุมที่ มีความสําคัญมากตอการเรียนรูของ
นักศึกษา อาจารยทุกคนตองตระหนักและยอมรับเสมอวา
เรามีหนาที่สอนนักศึกษาที่มีความแตกตางกันทุกหองและ
ทุกรายวิชาไมวาจะมีความพิการหรือไมก็ตาม นักศึกษาปกติ
ทั่วไปก็มีความแตกตางในความสามารถและลักษณะนิสัย 
ดังน้ันการคํานึงถึง Universal Design จึงเปนส่ิงจําเปน โดย
กอนอ่ืนอาจารยตองทําความรูจักนักศึกษาที่จะสอนใหทั่วถึง 
ดูวามีนักศึกษาพิการในหองเรียนไหม หรือมีใครที่มีความ
ตองการพิเศษทางการศึกษา เชน ทํางานชา เรียนรูชา มี
ความสนใจส้ัน เปนตน และที่ สําคัญตองสังเกตลีลาการ
เรียนรู (Learning Style) ของนักศึกษา คือ นักศึกษาบาง
คนสามารถเรียนรูไดดีจากการฟงบรรยาย บางคนจะเขาใจ
ไดดีตองมีรูปภาพประกอบหรือใชส่ือตัวอยางแสดงใหเห็น
หรือบางคนตองลงมือปฏิบัติ ฯลฯ เม่ือรูจักนักศึกษาแลว
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อาจารยจะไดเตรียมแบบการสอน (Teaching Style) ไดถูก
แบบการสอนมีหลายแบบ เพื่อใหเหมาะกับนักศึกษาหลาย
ประเภท เชน ในบางเน้ือหาอาจเปนการบรรยาย บางเน้ือหา
อาจใหลงไปเก็บขอมูลตามแหลงเรียนรูตางแลวมานําเสนอ  
อภิปรายรวมกัน เปนตน การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรมี
ความชัดเจนวาผูสอนตองการใหผูเรียนไดอะไร โดยวิธีใด
และคาดหวังอยางไร ควรเปดโอกาสใหผูเรียนเสนอแนะใน
ส่ิงที่ตองการอยากรูเพิ่มเติม หรือปรับกิจกรรมบางสวนใน
รายวิชาน้ันไดดวย นอกจากน้ันการจัดทําส่ือการสอนควร
คํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมวาจะเปนนักศึกษาปกติหรือพิการ 
เชน จัดทําวิดีโอเทปหรือเพาเวอรพอยทประกอบเสียงและ
ตัวหนังสือกํากับ เปนตน ฝายผูสอนอีกกลุมหน่ึง ทําหนาที่
สอนพรอมกับเปนอาจารยที่ปรึกษาในขณะเดียวกัน ก็ยิ่งมี
ความสําคัญเปนทวีคูณ อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาจบ
การศึกษาไปพรอมกับการเปนคนดีของสังคม เม่ือไดเปน
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาหองใดหองหน่ึง กิจกรรมการให
การปรึกษาตองคํานึงถึงความหลากหลายแตกตางกันของ
นักศึกษาในที่ปรึกษาเสมอบางคนอาจตองการการปรึกษา
เปนสวนตัวหลังจากทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนทั้งหอง จึง
เปนความทาทายของอาจารยที่ปรึกษาที่จะชวยเหลือ
นักศึกษาไดใกลชิดเปนรายบุคคล 4) ฝายสนับสนุนการ
เรียนรูนักศึกษาพิการ (Disability Support Service : 
DSS) ตองทําหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษาพิการได
เขาถึงความรูใหมากที่สุด เชน การชวยใหนักศึกษาหูหนวก
ไดเรียนรูในรายวิชาตางที่อาจารยสอนโดยผานลามภาษามือ 
หรือการชวยเหลือนักศึกษาตาบอดดวยการอานหนังสือลง
เทปใหนักศึกษา บริการพริ้นทขอสอบเปนอักษรเบรลลให
อาจารยผูสอน และบริการคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม 
JAWS ใหนักศึกษาตาบอดเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได 
เ ป น ต น  ใ น ง า น ด า น บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดบริการและงบประมาณ
สนับสนุนขึ้นอยูกับบริบทของแตละมหาวิทยาลัย ขาดแคลน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรมีไมเพียงพอตอ
ความตองการของงานแตละงานในการบริการนักศึกษา
พิการ การบริการจึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่
เ ก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ( อิสริยาภรณ        
วานิชพิพัฒน.  2558) 
 การชวยเหลือนักศึกษาพิการตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายในมหาวิทยาลัย  เริ่มจากฝายบริหารตอง
มีนโยบายที่ชัดเจน ฝายสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝาย
ผูสอนทั้งอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา และฝาย

สนับสนุนการเรียนรูนักศึกษาพิการ จะเห็นวาทุกฝายตอง
ทํางานประสานกันอยางเปนระบบ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกันนโยบายของฝายบริหารควรมีความชัดเจนและเปด
กวางสําหรับนักศึกษาพกิารเพื่อใหสัมพันธกับการเรียนรูตาม
แนวคิด Universal Design อาจารยผูสอนจําเปนตองเขาใจ
ผูเรียน และรูสึกยินดีที่ไดใหโอกาสในการชวยเหลือนักศึกษา
พิการ และฝายสนับสนุนการเรียนรูนักศึกษาพิการควรมีการ
เตรียมในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูของนักศึกษา 
 
การสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา
พิการ  
  การศึกษาวิถีทางที่จะพัฒนานักศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ ดวยการสงเสริมทักษะการบริหารและจัดการ
ตนเองของนักศึกษาพิการ มีดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา.  2557)  1) สนับสนุนให นักศึกษามีทักษะ
ความสามารถที่จะบอกแกผู อ่ืนไดวาตนมีความจําเปนที่
จะตองไดรับความชวยเหลืออะไรบาง (Self Advocated)  
คือ ตัวอยางเชน นักศึกษาหูหนวกแจงใหอาจารยผูสอน
ทราบ อาจารยผูสอนจะไดจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ดวยวิธีที่ เหมาะสม เชน ใหนักศึกษามาน่ังแถวหนาเพื่อ
สะดวกในการอานริมฝปาก จัดหาลามภาษามือ และแยก
การสอบเม่ือมีการสอบฟงภาษา เปนตน 2) สนับสนุนให
นักศึกษามีทักษะในการใช ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง 3) สนับสนุนนักศึกษาใหมีการพัฒนาตนเอง
จนประสบความสําเร็จ ดวยการสอนฝกฝนส่ิงเหลาน้ี การ
จัดการและการบริหารเวลา (Time management) การ
สอนใหรูจักกลยุทธในการอาน เขียน และการทําขอสอบ 
(Strategies for Reading, Writing, and Test) การจด
บันทึก (Taking Strategies for Note–taking) กลยุทธใน
การใหความจดจออยูกับงานที่ทําหรืองานที่ยุงยากซับซอน
ขึ้น (Strategies for Staying Focus on a Task Strategies 
to Encourage Metacognition) กลยุทธในการสนับสนุน
ให นักศึกษาใชอภิปญญา (Metacognition) การกํากับ
ตนเองในการเรียนรูหมายถึงพฤติกรรมของผูเรียนในการ
ตั้งเปาหมายใชกลวิธีในการสังเกต จัดการและควบคุมการ
กระทําของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและการรูคิดในการ
เรียนรู ประกอบดวยกลวิธีทางปญญาและอภิปญญาและ
กลวิธีการจัดการแหลงเรียนรู (สาลินี  จงใจสุรธรรม.  2558) 
  ในการสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของ
นักศึกษาพิการ ทักษะที่จําเปนที่ควรสงเสริม คือ ทักษะ
ความสามารถที่จะบอกแกผูอ่ืนวาตนมีความจําเปนที่จะตอง

ไดรับความชวยเหลืออะไรบาง ทักษะการใชความสามารถใน
การบริหารและจัดการตนเอง และสนับสนุนใหนักศึกษามี
การพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ  หากศูนย DSS 
ของแตละมหาวิทยาลัย มีการสอดแทรกทักษะดังกลาวใน
การทํางานกับนักศึกษาพิการ เพื่อเปนการสรางความ
ตระหนักใหนักศึกษาไดพิจารณาถึงความสําคัญในการรับรู
และเขาใจตนเอง ตลอดจนวางแผนเก่ียวกับเปาหมายชีวิต 
จะเปนประโยชนมากสําหรับการวางแนวทางเพื่อพัฒนา
ตนเอง สําหรับนักศึกษา  เปนการเตรียมความพรอมสูการ
สําเร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 

บทสรุป 
 เ ม่ือสถาบันอุดมศึกษาเปดรับนักศึกษาพิการ 
บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงตองตระหนักถึงการทํางาน
รวมกันในทุกภาคสวน มีกระบวนการทํางานและใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาพิการ โดยนําแนวทางทั้ง 3 แนวทาง
ไดแก หลักในการทํางานกับนักศึกษาพิการ การจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิด Universal design และการสงเสริม
ทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาไปปรับใช 
รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหแนวทางการสงเสริมพัฒนา
นักศึกษาพิการ ไดรับการทบทวน ปรับเป ล่ียนอยาง
เหมาะสมที่ สุดตามบริบทของยุคสมัย ทั้ง น้ีเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางเอ้ือประโยชนใหกับนักศึกษาพิการใน
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด 
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อาจารยจะไดเตรียมแบบการสอน (Teaching Style) ไดถูก
แบบการสอนมีหลายแบบ เพื่อใหเหมาะกับนักศึกษาหลาย
ประเภท เชน ในบางเน้ือหาอาจเปนการบรรยาย บางเน้ือหา
อาจใหลงไปเก็บขอมูลตามแหลงเรียนรูตางแลวมานําเสนอ  
อภิปรายรวมกัน เปนตน การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรมี
ความชัดเจนวาผูสอนตองการใหผูเรียนไดอะไร โดยวิธีใด
และคาดหวังอยางไร ควรเปดโอกาสใหผูเรียนเสนอแนะใน
ส่ิงที่ตองการอยากรูเพิ่มเติม หรือปรับกิจกรรมบางสวนใน
รายวิชาน้ันไดดวย นอกจากน้ันการจัดทําส่ือการสอนควร
คํานึงถึงผูเรียนทุกคน ไมวาจะเปนนักศึกษาปกติหรือพิการ 
เชน จัดทําวิดีโอเทปหรือเพาเวอรพอยทประกอบเสียงและ
ตัวหนังสือกํากับ เปนตน ฝายผูสอนอีกกลุมหน่ึง ทําหนาที่
สอนพรอมกับเปนอาจารยที่ปรึกษาในขณะเดียวกัน ก็ยิ่งมี
ความสําคัญเปนทวีคูณ อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาจบ
การศึกษาไปพรอมกับการเปนคนดีของสังคม เม่ือไดเปน
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาหองใดหองหน่ึง กิจกรรมการให
การปรึกษาตองคํานึงถึงความหลากหลายแตกตางกันของ
นักศึกษาในที่ปรึกษาเสมอบางคนอาจตองการการปรึกษา
เปนสวนตัวหลังจากทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนทั้งหอง จึง
เปนความทาทายของอาจารยที่ปรึกษาที่จะชวยเหลือ
นักศึกษาไดใกลชิดเปนรายบุคคล 4) ฝายสนับสนุนการ
เรียนรูนักศึกษาพิการ (Disability Support Service : 
DSS) ตองทําหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษาพิการได
เขาถึงความรูใหมากที่สุด เชน การชวยใหนักศึกษาหูหนวก
ไดเรียนรูในรายวิชาตางที่อาจารยสอนโดยผานลามภาษามือ 
หรือการชวยเหลือนักศึกษาตาบอดดวยการอานหนังสือลง
เทปใหนักศึกษา บริการพริ้นทขอสอบเปนอักษรเบรลลให
อาจารยผูสอน และบริการคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม 
JAWS ใหนักศึกษาตาบอดเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได 
เ ป น ต น  ใ น ง า น ด า น บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดบริการและงบประมาณ
สนับสนุนขึ้นอยูกับบริบทของแตละมหาวิทยาลัย ขาดแคลน
บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรมีไมเพียงพอตอ
ความตองการของงานแตละงานในการบริการนักศึกษา
พิการ การบริการจึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่
เ ก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ( อิสริยาภรณ        
วานิชพิพัฒน.  2558) 
 การชวยเหลือนักศึกษาพิการตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายในมหาวิทยาลัย  เริ่มจากฝายบริหารตอง
มีนโยบายที่ชัดเจน ฝายสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝาย
ผูสอนทั้งอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา และฝาย

สนับสนุนการเรียนรูนักศึกษาพิการ จะเห็นวาทุกฝายตอง
ทํางานประสานกันอยางเปนระบบ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกันนโยบายของฝายบริหารควรมีความชัดเจนและเปด
กวางสําหรับนักศึกษาพกิารเพื่อใหสัมพันธกับการเรียนรูตาม
แนวคิด Universal Design อาจารยผูสอนจําเปนตองเขาใจ
ผูเรียน และรูสึกยินดีที่ไดใหโอกาสในการชวยเหลือนักศึกษา
พิการ และฝายสนับสนุนการเรียนรูนักศึกษาพิการควรมีการ
เตรียมในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูของนักศึกษา 
 
การสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษา
พิการ  
  การศึกษาวิถีทางที่จะพัฒนานักศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ ดวยการสงเสริมทักษะการบริหารและจัดการ
ตนเองของนักศึกษาพิการ มีดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา.  2557)  1) สนับสนุนให นักศึกษามีทักษะ
ความสามารถที่จะบอกแกผู อ่ืนไดวาตนมีความจําเปนที่
จะตองไดรับความชวยเหลืออะไรบาง (Self Advocated)  
คือ ตัวอยางเชน นักศึกษาหูหนวกแจงใหอาจารยผูสอน
ทราบ อาจารยผูสอนจะไดจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ดวยวิธีที่ เหมาะสม เชน ใหนักศึกษามาน่ังแถวหนาเพื่อ
สะดวกในการอานริมฝปาก จัดหาลามภาษามือ และแยก
การสอบเม่ือมีการสอบฟงภาษา เปนตน 2) สนับสนุนให
นักศึกษามีทักษะในการใช ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง 3) สนับสนุนนักศึกษาใหมีการพัฒนาตนเอง
จนประสบความสําเร็จ ดวยการสอนฝกฝนส่ิงเหลาน้ี การ
จัดการและการบริหารเวลา (Time management) การ
สอนใหรูจักกลยุทธในการอาน เขียน และการทําขอสอบ 
(Strategies for Reading, Writing, and Test) การจด
บันทึก (Taking Strategies for Note–taking) กลยุทธใน
การใหความจดจออยูกับงานที่ทําหรืองานที่ยุงยากซับซอน
ขึ้น (Strategies for Staying Focus on a Task Strategies 
to Encourage Metacognition) กลยุทธในการสนับสนุน
ให นักศึกษาใชอภิปญญา (Metacognition) การกํากับ
ตนเองในการเรียนรูหมายถึงพฤติกรรมของผูเรียนในการ
ตั้งเปาหมายใชกลวิธีในการสังเกต จัดการและควบคุมการ
กระทําของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและการรูคิดในการ
เรียนรู ประกอบดวยกลวิธีทางปญญาและอภิปญญาและ
กลวิธีการจัดการแหลงเรียนรู (สาลินี  จงใจสุรธรรม.  2558) 
  ในการสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของ
นักศึกษาพิการ ทักษะที่จําเปนที่ควรสงเสริม คือ ทักษะ
ความสามารถที่จะบอกแกผูอ่ืนวาตนมีความจําเปนที่จะตอง

ไดรับความชวยเหลืออะไรบาง ทักษะการใชความสามารถใน
การบริหารและจัดการตนเอง และสนับสนุนใหนักศึกษามี
การพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ  หากศูนย DSS 
ของแตละมหาวิทยาลัย มีการสอดแทรกทักษะดังกลาวใน
การทํางานกับนักศึกษาพิการ เพื่อเปนการสรางความ
ตระหนักใหนักศึกษาไดพิจารณาถึงความสําคัญในการรับรู
และเขาใจตนเอง ตลอดจนวางแผนเก่ียวกับเปาหมายชีวิต 
จะเปนประโยชนมากสําหรับการวางแนวทางเพื่อพัฒนา
ตนเอง สําหรับนักศึกษา  เปนการเตรียมความพรอมสูการ
สําเร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 

บทสรุป 
 เ ม่ือสถาบันอุดมศึกษาเปดรับนักศึกษาพิการ 
บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงตองตระหนักถึงการทํางาน
รวมกันในทุกภาคสวน มีกระบวนการทํางานและใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาพิการ โดยนําแนวทางทั้ง 3 แนวทาง
ไดแก หลักในการทํางานกับนักศึกษาพิการ การจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิด Universal design และการสงเสริม
ทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาไปปรับใช 
รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหแนวทางการสงเสริมพัฒนา
นักศึกษาพิการ ไดรับการทบทวน ปรับเป ล่ียนอยาง
เหมาะสมที่ สุดตามบริบทของยุคสมัย ทั้ง น้ีเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางเอ้ือประโยชนใหกับนักศึกษาพิการใน
ระดับอุดมศึกษามากที่สุด 
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Prediction Model of Learning Style on Undergraduate Students  
by Data Mining Techniques 

 
ดร.นงเยาว  ในอรุณ* 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการ
เรียนรูแบบ VARK และสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบ
การเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูล ประชากรที่ในการวิจัยเปนนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และใชวิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น เปนนักศึกษาที่ศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,635 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามของ Fleming และสราง
แบบจําลองการทํานายรูปแบบการเรียนรูดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล 4 เทคนิค คือ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม       
นาอีฟเบย เค–เนียรเรสเนเบอร และตนไมตัดสินใจ แลวทํา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานาย ผลการวิจัย พบวา 
แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมใหคา
ประสิทธิภาพ ในการทํานายการเรียนรูไดดีที่ สุดเทากับ 
96.263% รองลงมา คือ ตนไมตัดสินใจเทากับ 94.523%  
เค–เนียรเรสเนเบอรเทากับ 92.139% และนาอีฟเบยเทากับ 
91.688% ตามลําดับ จากผลการวิจัยน้ีสามารถนําเทคนิคที่
เหมาะสมที่สุดไปใชในการพัฒนาระบบการทํานาย เพื่อ
พัฒนาการ เ รี ยนรู ของ นักศึ กษาตามความถนัดและ
ความสามารถใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 
ABSTRACT  
 This research aimed to study the VARK 
learning model and predict learning model of 
undergraduates using data mining techniques.  
The population in this study was regular 
undergraduate students of Nakhon Sawan 
Rajabhat University. The sample was selected 
using a stratified random sampling, consisted of 
1,635 students who were enrolled in the second 
semester of 2015. Fleming questionnaires were 
used to collect the research data. Four well 
known data mining techniques; Artificial Neural 

Networks, Naïve Bayes, K–Nearest Neighbors and 
Decision Trees, were used to construct prediction, 
and compare performance. The results revealed 
that the best model with the highest accuracy was 
Artificial Neural Networks (96.263%), followed by 
the Decision Tree (94.523%), K–Nearest Neighbors 
(92.139%) and Naïve Bayes (91.688%), respectively. 
The results can be used to develop the most 
appropriate technique to effectively predict the 
learning of students according to aptitude and 
abilities. 
  
คําสําคัญ   : รูปแบบการเรียนรู, เหมืองขอมูล, โครงขาย                
     ประสาทเทียม      
Keywords : Learning Style, Data Mining, Artificial  
    Neural Network  
  
บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบการเรียนรู การเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพน้ันผูเรียนจะตองใชทักษะทางการคิด และ
กระบวนการคิดเปนเครื่องมือในการสรางองคความรูใหมๆ 
ผูสอนจําเปนตองมีความเขาใจและตระหนักถึงรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน รูปแบบการเรียนรู (Learning Style) เปน
วิธีที่ผูเรียนแตละคนมีความถนัดในการรับรูขอมูล หรือมีการ
เรียนรูไดดีที่สุดดวยการใชประสาทสัมผัส การทราบรูปแบบ
ของผูเรียนวามีความถนัดใชประสาทสัมผัสสวนใดในการ
เรียนรูที่ไดผลมากที่สุด จะทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือจัดสภาพแวดลอมในการเรียนได
อยางเหมาะสม ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและ
นําเสนอรูปแบบการเรียนรูไวหลากหลาย เชน รูปแบบการ
เรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb (1984) เปนการจําแนก 
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แบบการเรียนตามลักษณะการรับรูและการประมวลผล
สารสนเทศ รูปแบบการเรียนรูของ Felder (1993) ได
ทําการศึกษาการเรียนรูของนักศึกษาโดยพิจารณาการ
ออกแบบการเรียนออกเปนมิติตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการ
เรียนรูแบบ VARK (Fleming. 1995) เปนรูปแบบการเรียนรู
เพื่อจําแนกบุคคลโดยพิจารณาจากประสาทสัมผัสที่รับขอมูล 
4 แบบ ไดแก การเรียนรูดวยการปฏิบัติ (Kinesthetic : K) 
การเรียนรูดวยการอานหรือเขียน (Read/Write : R) การ
เรียนรูดวยการมองเปนรูปภาพ (Visual : V) และการเรียนรู
ดวยการฟง (Aural : A)  
 ในปจจุบันไดกาวเขาไปสูยุคที่ขอมูลมหาศาล   
(Big Data) ในแตละวันมีขอมูลเกิดขึ้นมากมาย เชน ขอมูล
บนสังคมออนไลน Facebook หรือ Twitter  ขอมูลการซ้ือ
ขายสินคาในซุปเปอรมารเกต ขอมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษา และขอมูลตางๆ ที่อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
เปนตน เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดเราจําเปนตองนํา
ขอมูลมหาศาลเหลาน้ีมาทําการวิเคราะห (Analyze) โดย
เทคนิคหน่ึงที่ไดรับการนิยมอยางสูงในปจจุบัน คือ เทคนิค
เหมืองขอมูล (Data Mining) ซ่ึงเปนเทคนิคในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อคนหารูปแบบ (Patterns) หรือ กฎ (Rules) ที่
เกิดขึ้นในฐานขอมูลขนาดใหญ (Linoff & Berry.  2011) 
และเปนกระบวนการดึงขาวสารที่นาสนใจ และมีประโยชน
แตไมเคยรูมากอนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Han & 
Kamber.  2006) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยการทํา
เหมืองขอมูลมีสองประเภท ไดแก แบบแรกเปนเทคนิคการ
เรียนรูแบบ Unsupervised learning เปนเทคนิคที่เนนการ
พิ จ า ร ณ าข อ มู ล เ ป น ห ลั ก  โ ด ยพิ จ า ร ณ าข อ มู ลที่ มี
ความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เทคนิคแบบน้ี
ไดแก เทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ (Association 
rule) และการแบงกลุมขอมูล (Clustering) และแบบที่สอง
เปนเทคนิคการเรียนรูแบบ Supervised Learning แบบน้ี
จะเนนการเรียนรูจากขอมูลที่มีอยูแลวเพื่อนํามาสรางโมเดล
สําหรับทํานายหรือคาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โมเดลในที่น้ีอาจจะเปนสมการทางคณิตศาสตรหรือกฎตางๆ 
เทคนิคแบบ น้ี ได แก  เทค นิคการประมาณค าข อมูล 
(Regression) และเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล 
(Classification) วิธีน้ียังแบงออกเปนเทคนิคยอยๆ คือ 
โครงขายประสาทเทียม นาอีฟเบย เค–เนียรเรสเนเบอร 
และตนไมตัดสินใจ เปนตน (เอกสิทธ์ิ  พัชรวงศศักดา.  
2557) 

 จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ยังไมตอบสนองความตองการของผูเรียน
แตละคนได เน่ืองจากปญหาผูเรียนแตละคนมีความถนัด
และความสามารถแตกตางกัน การที่จะสามารถสรางการ
เรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพไดน้ัน ผูเรียนจะตองเขาใจตัวเอง
วามีความถนัดดานใด เพื่อที่จะไดปรับตัวเองใหสอดคลองกับ
การเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังพบอีกวา มี
งานวิจัยคอนขางนอยที่ ได นําเทคนิคเหมืองขอมูลมา
ประยุกตใชดานการศึกษา สําหรับสรางแบบจําลองการ
ทํานายรูปแบบการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ในการทําวิจัยครั้งน้ีเพื่อนําไปใชทํานายรูปแบบการเรียนรู
แบบ VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนําไป
พัฒนาการเรียนรูของผู เรียนไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู VARK (VARK 
Learning) 
 2.  เพื่อสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบการ
เรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูล ไดแก โครงขายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) นาอีฟเบย (Naive Bayes) เค–เนียรเรส
เนเบอร (K–Nearest Neighbors) และตนไมตัดสินใจ 
(Decision Tree) 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและหาเทคนิค
เหมืองขอมูลที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการทํานายรูปแบบการ
เรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การรวบรวมและจัดเตรียมขอมูล 
 ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่กําลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะครุศาสตร 2,263 
คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,904 คน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,548 คณะวิทยาการจัดการ 
2,038 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1,072 คน รวมทั้งหมด 9,825 คน  
 กลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชหลัก
ความนาจะเปนแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) และ
ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของ
ประชากร โดยใชสูตร Taro Yamane เปนเกณฑ ซ่ึงกําหนด
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แบบจําลองการทํานายรปูแบบการเรียนรูของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
โดยใชเทคนคิเหมืองขอมูล  

Prediction Model of Learning Style on Undergraduate Students  
by Data Mining Techniques 

 
ดร.นงเยาว  ในอรุณ* 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการ
เรียนรูแบบ VARK และสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบ
การเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูล ประชากรที่ในการวิจัยเปนนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และใชวิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น เปนนักศึกษาที่ศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1,635 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามของ Fleming และสราง
แบบจําลองการทํานายรูปแบบการเรียนรูดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล 4 เทคนิค คือ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม       
นาอีฟเบย เค–เนียรเรสเนเบอร และตนไมตัดสินใจ แลวทํา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานาย ผลการวิจัย พบวา 
แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมใหคา
ประสิทธิภาพ ในการทํานายการเรียนรูไดดีที่ สุดเทากับ 
96.263% รองลงมา คือ ตนไมตัดสินใจเทากับ 94.523%  
เค–เนียรเรสเนเบอรเทากับ 92.139% และนาอีฟเบยเทากับ 
91.688% ตามลําดับ จากผลการวิจัยน้ีสามารถนําเทคนิคที่
เหมาะสมที่สุดไปใชในการพัฒนาระบบการทํานาย เพื่อ
พัฒนาการ เ รี ยนรู ของ นักศึ กษาตามความถนัดและ
ความสามารถใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 
ABSTRACT  
 This research aimed to study the VARK 
learning model and predict learning model of 
undergraduates using data mining techniques.  
The population in this study was regular 
undergraduate students of Nakhon Sawan 
Rajabhat University. The sample was selected 
using a stratified random sampling, consisted of 
1,635 students who were enrolled in the second 
semester of 2015. Fleming questionnaires were 
used to collect the research data. Four well 
known data mining techniques; Artificial Neural 

Networks, Naïve Bayes, K–Nearest Neighbors and 
Decision Trees, were used to construct prediction, 
and compare performance. The results revealed 
that the best model with the highest accuracy was 
Artificial Neural Networks (96.263%), followed by 
the Decision Tree (94.523%), K–Nearest Neighbors 
(92.139%) and Naïve Bayes (91.688%), respectively. 
The results can be used to develop the most 
appropriate technique to effectively predict the 
learning of students according to aptitude and 
abilities. 
  
คําสําคัญ   : รูปแบบการเรียนรู, เหมืองขอมูล, โครงขาย                
     ประสาทเทียม      
Keywords : Learning Style, Data Mining, Artificial  
    Neural Network  
  
บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบการเรียนรู การเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพน้ันผูเรียนจะตองใชทักษะทางการคิด และ
กระบวนการคิดเปนเครื่องมือในการสรางองคความรูใหมๆ 
ผูสอนจําเปนตองมีความเขาใจและตระหนักถึงรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน รูปแบบการเรียนรู (Learning Style) เปน
วิธีที่ผูเรียนแตละคนมีความถนัดในการรับรูขอมูล หรือมีการ
เรียนรูไดดีที่สุดดวยการใชประสาทสัมผัส การทราบรูปแบบ
ของผูเรียนวามีความถนัดใชประสาทสัมผัสสวนใดในการ
เรียนรูที่ไดผลมากที่สุด จะทําใหผูสอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือจัดสภาพแวดลอมในการเรียนได
อยางเหมาะสม ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและ
นําเสนอรูปแบบการเรียนรูไวหลากหลาย เชน รูปแบบการ
เรียนรูเชิงประสบการณของ Kolb (1984) เปนการจําแนก 
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แบบการเรียนตามลักษณะการรับรูและการประมวลผล
สารสนเทศ รูปแบบการเรียนรูของ Felder (1993) ได
ทําการศึกษาการเรียนรูของนักศึกษาโดยพิจารณาการ
ออกแบบการเรียนออกเปนมิติตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการ
เรียนรูแบบ VARK (Fleming. 1995) เปนรูปแบบการเรียนรู
เพื่อจําแนกบุคคลโดยพิจารณาจากประสาทสัมผัสที่รับขอมูล 
4 แบบ ไดแก การเรียนรูดวยการปฏิบัติ (Kinesthetic : K) 
การเรียนรูดวยการอานหรือเขียน (Read/Write : R) การ
เรียนรูดวยการมองเปนรูปภาพ (Visual : V) และการเรียนรู
ดวยการฟง (Aural : A)  
 ในปจจุบันไดกาวเขาไปสูยุคที่ขอมูลมหาศาล   
(Big Data) ในแตละวันมีขอมูลเกิดขึ้นมากมาย เชน ขอมูล
บนสังคมออนไลน Facebook หรือ Twitter  ขอมูลการซ้ือ
ขายสินคาในซุปเปอรมารเกต ขอมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษา และขอมูลตางๆ ที่อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
เปนตน เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดเราจําเปนตองนํา
ขอมูลมหาศาลเหลาน้ีมาทําการวิเคราะห (Analyze) โดย
เทคนิคหน่ึงที่ไดรับการนิยมอยางสูงในปจจุบัน คือ เทคนิค
เหมืองขอมูล (Data Mining) ซ่ึงเปนเทคนิคในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อคนหารูปแบบ (Patterns) หรือ กฎ (Rules) ที่
เกิดขึ้นในฐานขอมูลขนาดใหญ (Linoff & Berry.  2011) 
และเปนกระบวนการดึงขาวสารที่นาสนใจ และมีประโยชน
แตไมเคยรูมากอนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Han & 
Kamber.  2006) เทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยการทํา
เหมืองขอมูลมีสองประเภท ไดแก แบบแรกเปนเทคนิคการ
เรียนรูแบบ Unsupervised learning เปนเทคนิคที่เนนการ
พิ จ า ร ณ าข อ มู ล เ ป น ห ลั ก  โ ด ยพิ จ า ร ณ าข อ มู ลที่ มี
ความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เทคนิคแบบน้ี
ไดแก เทคนิคการคนหากฎความสัมพันธ (Association 
rule) และการแบงกลุมขอมูล (Clustering) และแบบที่สอง
เปนเทคนิคการเรียนรูแบบ Supervised Learning แบบน้ี
จะเนนการเรียนรูจากขอมูลที่มีอยูแลวเพื่อนํามาสรางโมเดล
สําหรับทํานายหรือคาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โมเดลในที่น้ีอาจจะเปนสมการทางคณิตศาสตรหรือกฎตางๆ 
เทคนิคแบบ น้ี ได แก  เทค นิคการประมาณค าข อมูล 
(Regression) และเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล 
(Classification) วิธีน้ียังแบงออกเปนเทคนิคยอยๆ คือ 
โครงขายประสาทเทียม นาอีฟเบย เค–เนียรเรสเนเบอร 
และตนไมตัดสินใจ เปนตน (เอกสิทธ์ิ  พัชรวงศศักดา.  
2557) 

 จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ยังไมตอบสนองความตองการของผูเรียน
แตละคนได เน่ืองจากปญหาผูเรียนแตละคนมีความถนัด
และความสามารถแตกตางกัน การที่จะสามารถสรางการ
เรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพไดน้ัน ผูเรียนจะตองเขาใจตัวเอง
วามีความถนัดดานใด เพื่อที่จะไดปรับตัวเองใหสอดคลองกับ
การเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังพบอีกวา มี
งานวิจัยคอนขางนอยที่ ได นําเทคนิคเหมืองขอมูลมา
ประยุกตใชดานการศึกษา สําหรับสรางแบบจําลองการ
ทํานายรูปแบบการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ในการทําวิจัยครั้งน้ีเพื่อนําไปใชทํานายรูปแบบการเรียนรู
แบบ VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนําไป
พัฒนาการเรียนรูของผู เรียนไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู VARK (VARK 
Learning) 
 2.  เพื่อสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบการ
เรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูล ไดแก โครงขายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) นาอีฟเบย (Naive Bayes) เค–เนียรเรส
เนเบอร (K–Nearest Neighbors) และตนไมตัดสินใจ 
(Decision Tree) 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและหาเทคนิค
เหมืองขอมูลที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการทํานายรูปแบบการ
เรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การรวบรวมและจัดเตรียมขอมูล 
 ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่กําลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะครุศาสตร 2,263 
คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,904 คน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,548 คณะวิทยาการจัดการ 
2,038 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1,072 คน รวมทั้งหมด 9,825 คน  
 กลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชหลัก
ความนาจะเปนแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) และ
ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของ
ประชากร โดยใชสูตร Taro Yamane เปนเกณฑ ซ่ึงกําหนด
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ระดับความเชื่อ ม่ันรอยละ 95 และ กําหนดค าความ
คลาดเคล่ือนเปนรอยละ 5 ใช วิธีคํานวณตามสัดสวน
ประชากร (ธานินทร  ศิลปจารุ.  2555) ไดกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย คณะครุศาสตร 340 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 352 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
318 คน คณะ วิทยาการ จั ดการ  334 คน และคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 291 คน 
ทั้งหมด 1,635 คน  
 แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 14 ขอ และ
แบบสอบถามประเมินการเรียนรูแบบ VARK จํานวน 16 ขอ 
เปนแบบสอบถามตามทฤษฎีของ Fleming (1995) และ 
Fleming & Mills (2016) ที่นิยมใชกันแพรหลาย และให
ผู เชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของ
แบบสอบถาม หลังจากน้ันนําไปสรางแบบสอบถามออนไลน
โดยใช Google form และทําการเก็บรวบรวมขอมูลบน
เว็บไซตจากกลุมตัวอยาง  
 การแปลงขอมูล (Data Transformation) เปน
การแปลงขอมูลที่ รวบรวมมาเลือกใหอยู ในรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการนําวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดนําขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมาทํา
การแปลงเปนตัวแปรนําเขา (Input) จํานวน 15 ตัวแปร 
และแบบสอบถามประเมินการเรียนรูแบบ VARK มาแปลง
เปนตัวแปรผลลัพธ (Output) หรือเรียกวา Class จํานวน 1 
ตัวแปร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1  
 การสรางและวิเคราะหประสิทธิภาพแบบจําลอง 
 งานวิจัยครั้ ง น้ีใช โปรแกรม WEKA ซ่ึงเปน
โปรแกรมประเภท Open source ที่มีความสามารถในการ
วิเคราะหเหมืองขอมูล และเปนที่ยอมรับจากนักวิจัยและใช
งานอยางแพรหลาย (Waikato.  2012)  เพื่อทําการสราง
แบบจําลองการทํานายรูปแบบการเรียนรูแบบ VARK ดวย
การ แบงขอมูลออกเปน 2 สวน ชุดการเรียนรู (Training 
Data) และขอมูลชุดทดสอบ (Testing Data)    
 สรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบการเรียนรู 
VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 4 เทคนิค ไดแก โครงขาย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) นาอีฟเบย 
(Naive Bayes) เค–เ นียร เ รส เนเบอร  ( K–Nearest 
Neighbors) และตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)  
 ทํ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของแบบ จําลองการทํ านายรูปแบบการ
เรียนรู VARK การทดสอบโมเดลดวยวิธี 10–Fold Cross 

Validation ซ่ึงเปนการแบงขอมูลออกเปน 10 ชุดเทา ๆ กัน 
และใชขอมูลชุดการเรียนรู 9 ชุดสรางแบบจําลอง ขอมูลชุด
ทดสอบ 1 ชุดสําหรับทดสอบแบบจําลอง แลวทําการวน
จํานวน 10 รอบ หลังจากน้ันทําการหาคาความแมนยํา 
(Precision) คาความระลึก (Recall) และคาความถูกตอง 
(Accuracy) 
 

ตาราง 1 รายละเอียดตัวแปร 
 

ตัวแปร ชื่อตัวแปร คําอธิบาย 
Age อาย ุ ตัวเลข 

Grade เกรดเฉล่ีย (กอนเขาศึกษา) ตัวเลข 
Siblings จํานวนพี่นอง (รวมตัวเอง) ตัวเลข 

Sex เพศ 1) ชาย   2) หญิง 
Year ช้ันป 1) ป 1   2) ป 2   3) ป 3  4) ป 4 

Faculty คณะวิชา 1) ครศุาสตร 
2) วิทยาการจัดการ 
3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4) มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
5) เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Homeland ภูมิลําเนา (บานเกิด) 1) ในเขตอําเภอเมือง 
2) นอกเขตอําเภอเมือง 

Inc_f รายไดตอเดือนของบิดา 1) ต่าํกวา 10,000 บาท 
2) 10,000–20,000 บาท 
3) 20,001–30,000 บาท 
4) 30,001 บาทข้ึนไป 

Inc_m รายไดตอเดือนของมารดา 1) ต่าํกวา 10,000 บาท 
2) 10,000–20,000 บาท 
3) 20,001–30,000 บาท 
4) 30,001 บาทข้ึนไป 

Edu_f วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา 1) ต่าํกวาปริญญาตร ี
2) ปริญญาตร ี
3) สูงกวาปรญิญาตร ี

Edu_m วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา 1) ต่าํกวาปริญญาตร ี
2) ปริญญาตร ี
3) สูงกวาปรญิญาตร ี

Occ_f อาชีพหลักของบิดา 1) รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
2) หนวยงานเอกชน 
3) เกษตรกร 
4) ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจาง 
5) อ่ืนๆ 

Occ_m อาชีพหลักของมารดา 1) รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
2) หนวยงานเอกชน 
3) เกษตรกร 
4) ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจาง 
5) อ่ืนๆ 

Sta_f สถานภาพของบิดา 1) สมรสหรืออยูดวยกัน 
2) หยารางหรือแยกกันอยู 
3) หมายหรือเสียชีวิต 
4) อ่ืนๆ 

Sta_m สถานภาพของมารดา 1) สมรสหรืออยูดวยกัน 
2) หยารางหรือแยกกันอยู 
3) หมายหรือเสียชีวิต 
4) อ่ืนๆ 

Class รูปแบบการเรียนรูแบบ VARK K) Kinesthetic  R) Read/Write 
V) Visual  A) Aural 
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ระดับความเชื่อ ม่ันรอยละ 95 และ กําหนดค าความ
คลาดเคล่ือนเปนรอยละ 5 ใช วิธีคํานวณตามสัดสวน
ประชากร (ธานินทร  ศิลปจารุ.  2555) ไดกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย คณะครุศาสตร 340 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 352 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
318 คน คณะ วิทยาการ จั ดการ  334 คน และคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 291 คน 
ทั้งหมด 1,635 คน  
 แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 14 ขอ และ
แบบสอบถามประเมินการเรียนรูแบบ VARK จํานวน 16 ขอ 
เปนแบบสอบถามตามทฤษฎีของ Fleming (1995) และ 
Fleming & Mills (2016) ที่นิยมใชกันแพรหลาย และให
ผู เชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของ
แบบสอบถาม หลังจากน้ันนําไปสรางแบบสอบถามออนไลน
โดยใช Google form และทําการเก็บรวบรวมขอมูลบน
เว็บไซตจากกลุมตัวอยาง  
 การแปลงขอมูล (Data Transformation) เปน
การแปลงขอมูลที่ รวบรวมมาเลือกใหอยู ในรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการนําวิเคราะหดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดนําขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมาทํา
การแปลงเปนตัวแปรนําเขา (Input) จํานวน 15 ตัวแปร 
และแบบสอบถามประเมินการเรียนรูแบบ VARK มาแปลง
เปนตัวแปรผลลัพธ (Output) หรือเรียกวา Class จํานวน 1 
ตัวแปร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1  
 การสรางและวิเคราะหประสิทธิภาพแบบจําลอง 
 งานวิจัยครั้ ง น้ีใช โปรแกรม WEKA ซ่ึงเปน
โปรแกรมประเภท Open source ที่มีความสามารถในการ
วิเคราะหเหมืองขอมูล และเปนที่ยอมรับจากนักวิจัยและใช
งานอยางแพรหลาย (Waikato.  2012)  เพื่อทําการสราง
แบบจําลองการทํานายรูปแบบการเรียนรูแบบ VARK ดวย
การ แบงขอมูลออกเปน 2 สวน ชุดการเรียนรู (Training 
Data) และขอมูลชุดทดสอบ (Testing Data)    
 สรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบการเรียนรู 
VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 4 เทคนิค ไดแก โครงขาย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) นาอีฟเบย 
(Naive Bayes) เค–เ นียร เ รส เนเบอร  ( K–Nearest 
Neighbors) และตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)  
 ทํ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของแบบ จําลองการทํ านายรูปแบบการ
เรียนรู VARK การทดสอบโมเดลดวยวิธี 10–Fold Cross 

Validation ซ่ึงเปนการแบงขอมูลออกเปน 10 ชุดเทา ๆ กัน 
และใชขอมูลชุดการเรียนรู 9 ชุดสรางแบบจําลอง ขอมูลชุด
ทดสอบ 1 ชุดสําหรับทดสอบแบบจําลอง แลวทําการวน
จํานวน 10 รอบ หลังจากน้ันทําการหาคาความแมนยํา 
(Precision) คาความระลึก (Recall) และคาความถูกตอง 
(Accuracy) 
 

ตาราง 1 รายละเอียดตัวแปร 
 

ตัวแปร ชื่อตัวแปร คําอธิบาย 
Age อาย ุ ตัวเลข 

Grade เกรดเฉล่ีย (กอนเขาศึกษา) ตัวเลข 
Siblings จํานวนพี่นอง (รวมตัวเอง) ตัวเลข 

Sex เพศ 1) ชาย   2) หญิง 
Year ช้ันป 1) ป 1   2) ป 2   3) ป 3  4) ป 4 

Faculty คณะวิชา 1) ครศุาสตร 
2) วิทยาการจัดการ 
3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4) มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
5) เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Homeland ภูมิลําเนา (บานเกิด) 1) ในเขตอําเภอเมือง 
2) นอกเขตอําเภอเมือง 

Inc_f รายไดตอเดือนของบิดา 1) ต่าํกวา 10,000 บาท 
2) 10,000–20,000 บาท 
3) 20,001–30,000 บาท 
4) 30,001 บาทข้ึนไป 

Inc_m รายไดตอเดือนของมารดา 1) ต่าํกวา 10,000 บาท 
2) 10,000–20,000 บาท 
3) 20,001–30,000 บาท 
4) 30,001 บาทข้ึนไป 

Edu_f วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา 1) ต่าํกวาปริญญาตร ี
2) ปริญญาตร ี
3) สูงกวาปรญิญาตร ี

Edu_m วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา 1) ต่าํกวาปริญญาตร ี
2) ปริญญาตร ี
3) สูงกวาปรญิญาตร ี

Occ_f อาชีพหลักของบิดา 1) รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
2) หนวยงานเอกชน 
3) เกษตรกร 
4) ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจาง 
5) อ่ืนๆ 

Occ_m อาชีพหลักของมารดา 1) รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
2) หนวยงานเอกชน 
3) เกษตรกร 
4) ประกอบอาชีพสวนตัว/รับจาง 
5) อ่ืนๆ 

Sta_f สถานภาพของบิดา 1) สมรสหรืออยูดวยกัน 
2) หยารางหรือแยกกันอยู 
3) หมายหรือเสียชีวิต 
4) อ่ืนๆ 

Sta_m สถานภาพของมารดา 1) สมรสหรืออยูดวยกัน 
2) หยารางหรือแยกกันอยู 
3) หมายหรือเสียชีวิต 
4) อ่ืนๆ 

Class รูปแบบการเรียนรูแบบ VARK K) Kinesthetic  R) Read/Write 
V) Visual  A) Aural 

 

สรุปผล
แบบจําลองดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
จากการสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบการ

เรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยเทคนิค
เหมืองขอมูล 4 เทคนิค ประกอบดวย การสรางแบบจําลอง
ดวยเทคนิคนาอีฟเบย (Naive Bayes) ใชหลักการคํานวณ
ความนาจะเปน (Probability) และการสรางแบบจําลอง
ดวยเทคนิค เค–เนียรเรสเนเบอร (K–Nearest Neighbors) 
ใชหลักการคํานวณวัดคาความคลายคลึงระหวางขอมูลที่
ตองการทํานายกับขอมูลเพื่อนบาน งานวิจัยน้ีจึงไมสามารถ
นําเสนอแบบจําลองในลักษณะรูปภาพได ดังน้ันผูวิจัยจึง
ยกตัวอยางการสรางแบบจําลองในโปรแกรม WEKA ดัง
แสดงในภาพ 1

ภาพ 1 แบบจําลองที่สรางดวยโปรแกรม WEKA

การสรางแบบจําลองดวยเทคนิคโครงขายประสาท
เทียม (Artificial Neural Network) นาอีฟเบย (Naive 
Bayes) เค–เนียรเรสเนเบอร (K–Nearest Neighbors) และ
ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) นําเสนอแบบจําลองดวย
รูปภาพ ดังแสดงในภาพ 2 และ 3

ภาพ 2 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม

ภาพ 3 แบบจําลองตนไมตัดสินใจ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองการ

ทํานายรูปแบบการเรียนรู VARK ดวยการหาคาความถูกตอง 
(Accuracy) ของการทํานาย พบวา แบบจําลองที่สรางดวย
เทคนิคโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network) ใหคาความถูกตองสูงที่สุดเทากับ 96.263% และ
แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคนาอีฟเบย (Naive Bayes) ให
คาความถูกตองต่ําสุดเทากับ คาความถูกตองต่ําสุดเทากับ 91.688% รายละเอียดดัง
แสดงในตารางแสดงในตาราง 2   
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลอง 
 

Model 
Incorrectly 

(%) 
Accuracy 

(%) 
โครงขายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network) 

3.737 96.263 

ตนไมตัดสินใจ  
(Decision Tree) 

5.477 94.523 

เค–เนียรเรสเนเบอร  
(K–Nearest Neighbor) 

7.861 92.139 

นาอีฟเบย  (Naive Bayes) 8.312 91.688 

 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบคาสถิติคาความแมนยํา 
(Precision) เปนคาของขอมูลที่ มีผลลัพธถูกตองโดย
พิจารณาจากขอมูลทั้งหมด และคาความระลึก (Recall) 
เปนคาของขอมูลผลลัพธถูกตองโดยพิจารณาจากขอมูล
ผลลัพธเดียวกัน ของแบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล 4 เทคนิค พบวา แบบจําลองที่ใหคาความแมนยําและ
คาความระลึกสูงสุด คือ แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิค
โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 
รองลงมา คือ ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เค–เนียรเรส
เนเบอร (K–Nearest Neighbor) และนาอีฟเบย (Naive 
Bayes) ตามลําดับ ดังภาพ 4 
 

 
 

ภาพ 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพดวยคา  
Precision และ Recall 

 
 
 
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลเปนประเด็น
สําคัญ ๆ ไดดังน้ี 
  1. ผลการสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบ
การเรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช
เทคนิคโครงขายประสาทเทียม นาอีฟเบย เค–เนียรเรสเน
เบอร และตนไมตัดสินใจ ที่คลายกับงานวิจัยของ อรนุช  
พันโทและมนตชัย  เทียนทอง (2557) ที่ทําการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทํานายการจําแนกรูปแบบการเรียนรู 
VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 วิธี ผลการวิจัยพบวา วิธี 
Decision Tree ใหคาความถูกตองสูงสุด โดย Decision 
Tree C4.5 เทากับ 82.75% และ NBTree เทากับ 81.78% 
รองลงมาคือ วิธีของ Rules–Base และ Bayes ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและหา
เทคนิคเหมืองขอมูลที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการทํานาย
รูปแบบการเรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคโครงขาย
ประสาทเทียมใหคาประ สิทธิภาพการทํานายดีที่ สุ ด 
เน่ืองจาก เปนการประมวลผลที่สรางเลียนแบบการทํางาน
ของเซลลประสาท (Neural) ในสมองของมนุษย ซ่ึง
โครงสรางการเชื่อมตอกันทําใหเกิดลักษณะของโครงขาย
เปนชั้น ๆ (Layer) และใชการคํานวณที่ซับซอน ทําใหไดผล
ลัพธที่ถูกตองแมนยํามากกวาเทคนิคอ่ืน ๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนาวุฒ ิ นิลมณีและคณะ (2557) ที่สังเคราะห
กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูเพื่อปรับความเหมาะกับ
ผูเรียนตามรูปแบบ VARK โดยใชเทคนิคโครงขายประสาท
เทียมรวมกับการเรียนแบบปญหาเปนฐาน เพื่อนําไปใชเปน
ตนแบบในการพัฒนาบทเรียน ผลการประเมินรูปแบบ 
พบวา ความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย 4.28 
สามารถนํากรอแนวคิดไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย สามารถนําไปใชในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน เพื่อทํานายรูปแบบการเรียนรู VARK ของ
นักศึกษา เม่ือทราบตัวแปรตางๆ ตามที่กําหนด และเปน
ประโยชนกับนักศึกษาที่สามารถเลือกวิธีการเรียนไดตาม
ความเหมาะสมและความถนัดของตัวเอง และผูสอนสามารถ
นําไปจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูใหเกิด
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น  
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลอง 
 

Model 
Incorrectly 

(%) 
Accuracy 

(%) 
โครงขายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network) 

3.737 96.263 

ตนไมตัดสินใจ  
(Decision Tree) 

5.477 94.523 

เค–เนียรเรสเนเบอร  
(K–Nearest Neighbor) 

7.861 92.139 

นาอีฟเบย  (Naive Bayes) 8.312 91.688 

 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบคาสถิติคาความแมนยํา 
(Precision) เปนคาของขอมูลที่ มีผลลัพธถูกตองโดย
พิจารณาจากขอมูลทั้งหมด และคาความระลึก (Recall) 
เปนคาของขอมูลผลลัพธถูกตองโดยพิจารณาจากขอมูล
ผลลัพธเดียวกัน ของแบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล 4 เทคนิค พบวา แบบจําลองที่ใหคาความแมนยําและ
คาความระลึกสูงสุด คือ แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิค
โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 
รองลงมา คือ ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เค–เนียรเรส
เนเบอร (K–Nearest Neighbor) และนาอีฟเบย (Naive 
Bayes) ตามลําดับ ดังภาพ 4 
 

 
 

ภาพ 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพดวยคา  
Precision และ Recall 

 
 
 
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลเปนประเด็น
สําคัญ ๆ ไดดังน้ี 
  1. ผลการสรางแบบจําลองการทํานายรูปแบบ
การเรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช
เทคนิคโครงขายประสาทเทียม นาอีฟเบย เค–เนียรเรสเน
เบอร และตนไมตัดสินใจ ที่คลายกับงานวิจัยของ อรนุช  
พันโทและมนตชัย  เทียนทอง (2557) ที่ทําการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทํานายการจําแนกรูปแบบการเรียนรู 
VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 วิธี ผลการวิจัยพบวา วิธี 
Decision Tree ใหคาความถูกตองสูงสุด โดย Decision 
Tree C4.5 เทากับ 82.75% และ NBTree เทากับ 81.78% 
รองลงมาคือ วิธีของ Rules–Base และ Bayes ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและหา
เทคนิคเหมืองขอมูลที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการทํานาย
รูปแบบการเรียนรู VARK ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองที่สรางดวยเทคนิคโครงขาย
ประสาทเทียมใหคาประ สิทธิภาพการทํานายดีที่ สุ ด 
เน่ืองจาก เปนการประมวลผลที่สรางเลียนแบบการทํางาน
ของเซลลประสาท (Neural) ในสมองของมนุษย ซ่ึง
โครงสรางการเชื่อมตอกันทําใหเกิดลักษณะของโครงขาย
เปนชั้น ๆ (Layer) และใชการคํานวณที่ซับซอน ทําใหไดผล
ลัพธที่ถูกตองแมนยํามากกวาเทคนิคอ่ืน ๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนาวุฒ ิ นิลมณีและคณะ (2557) ที่สังเคราะห
กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูเพื่อปรับความเหมาะกับ
ผูเรียนตามรูปแบบ VARK โดยใชเทคนิคโครงขายประสาท
เทียมรวมกับการเรียนแบบปญหาเปนฐาน เพื่อนําไปใชเปน
ตนแบบในการพัฒนาบทเรียน ผลการประเมินรูปแบบ 
พบวา ความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย 4.28 
สามารถนํากรอแนวคิดไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย สามารถนําไปใชในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน เพื่อทํานายรูปแบบการเรียนรู VARK ของ
นักศึกษา เม่ือทราบตัวแปรตางๆ ตามที่กําหนด และเปน
ประโยชนกับนักศึกษาที่สามารถเลือกวิธีการเรียนไดตาม
ความเหมาะสมและความถนัดของตัวเอง และผูสอนสามารถ
นําไปจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูใหเกิด
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น  
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บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ ใชมากในการส่ือสาร
ระหวางประเทศจนกระทั่งไดรับความสําคัญและนําเขาสู
ระบบการศึกษาในที่สุด ซ่ึงผูที่เขาศึกษาในระดับเด็กเล็ก 
จนกระทั่งถึงระดับบัณฑิตศึกษาก็ยังคงตองใชภาษาอังกฤษ
อยูดวย อีกทั้งการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันยังมี
ความจําเปนและจะมีความจําเปนมากขึ้นในอนาคตอันใกล 
ดังเชน สมเกียรติ ออนวิมล (2554) กลาวถึงกฎบัตรอาเซียน
ขอ 34 ที่บัญญัติวา “The working language of ASEAN 
shall be English” หมายความวา “ภาษาที่ใชในการ
ทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายที่เปนที่
เขาใจในขั้นตนก็เปนเพียงเรื่องของทางราชการและภาค
ธุรกิจเอกชนเทาน้ัน ซ่ึงหากเปนเพียงเทาน้ีก็เปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของการทํางานในโลกปจจุบัน 
 ผูวิจัยไดศึกษาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไดพบปญหาในหลายดาน และหน่ึงในปญหาสําคัญดังกลาว
ที่พบคือการที่ นักศึกษาจะใชประโยคความเดียวในการ
ถายทอดขอมูล ไมสามารถสรางบทสนทนาที่ซับซอนมากขึ้น
หรือการใชประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ได 
เพราะไมเคยฝกการใชคําสันธานในการเชื่อม คํา วลี หรือ
ประโยค ทําใหการส่ือสารน้ันไมนาสนใจ 
 STOU e-Learning Centre (2011) กลาววา 
คําเชื่อม (connector) ในภาษาอังกฤษสามารถแบง
ออก เป นก ลุ ม ใหญ  ๆ  ไ ด  3  ก ลุ ม  ไ ด แก  คํ าบุ พบท 
(Preposition), คําสันธาน (Conjunction) และ คํากริยา
วิเศษณที่ใชในการเชื่อมความ (Conjunctive Adverb) และ
ยังกลาวอีกวา คําสันธาน (Conjunction) หลายคนมีความ
สับสนเพราะนําไปรวมกับ Conjunctive Adverb (คํา
วิเศษณเชื่อม) ที่ใชเชื่อม Simple Sentence เพื่อใหเปน 
Compound Sentence ตามหลักไวยากรณแล ว  
คําสันธาน เปนคําชนิดหน่ึงที่ใชเชื่อม คํา ประโยค วลี หรือ 
อนุประโยค ในภาษาใหภาษาที่ใชในการส่ือสารฟงดูไมติดขัด
หรือยืดเยื้อเกินไป ในทุก ๆ ภาษาลวนมีคําสันธานที่จะเปน
คําเพื่อเชื่อมใหใจความน้ันสมบูรณและนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
 อุบลรัตน  เพ็งสถิต (2535) กลาวถึงหลักการจํา
ของ Klatzky วาเครื่องรับสัมผัสทางการเห็นและไดยินมักจะ
เ กิ ด ก าร ทํ า ง าน บ อยค รั้ ง ม า กกว า สั ม ผั ส อ่ืน  ๆ  ใ น
ชีวิตประจําวัน บางครั้งทําใหเกิดภาพติดตาหรือเสียงติดหูอยู
บอย ๆ โดยทั่วไประบบสัมผัสน้ันอาจจะเขามาบอย ๆ หรือ
ตลอดเวลาสะสมเพิ่มมากขึ้นจนเคยชินแตอาจมีการลบเลือน
ไปบางและจะกลับมาพบไดเม่ือไดรับการกระตุน เม่ือไดรับ
สัมผัสบอยเขาจะสามารถทําใหแยกแยะได เชน สามารถเห็น

ความแตกตางของมากับวัวได หรอื แยกเสียงของการตะโกน
กับตะคอกได จึงทําใหเกิดการรูจักส่ิงตาง ๆ มากขึ้น และเขา
สูความจําระยะส้ันคือมีจุดเริ่มตนและอาจถูกลืมไป แตเม่ือ
ไดรับสัมผัสเดิมซํ้า ๆ ก็จะกลายเปนความจําระยะยาวใน
ที่สุด 
 สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540) กลาววาการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารเปนแนวคิดที่เกิดจากความจริงที่วา
ความรู  ความสามารถทางดานศัพท ไวยากรณ  และ
โครงสรางทางภาษาเพียงอยางเดียว ไมสามารถชวยให
ผูเรียนใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพและภาษาที่ใชก็ไม
เหมาะสมในการส่ือสารนัก  
 ธูปทอง  กวางสวาสดิ์ (2544) ขั้นตอนการสอน
แบบ B-SLIM คือการสอนภาษาที่สองของ บิลาช Bilash’s 
Second Language Instructional Model หรือ B-SLIM 
Model. ประกอบไปดวย 5 สวน โดยมีสวนที่เก่ียวกับการ
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ี มีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษโดยการใชส่ือ
บทเพลงรวมสมัย โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 75 
คน โดยแบงเปน เพศชาย จํานวน 11 คน และเพศหญิง 64 
คน โดยใชการทดสอบกอนและหลังโดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ในการตรวจแบบทดสอบเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลในครั้งน้ี การวิจัยครั้งน้ีใชการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS เพื่อหาคารอยละ คะแนนเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกตางของคา t-test  
 ผลการวิจัยพบวาการทดสอบกอนเรียนเรื่องการใช
คําสันธานในภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยแสดงผล
คาเฉล่ีย  (mean) เทากับ 8.09 และผลการทดสอบหลังมี
คาเฉล่ีย (mean) 14.57 โดยจะเห็นวามีความแตกตางกัน
โดยการทดสอบหลังน้ันมีคาเฉล่ียที่สูงขึ้น และจากการทํา
แบบทดสอบเรื่องการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานใน
ภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยทั้งกอนและหลังมีผล
ทางสถิติพบวาคา Sig. (2-tailed) มีคา .000 น้ันสามารถ
แปลผลไดว า  การพัฒนาทักษะการ ใช คํ า สันธานใน
ภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย น้ันใชไดผลกับการ
พัฒนาการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนที่เปน
เชนน้ีเพราะมีคาทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถือวามีนัยสําคัญ
ทา งสถิ ติ  นอกจ าก น้ี ผลการ วิ เ ค ร าะห ข อ มู ล  ขอ ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดย
การใช ส่ือบทเพลงรวมสมัยไปจากผูเรียนพบวาผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยรวมของแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจอยูที่ 4.10 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the skill 
development among students in using English 
conjunctions in contemporary English language 
songs. The sample was 75 first-year Business 
English major students at Loei Rajabhat University, 
11 males and 64 females. Pre-test and Post-test of 
the use of English conjunctions, which were 
approved by the three experts, and were 
distributed to the subjects at the beginning and 
the end of the course to collect the data. The 
data then were statistically analyzed with SPSS 
program to find out means, percentage, standard 
deviation and to conduct a t-test.  
 The results from the pre-test of 
conjunctions revealed that the students scored 
8.09 on average while the posttest score was 
14.57 on average. The average scores of post-test 
was higher and it was also found that the Sig. (2-
tailed) at < .0001. These could interpret that the 
skill development in using English conjunctions in 
contemporary songs was effective for the learners 
with statistically significant at the 0.05 level. 
Moreover, the study on the survey of students' 
satisfaction showed that they satisfied at the ratio 
of 4.10. 
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บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ ใชมากในการส่ือสาร
ระหวางประเทศจนกระทั่งไดรับความสําคัญและนําเขาสู
ระบบการศึกษาในที่สุด ซ่ึงผูที่เขาศึกษาในระดับเด็กเล็ก 
จนกระทั่งถึงระดับบัณฑิตศึกษาก็ยังคงตองใชภาษาอังกฤษ
อยูดวย อีกทั้งการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันยังมี
ความจําเปนและจะมีความจําเปนมากขึ้นในอนาคตอันใกล 
ดังเชน สมเกียรติ ออนวิมล (2554) กลาวถึงกฎบัตรอาเซียน
ขอ 34 ที่บัญญัติวา “The working language of ASEAN 
shall be English” หมายความวา “ภาษาที่ใชในการ
ทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายที่เปนที่
เขาใจในขั้นตนก็เปนเพียงเรื่องของทางราชการและภาค
ธุรกิจเอกชนเทาน้ัน ซ่ึงหากเปนเพียงเทาน้ีก็เปนเรื่องปกติ
ธรรมดาของการทํางานในโลกปจจุบัน 
 ผูวิจัยไดศึกษาดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไดพบปญหาในหลายดาน และหน่ึงในปญหาสําคัญดังกลาว
ที่พบคือการที่ นักศึกษาจะใชประโยคความเดียวในการ
ถายทอดขอมูล ไมสามารถสรางบทสนทนาที่ซับซอนมากขึ้น
หรือการใชประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ได 
เพราะไมเคยฝกการใชคําสันธานในการเชื่อม คํา วลี หรือ
ประโยค ทําใหการส่ือสารน้ันไมนาสนใจ 
 STOU e-Learning Centre (2011) กลาววา 
คําเชื่อม (connector) ในภาษาอังกฤษสามารถแบง
ออก เป นก ลุ ม ใหญ  ๆ  ไ ด  3  ก ลุ ม  ไ ด แก  คํ าบุ พบท 
(Preposition), คําสันธาน (Conjunction) และ คํากริยา
วิเศษณที่ใชในการเชื่อมความ (Conjunctive Adverb) และ
ยังกลาวอีกวา คําสันธาน (Conjunction) หลายคนมีความ
สับสนเพราะนําไปรวมกับ Conjunctive Adverb (คํา
วิเศษณเชื่อม) ที่ใชเชื่อม Simple Sentence เพื่อใหเปน 
Compound Sentence ตามหลักไวยากรณแล ว  
คําสันธาน เปนคําชนิดหน่ึงที่ใชเชื่อม คํา ประโยค วลี หรือ 
อนุประโยค ในภาษาใหภาษาที่ใชในการส่ือสารฟงดูไมติดขัด
หรือยืดเยื้อเกินไป ในทุก ๆ ภาษาลวนมีคําสันธานที่จะเปน
คําเพื่อเชื่อมใหใจความน้ันสมบูรณและนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
 อุบลรัตน  เพ็งสถิต (2535) กลาวถึงหลักการจํา
ของ Klatzky วาเครื่องรับสัมผัสทางการเห็นและไดยินมักจะ
เ กิ ด ก าร ทํ า ง าน บ อยค รั้ ง ม า กกว า สั ม ผั ส อ่ืน  ๆ  ใ น
ชีวิตประจําวัน บางครั้งทําใหเกิดภาพติดตาหรือเสียงติดหูอยู
บอย ๆ โดยทั่วไประบบสัมผัสน้ันอาจจะเขามาบอย ๆ หรือ
ตลอดเวลาสะสมเพิ่มมากขึ้นจนเคยชินแตอาจมีการลบเลือน
ไปบางและจะกลับมาพบไดเม่ือไดรับการกระตุน เม่ือไดรับ
สัมผัสบอยเขาจะสามารถทําใหแยกแยะได เชน สามารถเห็น

ความแตกตางของมากับวัวได หรอื แยกเสียงของการตะโกน
กับตะคอกได จึงทําใหเกิดการรูจักส่ิงตาง ๆ มากขึ้น และเขา
สูความจําระยะส้ันคือมีจุดเริ่มตนและอาจถูกลืมไป แตเม่ือ
ไดรับสัมผัสเดิมซํ้า ๆ ก็จะกลายเปนความจําระยะยาวใน
ที่สุด 
 สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540) กลาววาการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารเปนแนวคิดที่เกิดจากความจริงที่วา
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ดังน้ันผูสอนจําเปนตองรูและมีกลวิธีที่หลากหลายเพื่อใหการ
เรียนประสบผลสําเร็จและจะสงผลใหผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูไดดวยตนเอง 
 หลังจากผูวิจัยไดทําการรวบรวมความเห็นเก่ียวกับ
การฝกใชภาษาอังกฤษและวิธีการฝกการใชภาษาอังกฤษ
จากผูที่ไมใชเจาของภาษาแตสามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 
และการพัฒนาความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษใน
แตละทาน พบวาผูแสดงความคิดเห็นทุกทานกลาวถึงการฟง
เพลงที่เปนภาษาอังกฤษ การดูภาพยนตรที่มีเสียงหรือมี 
Subtitle เปนภาษาอังกฤษ เปนการฝกในชวงแรกทั้งส้ิน จึง
เปนหนทางที่ผู วิจัยเห็นวาหากมีการสงเสริมหรือพัฒนา
นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาเอกไดฟงเพลงหรือดู
ภาพยนตรที่ เปนภาษาอังกฤษบอย  ๆ จะทําใหนักศึกษา
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้ง น้ี มีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษโดยการใชส่ือ
บทเพลงรวมสมัย โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 75 
คน โดยแบงเปน เพศชาย จํานวน 11 คน และเพศหญิง 64 
คน โดยใชการทดสอบกอนและหลังโดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ในการตรวจแบบทดสอบเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลในครั้งน้ี การวิจัยครั้งน้ีใชการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS เพื่อหาคารอยละ คะแนนเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกตางของคา t-test  
 ผลการวิจัยพบวาการทดสอบกอนเรียนเรื่องการใช
คําสันธานในภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยแสดงผล
คาเฉล่ีย  (mean) เทากับ 8.09 และผลการทดสอบหลังมี
คาเฉล่ีย (mean) 14.57 โดยจะเห็นวามีความแตกตางกัน
โดยการทดสอบหลังน้ันมีคาเฉล่ียที่สูงขึ้น และจากการทํา
แบบทดสอบเรื่องการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานใน
ภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยทั้งกอนและหลังมีผล
ทางสถิติพบวาคา Sig. (2-tailed) มีคา .000 น้ันสามารถ
แปลผลไดว า  การพัฒนาทักษะการ ใช คํ า สันธานใน
ภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย น้ันใชไดผลกับการ
พัฒนาการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนที่เปน
เชนน้ีเพราะมีคาทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถือวามีนัยสําคัญ
ทา งสถิ ติ  นอกจ าก น้ี ผลการ วิ เ ค ร าะห ข อ มู ล  ขอ ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดย
การใช ส่ือบทเพลงรวมสมัยไปจากผูเรียนพบวาผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยรวมของแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจอยูที่ 4.10 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the skill 
development among students in using English 
conjunctions in contemporary English language 
songs. The sample was 75 first-year Business 
English major students at Loei Rajabhat University, 
11 males and 64 females. Pre-test and Post-test of 
the use of English conjunctions, which were 
approved by the three experts, and were 
distributed to the subjects at the beginning and 
the end of the course to collect the data. The 
data then were statistically analyzed with SPSS 
program to find out means, percentage, standard 
deviation and to conduct a t-test.  
 The results from the pre-test of 
conjunctions revealed that the students scored 
8.09 on average while the posttest score was 
14.57 on average. The average scores of post-test 
was higher and it was also found that the Sig. (2-
tailed) at < .0001. These could interpret that the 
skill development in using English conjunctions in 
contemporary songs was effective for the learners 
with statistically significant at the 0.05 level. 
Moreover, the study on the survey of students' 
satisfaction showed that they satisfied at the ratio 
of 4.10. 
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พัฒนาทักษะการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษโดยการใชส่ือ
บทเพลงรวมสมัย โดยเลือกใชการวัดระดับการพัฒนาดวย
การใชแบบฝกหัด ส่ือบทเพลงรวมสมัยจํานวน 30 เพลง 
และแบบทดสอบกอนและหลัง จึงไดดําเนินการตรวจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังตอไปน้ี 
 1.  แบบทดสอบกอน-หลังเรียน ที่วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทักษะการใชคําสันธานคําในภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนดังน้ี 
  1) ครั้งที่ 1 ออกแบบทดสอบโดยใชลักษณะ
ประโยคที่ปรากฏการใชคําเชื่อมหรือคําสันธาน ที่สามารถ
พบไดในในบทความ ตํารา หรือโฆษณาตาง ๆ ที่ เปน
ภาษาอังกฤษ โดยมีกลุมคําศัพทที่ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมคํา
หรือประโยคจากระดับงายไปจนถึงยาก 
  2) การหาความเที่ยงตรง ใหผูเชี่ยวชาญ 3 
ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาวา
ประเด็นการทดสอบและเกณฑการใหคะแนนทักษะการใช
คําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย ตรงตามวัตถุประสงค
และสอดคลองกับการพัฒนาหรือไม โดยใชวิธีของ โรวิเนลลี 
(Rivineli) และ แฮมเบิลตัน (Hambleton.  1977)  
  3) การหาคาความเชื่อม่ัน ผู วิจัยมีการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและยังมีแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย ดังน้ันผูวิจัยจึง
ไดแยกการหาคาความเชื่อม่ันออกเปน 2 ชุดดวยกัน ดังน้ี 
   3.1) ก า ร ห า ค า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น ข อ ง
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการหาคาความ
เชื่อม่ันแบบวิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน โดยใชวิธี 
KR20 และ KR21  
   3.2) ก า ร ห า ค า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น ข อ ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ
ผานส่ือบทเพลงรวมสมัยดวยวิธีครอนบาค (Cronbach. 
1970)   
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผู วิจัยดําเนินการทดลองโดยมีดําเนินการเปน
ขั้นตอนและทําการทดลองตามลําดับดังน้ี 
 1.  ขั้นเตรียม  
 ผู วิ จัย ได ขอนุ เคราะห ผู เชี่ ย วชาญเพื่อตรวจ
เครื่องมือในการทําวิจัยในครั้งน้ีผานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและมีคําส่ังอนุมัติแตงตั้งคณะผูเชี่ยวชาญโดย
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและวางแผนการ
ปฏิบัติการ (Plan) พรอมทั้งศึกษาสภาพปญหาในการเรียน
ภาษาอังกฤษในนักศึกษากลุมประชากร และศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย, วิธี
การศึกษาดานการพัฒนาการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษ, 

กําหนดระยะเวลาในการทดลอง, คัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใช
ในการทดลอง การขอสถานที่ในการทดลองและเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมลําโพง เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํา
วิจัย แลวจึงนําบทเรียนเขาสูบทเรียนเรื่องคําสันธานและ
ทดลองใชส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 2. ขั้นทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการในขั้นของการทดลอง ดังตอไปน้ี 
  2.1  แนะนําวิธีการเรียนเรื่องคําสันธานดวย
ส่ือบทเพลงรวมสมัยรวมถึงขอตกลงตาง ๆ 
  2.2  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 
เรื่องคําสันธานกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ใชเวลา 40 นาที 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหคะแนนกอนเรียน 
  2.3  ผูเรียนทําการศึกษาเรื่องคําสันธานตาม
ลาดับขั้นตอนรวมทั้งใชบทเพลงรวมสมัยเขามาประกอบใน
กิจกรรมในชั้นเรียน 
  2.4  ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทํากิจกรรม
ระหวางการเรียนในบรรยากาศผอนคลาย จํานวน 20 
ชั่วโมง 
  2.5  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
เม่ือครบตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2.6  ผูวิจัยนําผลจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนไปวิเคราะหขอมูลและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
โดยใชโปรแกรม SPSS 
 3.  ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอไปน้ีเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไดแก 
  3.1  การเก็บคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังเรียนเรื่องคําสันธานดวยส่ือบท
เพลงรวมสมัย 
  3.2  การเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษผานบทเพลงรวมสมัย 
 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิจัยเชิงทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห
ขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหไดคาทางสถิติที่ถูกตอง
และเชื่อถือไดตามระเบียบการวัดผลทางสถิติ โดยเลือกใช
โปรแกรมและการหาคาทางสถิติดังตอไปน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสถิติ SPSS โดยใช การ
หาคาเฉล่ีย (Mean) และการหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง 
กอนและหลังเรียนโดยใช 

สามารถจดจําการใชคําสันธาน การเชื่อมวลี การเชื่อม
ประโยคและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อเปนตัวอยางอีกทั้งหากฟงบอย ๆ จะทําใหเกิดการจดจํา
ไปในที่สุดและสามารถนําไปใชไดอยางเปนธรรมชาต ิ
 ในโอกาสน้ี ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเอกสารและ
ทฤษฎีเ ก่ียวกับการเรียนรูภาษาตางประเทศในฐานะ
ชาวตางชาติ รวมไปถึงการรวบรวมบทเพลง ภาพยนตร ที่
ไดรับความนิยมทางส่ือตาง ๆ เพื่อนํามาทดลองใชในการทํา
วิจัยในครั้ ง อีกทั้ง ผู วิ จัยได มีการจัดทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบเพื่อทดสอบความสามารถในการใชคําสันธาน
ของนักศึกษากลุมทดลองในการทําวิจัยอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่อง
การใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเรื่องการใชคําสันธานดวยส่ือแบบฝก
จากเพลงรวมสมัย 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยส่ือแบบฝกจากเพลงรวมสมัย 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้ง น้ี เปนการ วิจัยเชิงทดลองเพื่อมุ ง
พัฒนาทักษะการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
ดําเนินการ วิจัยดังน้ี  
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชัฏ
เลย  
 2. กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยในครั้ง น้ีเปน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 75 คน มีการกําหนดโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดย
กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 
0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% และระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%   
 3. แบบแผนการวิจัยเปนการวิเคราะหหาความ
แตกตางของขอมูล ซ่ึงเปนการวิเคราะหผลแบบ One 
Sample T-test เปนการทดสอบวาคาเฉล่ียของตัวอยาง ซ่ึง
สุมมาจากประชากรที่ มีการกระจายแบบปกติวามีความ

แตกตางจากคาที่ตั้งสมมุติฐานไวหรือไม เพื่อตรวจสอบ
สมมุติฐานใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี 
 อีกทั้งการวิจัยในครั้งน้ีมีการศึกษาความพึงพอใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย โดยการ
ใชแบบสอบถามชนิด แบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือวิจัยชนิดหน่ึงที่นิยมใชกันมากในหมูนักวิจัย ทั้งน้ี
เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเปนวิธีที่
สะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง แบบสอบถาม
จะอยูในรูปของคําถามเปนชุด ๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมี
หลักเกณฑและเปนระบบ เพื่อใชวัดระดับความพึงพอใจจาก
กลุมตัวอยางในครั้งน้ี 
 4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  
  4.1  ตัวแปรอิสระ คือ ส่ือบทเพลงรวมสมัย 
  4.2  ตัวแปรตาม คือ 
   4.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องการ
ใชคําสันธาน 
   4.2.2  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนโดยการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 5. ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยไดออกแบบและสรางขึ้นโดย
ประยุกตใชทฤษฎีการสอนแบบ B-SLIM และ CLT โดยใช
บทเรียนเรื่องคําสันธานของ STOU e-Learning Centre 
และใชบทเพลงรวมสมัยเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน
เพื่อประกอบการทําวิจัย โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี  
  5.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของ ไดแก เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การวิจัยเรื่องการสอนเรื่องคําสันธานในภาษาอังกฤษ และ
การใชส่ือบทเพลงประกอบการเรียนการสอน, เอกสาร
ประกอบการสอนเรื่องคําสันธาน, ศึกษาทฤษฎีหลักการสอน
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร โดยเริ่มจากศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรูแบบ B-SLIM และ CLT จากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้ง
จากหนังสือ บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของและสรุปเปน
ขั้นตอนประกอบกิจกรรมการเรียนรู อีกทั้งยังศึกษาเอกสาร
ประกอบการสรางเครื่องมือในการวิจัย อันไดแก ศึกษา
บทเรียนเรื่องการใชคําสันธาน, การสรางแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน และการออกแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูเรียนเก่ียวกับการใชบทเพลงรวมสมัยในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เน่ืองจากผูวิจัยศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวของ ทํา
ใหสามารถกําหนดประเด็นปญหาและตั้งสมสุติฐานในการ 
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พัฒนาทักษะการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษโดยการใชส่ือ
บทเพลงรวมสมัย โดยเลือกใชการวัดระดับการพัฒนาดวย
การใชแบบฝกหัด ส่ือบทเพลงรวมสมัยจํานวน 30 เพลง 
และแบบทดสอบกอนและหลัง จึงไดดําเนินการตรวจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังตอไปน้ี 
 1.  แบบทดสอบกอน-หลังเรียน ที่วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทักษะการใชคําสันธานคําในภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนดังน้ี 
  1) ครั้งที่ 1 ออกแบบทดสอบโดยใชลักษณะ
ประโยคที่ปรากฏการใชคําเชื่อมหรือคําสันธาน ที่สามารถ
พบไดในในบทความ ตํารา หรือโฆษณาตาง ๆ ที่ เปน
ภาษาอังกฤษ โดยมีกลุมคําศัพทที่ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมคํา
หรือประโยคจากระดับงายไปจนถึงยาก 
  2) การหาความเที่ยงตรง ใหผูเชี่ยวชาญ 3 
ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาวา
ประเด็นการทดสอบและเกณฑการใหคะแนนทักษะการใช
คําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย ตรงตามวัตถุประสงค
และสอดคลองกับการพัฒนาหรือไม โดยใชวิธีของ โรวิเนลลี 
(Rivineli) และ แฮมเบิลตัน (Hambleton.  1977)  
  3) การหาคาความเชื่อม่ัน ผู วิจัยมีการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและยังมีแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย ดังน้ันผูวิจัยจึง
ไดแยกการหาคาความเชื่อม่ันออกเปน 2 ชุดดวยกัน ดังน้ี 
   3.1) ก า ร ห า ค า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น ข อ ง
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการหาคาความ
เช่ือม่ันแบบวิธีการหาความเปนเอกพันธภายใน โดยใชวิธี 
KR20 และ KR21  
   3.2) ก า ร ห า ค า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น ข อ ง
แบบสอบถามความพึงพอใจในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ
ผานส่ือบทเพลงรวมสมัยดวยวิธีครอนบาค (Cronbach. 
1970)   
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผู วิจัยดําเนินการทดลองโดยมีดําเนินการเปน
ขั้นตอนและทําการทดลองตามลําดับดังน้ี 
 1.  ขั้นเตรียม  
 ผู วิ จัย ได ขอนุ เคราะห ผู เชี่ ย วชาญเพื่อตรวจ
เครื่องมือในการทําวิจัยในครั้งน้ีผานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและมีคําส่ังอนุมัติแตงตั้งคณะผูเชี่ยวชาญโดย
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและวางแผนการ
ปฏิบัติการ (Plan) พรอมทั้งศึกษาสภาพปญหาในการเรียน
ภาษาอังกฤษในนักศึกษากลุมประชากร และศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย, วิธี
การศึกษาดานการพัฒนาการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษ, 

กําหนดระยะเวลาในการทดลอง, คัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใช
ในการทดลอง การขอสถานที่ในการทดลองและเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมลําโพง เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํา
วิจัย แลวจึงนําบทเรียนเขาสูบทเรียนเรื่องคําสันธานและ
ทดลองใชส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 2. ขั้นทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการในขั้นของการทดลอง ดังตอไปน้ี 
  2.1  แนะนําวิธีการเรียนเรื่องคําสันธานดวย
ส่ือบทเพลงรวมสมัยรวมถึงขอตกลงตาง ๆ 
  2.2  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 
เรื่องคําสันธานกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ใชเวลา 40 นาที 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหคะแนนกอนเรียน 
  2.3  ผูเรียนทําการศึกษาเรื่องคําสันธานตาม
ลาดับขั้นตอนรวมทั้งใชบทเพลงรวมสมัยเขามาประกอบใน
กิจกรรมในชั้นเรียน 
  2.4  ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทํากิจกรรม
ระหวางการเรียนในบรรยากาศผอนคลาย จํานวน 20 
ชั่วโมง 
  2.5  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
เม่ือครบตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2.6  ผูวิจัยนําผลจากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนไปวิเคราะหขอมูลและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
โดยใชโปรแกรม SPSS 
 3.  ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอไปน้ีเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไดแก 
  3.1  การเก็บคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังเรียนเรื่องคําสันธานดวยส่ือบท
เพลงรวมสมัย 
  3.2  การเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษผานบทเพลงรวมสมัย 
 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิจัยเชิงทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห
ขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหไดคาทางสถิติที่ถูกตอง
และเชื่อถือไดตามระเบียบการวัดผลทางสถิติ โดยเลือกใช
โปรแกรมและการหาคาทางสถิติดังตอไปน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสถิติ SPSS โดยใช การ
หาคาเฉล่ีย (Mean) และการหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง 
กอนและหลังเรียนโดยใช 

สามารถจดจําการใชคําสันธาน การเชื่อมวลี การเชื่อม
ประโยคและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อเปนตัวอยางอีกทั้งหากฟงบอย ๆ จะทําใหเกิดการจดจํา
ไปในที่สุดและสามารถนําไปใชไดอยางเปนธรรมชาต ิ
 ในโอกาสน้ี ผูวิจัยไดทําการรวบรวมเอกสารและ
ทฤษฎีเ ก่ียวกับการเรียนรูภาษาตางประเทศในฐานะ
ชาวตางชาติ รวมไปถึงการรวบรวมบทเพลง ภาพยนตร ที่
ไดรับความนิยมทางส่ือตาง ๆ เพื่อนํามาทดลองใชในการทํา
วิจัยในครั้ ง อีกทั้ง ผู วิ จัยได มีการจัดทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบเพื่อทดสอบความสามารถในการใชคําสันธาน
ของนักศึกษากลุมทดลองในการทําวิจัยอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่อง
การใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเรื่องการใชคําสันธานดวยส่ือแบบฝก
จากเพลงรวมสมัย 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยส่ือแบบฝกจากเพลงรวมสมัย 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้ง น้ี เปนการ วิจัยเชิงทดลองเพื่อมุ ง
พัฒนาทักษะการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
ดําเนินการ วิจัยดังน้ี  
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชัฏ
เลย  
 2. กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยในครั้ง น้ีเปน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 75 คน มีการกําหนดโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดย
กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 
0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% และระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%   
 3. แบบแผนการวิจัยเปนการวิเคราะหหาความ
แตกตางของขอมูล ซ่ึงเปนการวิเคราะหผลแบบ One 
Sample T-test เปนการทดสอบวาคาเฉล่ียของตัวอยาง ซ่ึง
สุมมาจากประชากรที่ มีการกระจายแบบปกติวามีความ

แตกตางจากคาที่ตั้งสมมุติฐานไวหรือไม เพื่อตรวจสอบ
สมมุติฐานใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี 
 อีกทั้งการวิจัยในครั้งน้ีมีการศึกษาความพึงพอใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย โดยการ
ใชแบบสอบถามชนิด แบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือวิจัยชนิดหน่ึงที่นิยมใชกันมากในหมูนักวิจัย ทั้งน้ี
เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเปนวิธีที่
สะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง แบบสอบถาม
จะอยูในรูปของคําถามเปนชุด ๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมี
หลักเกณฑและเปนระบบ เพื่อใชวัดระดับความพึงพอใจจาก
กลุมตัวอยางในครั้งน้ี 
 4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  
  4.1  ตัวแปรอิสระ คือ ส่ือบทเพลงรวมสมัย 
  4.2  ตัวแปรตาม คือ 
   4.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องการ
ใชคําสันธาน 
   4.2.2  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนโดยการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 5. ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยไดออกแบบและสรางขึ้นโดย
ประยุกตใชทฤษฎีการสอนแบบ B-SLIM และ CLT โดยใช
บทเรียนเรื่องคําสันธานของ STOU e-Learning Centre 
และใชบทเพลงรวมสมัยเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน
เพื่อประกอบการทําวิจัย โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี  
  5.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของ ไดแก เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การวิจัยเรื่องการสอนเรื่องคําสันธานในภาษาอังกฤษ และ
การใชส่ือบทเพลงประกอบการเรียนการสอน, เอกสาร
ประกอบการสอนเรื่องคําสันธาน, ศึกษาทฤษฎีหลักการสอน
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร โดยเริ่มจากศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรูแบบ B-SLIM และ CLT จากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้ง
จากหนังสือ บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของและสรุปเปน
ขั้นตอนประกอบกิจกรรมการเรียนรู อีกทั้งยังศึกษาเอกสาร
ประกอบการสรางเครื่องมือในการวิจัย อันไดแก ศึกษา
บทเรียนเรื่องการใชคําสันธาน, การสรางแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน และการออกแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูเรียนเก่ียวกับการใชบทเพลงรวมสมัยในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เน่ืองจากผูวิจัยศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวของ ทํา
ใหสามารถกําหนดประเด็นปญหาและตั้งสมสุติฐานในการ 
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การทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples) 
 3. วิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนโดยการหาคาเฉล่ีย 
 
สรุปผล 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใชคําสันธาน
ในภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง
คําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยและศึกษาความพึงพอใจ
ในการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่  1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยปการศึกษา 2558 จําแนกตามเพศกลุมตัวอยางเปนเพศ
ชายจํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 8.25 และเพศหญิง 
จํานวน 64 คนคิดเปนรอยละ 91.75 โดยกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปการศึกษา 2558 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนเรื่องคําสันธานโดยส่ือบทเพลงรวมสมัย แสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงสามารถทําคะแนนไดดี
ขึ้น เน่ืองจากผลการทดสอบหลังเรียนมีคาสูงกวาผลการ
ทดสอบกอนเรียน โดยผูวิจัยจะแสดงผลการวิเคราะหความ
แตกตางของคะแนนทดสอบเรื่องการใชคําสันธานกอนและ
หลังการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวม
สมัยดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบ
 เรื่องการใชคําสันธานกอนและหลังการพัฒนา
 ทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 

One-Sample Statistics 

 
กลุม

ตัวอยาง 
คาเฉลีย่ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

กอน
เรยีน 

75 8.09 3.465 .400 

หลัง
เรยีน 

75 14.57 5.328 .615 

 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของ
คะแนนทดสอบเรื่องการใชคําสันธานกอนและหลังการ
พัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยการ
ทดสอบกอนเรียนเรื่องทักษะการใชคําสันธานน้ันมีคาเฉล่ีย 
(mean) เทากับ 8.09 และผลการทดสอบหลังมีคาเฉล่ีย 
(mean) 14.57 โดยจะเห็นวามีความแตกตางกันโดยการ
ทดสอบหลังน้ันมีคาเฉล่ียที่สูงขึ้น 
 
ตาราง 2  ผลการทดลองใชการพัฒนาทักษะการใช
  คําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 

 
 
 จากตาราง 2 ผลการทดลองใชการพัฒนาทักษะ
การใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย พบวาการทํา
แบบทดสอบเรื่องการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือ
บทเพลงรวมสมัย กอนและหลังมีผลทางสถิติพบวาคา Sig. 
(2-tailed) มีคา .000 น้ันสามารถแปลผลไดวา การพัฒนา
ทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย น้ันใชไดผล
กับการพัฒนาการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน 
เพราะมีคาทางสถิติต่ํากวา 0.05 ถือวามีนัยสําคัญในทาง
สถิติ ดังตารางตอไปน้ี 
 ตอนที่ 3  การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการ
เรียนภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย พบวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจในตอนที่ 1 ความพึงพอใจในการใชส่ือบท
เพลงแบงเปน 5 หัวขอ ปรากฏคะแนนระดับความพึงพอใจ
ดังน้ี  
 1) เพลงที่ใชในแบบเรียนมีความเหมาะสมกับการ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษของตัวผูเรียน มีคะแนนระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 4.28  
 2) เวลาในการฝ กเหมาะสมกับการดํา เ นิน
ชีวิตประจําวันของตัวผูเรียน มีคะแนนระดับ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 3.97  
 3) ตัวผูเรียนใชเวลากับการฝกรองออกเสียงและดู
เน้ือหาอยางเต็มที ่มีคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู
ที่ระดับ 4.50  

 4) ตัวผูเรียนจําเน้ือหาในบทเพลงได มีคะแนน
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 3.72  
 5) ตัวผูเรียนมีความตองการที่จะคัดสรรบทเพลง
ที่สนใจมาฝกเพิ่มเติมดวยตนเอง มีคะแนนระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 4.18  
 การแสดงผลวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในตอน
ที่ 2 การพัฒนาความรู 2 หัวขอ ปรากฏคะแนนระดับความ
พึงพอใจดังน้ี  
 1) ตัวผูเรียนมีความรูมากขึ้นหลังจากการฝกดวย
ส่ือบทเพลงรวมสมัยในครั้งน้ี มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูที่ระดับ 3.94 โดยมีจํานวนผูตอบชาย 7 คน คิด
เปน 54.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนน
ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนนมากที่ สุด และ 
จํานวนผูตอบหญิง 32 คน คิดเปน 52.5 เปอรเซ็นตของ
ผูหญิงทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 
คะแนนมากที่สุด 
 2) ตัวผูเรียนสามารถนําแนวทางการออกเสียง
การใชคําและรูปแบบประโยคในบทเพลงไปประยุกตใชใน
การเรียนภาษาอังกฤษของตัวผูเรียนเองได มีคะแนนระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 3.97 โดยมีจํานวนผูตอบ
ชาย 5 คน คิดเปน 45.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชาย
ทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนน
มากที่สุด และ จํานวนผูตอบหญิง 37 คน คิดเปน 60.7 
เปอรเซ็นตของผูหญิงทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจ
ที่ระดับ 4 คะแนนมากทีสุ่ด 
 ผูเรียนมีความพึงพอใจในตอนที่ 3 ทัศนคติตอการ
เรียนรูผานบทเพลง 3 หัวขอ ปรากฏคะแนนระดับความพึง
พอใจดังน้ี  
 1) ตัวผูเรียนชื่นชอบการนําเสนอผลงานของตัว
ผูเรียนเองและเพื่อน มีคะแนนระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูที่ระดับ 4.04 โดยมีจํานวนผูตอบชาย  6 คน คิดเปน 
54.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนนระดับ
ความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนนมากที่สุด และ จํานวน
ผูตอบหญิง 36 คน คิดเปน 59.0 เปอรเซ็นตของผูหญิง
ทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนน
มากที่สุด 
 2) ตัวผูเรียนชอบการฝกภาษาอังกฤษในลักษณะ
การใชส่ือบทเพลง มีคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู
ที่ระดับ 4.25 โดยมีจํานวนผูตอบชาย 6 คน คิดเปน 54.5 
เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนนระดับความ
พึงพอใจที่ระดับ 5 คะแนนมากที่สุด และจํานวนผูตอบหญิง 

28 คน คิดเปน 45.9 เปอรเซ็นตของผูหญิงทั้งหมด ให
คะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนนมากที่สุด 
 3) ตัวผูเรียนอยากใหมีการจัดการเรียนรูผานส่ือ
บทเพลงอีกในโอกาสตอไป มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูที่ระดับ 4.15 โดยมีจํานวนผูตอบชาย 6 คน คิด
เปน 54.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนน
ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 5 คะแนนมากที่สุด และ 
จํานวนผูตอบหญิง 29 คน คิดเปน 47.5 เปอรเซ็นตของ
ผูหญิงทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 
คะแนนมากทีสุ่ด 
 นอกจากน้ีผลการวิเคราะหขอมูลที่กลาวมาตามขอ
ยอยตาง ๆ ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยการใชส่ือบทเพลงรวมสมัยไปแลวน้ัน ผล
การวิเคราะหขอมูลโดยรวมของแบบสอบถามทั้งหมด มี
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูที่ 4.10 ซ่ึงจัดอยูในระดับด ี
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยในครั้ง น้ีผู วิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่องการใชคําสันธาน 
และผลจากการวิจัยพบวา ผู เรียนมีการพัฒนาการใช
คําสันธานดีขึ้น โดยพบวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ 
8.09 แตหลังเรียนผูเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะมีผล
คะแนนเฉล่ียของทดสอบหลังเรียนเทากับ 14.57 ทําใหเห็น
วาการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวม
สมัยทําให นักศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น อีกทั้ งผลการ
วิเคราะหขอมูลในทางสถิติพบวามีคาเทากับ .000 ซ่ึงแปรคา
ไดวามีนัยสําคัญในระดับต่ํากวา 0.05 ทางสถิต ิ 
 นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและ
หลังการเรียนรูภาษาอังกฤษเรื่องการใชคําสันธานดวยส่ือ
จากบทเพลงรวมสมัย ผูวิจัยพบวา ผลคะแนนหลังเรียนเรื่อง
การใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยมีคาสูงกวากอน
เรียน โดยการวิเคราะหทางสถิติพบวา คา t ในแบบทดสอบ
กอนเรียนเทากับ 20.229 แต คา t ในแบบทดสอบกอน
เรียนมีคาสูงขึ้นเทากับ 23.690 จะเห็นไดวาการทดสอบหลัง
เรียนเรื่องคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยทําใหผลการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงขึ้นกวาคะแนนการทดสอบ
กอนเรียน 
 อีกทั้ง ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย ส่ือบทเพลงรวมสมัย 
การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงการศึกษาความพึงพอใจเปน 5 
ระดับ ใน 3 ดานดวยกัน ดังตอไปน้ี  
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การทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples) 
 3. วิเคราะหแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนโดยการหาคาเฉล่ีย 
 
สรุปผล 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใชคําสันธาน
ในภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง
คําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยและศึกษาความพึงพอใจ
ในการใชส่ือบทเพลงรวมสมัย โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงออกเปน 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่  1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยปการศึกษา 2558 จําแนกตามเพศกลุมตัวอยางเปนเพศ
ชายจํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 8.25 และเพศหญิง 
จํานวน 64 คนคิดเปนรอยละ 91.75 โดยกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปการศึกษา 2558 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนเรื่องคําสันธานโดยส่ือบทเพลงรวมสมัย แสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงสามารถทําคะแนนไดดี
ขึ้น เน่ืองจากผลการทดสอบหลังเรียนมีคาสูงกวาผลการ
ทดสอบกอนเรียน โดยผูวิจัยจะแสดงผลการวิเคราะหความ
แตกตางของคะแนนทดสอบเรื่องการใชคําสันธานกอนและ
หลังการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวม
สมัยดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบ
 เรื่องการใชคําสันธานกอนและหลังการพัฒนา
 ทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 

One-Sample Statistics 

 
กลุม

ตัวอยาง 
คาเฉลีย่ 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

กอน
เรยีน 

75 8.09 3.465 .400 

หลัง
เรยีน 

75 14.57 5.328 .615 

 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของ
คะแนนทดสอบเรื่องการใชคําสันธานกอนและหลังการ
พัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยการ
ทดสอบกอนเรียนเรื่องทักษะการใชคําสันธานน้ันมีคาเฉล่ีย 
(mean) เทากับ 8.09 และผลการทดสอบหลังมีคาเฉล่ีย 
(mean) 14.57 โดยจะเห็นวามีความแตกตางกันโดยการ
ทดสอบหลังน้ันมีคาเฉล่ียที่สูงขึ้น 
 
ตาราง 2  ผลการทดลองใชการพัฒนาทักษะการใช
  คําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย 
 

 
 
 จากตาราง 2 ผลการทดลองใชการพัฒนาทักษะ
การใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย พบวาการทํา
แบบทดสอบเรื่องการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือ
บทเพลงรวมสมัย กอนและหลังมีผลทางสถิติพบวาคา Sig. 
(2-tailed) มีคา .000 น้ันสามารถแปลผลไดวา การพัฒนา
ทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย น้ันใชไดผล
กับการพัฒนาการใชคําสันธานในภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน 
เพราะมีคาทางสถิติต่ํากวา 0.05 ถือวามีนัยสําคัญในทาง
สถิติ ดังตารางตอไปน้ี 
 ตอนที่ 3  การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการ
เรียนภาษาอังกฤษดวยส่ือบทเพลงรวมสมัย พบวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจในตอนที่ 1 ความพึงพอใจในการใชส่ือบท
เพลงแบงเปน 5 หัวขอ ปรากฏคะแนนระดับความพึงพอใจ
ดังน้ี  
 1) เพลงที่ใชในแบบเรียนมีความเหมาะสมกับการ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษของตัวผูเรียน มีคะแนนระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 4.28  
 2) เวลาในการฝ กเหมาะสมกับการดํา เ นิน
ชีวิตประจําวันของตัวผูเรียน มีคะแนนระดับ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 3.97  
 3) ตัวผูเรียนใชเวลากับการฝกรองออกเสียงและดู
เน้ือหาอยางเต็มที ่มีคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู
ที่ระดับ 4.50  

 4) ตัวผูเรียนจําเน้ือหาในบทเพลงได มีคะแนน
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 3.72  
 5) ตัวผูเรียนมีความตองการที่จะคัดสรรบทเพลง
ที่สนใจมาฝกเพิ่มเติมดวยตนเอง มีคะแนนระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 4.18  
 การแสดงผลวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในตอน
ที่ 2 การพัฒนาความรู 2 หัวขอ ปรากฏคะแนนระดับความ
พึงพอใจดังน้ี  
 1) ตัวผูเรียนมีความรูมากขึ้นหลังจากการฝกดวย
ส่ือบทเพลงรวมสมัยในครั้งน้ี มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูที่ระดับ 3.94 โดยมีจํานวนผูตอบชาย 7 คน คิด
เปน 54.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนน
ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนนมากที่ สุด และ 
จํานวนผูตอบหญิง 32 คน คิดเปน 52.5 เปอรเซ็นตของ
ผูหญิงทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 
คะแนนมากทีสุ่ด 
 2) ตัวผูเรียนสามารถนําแนวทางการออกเสียง
การใชคําและรูปแบบประโยคในบทเพลงไปประยุกตใชใน
การเรียนภาษาอังกฤษของตัวผูเรียนเองได มีคะแนนระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับ 3.97 โดยมีจํานวนผูตอบ
ชาย 5 คน คิดเปน 45.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชาย
ทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนน
มากที่สุด และ จํานวนผูตอบหญิง 37 คน คิดเปน 60.7 
เปอรเซ็นตของผูหญิงทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจ
ที่ระดับ 4 คะแนนมากที่สุด 
 ผูเรียนมีความพึงพอใจในตอนที่ 3 ทัศนคติตอการ
เรียนรูผานบทเพลง 3 หัวขอ ปรากฏคะแนนระดับความพึง
พอใจดังน้ี  
 1) ตัวผูเรียนชื่นชอบการนําเสนอผลงานของตัว
ผูเรียนเองและเพื่อน มีคะแนนระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูที่ระดับ 4.04 โดยมีจํานวนผูตอบชาย  6 คน คิดเปน 
54.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนนระดับ
ความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนนมากที่สุด และ จํานวน
ผูตอบหญิง 36 คน คิดเปน 59.0 เปอรเซ็นตของผูหญิง
ทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนน
มากที่สุด 
 2) ตัวผูเรียนชอบการฝกภาษาอังกฤษในลักษณะ
การใชส่ือบทเพลง มีคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู
ที่ระดับ 4.25 โดยมีจํานวนผูตอบชาย 6 คน คิดเปน 54.5 
เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนนระดับความ
พึงพอใจที่ระดับ 5 คะแนนมากที่สุด และจํานวนผูตอบหญิง 

28 คน คิดเปน 45.9 เปอรเซ็นตของผูหญิงทั้งหมด ให
คะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 คะแนนมากทีสุ่ด 
 3) ตัวผูเรียนอยากใหมีการจัดการเรียนรูผานส่ือ
บทเพลงอีกในโอกาสตอไป มีคะแนนระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูที่ระดับ 4.15 โดยมีจํานวนผูตอบชาย 6 คน คิด
เปน 54.5 เปอรเซ็นต จากจํานวนผูชายทั้งหมด ใหคะแนน
ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 5 คะแนนมากที่สุด และ 
จํานวนผูตอบหญิง 29 คน คิดเปน 47.5 เปอรเซ็นตของ
ผูหญิงทั้งหมด ใหคะแนนระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4 
คะแนนมากทีสุ่ด 
 นอกจากน้ีผลการวิเคราะหขอมูลที่กลาวมาตามขอ
ยอยตาง ๆ ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยการใชส่ือบทเพลงรวมสมัยไปแลวน้ัน ผล
การวิเคราะหขอมูลโดยรวมของแบบสอบถามทั้งหมด มี
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยูที่ 4.10 ซ่ึงจัดอยูในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยในครั้ง น้ีผู วิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่องการใชคําสันธาน 
และผลจากการวิจัยพบวา ผู เรียนมีการพัฒนาการใช
คําสันธานดีขึ้น โดยพบวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ 
8.09 แตหลังเรียนผูเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะมีผล
คะแนนเฉล่ียของทดสอบหลังเรียนเทากับ 14.57 ทําใหเห็น
วาการพัฒนาทักษะการใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวม
สมัยทําให นักศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น อีกทั้ งผลการ
วิเคราะหขอมูลในทางสถิติพบวามีคาเทากับ .000 ซ่ึงแปรคา
ไดวามีนัยสําคัญในระดับต่ํากวา 0.05 ทางสถิต ิ 
 นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและ
หลังการเรียนรูภาษาอังกฤษเรื่องการใชคําสันธานดวยส่ือ
จากบทเพลงรวมสมัย ผูวิจัยพบวา ผลคะแนนหลังเรียนเรื่อง
การใชคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยมีคาสูงกวากอน
เรียน โดยการวิเคราะหทางสถิติพบวา คา t ในแบบทดสอบ
กอนเรียนเทากับ 20.229 แต คา t ในแบบทดสอบกอน
เรียนมีคาสูงขึ้นเทากับ 23.690 จะเห็นไดวาการทดสอบหลัง
เรียนเรื่องคําสันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยทําใหผลการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงขึ้นกวาคะแนนการทดสอบ
กอนเรียน 
 อีกทั้ง ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย ส่ือบทเพลงรวมสมัย 
การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงการศึกษาความพึงพอใจเปน 5 
ระดับ ใน 3 ดานดวยกัน ดังตอไปน้ี  
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ดานที่ 1 ความพึงพอใจในดานการใชส่ือบทเรียนรวมสมัย 
ผูวิจัยไดแยกหัวขอเปน 5 ขอ ไดแก  
 1) เพลงที่ใชในแบบเรียนมีความเหมาะสมกับการ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก เพราะมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.28  
 2) เวลาในการฝ กเหมาะสมกับการดํา เ นิน
ชีวิตประจําวัน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง มี
คาเฉล่ียอยูที่ 3.97 
 3) ผูเรียนใชเวลากับการฝกรองออกเสียงและดู
เน้ือหาอยางเต็มที่ มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มี
คาเฉล่ียอยูที่ 4.50 
 4) ผูเรียนจําเน้ือหาในบทเพลงได มีคาความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.72 
 5) ผูเรียนมีความตองการที่จะคัดสรรบทเพลงที่
สนใจมาฝกเพิ่มเติมดวยตนเองมีคาความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.18 
 ดานที่ 2 ความพึงพอใจในดานการพัฒนาความรู 
ผูวิจัยไดแยกหัวขอเปน 2 ขอ ไดแก 
 1) ผูเรียนมีความรูมากขึ้นหลังจากการฝกดวยส่ือ
บทเพลงรวมสมัยในครั้งน้ี มี 
คาความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.94 
 2)  ผูเรียนสามารถนําแนวทางการออกเสียงการใช
คําและรูปแบบประโยคใน 
บทเพลงไปประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษของตัว
ผูเรียนได มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูที่ 
3.97 
 ดานที่ 3 ความพึงพอใจดานทัศนคติตอการเรียนรู
ผานบทเพลง ผูวิจัยไดแยกหัวขอเปน 3 ขอ ไดแก 
 1) ผูเรียนชื่นชอบการนําเสนอผลงานของผูเรียน
และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.04 
 2) ผูเรียนชอบการฝกภาษาอังกฤษในลักษณะ
การใชส่ือบทเพลง มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียอยูที่ 4.25 
 3) ผูเรียนอยากใหมีการจัดการเรียนรูผานส่ือบท
เพลงอีกในโอกาสตอไป มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.15 
 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยพบวาผูเรียนสวนใหญมี
ความสุขและมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวย
ส่ือบทเพลงรวมสมัยในระดับมาก และยังมีความตองการ
อยากใหมีการเรียนการสอนดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยใน
โอกาสตอไปอีกดวย อีกทั้งยังสอดคลองกับธูปทอง กวาง

สวาสดิ์ (2544) ที่กลาวถึง ขั้นตอนการสอนแบบ B-SLIM 
คือการสอนภาษาที่สอง ของ บิลาช Bilash’s Second 
Language Instructional Model หรือ B-SLIM Model 
ในขั้นตอนของการเพิ่มความรูใหมในสวนที่ 1 การรับรูภาษา 
(Language Awareness) วาผูสอนตองบูรณาการเขาใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสอนแบบผู เรียนเปน
ศูนยกลางและขึ้นอยูกับความพรอมของผูเรียนและในสวนที่ 
7 วากลวิธีการเรียนรู  (Learning Strategy) หมายถึง 
เทคนิคเฉพาะในการเรียนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ 
เชน การหาผูชวยในการฝกการสนทนาเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูด การดูหนังฟงเพลง เพื่อพัฒนาทักษะการฟง เปนตน 
เพราะการจะเลือกเทคนิคซํ้าบอยครั้งและจะใชภาษาในการ
ส่ือสารไดไมดีเทาที่ควร ดังน้ันผูสอนจําเปนตองรูและมีกลวิธี
ที่หลากหลายเพื่อใหการเรียนประสบผลสําเร็จและจะสงผล
ใหผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 จากสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะ
การใชคํา สันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยในครั้ง น้ี  มี
ความสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและสามารถทําใหผูเรียน
มีความสามารถการใชคําสันธานไดดีขึ้น  
 นอกจากน้ีงานวิจัยครั้งน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิด
เรื่องระบบการจําของมนุษย ของ Klatzky (2009) ที่วาการ
รับสัมผัสทางการเห็นและไดยินมักจะทํางานบอยครั้ ง
มากกวาสัมผัสอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน บางครั้งทําใหเกิด
ภาพติดตาหรือเสียงติดหูอยูบอย ๆ และระบบสัมผัสน้ัน
อาจจะเขามาบอย ๆ แตอาจมีการลบเลือนไปบางแตเม่ือ
ไดรับการกระตุน จึงทําใหเกิดการรูจักส่ิงตาง ๆ มากขึ้น 
และเขาสูความจําระยะส้ัน แตเม่ือไดรับสัมผัสเดิมซํ้า ๆ ก็จะ
กลายเปนความจําระยะยาวในที่สุด 
 อีกทั้ งงานวิจัยชิ้น น้ี  ยั ง มีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ Signum International S.a r.l Luxembourg 
Luzern Branch บริษัทใน EF Education First Group 
(2554), Lertwatcha (2557), และ เสาวภา ธนะนาวานุกุล 
(2534) วาการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีเดิม ๆ อยางทองจํา
ศัพทและกฎหลักไวยากรณทําใหรูสึกเบื่อในความจําเจและ
เห็นวาหากมีการเปล่ียนวิธีการเรียนโดยใชเพลงเปนส่ือ
ผูเรียนจะรูสึกผอนคลายและเกิดการจดจําไดดียิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเห็นพัฒนาการของผูเรียนใน
เรื่องการใชคําสันธานของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในทิศทางที่ดี
ขึ้น โดยการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดรวบรวมขอคิดเห็นเพิ่มเติม
เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาตอไป 

  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  การเรียนภาษาอังกฤษแบบทองจําอาจเปนวิธี
เริ่มตนของการเรียนภาษาที่ 2 แตจะไมสามารถทําใหผูเรียน
น้ันสามารถพัฒนาไปไดดีเทาที่ควรเน่ืองจาก สถานการณ
บางอยางผูเรียนไมกลาที่จะคิดประโยคในการโตตอบไดเอง 
แตหากผูเรียนไดถูกสงเสริมดวยกิจกรรมที่หลากหลายใหเขา
กับรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน เชน การดูหนัง ฟงเพลง 
พูดคุยออนไลน อาจจะชวยใหผูเรียนสนใจมีความสนุกสนาน
จะทําใหผูเรียนมีความกลาและมีการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 
ไดดียิ่งขึ้น  
 2. ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวิเคราะหเน้ือหา ตัวอยางเชน ในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
ไดใหนักศึกษาชวยกันหาคําสันธานในเน้ือเพลงเปนผลให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและสงผลใหผูเรียนไดมีกลุม
เพื่อนในการเรียน ดังน้ันหากผูสอนใชกิจกรรมควรเลือก
กิจกรรมทั้งแบบเดี่ยว คู และกลุม เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
เพื่อนในชั้นเรียนและสรางความสัมพันธอันดีอีกดวย 
 3. การเรียนผานส่ือบทเพลงทําใหผู เรียนรู สึก
คุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพราะผูเรียนได
สนุกสนานกับการรองเพลง การออกเสียง การอัดคลิปวีดีโอ 
และสามารถสรางรอยยิ้มและความสุขใหกับเพื่อนในชั้น
เรียนไดน้ัน ทําใหผูเรียนมีความคุนเคยกับภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น และบางครั้งก็เผลอรองเพลงน้ันขึ้นมาเอง ผูวิจัยเห็นวา
การเกิดเหตุการณลักษณะน้ีหลังจากมีการเรียนไปแลวหลัง
ชั่วโมงที่ 15 และเห็นวาหากมีการเรียนการสอนที่ผูเรียน
สามารถจดจําไดแบบน้ีอาจจะชวยใหผูเรียนพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษไดดีขึ้นเรื่อย ๆ  
 4. ผูสอนจําเปนตองสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
ใหผูเรียนรูจักคําสันธานมากขึ้นและดานการนําไปใชในการ
เชื่อม วลี ประโยคและสรางประโยคในรูปแบบตาง ๆ ให

มากขึ้น เพื่อใหเกิดความเคยชินในการใชภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น  
 5. ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันการ
เลือกใชกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนส่ิงสําคัญ เชนใน
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยการใชกิจกรรมรองเพลงนอกจากการ
เรียนเรื่องคําสันธานที่อยูในเน้ือเพลงแลวผูเรียนไดฝกออก
เสียงภาษาอังกฤษไดดีขึ้น เชน /ʃ/ หรือ /ʒ/ กอนหนาการ
ฝกรองเพลงนักศึกษาออกเสียงไดไมดี เทาที่ควรแตเ ม่ือ
ผู เรียนไดฝกออกเ สียง ไปกับการรอง เพลงและมีการ
เลียนแบบลักษณะการออกเสียงตามรูปปากของนักรองใน
วีดีโอ นักศึกษาก็สามารถออกเสียงไดใกลเคียงกับเจาของ
ภาษามากขึ้น เชนในคําวา “shine” ซ่ึงผูเรียนไดออกเสียง
คลายกับเจาของภาษาเม่ือออกเสียงผานการรองเพลง ดังน้ัน
การสอนออกเสียงส่ือบทเพลงอาจจะเปนวิธีหน่ึงที่จะใชใน
การเรียนการสอนไดดวย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจัดเปนการวิจัย
เ ชิ ง ทด ลอ ง โ ด ย ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง เ ป น นั ก ศึ กษา เ อ ก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 1 จํานวนเพียง 75 คน ซ่ึงหากมี
แนวทางในการพัฒนาผูเรียนในจํานวนมากขึ้นหรือมีความ
หลากหลายในดานความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน 
อาจจะทําใหผลของการวิจัยไดรับผลที่ดียิ่งขึ้นและเห็นตัว
แปรที่แตกตางออกไป 
 2.  ในการวิจัยในอนาคตมีความจําเปนตองใชส่ือที่
ทันสมัยมากขึ้นและผูวิจัยจะตองมีการเรียนรูการเขาถึง
ผูเรียนในแบบตาง ๆ มากขึ้น เพราะการเรียนรูในตําราน้ัน
อาจจะไมเพียงพอและไมนาสนใจมากพอสําหรับผู เรียน 
งานวิจัยชิ้นน้ีจึงเปนแนวทางในการศึกษาเครื่องมือและส่ือ
การสอนรูปแบบใหม ๆ ที่จะเปนกลวิธีใหผูเรียนมีความสนใจ
ในเน้ือหาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น 
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ดานที่ 1 ความพึงพอใจในดานการใชส่ือบทเรียนรวมสมัย 
ผูวิจัยไดแยกหัวขอเปน 5 ขอ ไดแก  
 1) เพลงที่ใชในแบบเรียนมีความเหมาะสมกับการ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก เพราะมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.28  
 2) เวลาในการฝ กเหมาะสมกับการดํา เ นิน
ชีวิตประจําวัน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง มี
คาเฉล่ียอยูที่ 3.97 
 3) ผูเรียนใชเวลากับการฝกรองออกเสียงและดู
เน้ือหาอยางเต็มที่ มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มี
คาเฉล่ียอยูที่ 4.50 
 4) ผูเรียนจําเน้ือหาในบทเพลงได มีคาความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.72 
 5) ผูเรียนมีความตองการที่จะคัดสรรบทเพลงที่
สนใจมาฝกเพิ่มเติมดวยตนเองมีคาความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.18 
 ดานที่ 2 ความพึงพอใจในดานการพัฒนาความรู 
ผูวิจัยไดแยกหัวขอเปน 2 ขอ ไดแก 
 1) ผูเรียนมีความรูมากขึ้นหลังจากการฝกดวยส่ือ
บทเพลงรวมสมัยในครั้งน้ี มี 
คาความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.94 
 2)  ผูเรียนสามารถนําแนวทางการออกเสียงการใช
คําและรูปแบบประโยคใน 
บทเพลงไปประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษของตัว
ผูเรียนได มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียอยูที่ 
3.97 
 ดานที่ 3 ความพึงพอใจดานทัศนคติตอการเรียนรู
ผานบทเพลง ผูวิจัยไดแยกหัวขอเปน 3 ขอ ไดแก 
 1) ผูเรียนชื่นชอบการนําเสนอผลงานของผูเรียน
และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.04 
 2) ผูเรียนชอบการฝกภาษาอังกฤษในลักษณะ
การใชส่ือบทเพลง มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ียอยูที่ 4.25 
 3) ผูเรียนอยากใหมีการจัดการเรียนรูผานส่ือบท
เพลงอีกในโอกาสตอไป มีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.15 
 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยพบวาผูเรียนสวนใหญมี
ความสุขและมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวย
ส่ือบทเพลงรวมสมัยในระดับมาก และยังมีความตองการ
อยากใหมีการเรียนการสอนดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยใน
โอกาสตอไปอีกดวย อีกทั้งยังสอดคลองกับธูปทอง กวาง

สวาสดิ์ (2544) ที่กลาวถึง ขั้นตอนการสอนแบบ B-SLIM 
คือการสอนภาษาที่สอง ของ บิลาช Bilash’s Second 
Language Instructional Model หรือ B-SLIM Model 
ในขั้นตอนของการเพิ่มความรูใหมในสวนที่ 1 การรับรูภาษา 
(Language Awareness) วาผูสอนตองบูรณาการเขาใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และสอนแบบผู เรียนเปน
ศูนยกลางและขึ้นอยูกับความพรอมของผูเรียนและในสวนที่ 
7 วากลวิธีการเรียนรู  (Learning Strategy) หมายถึง 
เทคนิคเฉพาะในการเรียนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ 
เชน การหาผูชวยในการฝกการสนทนาเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูด การดูหนังฟงเพลง เพื่อพัฒนาทักษะการฟง เปนตน 
เพราะการจะเลือกเทคนิคซํ้าบอยครั้งและจะใชภาษาในการ
ส่ือสารไดไมดีเทาที่ควร ดังน้ันผูสอนจําเปนตองรูและมีกลวิธี
ที่หลากหลายเพื่อใหการเรียนประสบผลสําเร็จและจะสงผล
ใหผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 จากสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะ
การใชคํา สันธานดวยส่ือบทเพลงรวมสมัยในครั้ง น้ี  มี
ความสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและสามารถทําใหผูเรียน
มีความสามารถการใชคําสันธานไดดีขึ้น  
 นอกจากน้ีงานวิจัยครั้งน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิด
เรื่องระบบการจําของมนุษย ของ Klatzky (2009) ที่วาการ
รับสัมผัสทางการเห็นและไดยินมักจะทํางานบอยครั้ ง
มากกวาสัมผัสอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวัน บางครั้งทําใหเกิด
ภาพติดตาหรือเสียงติดหูอยูบอย ๆ และระบบสัมผัสน้ัน
อาจจะเขามาบอย ๆ แตอาจมีการลบเลือนไปบางแตเม่ือ
ไดรับการกระตุน จึงทําใหเกิดการรูจักส่ิงตาง ๆ มากขึ้น 
และเขาสูความจําระยะส้ัน แตเม่ือไดรับสัมผัสเดิมซํ้า ๆ ก็จะ
กลายเปนความจําระยะยาวในที่สุด 
 อีกทั้ งงานวิจัยชิ้น น้ี  ยั ง มีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ Signum International S.a r.l Luxembourg 
Luzern Branch บริษัทใน EF Education First Group 
(2554), Lertwatcha (2557), และ เสาวภา ธนะนาวานุกุล 
(2534) วาการเรียนภาษาอังกฤษดวยวิธีเดิม ๆ อยางทองจํา
ศัพทและกฎหลักไวยากรณทําใหรูสึกเบื่อในความจําเจและ
เห็นวาหากมีการเปล่ียนวิธีการเรียนโดยใชเพลงเปนส่ือ
ผูเรียนจะรูสึกผอนคลายและเกิดการจดจําไดดียิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเห็นพัฒนาการของผูเรียนใน
เรื่องการใชคําสันธานของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในทิศทางที่ดี
ขึ้น โดยการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดรวบรวมขอคิดเห็นเพิ่มเติม
เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาตอไป 

  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  การเรียนภาษาอังกฤษแบบทองจําอาจเปนวิธี
เริ่มตนของการเรียนภาษาที่ 2 แตจะไมสามารถทําใหผูเรียน
น้ันสามารถพัฒนาไปไดดีเทาที่ควรเน่ืองจาก สถานการณ
บางอยางผูเรียนไมกลาที่จะคิดประโยคในการโตตอบไดเอง 
แตหากผูเรียนไดถูกสงเสริมดวยกิจกรรมที่หลากหลายใหเขา
กับรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน เชน การดูหนัง ฟงเพลง 
พูดคุยออนไลน อาจจะชวยใหผูเรียนสนใจมีความสนุกสนาน
จะทําใหผูเรียนมีความกลาและมีการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 
ไดดียิ่งขึ้น  
 2. ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวิเคราะหเน้ือหา ตัวอยางเชน ในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
ไดใหนักศึกษาชวยกันหาคําสันธานในเน้ือเพลงเปนผลให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและสงผลใหผูเรียนไดมีกลุม
เพื่อนในการเรียน ดังน้ันหากผูสอนใชกิจกรรมควรเลือก
กิจกรรมทั้งแบบเดี่ยว คู และกลุม เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
เพื่อนในชั้นเรียนและสรางความสัมพันธอันดีอีกดวย 
 3. การเรียนผานส่ือบทเพลงทําใหผู เรียนรู สึก
คุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพราะผูเรียนได
สนุกสนานกับการรองเพลง การออกเสียง การอัดคลิปวีดีโอ 
และสามารถสรางรอยยิ้มและความสุขใหกับเพื่อนในชั้น
เรียนไดน้ัน ทําใหผูเรียนมีความคุนเคยกับภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น และบางครั้งก็เผลอรองเพลงน้ันขึ้นมาเอง ผูวิจัยเห็นวา
การเกิดเหตุการณลักษณะน้ีหลังจากมีการเรียนไปแลวหลัง
ชั่วโมงที่ 15 และเห็นวาหากมีการเรียนการสอนที่ผูเรียน
สามารถจดจําไดแบบน้ีอาจจะชวยใหผูเรียนพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษไดดีขึ้นเรื่อย ๆ  
 4. ผูสอนจําเปนตองสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
ใหผูเรียนรูจักคําสันธานมากขึ้นและดานการนําไปใชในการ
เชื่อม วลี ประโยคและสรางประโยคในรูปแบบตาง ๆ ให

มากขึ้น เพื่อใหเกิดความเคยชินในการใชภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น  
 5. ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันการ
เลือกใชกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนเปนส่ิงสําคัญ เชนใน
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยการใชกิจกรรมรองเพลงนอกจากการ
เรียนเรื่องคําสันธานที่อยูในเน้ือเพลงแลวผูเรียนไดฝกออก
เสียงภาษาอังกฤษไดดีขึ้น เชน /ʃ/ หรือ /ʒ/ กอนหนาการ
ฝกรองเพลงนักศึกษาออกเสียงไดไมดี เทาที่ควรแตเ ม่ือ
ผู เรียนไดฝกออกเ สียง ไปกับการรอง เพลงและมีการ
เลียนแบบลักษณะการออกเสียงตามรูปปากของนักรองใน
วีดีโอ นักศึกษาก็สามารถออกเสียงไดใกลเคียงกับเจาของ
ภาษามากขึ้น เชนในคําวา “shine” ซ่ึงผูเรียนไดออกเสียง
คลายกับเจาของภาษาเม่ือออกเสียงผานการรองเพลง ดังน้ัน
การสอนออกเสียงส่ือบทเพลงอาจจะเปนวิธีหน่ึงที่จะใชใน
การเรียนการสอนไดดวย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจัดเปนการวิจัย
เ ชิ ง ทด ลอ ง โ ด ย ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง เ ป น นั ก ศึ กษา เ อ ก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 1 จํานวนเพียง 75 คน ซ่ึงหากมี
แนวทางในการพัฒนาผูเรียนในจํานวนมากขึ้นหรือมีความ
หลากหลายในดานความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน 
อาจจะทําใหผลของการวิจัยไดรับผลที่ดียิ่งขึ้นและเห็นตัว
แปรที่แตกตางออกไป 
 2.  ในการวิจัยในอนาคตมีความจําเปนตองใชส่ือที่
ทันสมัยมากขึ้นและผูวิจัยจะตองมีการเรียนรูการเขาถึง
ผูเรียนในแบบตาง ๆ มากขึ้น เพราะการเรียนรูในตําราน้ัน
อาจจะไมเพียงพอและไมนาสนใจมากพอสําหรับผู เรียน 
งานวิจัยชิ้นน้ีจึงเปนแนวทางในการศึกษาเครื่องมือและส่ือ
การสอนรูปแบบใหม ๆ ที่จะเปนกลวิธีใหผูเรียนมีความสนใจ
ในเน้ือหาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการพยากรณการผลิต
ของขอมูลอนุกรมเวลาดวยวิธีคลาสสิค โดยใชขอมูลสถิติ
ปริมาณการผลิตชิ้นสวนยานยนต (INSERT PLATE) จาก
บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด ระหวางเดือน
มกราคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 68 
เดือน และจากการวิเคราะหพบวา การพยากรณขอมูลดวยวิธี
คลาสสิคไดสมการที่ใชในการพยากรณคือ  STŶ   ซึ่งได
รูปแบบอนุกรมเวลาท่ีใชคือรูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative 
Model) และมีสมการแนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t2 
และจากคํานวณคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (MSE) 
ได 31,167 ช้ิน หรือ 358 ชิ้น/เดือน และคํานวณคาเฉล่ีย
เปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสมบูรณ (MAPE) ได 27.56% 
หรือ 0.41 เปอรเซ็นต/เดือน 
 
ABSTRACT 
 This research aims to forecast data of time 
series derived from the classical models. The raw 
data was production volume of automotive parts 
from UK ENGINEERING & SUPPLY Co., Ltd., produced 
within 68 months from January, 2010– August,2015. 
The forecasting models of STŶ  were employed 
for the classical with multiplicative model and 
equation was equal to 62.12-0.764t+0.01676t

2
. The 

mean square error (MSE) was 31,167 pieces or 358 
pieces/month and mean absolute percentage error 
(MAPE) was 25.67% or 0.41 percent/month. 
 

 
คําสําคัญ   :  การพยากรณการผลิต, วิธีอนุกรมเวลา 
   คลาสสิค, รูปแบบเชิงคูณ 
Keywords : Production Forecasting, Classical Time 
   Series Model, Multiplicative Model 
 
บทนํา 
 ปจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมมีการ
แขงขันกันสูงมาก และมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดานอยาง
รวดเร็ว ซึ่งกระทบตอธุรกิจทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน 
การเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ     
ท้ั งภ ายในและภายนอก ประ เทศ  ส งผลทํ าให เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดานตาง ๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานทางธุรกิจท้ังส้ิน และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   
ทําใหการดําเนินงานทางธุรกิจตองมีการดําเนินงานอยาง
รอบคอบเพื่อเปนการลดความเสี่ยง และสรางความมั่นคง
ใหกับธุรกิจ และธุรกิจตาง ๆ ท่ีจะสามารถดํารงอยูในสภาวะ
การแขงขันท่ีรุนแรงเชนนี้ไดจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ 
หลายอยางไมวาจะเปนในเร่ืองของ การวางแผนการผลิต  การ
จัดการสินคาคงคลัง การจัดซื้อ เปนตน จากท่ีกลาวมาจะเห็น
ไดวาการวางแผนการผลิตเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจสามารถ
ดํารงอยูตอไปได เนื่องจากการวางแผนการผลิต ชวยใหการ
ดําเนินการจัดการในเร่ืองของสินคาคงคลัง การวางแผน
ทางดานการตลาด ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นแสดงให
เห็นวาการวางแผนการผลิตนั้นมีความสําคัญอยางมากตอการ
ดํารงอยูของธุรกิจ 
  
 

*อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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และจากคํานวณคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (MSE) 
ได 31,167 ช้ิน หรือ 358 ชิ้น/เดือน และคํานวณคาเฉล่ีย
เปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสมบูรณ (MAPE) ได 27.56% 
หรือ 0.41 เปอรเซ็นต/เดือน 
 
ABSTRACT 
 This research aims to forecast data of time 
series derived from the classical models. The raw 
data was production volume of automotive parts 
from UK ENGINEERING & SUPPLY Co., Ltd., produced 
within 68 months from January, 2010– August,2015. 
The forecasting models of STŶ  were employed 
for the classical with multiplicative model and 
equation was equal to 62.12-0.764t+0.01676t

2
. The 

mean square error (MSE) was 31,167 pieces or 358 
pieces/month and mean absolute percentage error 
(MAPE) was 25.67% or 0.41 percent/month. 
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บทนํา 
 ปจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมมีการ
แขงขันกันสูงมาก และมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดานอยาง
รวดเร็ว ซึ่งกระทบตอธุรกิจทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน 
การเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ     
ท้ั งภ ายในและภายนอก ประ เทศ  ส งผลทํ าให เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดานตาง ๆ ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานทางธุรกิจท้ังส้ิน และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น   
ทําใหการดําเนินงานทางธุรกิจตองมีการดําเนินงานอยาง
รอบคอบเพื่อเปนการลดความเสี่ยง และสรางความมั่นคง
ใหกับธุรกิจ และธุรกิจตาง ๆ ท่ีจะสามารถดํารงอยูในสภาวะ
การแขงขันท่ีรุนแรงเชนนี้ไดจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ 
หลายอยางไมวาจะเปนในเร่ืองของ การวางแผนการผลิต  การ
จัดการสินคาคงคลัง การจัดซื้อ เปนตน จากท่ีกลาวมาจะเห็น
ไดวาการวางแผนการผลิตเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจสามารถ
ดํารงอยูตอไปได เนื่องจากการวางแผนการผลิต ชวยใหการ
ดําเนินการจัดการในเร่ืองของสินคาคงคลัง การวางแผน
ทางดานการตลาด ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นแสดงให
เห็นวาการวางแผนการผลิตนั้นมีความสําคัญอยางมากตอการ
ดํารงอยูของธุรกิจ 
  
 

*อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
**กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด 
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 ในการวางแผนการผลิตท่ีดีนั้นจะตองทราบปริมาณ
การผลิตในอนาคตเพื่อที่จะนํามาใชในวางแผนการผลิต ซึ่งการ
ท่ีจะทราบปริมาณการผลิตในอนาคตไดนั้นจําเปนตองมีขอมูล
ในอดีตที่มีจํานวนมากเพียงพอสําหรับนํามาใชในการพยากรณ
การผลิตเพ่ือที่ จะทําใหการพยากรณมีความถูกตองหรือ
ใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด ซึ่งจะชวยใหทางเจาของธุรกิจ
สามารถนํามาใชในการวางแผนการผลิตไดเปนอยางดี และใน
การพยากรณการผลิตนั้นจะตองมีการหาวิธีการที่มีความ
เหมาะสมและถูกตองมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหขอมูลท่ีไดจาก
การพยากรณการผลิตนั้นมีประโยชนมากที่สุดในการนําไปใช
ในการวางแผนการผลิต 
 การพยากรณปริมาณการผลิตดวยวิธีอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิคเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีนักธุรกิจนิยมใชกันอยาง
แพรหลายในการศึกษาความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ 
ในอดีต เพื่อนํามาใชในการวางแผนการผลิตหรือนโยบาย   
ตาง ๆ ในอนาคต ซึ่งในการวิเคราะหไดทําการแยกอนุกรม
เวลาออกเปนสวนประกอบตาง ๆ ซึ่งทําใหนักธุรกิจสามารถ
อธิบายและใหคําตอบกับตนเองเกี่ยวกับการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของอนุกรมเวลาบางสวนได เชน การท่ีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน 
10% ในเดือนท่ีผานมานั้นเปนการเพิ่มตามปกติหรือเปน   
การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลหรือวาเกิดจากปจจัยอื่น ๆ (วิชิต 
หลอจีระชุณหกุล และ จิราวัลย จิตรถเวช.  2548) 
 บริษัทกรณีศึกษาประสบปญหาเกี่ยวกับการวาง
แผนการผลิตเนื่องจากหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของ และปจจัยท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดก็คือการขาดการวางแผนในเร่ืองของการ
วางแผนการผลิต จึงทําใหเกิดปญหาหรือขอผิดพลาดในการ
วางแผนการผลิตในอนาคต สงผลใหบริษัทเสียโอกาสทางการ
คาของธุรกิจไมวาจะเปนในเร่ืองของการสงสินคาไมทันตาม
กําหนดการที่ลูกคาตองการ การผลิตท่ีมากเกินความจําเปน
สงผลใหเกิดตนทุนในการผลิตท่ีมากขึ้น เปนตน และจาก
ปญหาดังกลาวทางผู ดํ าเนิ นการวิจัยเ ห็นว าทางบริษัท
กรณีศึกษาสามารถแกปญหาดังกลาวไดดวยการประยุกตใช
เทคนิคพยากรณการผลิตดวยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคเพ่ือ
ใชในการพยากรณการผลิต สําหรับการแกปญหาในเร่ืองการ
วางแผนการผลิตของบริษัทดังกลาว 
 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัต ถุประสงคเพ่ือสรางและ
พัฒนาตัวแบบตัวแบบในการพยากรณปริมาณการผลิตช้ินสวน
ยานยนตของบริษัทกรณีศึกษา การพยากรณปริมาณการผลิต
สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดทํางบประมาณ

การบริหาร การจัดสรรทรัพยากรใหกับทุกภาคสวนของบริษัท 
การวางแผนการตลาด การตั้งเปาหมายในการจําหนาย
ผลิตภัณฑ เปนตน และยังรวมไปถึงการใชเปนขอมูลตาง ๆ ใน
การดําเนินงานของบริษัท 
 การศึกษาใชขอมูลปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต
ของบริษัทกรณศึกษา ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือน
สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 68 เดือน ในการหาตวัแบบ
และทําการเปรียบเทียบคาที่ ไดจากการพยากรณกับขอมูล
ปริมาณการผลิตชิ้นสวนยานยนตท่ีเกิดข้ึนจริง 
 การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค (สมเกียรติ 
เกตุเอี่ยม.  2548) จัดวาเปนวิธีการพยากรณวิธีหนึ่งที่เกาแก
ท่ีสุด ผูท่ีบุกเบิกนําเทคนิคนี้มาใชคือ นักเศรษฐศาสตร ซึ่งถูก
สรางข้ึนใน ค.ศ.1920 โดยนักเศรษฐศาสตรกลุมนี้พยายามจะ
แยกสวนประกอบอนุกรมเวลาออกเปนสวน ๆ ซึ่งประกอบไป
ดวย คาแนวโนม ความผันแปรตามฤดูกาล ความผันแปร
ตามวัฏจักร และความผันแปรเนื่องจากเหตุการณที่ผิดปกติ ใน
ปจจุ บันวิธี ก ารนี้ก็ ยั งได รับความนิ ยมอ ยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ 
 อนุกรมเวลา (Time series) หมายถึง คาขอมูลหรือ
คาสังเกตท่ีเก็บรวบรวมตามลําดับเวลาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลอาจหางกันหรือไมเทากันก็ได แตสวน
ใหญชวงเวลาจะหางเทากัน ชวงเวลาอาจจะเปนรายวัน ราย
สัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือรายป เชน ยอดขายสินคา
แผนกซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ยอดขาย
อาจจะเปนรายวัน รายเดือน หรือรายป 
 สวนประกอบของอนุกรมเวลา ประกอบไปดวย 
  1. แนวโนม (Trend : T) หมายถึง การ
เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาในระยะยาววานาจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง และลักษณะแนวโนมนั้นอาจจะมีแนวโนม
ปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได ระยะเวลาที่จะทําใหสามารถเห็น
แนวโนมสวนใหญควรต่ํากวา 10 ชวงเวลา 
  2. คว า ม ผั น แ ป รต าม ฤ ดู ก า ล  (Seasonal 
variation : S) หมายถึงการเปล่ียนแปลงของขอมูลท่ีเกิดขึ้น
จากอิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ํา ๆ กันในชวงเวลา
เดียวกันของแตละป โดยท่ัวไปชวงเวลาของฤดูกาลหนึ่ง ๆ 
มักจะสั้นกวา 1 ป 
  3. ความผันแปรตามวัฎจักร (Cycle variation 
: C) หมายถึงความเคลื่อนไหวของขอมูลที่มีลักษณะซ้ํา ๆ กัน 
คลายกับควาผันแปรตามฤดูกาล ตางกันที่ระยะเวลาของการ

 

เคลื่อนไหวของขอมูลจะมีระยะเวลามากกวา 1 ป 
  4. ความผันแปรเนื่องจากเหตุการณที่ผิดปกติ 
(Irregular Variation : I) หมายถึงการเคล่ือนไหวของขอมูลท่ี
มีไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ลักษณะของขอมูลท่ีเกิดขึ้นสวนใหญ
จะเปนลักษณะของเหตุการณท่ีเราไมไดคาดการณเอาไว
ลวงหนา 
 ตัวแบบอนุกรมเวลา (Model of time series) 
สําหรับตัวแบบการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวนนั้น ตัว
แบบที่นิยมใชกันมากมี 2 ตัวแบบคือ 
   1. ตัวแบบการบวก (Additive model) 
สําห รับ ตัวแบบการบวก ของอนุ ก รมเวลา เกิ ด ข้ึนจ าก
แนวความคิดท่ีวา สวนประกอบท้ังส่ีของอนุกรมเวลาจะตอง
เปนอิสระตอกัน กลวงคือสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งมี
คาเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะไมมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบอื่น ๆ ท่ีเหลือ 
 

 Y = T + C + S + I   (1) 
 

  2. ตัวแบบการคูณ (Multiplicative model) 
สําห รับ ตัว แบบการ คู ณขอ งอ นุก รม เว ลา เกิ ด ข้ึน จ าก
แนวความคิดที่วา สวนประกอบทั้งส่ีของอนุกรมเวลาจะมี
ความสัมพันธกันหรือไมเปนอิสระตอกัน นั่นก็หมายความวา 
ถาสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งมีคาเปล่ียนแปลงไป ไมวา
จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
สวนประกอบอื่น ๆ ที่เหลือ 
 

 Y = T x C x S x I   (2) 
 

 เม่ือ 
  Y = อนุกรมเวลา (คาของการพยากรณ) 
  T = แนวโนม 
  S = ความผันแปรตามฤดูกาล 
  C = ความผันแปรตามวัฏจักร 
  I = ความผันแปรตามเนื่องจากเหตุการณท่ี
ผิดปกติ 
 การวัดความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ (พิภพ 
ลลิตาภรณ.  2547) เม่ือมีวิธีการพยากรณก็ตองมีการหาวิธี 
การวิธีการประเมินผลการพยากรณ และวิธีการประสิทธิผลท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดก็คือ การวัดความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ และโดยทั่วไปจะทําการวัดความคลาดเคล่ือนของ

การพยากรณโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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   (3) 

 
  Mean Absolute Deviation (MAD) คือคาวัด
ความถูกตองของการพยากรณท่ีวัดจากขนาดของคาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ โดยไมคํานึงถึงทิศทางของ
ความคลาดเคลื่ อน ท่ีแทนด วยค า สัมบูรณของคาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ คา MAD มีหนวยวัดหนวย
เดียวกับคาสังเกต (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546) 
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   (4) 

 
  Mean Square Error (MSE) คือคาคลาดเคล่ือน
กําลังสองเฉล่ียเปนคาวัดความถูกตองของการพยากรณท่ีวัด
จากขนาดของคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณที่ไดจาก
คาเฉล่ียของกําลังสองของคาความคลาดเคล่ือน คา MSE จะมี
หนวยวัดเปนกําลังสองของหนวยวัดของคาสังเกต 
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 Mean Absolute Percent Error (MAPE) คือรอย
ละของคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณเปนคาวัดความ
ถูกตองของการพยากรณท่ีวัดจากขนาดของความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณเทียบกับคาจริง คาวัดความถูกตองนี้เปนคาท่ี
ไมมีหนวยจึงเหมาะที่จะใชในการเปรียบเทียบอนุกรมเวลา
หลายชุดท่ีอาจจะมีหนวยของการวัดตางกัน เมื่อใชวีธีการ
พยากรณเดียวกัน 
 สําหรับวิธีการการวัด 2 วิธีแรกคือ MAD และ MSE 
เปนการประเมินผลวิธีการพยากรณ หรือใชวัดสภาพความ
แตกตางระหวางคาพยากรณที่คํานวณไดกับขอมูลจริง วิธีการ
พยากรณท่ีใหคา MAD หรือ MSE ต่ํา แสดงวาเปนวิธีการ
พยากรณท่ีดีกวาวิธีการพยากรณที่ใหคา MAD หรือ MSE สูง 
แตก็ไมไดหมายความวา MAD หรือ MSE ต่ําจะใหผลการ
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 ในการวางแผนการผลิตท่ีดีนั้นจะตองทราบปริมาณ
การผลิตในอนาคตเพื่อที่จะนํามาใชในวางแผนการผลิต ซึ่งการ
ท่ีจะทราบปริมาณการผลิตในอนาคตไดนั้นจําเปนตองมีขอมูล
ในอดีตที่มีจํานวนมากเพียงพอสําหรับนํามาใชในการพยากรณ
การผลิตเพ่ือที่ จะทําใหการพยากรณมีความถูกตองหรือ
ใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด ซึ่งจะชวยใหทางเจาของธุรกิจ
สามารถนํามาใชในการวางแผนการผลิตไดเปนอยางดี และใน
การพยากรณการผลิตนั้นจะตองมีการหาวิธีการที่มีความ
เหมาะสมและถูกตองมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหขอมูลท่ีไดจาก
การพยากรณการผลิตนั้นมีประโยชนมากที่สุดในการนําไปใช
ในการวางแผนการผลิต 
 การพยากรณปริมาณการผลิตดวยวิธีอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิคเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีนักธุรกิจนิยมใชกันอยาง
แพรหลายในการศึกษาความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ 
ในอดีต เพื่อนํามาใชในการวางแผนการผลิตหรือนโยบาย   
ตาง ๆ ในอนาคต ซึ่งในการวิเคราะหไดทําการแยกอนุกรม
เวลาออกเปนสวนประกอบตาง ๆ ซึ่งทําใหนักธุรกิจสามารถ
อธิบายและใหคําตอบกับตนเองเกี่ยวกับการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของอนุกรมเวลาบางสวนได เชน การท่ีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน 
10% ในเดือนท่ีผานมานั้นเปนการเพิ่มตามปกติหรือเปน   
การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลหรือวาเกิดจากปจจัยอื่น ๆ (วิชิต 
หลอจีระชุณหกุล และ จิราวัลย จิตรถเวช.  2548) 
 บริษัทกรณีศึกษาประสบปญหาเกี่ยวกับการวาง
แผนการผลิตเนื่องจากหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของ และปจจัยท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดก็คือการขาดการวางแผนในเร่ืองของการ
วางแผนการผลิต จึงทําใหเกิดปญหาหรือขอผิดพลาดในการ
วางแผนการผลิตในอนาคต สงผลใหบริษัทเสียโอกาสทางการ
คาของธุรกิจไมวาจะเปนในเร่ืองของการสงสินคาไมทันตาม
กําหนดการที่ลูกคาตองการ การผลิตท่ีมากเกินความจําเปน
สงผลใหเกิดตนทุนในการผลิตท่ีมากขึ้น เปนตน และจาก
ปญหาดังกลาวทางผู ดํ าเนิ นการวิจัยเ ห็นว าทางบริษัท
กรณีศึกษาสามารถแกปญหาดังกลาวไดดวยการประยุกตใช
เทคนิคพยากรณการผลิตดวยวิธีอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคเพ่ือ
ใชในการพยากรณการผลิต สําหรับการแกปญหาในเร่ืองการ
วางแผนการผลิตของบริษัทดังกลาว 
 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัต ถุประสงคเพ่ือสรางและ
พัฒนาตัวแบบตัวแบบในการพยากรณปริมาณการผลิตช้ินสวน
ยานยนตของบริษัทกรณีศึกษา การพยากรณปริมาณการผลิต
สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดทํางบประมาณ

การบริหาร การจัดสรรทรัพยากรใหกับทุกภาคสวนของบริษัท 
การวางแผนการตลาด การตั้งเปาหมายในการจําหนาย
ผลิตภัณฑ เปนตน และยังรวมไปถึงการใชเปนขอมูลตาง ๆ ใน
การดําเนินงานของบริษัท 
 การศึกษาใชขอมูลปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต
ของบริษัทกรณศึกษา ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือน
สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 68 เดือน ในการหาตวัแบบ
และทําการเปรียบเทียบคาที่ ไดจากการพยากรณกับขอมูล
ปริมาณการผลิตชิ้นสวนยานยนตท่ีเกิดข้ึนจริง 
 การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค (สมเกียรติ 
เกตุเอี่ยม.  2548) จัดวาเปนวิธีการพยากรณวิธีหนึ่งที่เกาแก
ท่ีสุด ผูท่ีบุกเบิกนําเทคนิคนี้มาใชคือ นักเศรษฐศาสตร ซึ่งถูก
สรางข้ึนใน ค.ศ.1920 โดยนักเศรษฐศาสตรกลุมนี้พยายามจะ
แยกสวนประกอบอนุกรมเวลาออกเปนสวน ๆ ซึ่งประกอบไป
ดวย คาแนวโนม ความผันแปรตามฤดูกาล ความผันแปร
ตามวัฏจักร และความผันแปรเนื่องจากเหตุการณที่ผิดปกติ ใน
ปจจุ บันวิธี ก ารนี้ก็ ยั งได รับความนิ ยมอ ยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ 
 อนุกรมเวลา (Time series) หมายถึง คาขอมูลหรือ
คาสังเกตท่ีเก็บรวบรวมตามลําดับเวลาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
ชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลอาจหางกันหรือไมเทากันก็ได แตสวน
ใหญชวงเวลาจะหางเทากัน ชวงเวลาอาจจะเปนรายวัน ราย
สัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือรายป เชน ยอดขายสินคา
แผนกซุปเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ยอดขาย
อาจจะเปนรายวัน รายเดือน หรือรายป 
 สวนประกอบของอนุกรมเวลา ประกอบไปดวย 
  1. แนวโนม (Trend : T) หมายถึง การ
เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาในระยะยาววานาจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นหรือลดลง และลักษณะแนวโนมนั้นอาจจะมีแนวโนม
ปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได ระยะเวลาที่จะทําใหสามารถเห็น
แนวโนมสวนใหญควรต่ํากวา 10 ชวงเวลา 
  2. คว า ม ผั น แ ป รต าม ฤ ดู ก า ล  (Seasonal 
variation : S) หมายถึงการเปล่ียนแปลงของขอมูลท่ีเกิดขึ้น
จากอิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ํา ๆ กันในชวงเวลา
เดียวกันของแตละป โดยท่ัวไปชวงเวลาของฤดูกาลหนึ่ง ๆ 
มักจะสั้นกวา 1 ป 
  3. ความผันแปรตามวัฎจักร (Cycle variation 
: C) หมายถึงความเคลื่อนไหวของขอมูลที่มีลักษณะซ้ํา ๆ กัน 
คลายกับควาผันแปรตามฤดูกาล ตางกันที่ระยะเวลาของการ

 

เคลื่อนไหวของขอมูลจะมีระยะเวลามากกวา 1 ป 
  4. ความผันแปรเนื่องจากเหตุการณที่ผิดปกติ 
(Irregular Variation : I) หมายถึงการเคล่ือนไหวของขอมูลท่ี
มีไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ลักษณะของขอมูลท่ีเกิดขึ้นสวนใหญ
จะเปนลักษณะของเหตุการณท่ีเราไมไดคาดการณเอาไว
ลวงหนา 
 ตัวแบบอนุกรมเวลา (Model of time series) 
สําหรับตัวแบบการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวนนั้น ตัว
แบบที่นิยมใชกันมากมี 2 ตัวแบบคือ 
   1. ตัวแบบการบวก (Additive model) 
สําห รับ ตัวแบบการบวก ของอนุ ก รมเวลา เกิ ด ข้ึนจ าก
แนวความคิดท่ีวา สวนประกอบท้ังส่ีของอนุกรมเวลาจะตอง
เปนอิสระตอกัน กลวงคือสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งมี
คาเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะไมมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบอื่น ๆ ท่ีเหลือ 
 

 Y = T + C + S + I   (1) 
 

  2. ตัวแบบการคูณ (Multiplicative model) 
สําห รับ ตัว แบบการ คู ณขอ งอ นุก รม เว ลา เกิ ด ข้ึน จ าก
แนวความคิดที่วา สวนประกอบทั้งส่ีของอนุกรมเวลาจะมี
ความสัมพันธกันหรือไมเปนอิสระตอกัน นั่นก็หมายความวา 
ถาสวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งมีคาเปล่ียนแปลงไป ไมวา
จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
สวนประกอบอื่น ๆ ที่เหลือ 
 

 Y = T x C x S x I   (2) 
 

 เม่ือ 
  Y = อนุกรมเวลา (คาของการพยากรณ) 
  T = แนวโนม 
  S = ความผันแปรตามฤดูกาล 
  C = ความผันแปรตามวัฏจักร 
  I = ความผันแปรตามเนื่องจากเหตุการณท่ี
ผิดปกติ 
 การวัดความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ (พิภพ 
ลลิตาภรณ.  2547) เม่ือมีวิธีการพยากรณก็ตองมีการหาวิธี 
การวิธกีารประเมินผลการพยากรณ และวิธีการประสิทธิผลท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดก็คือ การวัดความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ และโดยทั่วไปจะทําการวัดความคลาดเคล่ือนของ

การพยากรณโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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   (3) 

 
  Mean Absolute Deviation (MAD) คือคาวัด
ความถูกตองของการพยากรณท่ีวัดจากขนาดของคาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ โดยไมคํานึงถึงทิศทางของ
ความคลาดเคลื่ อน ท่ีแทนด วยค า สัมบูรณของคาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ คา MAD มีหนวยวัดหนวย
เดียวกับคาสังเกต (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546) 
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   (4) 

 
  Mean Square Error (MSE) คือคาคลาดเคล่ือน
กําลังสองเฉล่ียเปนคาวัดความถูกตองของการพยากรณท่ีวัด
จากขนาดของคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณที่ไดจาก
คาเฉล่ียของกําลังสองของคาความคลาดเคล่ือน คา MSE จะมี
หนวยวัดเปนกําลังสองของหนวยวัดของคาสังเกต 
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 Mean Absolute Percent Error (MAPE) คือรอย
ละของคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณเปนคาวัดความ
ถูกตองของการพยากรณท่ีวัดจากขนาดของความคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณเทียบกับคาจริง คาวัดความถูกตองนี้เปนคาท่ี
ไมมีหนวยจึงเหมาะที่จะใชในการเปรียบเทียบอนุกรมเวลา
หลายชุดท่ีอาจจะมีหนวยของการวัดตางกัน เมื่อใชวีธีการ
พยากรณเดียวกัน 
 สําหรับวิธีการการวัด 2 วิธีแรกคือ MAD และ MSE 
เปนการประเมินผลวิธีการพยากรณ หรือใชวัดสภาพความ
แตกตางระหวางคาพยากรณที่คํานวณไดกับขอมูลจริง วิธีการ
พยากรณท่ีใหคา MAD หรือ MSE ต่ํา แสดงวาเปนวิธีการ
พยากรณท่ีดีกวาวิธีการพยากรณที่ใหคา MAD หรือ MSE สูง 
แตก็ไมไดหมายความวา MAD หรือ MSE ต่ําจะใหผลการ
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พยากรณที่ดี วิธีวัดตัวสุดทายคือ MAP จะนํามาใชประเมินผล
วาวิธีการพยากรณนั้นใหผลดีหรือไมอยางไร 
 มนฤดี  เกิดสมบูรณ  (2542) ไดทําการเปรียบเทียบ
ตัวแบบพยากรณวิธีตาง ๆ ไดจากคา MAPE โดยวิธีการถดถอย
เหมาะกับการพยากรณพ้ืนท่ีเพราะปลูกขาวนาป นาปรัง และ
ถั่วเขียว ตัวแบบบ็อกซเจนกินสจะเหมาะกับการพยากรณราคา
ขาวเปลือกเจานาป และราคาถั่วเหลืองชนิดคละ ตัวแบบ
ถดถอยจะเหมาะกับการพยากรณพื้นท่ีขาวโพดเล้ียงสัตวและ
ถั่วเหลือง สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคจะเหมาะ
กับการพยากรณราคาถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิด ท่ีบริษัท
สย าม เอ เอ ส แบตเตอร ร่ี  เกศ รา มีสุข อนันต  (2550) 
เปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) 
สําหรับวัดความคลาดเคล่ือนท่ีไดจากการพยากรณในแตละวิธี
ของการพยากรณยอดขายผาขนหนู บริษัท ภัคประวีร ภูวการ
ทอ จํากัด เพื่อหาวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม โดยใชเทคนิค
การพยากรณอนุกรมเวลา ดังตอไปนี้ วิธีแยกสวนประกอบ วิธี 
Holt’s Two Parameter Linear Exponential Smoothing 
วิธี Winter’s Three Parameter Trend และวิธี Seasonal 
Method ในการวิเคราะหขอมูล พบวา วิธีแยกสวนประกอบ
อนุกรมเวลาเปนวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด ยุทธนา  สุรินทร (2551) 
ไดทําการเปรียบเทียบขอมูลอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคกับและ
วิธีบ็อกซแอนดเจนกินส  สรุปไดวาการพยากรณขอมูลอนุกรม
เวลาโดยวิธีคลาสสิคจึงมีความเหมาะสมกับขอมูลชุดดังกลาว
เนื่องจากใหคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย  และคาเฉล่ีย
เปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณนอยกวา ศิริกุล  
พงษสุทธิมนัส  (2551) ไดพยากรณยอดขายเฟอรนิเจอรของ
บริษัท ร็อกเวิรธ จํากัด มหาชน โดยใชการพยากรณแบบ
อนุกรมเวลาสรางตัวแบบการพยากรณท่ีเหมาะสม และนําตัว
แบบการพยากรณท่ีไดไปใชในการพยากรณยอดขายของบริษัท 
ซึ่ ง เทคนิ คก า รพย ารณที่ ใ ช ปร ะกอ บ ไปด วย  วิ ธี แ ยก
สวนประกอบ (Decomposition) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ
โพแนน เชียล 2 ค ร้ัง ตามแบบของบราวน  (Brown’s 
Method) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโพแนนเชียล 2 คร้ัง ตาม
แบบของโฮลท (Holt’s Method) และวิธีการปรับเรียบแบบ
เอ็กซโพแนนเชียลของวินเทอร (Winter Method) และวัดคา 
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณดวยวิธี MSE และ MAPE 
สมานรัฐ  อองรุงเรือง (2556) ไดทําการเปรียบเทียบและ
พัฒนาเทคนิคการพยากรณในหลายรูปแบบ ผลการทดสอบกา
รพยากรณแบบเทคนิคคลาสสิคจะใหคาพยากรณท่ีผิดพลาด

นอยท่ีสุดโดยมี MSE ต่ําท่ีสุด อรรถกร  เกงพล และ ธิดารัตน  
สลักคํา (2557) ไดทําการประยุกตใชการวิเคราะหอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิค วิธบ็ีอกซ เจนกินสและการวิเคราะหการถดถอย 
ทําการพยากรณจากของเสียการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ
คลาสสิคมีความเหมาะสมสําหรับขอมูลของภาวะส่ิงเจือปน
และรอยถุงมือ เนื่องจากมีคา MSE และ MAPE มีคาต่ําสุด 
วิธีบ็อกซ เจนกินสเหมาะกับรอยขีดขวนเนื่องจากมีคา MSE 
และ MAPE ต่ํา ท่ีสุด ดํารงสิทธิ์  สมศัก ด์ิ  และจิราวัลย         
จิตรถเวช (2557) ไดพยากรณปริมาณขายของอุตสาหกรรมไส
กรอกโดยใชเทคนิคอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค พบวานํามา
ศึกษาและวิเคราะห ไดสมการพยากรณจํานวน 4 สมการ ผล
การศึกษาพบวา ตัวแบบผสมที่ไดจากผลรวมของแนวโนม และ
ผลคูณของฤดูกาลและวัฏฏะ (Y =T + S × C) เปนตัวแบบ
พบวา สมการพยากรณท่ีสรางข้ึนพยากรณปริมาณการขาย
ใกลเคียงกับคาปริมาณท่ีขายไดริงและ ใหคา MSE, MAD และ
MAPE ตํ่ากวาคาพยากรณจากทางฝายขายและฝายการตลาด 
Pisal, Anulark & Amnaj (2001) ทําการลดตนทุนในการ
ผลิตของโรงงานท่ีผลิตตู Pressure Container พบวาวิธี
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิคมีความแหมาะสําหรับใชกับสินคาแต
ละกลุมตามความเหมาะสม และจากที่มีการทบทวนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของพบวาการประยุกตใช เทคนิคการพยากรณแบบ
คลาสสิคสามารถนํามาใชสําหรับการวางแผนการผลิตไดอยาง
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางและพัฒนาตัวแบบตัวแบบในการพยากรณ
ปริมาณการผลิตชิ้นสวนยานยนต สําหรับนําไปประยุกตใชงาน
ในการวางแผนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา ดวยวิธีการ
พยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค  
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาตัวแบบใน
การพยากรณปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต ไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ในการศึกษา คือ ปริมาณการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต (หนวย : ชิ้น) 
 กลุมตัวอยาง คือ ปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 รวม

 

ระยะเวลา 68 เดือน 
 ตัวแปร ท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 
ไดแก ชวงเวลา (รายเดือน) ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึง
เดือนสิงหาคม 2558 และตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 
2558 
 ประเภทขอมูล 
 ขอมูลท่ีศึกษาในคร้ังนี้เปนขอมูลทุติยภูมิปริมาณการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือน
สิงหาคม 2558 ขากฐานขอมูลการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิเคราะหใชโปรแกรม Minitab 16 และ 
Microsoft Office Excel 2013 เพื่อทําการวิเคราะหและ
พยากรณปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิเคราะหการวางแผนการ
ผลิตในอนาคตท่ียังไมเกิด ข้ึน ดังนั้นในลําดับแรกจะตอง
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแนวโนมของขอมูลในอดีตท่ีผาน
มา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปออกมาเปน
แผนภูมิ ดังแสดงไวในภาพท่ี 1 ท่ีเร่ิมตั้งแตการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล การใชเทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิคในการพยากรณ การคํานวณหาประสิทธิภาพ
ของการพยากรณดวยการเปรียบเทียบคา MSE และ MAPE 
รวมไปถึงการสรุปผลการวิจัย ในสวนของข้ันตอนการพยากรณ
การผลิต ดังแสดงไวในภาพท่ี 2 ท่ีเร่ิมต้ังแตการคํานวณหาคา
ดัชนีของฤดูกาล (S) โดยใชอัตราสวนตอการเคล่ือนท่ี โดยได
กําหนดคาดัชนีฤดูกาลเทากับ  12 (k) เพ่ือใหครบ 12 เดือน
หรือ  1 ป  คํ านวณคาดั ชนี ฤดูก าลค งท่ีโดยใช  Median 
Average และกําหนดคา Double Average ท่ี k=5 เพ่ือ
กําจัดคาความรบกวนสุม (I) ออกไป สําหรับการหาคาแนวโนม 
(T) และนําคาแนวโนม (T) ไปหาสมการสําหรับคํานวณหา
คาวัฏจักร (C) หลังจากนั้นนําคาดัชนีฤดูกาล (S) แนวโนม (T) 
และวัฏจักร (C) ไปคํานวณสําหรับหาคาสมการสําหรับการหา
คาความรบกวนสุม (I) เม่ือดําเนินการในข้ันตอนดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยใหพิจารณาคาขององคประกอบท้ัง 4 เพ่ือที่จะ
พิจารณาในเร่ืองของอิทธิพลท่ีจะมีผลตออนุกรมเวลาในแตละ
ชุดหรือไม และจะไดสมการสําหรับการพยากรณปริมาณการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนตท่ีไดจากตัวแบบนุกรมเสลาแบบคลาสสิค 
แลวจึงทําการคํานวณหาประสิทธิภาพของการพยากรณการ

ผลิตจากสมการ MSE, MAD และ MAPE เพ่ือพิจารณาดูคา
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณการผลิตช้ินสวนยานยนต 
และในสวนของการพยากรณนี้ ได มีการใชขอมูลการผลิต
ช้ินสวนยานยนตต้ังแต มกราคม 2553 ถึง สิงหาคม 2558 ซึ่ง
มีจํานวนขอมูลท้ังหมด 68 ขอมูล 
 

 
ภาพ 1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 
ภาพ 2  ขั้นตอนการพยากรณการผลิต 

 
ผลการวิจัย 
 ใน งาน วิจัยนี้  เปนก ารประยุกต ใ ช เทคนิคการ
พยากรณสําหรับการวางแผนการผลิตของบริษัท บริษัท ยูเค 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด ระหวางเดือนมกราคม 
2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 68 เดือน โดย
ศึกษาจากยอดการจําหนายผลิตภัณฑ (INSERT PLATE) ซึ่ง
เทคนิคท่ีใชในการพยากรณคือ วิธีการพยากรณอนุกรมเวลา
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พยากรณที่ดี วิธีวัดตัวสุดทายคือ MAP จะนํามาใชประเมินผล
วาวิธีการพยากรณนั้นใหผลดีหรือไมอยางไร 
 มนฤดี  เกิดสมบูรณ  (2542) ไดทําการเปรียบเทียบ
ตัวแบบพยากรณวิธีตาง ๆ ไดจากคา MAPE โดยวิธีการถดถอย
เหมาะกับการพยากรณพ้ืนท่ีเพราะปลูกขาวนาป นาปรัง และ
ถั่วเขียว ตัวแบบบ็อกซเจนกินสจะเหมาะกับการพยากรณราคา
ขาวเปลือกเจานาป และราคาถั่วเหลืองชนิดคละ ตัวแบบ
ถดถอยจะเหมาะกับการพยากรณพื้นท่ีขาวโพดเล้ียงสัตวและ
ถั่วเหลือง สําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคจะเหมาะ
กับการพยากรณราคาถ่ัวเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิด ท่ีบริษัท
สย าม เอ เอ ส แบตเตอร ร่ี  เกศ รา มีสุข อนันต  (2550) 
เปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) 
สําหรับวัดความคลาดเคล่ือนท่ีไดจากการพยากรณในแตละวิธี
ของการพยากรณยอดขายผาขนหนู บริษัท ภัคประวีร ภูวการ
ทอ จํากัด เพื่อหาวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสม โดยใชเทคนิค
การพยากรณอนุกรมเวลา ดังตอไปนี้ วิธีแยกสวนประกอบ วิธี 
Holt’s Two Parameter Linear Exponential Smoothing 
วิธี Winter’s Three Parameter Trend และวิธี Seasonal 
Method ในการวิเคราะหขอมูล พบวา วิธีแยกสวนประกอบ
อนุกรมเวลาเปนวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด ยุทธนา  สุรินทร (2551) 
ไดทําการเปรียบเทียบขอมูลอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคกับและ
วิธีบ็อกซแอนดเจนกินส  สรุปไดวาการพยากรณขอมูลอนุกรม
เวลาโดยวิธีคลาสสิคจึงมีความเหมาะสมกับขอมูลชุดดังกลาว
เนื่องจากใหคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย  และคาเฉล่ีย
เปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณนอยกวา ศิริกุล  
พงษสุทธิมนัส  (2551) ไดพยากรณยอดขายเฟอรนิเจอรของ
บริษัท ร็อกเวิรธ จํากัด มหาชน โดยใชการพยากรณแบบ
อนุกรมเวลาสรางตัวแบบการพยากรณท่ีเหมาะสม และนําตัว
แบบการพยากรณท่ีไดไปใชในการพยากรณยอดขายของบริษัท 
ซึ่ ง เทคนิ คก า รพย ารณที่ ใ ช ปร ะกอ บ ไปด วย  วิ ธี แ ยก
สวนประกอบ (Decomposition) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ
โพแนน เชียล 2 ค ร้ัง ตามแบบของบราวน  (Brown’s 
Method) วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโพแนนเชียล 2 คร้ัง ตาม
แบบของโฮลท (Holt’s Method) และวิธีการปรับเรียบแบบ
เอ็กซโพแนนเชียลของวินเทอร (Winter Method) และวัดคา 
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณดวยวิธี MSE และ MAPE 
สมานรัฐ  อองรุงเรือง (2556) ไดทําการเปรียบเทียบและ
พัฒนาเทคนิคการพยากรณในหลายรูปแบบ ผลการทดสอบกา
รพยากรณแบบเทคนิคคลาสสิคจะใหคาพยากรณท่ีผิดพลาด

นอยท่ีสุดโดยมี MSE ต่ําท่ีสุด อรรถกร  เกงพล และ ธิดารัตน  
สลักคํา (2557) ไดทําการประยุกตใชการวิเคราะหอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิค วิธบ็ีอกซ เจนกินสและการวิเคราะหการถดถอย 
ทําการพยากรณจากของเสียการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบ
คลาสสิคมีความเหมาะสมสําหรับขอมูลของภาวะส่ิงเจือปน
และรอยถุงมือ เนื่องจากมีคา MSE และ MAPE มีคาต่ําสุด 
วิธีบ็อกซ เจนกินสเหมาะกับรอยขีดขวนเนื่องจากมีคา MSE 
และ MAPE ต่ํา ท่ีสุด ดํารงสิทธิ์  สมศัก ด์ิ  และจิราวัลย         
จิตรถเวช (2557) ไดพยากรณปริมาณขายของอุตสาหกรรมไส
กรอกโดยใชเทคนิคอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค พบวานํามา
ศึกษาและวิเคราะห ไดสมการพยากรณจํานวน 4 สมการ ผล
การศึกษาพบวา ตัวแบบผสมที่ไดจากผลรวมของแนวโนม และ
ผลคูณของฤดูกาลและวัฏฏะ (Y =T + S × C) เปนตัวแบบ
พบวา สมการพยากรณท่ีสรางข้ึนพยากรณปริมาณการขาย
ใกลเคียงกับคาปริมาณท่ีขายไดริงและ ใหคา MSE, MAD และ
MAPE ตํ่ากวาคาพยากรณจากทางฝายขายและฝายการตลาด 
Pisal, Anulark & Amnaj (2001) ทําการลดตนทุนในการ
ผลิตของโรงงานท่ีผลิตตู Pressure Container พบวาวิธี
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิคมีความแหมาะสําหรับใชกับสินคาแต
ละกลุมตามความเหมาะสม และจากที่มีการทบทวนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของพบวาการประยุกตใช เทคนิคการพยากรณแบบ
คลาสสิคสามารถนํามาใชสําหรับการวางแผนการผลิตไดอยาง
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางและพัฒนาตัวแบบตัวแบบในการพยากรณ
ปริมาณการผลิตชิ้นสวนยานยนต สําหรับนําไปประยุกตใชงาน
ในการวางแผนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา ดวยวิธีการ
พยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค  
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาตัวแบบใน
การพยากรณปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต ไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ในการศึกษา คือ ปริมาณการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต (หนวย : ชิ้น) 
 กลุมตัวอยาง คือ ปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 รวม

 

ระยะเวลา 68 เดือน 
 ตัวแปร ท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ 
ไดแก ชวงเวลา (รายเดือน) ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึง
เดือนสิงหาคม 2558 และตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 
2558 
 ประเภทขอมูล 
 ขอมูลท่ีศึกษาในคร้ังนี้เปนขอมูลทุติยภูมิปริมาณการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนต ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือน
สิงหาคม 2558 ขากฐานขอมูลการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิเคราะหใชโปรแกรม Minitab 16 และ 
Microsoft Office Excel 2013 เพื่อทําการวิเคราะหและ
พยากรณปริมาณการผลิตช้ินสวนยานยนต 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิเคราะหการวางแผนการ
ผลิตในอนาคตท่ียังไมเกิด ข้ึน ดังนั้นในลําดับแรกจะตอง
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแนวโนมของขอมูลในอดีตท่ีผาน
มา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปออกมาเปน
แผนภูมิ ดังแสดงไวในภาพท่ี 1 ท่ีเร่ิมตั้งแตการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล การใชเทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา
แบบคลาสสิคในการพยากรณ การคํานวณหาประสิทธิภาพ
ของการพยากรณดวยการเปรียบเทียบคา MSE และ MAPE 
รวมไปถึงการสรุปผลการวิจัย ในสวนของข้ันตอนการพยากรณ
การผลิต ดังแสดงไวในภาพท่ี 2 ท่ีเร่ิมต้ังแตการคํานวณหาคา
ดัชนีของฤดูกาล (S) โดยใชอัตราสวนตอการเคล่ือนท่ี โดยได
กําหนดคาดัชนีฤดูกาลเทากับ  12 (k) เพ่ือใหครบ 12 เดือน
หรือ  1 ป  คํ านวณคาดั ชนี ฤดูก าลค งท่ีโดยใช  Median 
Average และกําหนดคา Double Average ท่ี k=5 เพ่ือ
กําจัดคาความรบกวนสุม (I) ออกไป สําหรับการหาคาแนวโนม 
(T) และนําคาแนวโนม (T) ไปหาสมการสําหรับคํานวณหา
คาวัฏจักร (C) หลังจากนั้นนําคาดัชนีฤดูกาล (S) แนวโนม (T) 
และวัฏจักร (C) ไปคํานวณสําหรับหาคาสมการสําหรับการหา
คาความรบกวนสุม (I) เม่ือดําเนินการในข้ันตอนดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยใหพิจารณาคาขององคประกอบท้ัง 4 เพ่ือที่จะ
พิจารณาในเร่ืองของอิทธิพลท่ีจะมีผลตออนุกรมเวลาในแตละ
ชุดหรือไม และจะไดสมการสําหรับการพยากรณปริมาณการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนตท่ีไดจากตัวแบบนุกรมเสลาแบบคลาสสิค 
แลวจึงทําการคํานวณหาประสิทธิภาพของการพยากรณการ

ผลิตจากสมการ MSE, MAD และ MAPE เพ่ือพิจารณาดูคา
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณการผลิตช้ินสวนยานยนต 
และในสวนของการพยากรณนี้ ได มีการใชขอมูลการผลิต
ช้ินสวนยานยนตต้ังแต มกราคม 2553 ถึง สิงหาคม 2558 ซึ่ง
มีจํานวนขอมูลท้ังหมด 68 ขอมูล 
 

 
ภาพ 1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 
ภาพ 2  ขั้นตอนการพยากรณการผลิต 

 
ผลการวิจัย 
 ใน งาน วิจัยนี้  เปนก ารประยุกต ใ ช เทคนิคการ
พยากรณสําหรับการวางแผนการผลิตของบริษัท บริษัท ยูเค 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด ระหวางเดือนมกราคม 
2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 68 เดือน โดย
ศึกษาจากยอดการจําหนายผลิตภัณฑ (INSERT PLATE) ซึ่ง
เทคนิคท่ีใชในการพยากรณคือ วิธีการพยากรณอนุกรมเวลา
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แบบคลาสสิค ซึ่งผลที่ไดจากการพยากรณจะพิจารณาดูจากคา 
MSE และ MAPE ท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณ 
 จากผลการวิเคราะหรูปแบบการพยากรณโดยวิธี
คลาสสิค เม่ือพิจารณาจากลักษณะของกราฟในภาพท่ี 3 จะ
เห็นวากราฟมีลักษณะเปนเสนตรงมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต และจากภาพดังกลาวทางผูวิจัยสามารถนําไปใชในการ
คํานวณตอไปซึ่งทําใหไดรูปแบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมคือ 
รูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) Y=T x C x S x I 
แนวโนมของขอมูลชุดนี้มีลักษณะเปนพาราโบลา ดังนั้นสมการ
แนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t2 และการพยากรณ
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิคของขอมูลนี้ใชสวนประกอบเพียง 2 
สวนคือ แนวโนมและการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล เนื่องจาก
คาของการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรและความรบกวนสุมมี
คาประมาณ 1 จึงไมมีผลตอการวิเคราะหอนุกรมเวลาชุดนี้ 
ดังนั้นรูปแบบของการพยากรณคือ STŶ   ซึ่งไดรูปแบบ
อนุกรมเวลาท่ีใชคือรูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) 
และมีสมการแนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t

2
 และจาก

คํานวณคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) ได 
31,167 ช้ิน หรือ 358 ชิ้น/เดือน และคํานวณคาเฉล่ียเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAPE) ได 27.56% หรือ 0.41 

เปอรเซ็นต/เดือน 
  

 
 

ภาพ 3  แนวโนมขอมูลการผลิตช้ินสวนยานยนต 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการดําเนินงานวิจัยพบวาวิธีอนุกรมเวลาแบบ
คลาสสิคมีความเหมาะสมท่ีจะใชในการพยากรณการผลิต โดย
รูปแบบอ นุ กรม เว ลา ท่ี เ หมา ะสมคื อ  รู ปแบบ เชิ ง คูณ 
(Multiplicative Model) Y=T x C x S x I เนื่องจากมีการ

พิจารณาในเร่ืองของแนวโนม (T) ความผันแปรตามฤดูกาล (C) 
ความผันแปรตามวัฏจักร (S) และความผันแปรตามเนื่องจาก
เหตุการณท่ีผิดปกติ (I) และสอดคลองกับผลการการวิจัยของ
ทุก ๆ ทานที่ไดดําเนินงานวิจัยท่ีผานมา 
 

สรุปผล 
 การวิเคราะหรูปแบบการพยากรณโดยวิธีคลาสสิคได
รูปแบบอนุกรมเวลาที่ใชคือ รูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative 
Model) สมการแนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t2 และ
เมื่อพิจารณาคาดัชนีฤดูกาลท่ีคํานวณไดจะพบวาอิทธิพลของ
ฤดูกาลในเดือนที่ 2, 3, 5 , 8, 9 และ 10 จะทําใหยอดการ
จําหนายชิ้นสวนยานยนตในเดือนนั้นตํ่ากวายอดการจําหนาย
ช้ินสวนยานยนตเฉล่ีย 20.82%, 0.3%, 42.05%, 7.46%, 
13.94% และ 1.32% ตามลําดับ สวนอิทธิพลของฤดูกาลใน
เดือนที่ 1, 4, 6, 7, 11 และ 12 จะทําใหยอดการจําหนาย
ช้ินสวนยานยนตในเดือนนั้นสูงกวายอดการจําหนายชิ้นสวน
ยานยนตเฉลี่ย 20.34%, 5.03%, 18.32%, 9.95%, 20.69% 
และ 12.17% ตามลําดับ ในสวนของการประมาณคาการ
เปล่ียนแปลงวัฏจักร (C) และความรบกวนสุม (I) คาเฉลี่ย
ประมาณ 1 ซึ่งเปนคาที่ไมสงผลกระทบตออนุกรมเวลาของ
ขอมูลชุดนี้ ดังนั้น การพยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคของ
ขอมูลชุดนี้ใชสวนประกอบเพียง 2 สวนคือ แนวโนมและการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และรูปแบบของการพยากรณคือ 

STŶ   
 

ขอเสนอแนะ 
 สําหรับในอนาคตผูที่จะดําเนินการวิจัยในลักษณะนี้
ควรพิจารณาหาเทคนิคหรือวิธีการพยากรณดวยวิธีการอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เพ่ือใหไดเทคนิคหรือวิธีการพยากรณที่เหมาะสมและ
มีคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณใหนอยท่ีสุด ซึ่งจะ
สงผลใหไดรูปแบบของสมการท่ีจะนําไปใชในการพยากรณที่มี
ความถูกตองมากข้ึน และสามารถนําคาท่ีไดจากสมการการ
พยากรณนั้นไปใชในการวางแผนการผลิตของบริษัทหรือใน
โรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชน การใชวิธีการ
โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) หรือวิธี เชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการพยากรณ เปนตน 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือควรมีการพิจารณาขอมูลท่ีนํามาใชในการ
พยากรณการผลิตวาเปนลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) หรือไม
เชิงเสนตรง (Non-linear) เนื่องจากมีความสําคัญตอการเลือก
เทคนิคหรือวิธีการพยากรณผลิต 
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แบบคลาสสิค ซึ่งผลที่ไดจากการพยากรณจะพิจารณาดูจากคา 
MSE และ MAPE ท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณ 
 จากผลการวิเคราะหรูปแบบการพยากรณโดยวิธี
คลาสสิค เม่ือพิจารณาจากลักษณะของกราฟในภาพท่ี 3 จะ
เห็นวากราฟมีลักษณะเปนเสนตรงมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต และจากภาพดังกลาวทางผูวิจัยสามารถนําไปใชในการ
คํานวณตอไปซึ่งทําใหไดรูปแบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมคือ 
รูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) Y=T x C x S x I 
แนวโนมของขอมูลชุดนี้มีลักษณะเปนพาราโบลา ดังนั้นสมการ
แนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t2 และการพยากรณ
อนุกรมเวลาแบบคลาสสิคของขอมูลนี้ใชสวนประกอบเพียง 2 
สวนคือ แนวโนมและการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล เนื่องจาก
คาของการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรและความรบกวนสุมมี
คาประมาณ 1 จึงไมมีผลตอการวิเคราะหอนุกรมเวลาชุดนี้ 
ดังนั้นรูปแบบของการพยากรณคือ STŶ   ซึ่งไดรูปแบบ
อนุกรมเวลาท่ีใชคือรูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative Model) 
และมีสมการแนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t

2
 และจาก

คํานวณคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย (MSE) ได 
31,167 ช้ิน หรือ 358 ชิ้น/เดือน และคํานวณคาเฉล่ียเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAPE) ได 27.56% หรือ 0.41 

เปอรเซ็นต/เดือน 
  

 
 

ภาพ 3  แนวโนมขอมูลการผลิตช้ินสวนยานยนต 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการดําเนินงานวิจัยพบวาวิธีอนุกรมเวลาแบบ
คลาสสิคมีความเหมาะสมท่ีจะใชในการพยากรณการผลิต โดย
รูปแบบอ นุ กรม เว ลา ท่ี เ หมา ะสมคื อ  รู ปแบบ เชิ ง คูณ 
(Multiplicative Model) Y=T x C x S x I เนื่องจากมีการ

พิจารณาในเร่ืองของแนวโนม (T) ความผันแปรตามฤดูกาล (C) 
ความผันแปรตามวัฏจักร (S) และความผันแปรตามเนื่องจาก
เหตุการณท่ีผิดปกติ (I) และสอดคลองกับผลการการวิจัยของ
ทุก ๆ ทานที่ไดดําเนินงานวิจัยท่ีผานมา 
 

สรุปผล 
 การวิเคราะหรูปแบบการพยากรณโดยวิธีคลาสสิคได
รูปแบบอนุกรมเวลาที่ใชคือ รูปแบบเชิงคูณ (Multiplicative 
Model) สมการแนวโนมคือ 62.12-0.764t+0.01676t2 และ
เมื่อพิจารณาคาดัชนีฤดูกาลท่ีคํานวณไดจะพบวาอิทธิพลของ
ฤดูกาลในเดือนที่ 2, 3, 5 , 8, 9 และ 10 จะทําใหยอดการ
จําหนายชิ้นสวนยานยนตในเดือนนั้นตํ่ากวายอดการจําหนาย
ช้ินสวนยานยนตเฉล่ีย 20.82%, 0.3%, 42.05%, 7.46%, 
13.94% และ 1.32% ตามลําดับ สวนอิทธิพลของฤดูกาลใน
เดือนที่ 1, 4, 6, 7, 11 และ 12 จะทําใหยอดการจําหนาย
ช้ินสวนยานยนตในเดือนนั้นสูงกวายอดการจําหนายชิ้นสวน
ยานยนตเฉลี่ย 20.34%, 5.03%, 18.32%, 9.95%, 20.69% 
และ 12.17% ตามลําดับ ในสวนของการประมาณคาการ
เปล่ียนแปลงวัฏจักร (C) และความรบกวนสุม (I) คาเฉลี่ย
ประมาณ 1 ซึ่งเปนคาที่ไมสงผลกระทบตออนุกรมเวลาของ
ขอมูลชุดนี้ ดังนั้น การพยากรณอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคของ
ขอมูลชุดนี้ใชสวนประกอบเพียง 2 สวนคือ แนวโนมและการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และรูปแบบของการพยากรณคือ 

STŶ   
 

ขอเสนอแนะ 
 สําหรับในอนาคตผูที่จะดําเนินการวิจัยในลักษณะนี้
ควรพิจารณาหาเทคนิคหรือวิธีการพยากรณดวยวิธีการอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เพ่ือใหไดเทคนิคหรือวิธีการพยากรณที่เหมาะสมและ
มีคาความคลาดเคล่ือนในการพยากรณใหนอยท่ีสุด ซึ่งจะ
สงผลใหไดรูปแบบของสมการท่ีจะนําไปใชในการพยากรณที่มี
ความถูกตองมากข้ึน และสามารถนําคาท่ีไดจากสมการการ
พยากรณนั้นไปใชในการวางแผนการผลิตของบริษัทหรือใน
โรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชน การใชวิธีการ
โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) หรือวิธี เชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm) ในการพยากรณ เปนตน 
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือควรมีการพิจารณาขอมูลท่ีนํามาใชในการ
พยากรณการผลิตวาเปนลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) หรือไม
เชิงเสนตรง (Non-linear) เนื่องจากมีความสําคัญตอการเลือก
เทคนิคหรือวิธีการพยากรณผลิต 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และ 3) เพื่อ
ศึกษาปญหาและแนวทางในการพัฒนา การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในหา วิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็ จ
เจาพระยา กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 400 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่มีคาความ
เชื่อม่ันที่ 0.969 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติ t–test, F–
Test  
 ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการ
บริ หา รง านต ามห ลักธร รมาภิ บ าลของ ผู บ ริห าร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในระดับปาน
กลาง โดยคาเฉล่ีย สูงสุด ไดแก หลักนิติธรรม รองลงมา 
หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม ตามลําดับ และผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากร 
จําแนกตาม อายุ ประเภทบุคลากร คณะที่ปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาแตกตางกัน ควร
ตองมีการวางแผนในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอไป 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were: 1) to 
study the administration of administrators and 
personnel  in Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University; 2) to compare the opinions on good 
governance of administrators and personnel in 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University; 3) to 
investigate problems and guidelines for the 
development of administration according to good 
governance in Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University.The sample of this study were 400 
administrators and staff in Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The research instrument was 
a questionnaire with its reliability of 0.969. The 
data were analyzed by frequency, percentage (%), 
mean ( X ), standard deviation (S.D.), t–test and F–
test.  
 The study found that the opinions of 
university staff towards the administration 
according to good governance was at a moderate 
level.  Rule  of Law ranked the highest, Cost–
Effectiveness the, Moral Principles, Transparency, 
Accountability and,  Participation.  In comparison 
with the opinions of administrators and personnel 
classified by age, position, faculty, working 
experience. It was found that their opinions 
towards the administration were different. It was 
recommended to have further orientation on the 
development of administration according to good 
governance in Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University. 
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บทนํา 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 
2550 มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของ
ประชาชนชาวไทยในการธํารงรักษาไวซ่ึงเอกราชและความ
ม่ันคงของชาติการทํานุบํารุง รักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิต
สถาพร การเทดิทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนม่ิงขวัญ
ข อ ง ช า ติ  ก า ร ยึ ด ถื อ ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนวิถีทางในการปกครอง
ประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให
ประชาชนมีบทบาท และมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนด
กลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบ
รัฐสภารวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน ๆ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามแนวทางการ
บริหารงานแผนดินไป สูห ลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ.  2546 : 5) การวางหลักประกันดานการคุมครอง
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การวาง
แนวทางและหลักการในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น การ
สงเสริมความเปนอิสระ และสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
เพื่อใหหนวยงานของภาครัฐสามารถปรับตัวใหทันตอกระแส
การเปล่ียนแปลงของโลก ประกอบกับยุคของกระแสโลกา–  
ภิวัตน (Globalization) ที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไปอยางรวดเร็วรัฐบาลจึงมี
นโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดยเรงรัดดําเนินการ
เปล่ียนแปลงการทํางานของขาราชการอยางจริงจัง อีกทั้งยัง
เปนการสรางความเชื่อม่ันของภาคเอกชนและประชาชนที่มี
ตอการทํางานของรัฐบาล 
 จากการที่มีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ในสังคมไดเกิด
ขึ้นมาน้ัน ไมวาจะเปนความเขมแข็งของภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
การพัฒนาประเทศสูสังคมประชาธิปไตย และความตื่นตัว
ของประชาชนที่ตองการเขามามีบทบาทมากขึ้นในเวที
การเ มืองและการบริหารงานของภาครั ฐระบบการ
บริหารงานของราชการจึงนับวาเปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่ง

ตอความสําเ ร็ จของการบริหารประ เทศของรั ฐบาล 
โดยเฉพาะในชวงเวลา  ที่ประเทศไทยตองประสบกับสภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐจึงจะตองเปนพลัง
ขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนทุก
ระดับไดเขามามีสวนรวมในการบริหารประเทศ แตที่ผานมา
กลไกของภาค รั ฐ โ ดยร วมแล ว  ยั งล าส มั ยและขาด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงนับวาเปนปญหาสําคัญ ที่ถวงรั้งใหระบบ
ราชการไทยไมสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสังคม
และความตองการของประชาชนไดมากเทาที่ควรจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิรูปราชการไทยอยางจริงจังและ
รวดเร็ว โดยมีการพัฒนาใหระบบราชการไทยเปนราชการ
ยุคใหมที่มีศักยภาพในการขับเคล่ือนสังคมไทยสูเวทีการ
แขงขันในสังคมโลก และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง เ น่ืองจากการมุงพัฒนา
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ น้ัน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดานโครงสรางและกระบวนการทางสังคม โดยเกิดชน
ชั้นกลางที่มีการศึกษาและมีอิสระทางเศรษฐกิจจํานวนมาก
พอที่จะเปนฐานของประชาธิปไตย เกิดการตื่นตัวในสิทธิ
และหนาที่ ในขณะเดยีวกันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเปด
ไดเกิดคานิยมใหม ๆ ขึ้น เกิดการหมุนเวียนของขาวสารและ
ทําใหการบริหารประเทศตองคํานึงถึงผลประโยชนของคน
สวนใหญ การประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองดีงามของผูนํา
และผูบริหารจะไมไดรับการยอมรับ และถูกคัดคานจากคน
สวนใหญ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเปนรากฐานสําคัญ
ที่ม่ันคงใหกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยาตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา (บุษบง   
ชัยเจริญ และบญมี  ล้ี.  2544 : 7) เหตุผลเพราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาน้ันมีมาตรฐาน  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บานสมเด็จเจาพระยา อันจะนํามาซ่ึงความสุขของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปญญา     
ฉายะจินดาวงศ และ รัชนีภู ตระกูล.  2549 : 3) การมี
คุณธรรมและจริยธรรม การมีเสรีภาพ การแกไขปญหาของ
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ผูวิจัย
ไดทําการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว ผู วิจัยก็จะทําเอกสาร
เผยแพรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเพื่อใหผูบริหาร * อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และ 3) เพื่อ
ศึกษาปญหาและแนวทางในการพัฒนา การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในหา วิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็ จ
เจาพระยา กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 400 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่มีคาความ
เชื่อม่ันที่ 0.969 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติ t–test, F–
Test  
 ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการ
บริ หา รง านต ามห ลักธร รมาภิ บ าลของ ผู บ ริห าร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในระดับปาน
กลาง โดยคาเฉล่ีย สูงสุด ไดแก หลักนิติธรรม รองลงมา 
หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักการมีสวนรวม ตามลําดับ และผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากร 
จําแนกตาม อายุ ประเภทบุคลากร คณะที่ปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาแตกตางกัน ควร
ตองมีการวางแผนในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอไป 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were: 1) to 
study the administration of administrators and 
personnel  in Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University; 2) to compare the opinions on good 
governance of administrators and personnel in 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University; 3) to 
investigate problems and guidelines for the 
development of administration according to good 
governance in Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University.The sample of this study were 400 
administrators and staff in Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The research instrument was 
a questionnaire with its reliability of 0.969. The 
data were analyzed by frequency, percentage (%), 
mean ( X ), standard deviation (S.D.), t–test and F–
test.  
 The study found that the opinions of 
university staff towards the administration 
according to good governance was at a moderate 
level.  Rule  of Law ranked the highest, Cost–
Effectiveness the, Moral Principles, Transparency, 
Accountability and,  Participation.  In comparison 
with the opinions of administrators and personnel 
classified by age, position, faculty, working 
experience. It was found that their opinions 
towards the administration were different. It was 
recommended to have further orientation on the 
development of administration according to good 
governance in Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University. 
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บทนํา 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 
2550 มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของ
ประชาชนชาวไทยในการธํารงรักษาไวซ่ึงเอกราชและความ
ม่ันคงของชาติการทํานุบํารุง รักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิต
สถาพร การเทดิทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนม่ิงขวัญ
ข อ ง ช า ติ  ก า ร ยึ ด ถื อ ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนวิถีทางในการปกครอง
ประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให
ประชาชนมีบทบาท และมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนด
กลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบ
รัฐสภารวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน ๆ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามแนวทางการ
บริหารงานแผนดินไป สูห ลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ.  2546 : 5) การวางหลักประกันดานการคุมครอง
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การวาง
แนวทางและหลักการในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น การ
สงเสริมความเปนอิสระ และสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
เพื่อใหหนวยงานของภาครัฐสามารถปรับตัวใหทันตอกระแส
การเปล่ียนแปลงของโลก ประกอบกับยุคของกระแสโลกา–  
ภิวัตน (Globalization) ที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไปอยางรวดเร็วรัฐบาลจึงมี
นโยบายในการปฏิรูประบบราชการ โดยเรงรัดดําเนินการ
เปล่ียนแปลงการทํางานของขาราชการอยางจริงจัง อีกทั้งยัง
เปนการสรางความเชื่อม่ันของภาคเอกชนและประชาชนที่มี
ตอการทํางานของรัฐบาล 
 จากการที่มีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ในสังคมไดเกิด
ขึ้นมาน้ัน ไมวาจะเปนความเขมแข็งของภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
การพัฒนาประเทศสูสังคมประชาธิปไตย และความตื่นตัว
ของประชาชนที่ตองการเขามามีบทบาทมากขึ้นในเวที
การเ มืองและการบริหารงานของภาครั ฐระบบการ
บริหารงานของราชการจึงนับวาเปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่ง

ตอความสําเ ร็ จของการบริหารประ เทศของรั ฐบาล 
โดยเฉพาะในชวงเวลา  ที่ประเทศไทยตองประสบกับสภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐจึงจะตองเปนพลัง
ขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนทุก
ระดับไดเขามามีสวนรวมในการบริหารประเทศ แตที่ผานมา
กลไกของภาค รั ฐ โ ดยร วมแล ว  ยั งล าส มั ยและขาด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงนับวาเปนปญหาสําคัญ ที่ถวงรั้งใหระบบ
ราชการไทยไมสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสังคม
และความตองการของประชาชนไดมากเทาที่ควรจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิรูปราชการไทยอยางจริงจังและ
รวดเร็ว โดยมีการพัฒนาใหระบบราชการไทยเปนราชการ
ยุคใหมที่มีศักยภาพในการขับเคล่ือนสังคมไทยสูเวทีการ
แขงขันในสังคมโลก และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง เ น่ืองจากการมุงพัฒนา
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ น้ัน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดานโครงสรางและกระบวนการทางสังคม โดยเกิดชน
ชั้นกลางที่มีการศึกษาและมีอิสระทางเศรษฐกิจจํานวนมาก
พอที่จะเปนฐานของประชาธิปไตย เกิดการตื่นตัวในสิทธิ
และหนาที่ ในขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบเปด
ไดเกิดคานิยมใหม ๆ ขึ้น เกิดการหมุนเวียนของขาวสารและ
ทําใหการบริหารประเทศตองคํานึงถึงผลประโยชนของคน
สวนใหญ การประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองดีงามของผูนํา
และผูบริหารจะไมไดรับการยอมรับ และถูกคัดคานจากคน
สวนใหญ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเปนรากฐานสําคัญ
ที่ม่ันคงใหกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยาตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา (บุษบง   
ชัยเจริญ และบญมี  ล้ี.  2544 : 7) เหตุผลเพราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาน้ันมีมาตรฐาน  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บานสมเด็จเจาพระยา อันจะนํามาซ่ึงความสุขของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปญญา     
ฉายะจินดาวงศ และ รัชนีภู ตระกูล.  2549 : 3) การมี
คุณธรรมและจริยธรรม การมีเสรีภาพ การแกไขปญหาของ
บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ผูวิจัย
ไดทําการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว ผู วิจัยก็จะทําเอกสาร
เผยแพรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเพื่อใหผูบริหาร 
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และบุคลากรไดทราบ 
 

วัตถุประสงค 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมายของ
การวิจัยไวดังน้ี 
 1.  เพื่ อศึ กษาและ สํารวจความคิด เห็นของ
ผูบริหารและบุคลากรที่ มีตอการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 3. เ พื่ อ ศึ กษ าป ญห าแ ล ะแ นว ทา ง ใ นก า ร
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เ ก่ียวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน 
(Independent Variables)และตัวแปรตาม (Dependent) 
ดังน้ี 
 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ตําแหนง 
คณะ ระยะเวลา ในการทํางาน และรายไดตอเดือน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือความ
คิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประกอบดวย หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา ดังแผนภาพ 

 

 
 

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาที่
ปฏิบัติงานอยูใน พ.ศ. 2558 จํานวน 672 คน กลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ 
ขาราชการบุคลากร พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจางทั่วไป เปนผูใหขอมูลหรือหนวยวิเคราะหขอมูล 
(Units’ Analysis) ในการวิจัยน้ี 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยจะทําการสุม
ตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random 
Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางมาจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ี (Krejcie) และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan) (ธานินทร  ศิลปจารุ.  2552 : 48–49) 
ตามสัดสวนของผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจํานวน 400 คน จากจํานวน
ผูบริหารและบุคคลากร ทั้งหมด 672 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของ ผูบริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บานสมเด็จเจาพระยาที่ มีตอการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ทั้งน้ีเพื่อใหการวิจัยบรรลุตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัย (Research Design) 
โดยมีการศึกษาขอมูลในการวิจัยไว 2 แบบ ดังน้ี 
 1. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุง
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตามความ
คิดเห็นของคณะผูปฏิบัติงาน โดยการออกแบบสอบถาม
ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 2. การ วิจัยจากเอกสาร  (Documentary 
Survey) เปนการศึกษาขอมูลผลการวิจัย ขอเขียน บทความ 
ตํารา ส่ิงพิมพ และเอกสารทางวิชาการตาง ๆ จากหองสมุด
สถาบัน การศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดํานินการรวบรวมขอมูล 
ดังน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ โดยการ 
ศึกษาคนควาจากเอกสารตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร
ทางวิชาการ สรุปรายงานผลการดําเนินงานของของผูบริหาร

และบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
บทความวารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษา 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง ซ่ึง
เปนของผูบริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็ จ เจ าพระยา  และขอความร วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อทําการตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งขอรับ
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง  
 3. นําขอมูลที่ ไดไปวิเคราะหและประมวลผล
ตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผู วิจัยไดทําการ วิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้ง น้ี 
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ทาง
สังคมศาสตร ดังน้ี 
 1. วิ เ คราะห ข อ มูลทั่ ว ไปของกลุ มตั วอย า ง 
วิเคราะหโดยการหาคาความถี่คาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา วิเคราะหโดยการหา คาเฉล่ีย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะหและสรุปผลแบบสอบถามปลายเปด
ของการใชหลักธรรมาภิบาลในในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ที่ไดจากแบบสอบถามโดยการจัดกลุม
วิเคราะหตามองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน 
โดยการเขียนความเรียง 
 
สรุปผล  
 1. จากการศึ กษาการบริหารงานตามห ลัก        
ธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวาผูบริหารและบุคคลากรมีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง ( X =3.28) โดยหลักที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด หลักนิติธรรม รองลงมา หลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ
หลักการมีสวนรวม ตามลําดับ สรุปรายหลักดังน้ี 
  1.1  หลักนิติธรรม มีผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3 .34 )  โดย มีคา เ ฉ ล่ีย สู ง สุด 
“มหาวิทยาลัยมีการมุงเนนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักจรรยาบรรณของมหาลัยอยางเครงครัด” รองลงมา 

มหาวิทยาลัยใหโอกาสแกบุคลากรไดรับการพัฒนาอยาทั่วถึง
และเทาเทียม 
  1.2  หลักคุณธรรม มีผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักคุณธรรมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =3.30) โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก “มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในอาชีพ” (X =3.40) รองลงมา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
ในกิจกรรมยกยองเชิดชูคนดี มีความประพฤติเหมาะสมใน
การครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลงานดีเดน
เปนที่ยอมรับ  มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรทุกระดับมีความม่ันคงในชีวิต  
  1.3  หลักความโปรงใส มีผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักความโปรงใส
อยูในระดับปานกลาง ( X =3.29) โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก “มหาวิทยาลัยมีการประกาศรับสมัครบุคคลเขา
ทํางาน และประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผยและ
โปรงใส” มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง  
  1.4  ห ลั ก ก า ร มี ส ว น ร ว ม  มี ผู ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใช
หลักการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.14) โดย
ประเด็นที่ มีค าเฉ ล่ีย สูงสุด ไดแก  “ผูบริหารโอกาสให
บุ คลากร เข า ไป มีส วนในการ จัด กิจกรรมต าง  ๆ ใน
มหาวิทยาลัย”  
  1.5  ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  มี ผู ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลัก
ความรับผิดชอบอยู ในระดับปานกลาง ( X =3.26) โดย
ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก “ผูบริหาร และบุคลากรมี
ความมุงม่ันในการทํางานใหประสบความสําเร็จโดยไม
ทอดทิ้งหรือละทิ้งงาน”  
  1.6  หลักความคุมคา มีผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักความคุมคาอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.31) โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก  “มหาวิทยาลัยสง เสริมและพัฒนาบุคลากรให
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานไดอยางตอเน่ือง”  
 
อภิปรายผล 
 1.  จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและบุคลากรที่ มีตอการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พบวา ผูบริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นวาการบริหาร 
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และบุคลากรไดทราบ 
 

วัตถุประสงค 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมายของ
การวิจัยไวดังน้ี 
 1.  เพื่ อศึ กษาและ สํารวจความคิด เห็นของ
ผูบริหารและบุคลากรที่ มีตอการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 3. เ พื่ อ ศึ กษ าป ญห าแ ล ะแ นว ทา ง ใ นก า ร
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เ ก่ียวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน 
(Independent Variables)และตัวแปรตาม (Dependent) 
ดังน้ี 
 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ตําแหนง 
คณะ ระยะเวลา ในการทํางาน และรายไดตอเดือน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือความ
คิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประกอบดวย หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา ดังแผนภาพ 

 

 
 

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาที่
ปฏิบัติงานอยูใน พ.ศ. 2558 จํานวน 672 คน กลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ 
ขาราชการบุคลากร พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจางทั่วไป เปนผูใหขอมูลหรือหนวยวิเคราะหขอมูล 
(Units’ Analysis) ในการวิจัยน้ี 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยจะทําการสุม
ตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random 
Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางมาจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ี (Krejcie) และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan) (ธานินทร  ศิลปจารุ.  2552 : 48–49) 
ตามสัดสวนของผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจํานวน 400 คน จากจํานวน
ผูบริหารและบุคคลากร ทั้งหมด 672 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของ ผูบริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บานสมเด็จเจาพระยาที่ มีตอการบริหารงานตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ทั้งน้ีเพื่อใหการวิจัยบรรลุตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัย (Research Design) 
โดยมีการศึกษาขอมูลในการวิจัยไว 2 แบบ ดังน้ี 
 1. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุง
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตามความ
คิดเห็นของคณะผูปฏิบัติงาน โดยการออกแบบสอบถาม
ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 2. การ วิจัยจากเอกสาร  (Documentary 
Survey) เปนการศึกษาขอมูลผลการวิจัย ขอเขียน บทความ 
ตํารา ส่ิงพิมพ และเอกสารทางวิชาการตาง ๆ จากหองสมุด
สถาบัน การศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดํานินการรวบรวมขอมูล 
ดังน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ โดยการ 
ศึกษาคนควาจากเอกสารตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย เอกสาร
ทางวิชาการ สรุปรายงานผลการดําเนินงานของของผูบริหาร

และบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
บทความวารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษา 
 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง ซ่ึง
เปนของผูบริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็ จ เจ าพระยา  และขอความร วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อทําการตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งขอรับ
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง  
 3. นําขอมูลที่ ไดไปวิเคราะหและประมวลผล
ตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผู วิจัยไดทําการ วิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้ง น้ี 
ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ทาง
สังคมศาสตร ดังน้ี 
 1. วิ เ คราะห ข อ มูลทั่ ว ไปของกลุ มตั วอย า ง 
วิเคราะหโดยการหาคาความถี่คาความถี่ (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา วิเคราะหโดยการหา คาเฉล่ีย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะหและสรุปผลแบบสอบถามปลายเปด
ของการใชหลักธรรมาภิบาลในในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ที่ไดจากแบบสอบถามโดยการจัดกลุม
วิเคราะหตามองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน 
โดยการเขียนความเรียง 
 
สรุปผล  
 1. จากการศึ กษาการบริหารงานตามห ลัก        
ธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวาผูบริหารและบุคคลากรมีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง ( X =3.28) โดยหลักที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด หลักนิติธรรม รองลงมา หลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และ
หลักการมีสวนรวม ตามลําดับ สรุปรายหลักดังน้ี 
  1.1  หลักนิติธรรม มีผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3 .34 )  โดย มีคา เ ฉ ล่ีย สู ง สุด 
“มหาวิทยาลัยมีการมุงเนนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักจรรยาบรรณของมหาลัยอยางเครงครัด” รองลงมา 

มหาวิทยาลัยใหโอกาสแกบุคลากรไดรับการพัฒนาอยาทั่วถึง
และเทาเทียม 
  1.2  หลักคุณธรรม มีผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักคุณธรรมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =3.30) โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก “มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในอาชีพ” (X =3.40) รองลงมา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
ในกิจกรรมยกยองเชิดชูคนดี มีความประพฤติเหมาะสมใน
การครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลงานดีเดน
เปนที่ยอมรับ  มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรทุกระดับมีความม่ันคงในชีวิต  
  1.3  หลักความโปรงใส มีผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักความโปรงใส
อยูในระดับปานกลาง ( X =3.29) โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก “มหาวิทยาลัยมีการประกาศรับสมัครบุคคลเขา
ทํางาน และประกาศผลการคัดเลือกอยางเปดเผยและ
โปรงใส” มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง  
  1.4  ห ลั ก ก า ร มี ส ว น ร ว ม  มี ผู ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใช
หลักการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.14) โดย
ประเด็นที่ มีค าเฉ ล่ีย สูงสุด ไดแก  “ผูบริหารโอกาสให
บุ คลากร เข า ไป มีส วนในการ จัด กิจกรรมต าง  ๆ ใน
มหาวิทยาลัย”  
  1.5  ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  มี ผู ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลัก
ความรับผิดชอบอยู ในระดับปานกลาง ( X =3.26) โดย
ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก “ผูบริหาร และบุคลากรมี
ความมุงม่ันในการทํางานใหประสบความสําเร็จโดยไม
ทอดทิ้งหรือละทิ้งงาน”  
  1.6  หลักความคุมคา มีผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นวามีการบริหารงานโดยใชหลักความคุมคาอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.31) โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก  “มหาวิทยาลัยสง เสริมและพัฒนาบุคลากรให
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานไดอยางตอเน่ือง”  
 
อภิปรายผล 
 1.  จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและบุคลากรที่ มีตอการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พบวา ผูบริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นวาการบริหาร 
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งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อยูในระดับปาน
กลาง ควรมีการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยาใหมากขึ้น 
 2. จากวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา พบวา ผูบริหารและบุคลากรที่มีปจจัยลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก อายุ ประเภทบุคลากร คณะที่ปฏิบัติงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีความคิด
เห็นตอการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
แตกตางกัน โดยผลการศึกษา พบวา บุคลากรกลุมอายุ    
ไมเกิน 30 ป จะมีความ คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากร สูงกวากลุมอายุ 31–
40 ป, อายุ 41–50 ป และมากกวา 60 ป และพบวากลุม
อายุ 41–50 ป จะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากร ต่ํากวากลุมอายุ 51–
60 ป และกลุมอายุ 51–60 ป จะมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากร 
สูงกวากลุมอายุมากกวา 60 ป ดานประเภทบุคลากร พบวา 
บุคลากรกลุมขาราชการ จะมีความ คิดเห็นตอความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สูง
กวาบุคลากรกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ผล การวิจัยเปน
เชนน้ีนาจะเปนเพราะในมหาวิทยาลัยยังไมมีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพอ  
 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา พบวา ผูเก่ียวของควรมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม การบริหารจัดการและ
วางโนบายการวางขอกฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และเพื่อสงเสริมให
บุคลากรยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎของบังคับเหลาน้ัน  
 2. จากการศึกษา พบวา ผูเก่ียวของควรสงเสริม
ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกร ควรรับฟง
และนําขอเสนอแนะขอรองเรียนไปดําเนินการอยางรวดเร็ว
และเต็มความสามารถ ตลอดจนควรสงเสริมใหมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกันกอใหเกิด
ความสามัคคีในหมูคณะอยูเสมอ และควรมีการเปดโอกาส
ใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการตัด สินใจแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
บุคลากร 
 3.  จากการศึกษา พบวา มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
วาผูเ ก่ียวของควรสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาใน
อาชีพสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีความ
ม่ันคงในชีวิต ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได อย างต อเ น่ือง  ตลอดจนให
ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับตั้งแตบรรจุจนถึงการ
ล าออก  โ อน ย า ย  ห รื อ เ ก ษี ยณ อายุ ร าชกา ร  แล ะ
ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรมี
สวัสดิการที่เหมาะสม เปนตน 
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การศึกษาผลการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

A Study of Learning Outcomes and Instructional Management of  
General Education Courses at Loei Rajabhat University 

 
ปทมา  ปญญาใส และคณะ* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่ มีตอผลการ
เรียนรูและการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ 2) ศึกษาขอเสนอแนะของ
อาจารยผูสอนและนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การ
วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ได
แบงกลุม ตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ อาจารยผูสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งหมด 20 
รายวิชา จํานวน 86 คน และนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 
311 คน ได เรี ยนในรายวิชา สํา นัก วิชาศึ กษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถิติที่ใชในการ คือ รอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของนักศึกษา
ตอผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน 
พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอผลการเรียนรูรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉล่ียผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาไดแก ผลการเรียนรูดาน
ความรู ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการ
เรียนรูด านทักษะทางปญญา และ ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สวนความความคิดเห็นของอาจารยผูสอนที่มี
ตอการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป พบวาอาจารย
ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับมาก โดยดานการ
จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาไดแกความเหมาะสมของหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุงพัฒนา
ผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตร และดานปจจัยสงเสริม
การเรียนการสอน และ 2) ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มี

ตอการการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป โดยสรุปคือ เนน
การสอนใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหดวยตัวเองใน
ประเด็นที่นาสนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และมี
แบบฝกหัดหรือใบงานที่นาสนใจ ตลอดจนการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีส่ือเทคโนโลยีใชสอนอยาง
เหมาะสม และขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนที่มีตอการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย โดยสรุปคือ ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรที่
มีความทันสมัยควรเนนการใชความรูในชีวิตประจําวันและ
การมีสวนรวมกับชุมชน  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to 
study the opinions of instructors and students 
toward learning outcomes and instructional 
management of the General Education Subjects 
at Loei Rajabhat University and 2) to study the 
promotions of instructors and students in 
instructional management of the General 
Education courses at Loei Rajabhat University. 
This research was a quantitative research using 
the questionnaire. The sample groups in this 
study were 86 instructors teaching 20 General 
Education subjects and 279 students in the 3rd 
year studying General Education subjects. The 
procedures used for describing data were 
percentage, mean and standard deviation. 
 The results of research were that: 1) the 
opinions of students in learning outcomes and 
instructional management of the General 
Education Subjects at Loei Rajabhat University in 
the 5 domains of the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education (TQF) were 
holistically rated at the high level. 

 
* อาจารยประจําสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อยูในระดับปาน
กลาง ควรมีการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยาใหมากขึ้น 
 2. จากวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา พบวา ผูบริหารและบุคลากรที่มีปจจัยลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก อายุ ประเภทบุคลากร คณะที่ปฏิบัติงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน จะมีความคิด
เห็นตอการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
แตกตางกัน โดยผลการศึกษา พบวา บุคลากรกลุมอายุ    
ไมเกิน 30 ป จะมีความ คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากร สูงกวากลุมอายุ 31–
40 ป, อายุ 41–50 ป และมากกวา 60 ป และพบวากลุม
อายุ 41–50 ป จะมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากร ต่ํากวากลุมอายุ 51–
60 ป และกลุมอายุ 51–60 ป จะมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและบุคลากร 
สูงกวากลุมอายุมากกวา 60 ป ดานประเภทบุคลากร พบวา 
บุคลากรกลุมขาราชการ จะมีความ คิดเห็นตอความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สูง
กวาบุคลากรกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ผล การวิจัยเปน
เชนน้ีนาจะเปนเพราะในมหาวิทยาลัยยังไมมีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพอ  
 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา พบวา ผูเก่ียวของควรมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม การบริหารจัดการและ
วางโนบายการวางขอกฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และเพื่อสงเสริมให
บุคลากรยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎของบังคับเหลาน้ัน  
 2. จากการศึกษา พบวา ผูเก่ียวของควรสงเสริม
ใหบุคลากรมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกร ควรรับฟง
และนําขอเสนอแนะขอรองเรียนไปดําเนินการอยางรวดเร็ว
และเต็มความสามารถ ตลอดจนควรสงเสริมใหมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกันกอใหเกิด
ความสามัคคีในหมูคณะอยูเสมอ และควรมีการเปดโอกาส
ใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการตัด สินใจแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย และมีสวนรวมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
บุคลากร 
 3.  จากการศึกษา พบวา มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
วาผูเ ก่ียวของควรสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาใน
อาชีพสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีความ
ม่ันคงในชีวิต ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได อย างต อเ น่ือง  ตลอดจนให
ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับตั้งแตบรรจุจนถึงการ
ล าออก  โ อน ย า ย  ห รื อ เ ก ษี ยณ อายุ ร าชกา ร  แล ะ
ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรมี
สวัสดิการที่เหมาะสม เปนตน 
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 The results of research were that: 1) the 
opinions of students in learning outcomes and 
instructional management of the General 
Education Subjects at Loei Rajabhat University in 
the 5 domains of the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education (TQF) were 
holistically rated at the high level. Specifically, the 
domain of interpersonal skills and responsibility 
was the highest level, followed by the domain of 
knowledge, ethical and moral development, 
cognitive skills and analytical and communication 
skills. The instructors in instructional management 
of the General Education courses at Loei Rajabhat 
University holistically rated the domains at the 
high level also. Instructors rate the domain of the 
activities of studying and teaching and student 
development activities in instructional 
management of the General Education course at 
the highest level, followed by the domain of the 
appropriative curriculum of General Education, 
General education curriculum’s aim to develop 
the students, the General Education curriculum 
management, and the factors of promotion of 
instruction respectively, and 2) The students’ 
promotion in instructional management of the 
General Education subjects at Loei Rajabhat 
University indicated that the instruction should be 
focused on teaching critical thinking in interesting 
topics, the instructors should give students 
opportunities to ask questions in the classroom 
and create interesting worksheets along with 
managing the style of modern teaching and 
appropriate technology in teaching. The the 
approach of teachers’ promotion in instructional 
management of the General Education courses at 
Loei Rajabhat University was that the content in 
the General Education curriculum should be 
improved with modernization and focused on 
applying knowledge in daily life and community 
participation.  
 

คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน 
   รายวิชาศึกษาทั่วไป 
Keywords :  satisfaction, instructional  
   management, General Education 
 
บทนํา 
 วิชาศึกษาทั่วไปเปนหมวดวิชาที่อยูในโครงสรางของ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ซ่ึงกําหนดใหผูเรียน
ตองเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต อันมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู มีโลกทัศน ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู ตลอดจนสามารถคิดอยางมี
เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและดํารงตนอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี วิชาศึกษาทั่วไปจึงมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (สํานักวิชาศึกษาทั่วไป.  2555) 
 ปจจุบันสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ไดใชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักวิชาศึกษาทั่วไป.  
2554) ไดกําหนดใหหลักสูตรแตละหลักสูตรตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนาเม่ือมีการใชงานแลว 4 ป ซ่ึงระยะเวลาในการ
ใชหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใกล
จะครบตามระยะเวลาที่กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แหงชาติไดกําหนดไว  ดั งน้ันเพื่อใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเปนที่ยอมรับ
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน อีกทั้งเปนการ
สงเสริมการเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
อยางแทจริง สํานักวิชาศึกษาทั่วไปจึงทําการศึกษาผลการ
เรียนรูและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
นําขอเสนอแนะของอาจารยและนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอน มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเปน
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหมีคุณภาพตอไป 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาผลการเรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนและ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการสอบถามกลุมตัวอยางดวย
แบบสอบถาม ซ่ึงกลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 311 คน และอาจารย
ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 20 รายวิชา จํานวน 86 คน 
ซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 2 ชุด ไดแก 
 แบบสอบถามผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวย 
3 สวนไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) 
ความเห็นตอผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ 3) ความเห็นตอการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  
 สวนแบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสอบถาม
สําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวย 2
สวนไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของอาจารยผูสอน และ2) 
ความเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการสอนในวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาในดานหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุงพัฒนาผูเรียน 
ดานการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดานบริหารจัดการ
หลักสูตร และดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน  
 โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดดังกลาวมีขั้นตอนใน
การสรางไดแก 1) ศึกษาแนวคิดผลผลการเรียนรูตามกรอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน แนวคิดการ
จัดการการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) นํา
ขอมูลที่จากการการศึกษาในขอ 1) มาสรางแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดการ
เรียนการสอนของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งจากนักศึกษา
และ อาจารย ผู ส อน ในราย วิช าศึ กษาทั่ ว ไ ป  3 )  นํ า
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาจํานวน 3 ทาน แลวนําผลการตรวจสอบ
มาคํานวณหาคาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซ่ึงมีคาอยู
ระหวาง 0.67-1.00 ถือวาอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได 
4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้งนําไปทดลองใช 5) นําผลการทดลอง
ใชมาปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามไปใชกับ
กลุมตัวอยางนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 
311 คน และอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 86 
คน 
 โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยคารอยละ (Percentage) 
วิเคราะหขอมูลความเห็นตอผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป และความเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการ
สอนในวิชาศึกษาทั่วไป ดวยสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีการแปลความหมายของ
คาเฉล่ียดังน้ี 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ มากที่สุด 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ มาก 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ ปานกลาง 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ นอย 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ นอยที่สุด 
 และในสวนขอเสนอแนะจะทําการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
สรุปผล 
 การศึกษาผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
ความเห็นอาจารยตอการจัดการเรียนการสอน ครั้งน้ี ทําการ
เก็บขอมูลจากนักศึกษากลุมตัวอยางที่เคยเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปโดยทําการกระจายกลุมตัวอยางทั้ง 5 คณะ จํานวน
รวม 311 ตัวอยาง และอาจารยผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 86 ตัวอยาง โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 
 ผลการเรียนรูของนักศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวานักศึกษามีผลการเรียนรูในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปตามกรอบ TQF โดยมีคะแนนเฉล่ียในระดับมากทั้ง 
5 ดาน และมีระดับผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
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 The results of research were that: 1) the 
opinions of students in learning outcomes and 
instructional management of the General 
Education Subjects at Loei Rajabhat University in 
the 5 domains of the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education (TQF) were 
holistically rated at the high level. Specifically, the 
domain of interpersonal skills and responsibility 
was the highest level, followed by the domain of 
knowledge, ethical and moral development, 
cognitive skills and analytical and communication 
skills. The instructors in instructional management 
of the General Education courses at Loei Rajabhat 
University holistically rated the domains at the 
high level also. Instructors rate the domain of the 
activities of studying and teaching and student 
development activities in instructional 
management of the General Education course at 
the highest level, followed by the domain of the 
appropriative curriculum of General Education, 
General education curriculum’s aim to develop 
the students, the General Education curriculum 
management, and the factors of promotion of 
instruction respectively, and 2) The students’ 
promotion in instructional management of the 
General Education subjects at Loei Rajabhat 
University indicated that the instruction should be 
focused on teaching critical thinking in interesting 
topics, the instructors should give students 
opportunities to ask questions in the classroom 
and create interesting worksheets along with 
managing the style of modern teaching and 
appropriate technology in teaching. The the 
approach of teachers’ promotion in instructional 
management of the General Education courses at 
Loei Rajabhat University was that the content in 
the General Education curriculum should be 
improved with modernization and focused on 
applying knowledge in daily life and community 
participation.  
 

คําสําคัญ  :  ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน 
   รายวิชาศึกษาทั่วไป 
Keywords :  satisfaction, instructional  
   management, General Education 
 
บทนํา 
 วิชาศึกษาทั่วไปเปนหมวดวิชาที่อยูในโครงสรางของ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ซ่ึงกําหนดใหผูเรียน
ตองเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต อันมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู มีโลกทัศน ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู ตลอดจนสามารถคิดอยางมี
เหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือความหมายไดดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและดํารงตนอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี วิชาศึกษาทั่วไปจึงมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (สํานักวิชาศึกษาทั่วไป.  2555) 
 ปจจุบันสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ไดใชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักวิชาศึกษาทั่วไป.  
2554) ไดกําหนดใหหลักสูตรแตละหลักสูตรตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนาเม่ือมีการใชงานแลว 4 ป ซ่ึงระยะเวลาในการ
ใชหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใกล
จะครบตามระยะเวลาที่กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แหงชาติไดกําหนดไว  ดั งน้ันเพื่อใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเปนที่ยอมรับ
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน อีกทั้งเปนการ
สงเสริมการเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
อยางแทจริง สํานักวิชาศึกษาทั่วไปจึงทําการศึกษาผลการ
เรียนรูและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
นําขอเสนอแนะของอาจารยและนักศึกษาตอการจัดการเรียน
การสอน มาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเปน
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหมีคุณภาพตอไป 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาผลการเรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนและ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การศึกษาผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการสอบถามกลุมตัวอยางดวย
แบบสอบถาม ซ่ึงกลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 311 คน และอาจารย
ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 20 รายวิชา จํานวน 86 คน 
ซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 2 ชุด ไดแก 
 แบบสอบถามผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวย 
3 สวนไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) 
ความเห็นตอผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ 3) ความเห็นตอการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  
 สวนแบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสอบถาม
สําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวย 2
สวนไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของอาจารยผูสอน และ2) 
ความเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการสอนในวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาในดานหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุงพัฒนาผูเรียน 
ดานการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดานบริหารจัดการ
หลักสูตร และดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน  
 โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดดังกลาวมีขั้นตอนใน
การสรางไดแก 1) ศึกษาแนวคิดผลผลการเรียนรูตามกรอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน แนวคิดการ
จัดการการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) นํา
ขอมูลที่จากการการศึกษาในขอ 1) มาสรางแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดการ
เรียนการสอนของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งจากนักศึกษา
และอาจารย ผู ส อน ในราย วิช าศึ กษาทั่ ว ไ ป  3 )  นํ า
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาจํานวน 3 ทาน แลวนําผลการตรวจสอบ
มาคํานวณหาคาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซ่ึงมีคาอยู
ระหวาง 0.67-1.00 ถือวาอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได 
4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิพรอมทั้งนําไปทดลองใช 5) นําผลการทดลอง
ใชมาปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามไปใชกับ
กลุมตัวอยางนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 
311 คน และอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 86 
คน 
 โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยคารอยละ (Percentage) 
วิเคราะหขอมูลความเห็นตอผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป และความเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการ
สอนในวิชาศึกษาทั่วไป ดวยสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีการแปลความหมายของ
คาเฉล่ียดังน้ี 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ มากที่สุด 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ มาก 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ ปานกลาง 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ นอย 
  ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 มีระดับผลการ
เรียนรู/การปฏิบัติ นอยที่สุด 
 และในสวนขอเสนอแนะจะทําการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) 
 
สรุปผล 
 การศึกษาผลการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
ความเห็นอาจารยตอการจัดการเรียนการสอน ครั้งน้ี ทําการ
เก็บขอมูลจากนักศึกษากลุมตัวอยางที่เคยเรียนวิชาศึกษา
ทั่วไปโดยทําการกระจายกลุมตัวอยางทั้ง 5 คณะ จํานวน
รวม 311 ตัวอยาง และอาจารยผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 86 ตัวอยาง โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 
 ผลการเรียนรูของนักศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวานักศึกษามีผลการเรียนรูในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปตามกรอบ TQF โดยมีคะแนนเฉล่ียในระดับมากทั้ง 
5 ดาน และมีระดับผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
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ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 
3.99) รองลงมาไดแก ผลการเรียนรูดานความรู (คะแนนเฉล่ีย 
3.96) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม (คะแนนเฉล่ีย 
3.94) ผลการเรียนรูทักษะทางปญญา ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน
เฉล่ีย 3.89 คะแนน) รายละเอียดแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการเรียนรูในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตาม 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

การเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.94 1.28 
ดานความรู 3.96 0.77 
ดานทักษะทางปญญา 3.89 1.41 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 3.99 0.72 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.89 0.72 

 
 อยางไรก็ตามถึงแมผลการศึกษาดังกลาวขางตน
พบวานักศึกษามีระดับความคิดเห็นตอผลการเรียนรูวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป ในระดับคะแนนเฉ ล่ียระดับมาก แต ก็ มี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น โดย
สามารถสรุปขอเสนอแนะในแตละดานไดดังน้ี 
 ขอเสนอแนะสําหรับการเ รียนการสอนดาน
คุณธรรมจริยธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมคายอาสา หรือคาย
ที่เขารวมพัฒนาชุมชน มีการจัดอบรมธรรมมะเพื่อขัดเกลา
จิตใจ 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการเรียนการสอนดานความรู 
ควรมีส่ือการสอนที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับเหตุการณ
ปจจุบันหรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน  
 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนดานทักษะ
ทางปญญา เนนการสอนใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหดวย
ตัวเองในประเด็นที่นาสนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม 
และมีแบบฝกหัดหรือใบงานที่นาสนใจ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ควรเนน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุม การนัด
หมายสงงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดคายอาสา 

 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สงเสริมใหนักศึกษามีการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
ใหมากขึ้น สงเสริมใหใชเทคโนโลยีในการสืบคนงานและสง
งาน 
 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 
 นอกจากน้ีแลวนักศึกษากลุมตัวอยางดังกลาวมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป
ในดาน หลักสูตรเน้ือหาวิชา อาจารยผูสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและปจจัยสงเสริม
การเรียนการสอน ในระดับคะแนนเฉล่ียระดับมาก โดยให
คะแนนดานอาจารยผูสอนมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.08)
รองลงมา ไดแก หลักสูตรเน้ือหาวิชา (คะแนนเฉล่ีย 4.05) 
การประเมินผลการเรียน (คะแนนเฉล่ีย 4.00) กิจกรรมการ
เรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 3.99) และปจจัยสงเสริมการ
เรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 3.93) รายละเอียดแสดงดังตาราง 
2 
 
ตาราง 2 ความเห็นของนักศึกษาตอการบริหารจัดการการ
 เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

ดานหลักสูตรเน้ือหาวิชา 4.05 1.22 
ดานอาจารยผูสอน 4.08 0.79 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3.99 0.84 
ดานการประเมินผลการเรียน 4.00 0.77 
ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน 3.93 0.84 

 
 ความเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการ
สอนในวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาในดานหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มุงพัฒนาผูเรียน ดานการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานบริหารจัดการหลักสูตร 
และดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน พบวาอาจารย
ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 
4.48) รองลงมาไดแกความเหมาะสมของหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (คะแนนเฉล่ีย 4.36) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมุงพัฒนาผูเรียน (คะแนนเฉล่ีย 4.26) การบริหาร
จัดการหลักสูตร (คะแนนเฉล่ีย 4.16) และดานปจจัย

สงเสริมการเรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 3.89) ตามลําดับ 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3  
 
ตาราง 3 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอการจัดการการ
 เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.36 0.68 
ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุง
พัฒนาผูเรียน 4.26 0.72 
ดานการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.48 0.65 
ดานบริหารจัดการหลักสูตร 4.16 0.82 
ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน 3.89 0.87 

 
 โดยอาจารย ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่ ว ไป มี
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในแตละดานสรุปได
ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มีความเหมาะสมดีแลว และควรมีการปรับปรุงเน้ือหาให
ทันสมัย 
 ขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนานกศึกษา ควรเนนการใชความรูใน
ชีวิตประจําวัน การมีสวนรวมกับชุมชน อยางไรก็ตามการมี
จํานวนนักศึกษาตอหองที่มากเกินไปยากตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน อีกทั้งไมควรการจัดการเรียนการสอนใน
ชวงเวลาเย็น 
 ขอเสนอแนะดานบริหารจัดการหลักสูตร ควรมี
คณะกรรมการที่มีประสบการณเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 
 ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ ขนาดหองเรียนที่ ไม
เหมาะสมมีจํานวนนักศึกษามากเกินไปโดยเฉพาะวิชาที่ตอง
มีการฝกปฏิบัติ ไมควรอนุญาตใหมีการลงทะเบียนเรียน
ในชวงกลางภาคเรียนควรกําหนดชวงการลงทะเบียนเปน
ชวงตน ๆ ของภาคเรียน หองเรียนรอน อากาศไมถายเท อีก
ทั้งมีแสงสองเขามาในหองเรียน ในแตละรายวิชาควรมีการ
จัดทําโครงงาน  
 จากผลการศึกษาขางตน สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ไดผลผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปพุทธศักราช 2558 ตลอดจน

นําไปปรับปรงุการบริหารจัดการในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
อภิปรายผล  
 หลังจากการวิเคราะหขอมูลแลว สามารถนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนที่ มีตอการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอเสนอแนะของ
นักศึกษาและอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลวิจัยพบวา 
1) ความคิดเห็นของนักศึกษาตอผลการเรียนรูในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน ในระดับคะแนนเฉล่ียในระดับ
มาก โดยมีระดับผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาไดแก 
ผลการเรียนรูดานความรู  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม ผลการเรียนรูทักษะทางปญญา และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย บุญสุน 
(2554) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวานิสิต
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในทุกดาน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และจากผลการวิจัยความคิดเห็น
ของอาจารยผูสอนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศึกษาทั่วไป พบวาอาจารยผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
ระดับคะแนนเฉล่ียระดับมาก โดยดานการจัดกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป รองลงมาไดแกความเหมาะสมของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุง
พัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตร และดานปจจัย
สงเสริมการเรียนการสอนตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรรณพร ฉัตรทอง (2546) ที่ศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงพบวา ดานการจัด
หลักสูตร ดานวิธีการสอน และดานการวัดและประเมินผล มี
ความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เม่ือ
สรุปเปนรายดาน พบวา 1) การเรียนการสอนดานคุณธรรม
จริยธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมคายอาสา หรือคายที่เขารวม
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ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 
3.99) รองลงมาไดแก ผลการเรียนรูดานความรู (คะแนนเฉล่ีย 
3.96) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม (คะแนนเฉล่ีย 
3.94) ผลการเรียนรูทักษะทางปญญา ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน
เฉล่ีย 3.89 คะแนน) รายละเอียดแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการเรียนรูในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตาม 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

การเรียนรูในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 3.94 1.28 
ดานความรู 3.96 0.77 
ดานทักษะทางปญญา 3.89 1.41 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 3.99 0.72 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.89 0.72 

 
 อยางไรก็ตามถึงแมผลการศึกษาดังกลาวขางตน
พบวานักศึกษามีระดับความคิดเห็นตอผลการเรียนรูวิชา
ศึกษาทั่ ว ไป ในระดับคะแนนเฉ ล่ียระดับมาก แต ก็ มี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น โดย
สามารถสรุปขอเสนอแนะในแตละดานไดดังน้ี 
 ขอเสนอแนะสําหรับการเ รียนการสอนดาน
คุณธรรมจริยธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมคายอาสา หรือคาย
ที่เขารวมพัฒนาชุมชน มีการจัดอบรมธรรมมะเพื่อขัดเกลา
จิตใจ 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการเรียนการสอนดานความรู 
ควรมีส่ือการสอนที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับเหตุการณ
ปจจุบันหรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน  
 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนดานทักษะ
ทางปญญา เนนการสอนใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหดวย
ตัวเองในประเด็นที่นาสนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม 
และมีแบบฝกหัดหรือใบงานที่นาสนใจ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ควรเนน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุม การนัด
หมายสงงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดคายอาสา 

 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สงเสริมใหนักศึกษามีการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
ใหมากขึ้น สงเสริมใหใชเทคโนโลยีในการสืบคนงานและสง
งาน 
 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 
 นอกจากน้ีแลวนักศึกษากลุมตัวอยางดังกลาวมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป
ในดาน หลักสูตรเน้ือหาวิชา อาจารยผูสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและปจจัยสงเสริม
การเรียนการสอน ในระดับคะแนนเฉล่ียระดับมาก โดยให
คะแนนดานอาจารยผูสอนมากที่สุด (คะแนนเฉล่ีย 4.08)
รองลงมา ไดแก หลักสูตรเน้ือหาวิชา (คะแนนเฉล่ีย 4.05) 
การประเมินผลการเรียน (คะแนนเฉล่ีย 4.00) กิจกรรมการ
เรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 3.99) และปจจัยสงเสริมการ
เรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 3.93) รายละเอียดแสดงดังตาราง 
2 
 
ตาราง 2 ความเห็นของนักศึกษาตอการบริหารจัดการการ
 เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

ดานหลักสูตรเน้ือหาวิชา 4.05 1.22 
ดานอาจารยผูสอน 4.08 0.79 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3.99 0.84 
ดานการประเมินผลการเรียน 4.00 0.77 
ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน 3.93 0.84 

 
 ความเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการ
สอนในวิชาศึกษาทั่วไป โดยจะพิจารณาในดานหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มุงพัฒนาผูเรียน ดานการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานบริหารจัดการหลักสูตร 
และดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน พบวาอาจารย
ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 
4.48) รองลงมาไดแกความเหมาะสมของหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (คะแนนเฉล่ีย 4.36) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมุงพัฒนาผูเรียน (คะแนนเฉล่ีย 4.26) การบริหาร
จัดการหลักสูตร (คะแนนเฉล่ีย 4.16) และดานปจจัย

สงเสริมการเรียนการสอน (คะแนนเฉล่ีย 3.89) ตามลําดับ 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3  
 
ตาราง 3 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอการจัดการการ
 เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.36 0.68 
ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุง
พัฒนาผูเรียน 4.26 0.72 
ดานการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.48 0.65 
ดานบริหารจัดการหลักสูตร 4.16 0.82 
ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน 3.89 0.87 

 
 โดยอาจารย ผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่ ว ไป มี
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในแตละดานสรุปได
ดังน้ี 
 ขอเสนอแนะดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มีความเหมาะสมดีแลว และควรมีการปรับปรุงเน้ือหาให
ทันสมัย 
 ขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนานกศึกษา ควรเนนการใชความรูใน
ชีวิตประจําวัน การมีสวนรวมกับชุมชน อยางไรก็ตามการมี
จํานวนนักศึกษาตอหองที่มากเกินไปยากตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน อีกทั้งไมควรการจัดการเรียนการสอนใน
ชวงเวลาเย็น 
 ขอเสนอแนะดานบริหารจัดการหลักสูตร ควรมี
คณะกรรมการที่มีประสบการณเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 
 ขอเสนอแนะดานอ่ืน ๆ ขนาดหองเรียนที่ ไม
เหมาะสมมีจํานวนนักศึกษามากเกินไปโดยเฉพาะวิชาที่ตอง
มีการฝกปฏิบัติ ไมควรอนุญาตใหมีการลงทะเบียนเรียน
ในชวงกลางภาคเรียนควรกําหนดชวงการลงทะเบียนเปน
ชวงตน ๆ ของภาคเรียน หองเรียนรอน อากาศไมถายเท อีก
ทั้งมีแสงสองเขามาในหองเรียน ในแตละรายวิชาควรมีการ
จัดทําโครงงาน  
 จากผลการศึกษาขางตน สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ไดผลผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปพุทธศักราช 2558 ตลอดจน

นําไปปรับปรงุการบริหารจัดการในการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
อภิปรายผล  
 หลังจากการวิเคราะหขอมูลแลว สามารถนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนที่ มีตอการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอเสนอแนะของ
นักศึกษาและอาจารยผูสอนที่มีตอการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลวิจัยพบวา 
1) ความคิดเห็นของนักศึกษาตอผลการเรียนรูในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ดาน ในระดับคะแนนเฉล่ียในระดับ
มาก โดยมีระดับผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาไดแก 
ผลการเรียนรูดานความรู  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม ผลการเรียนรูทักษะทางปญญา และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย บุญสุน 
(2554) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวานิสิต
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในทุกดาน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และจากผลการวิจัยความคิดเห็น
ของอาจารยผูสอนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศึกษาทั่วไป พบวาอาจารยผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใน
ระดับคะแนนเฉล่ียระดับมาก โดยดานการจัดกิจกรรม
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป รองลงมาไดแกความเหมาะสมของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุง
พัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตร และดานปจจัย
สงเสริมการเรียนการสอนตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรรณพร ฉัตรทอง (2546) ที่ศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงพบวา ดานการจัด
หลักสูตร ดานวิธีการสอน และดานการวัดและประเมินผล มี
ความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. ขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เม่ือ
สรุปเปนรายดาน พบวา 1) การเรียนการสอนดานคุณธรรม
จริยธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมคายอาสา หรือคายที่เขารวม
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พัฒนาชุมชน มีการจัดอบรมธรรมมะเพื่อขัดเกลาจิตใจ 2) 
การเรียนการสอนดานความรู ควรมีส่ือการสอนที่ทันสมัย
และเชื่อมโยงกับเหตุการณปจจุบันหรือเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน 3) การเรียนการสอนดานทักษะทางปญญา 
เนนการสอนใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหดวยตัวเองใน
ประเด็นที่นาสนใจ เปดโอกาสใหผู เรียนซักถาม และมี
แบบฝกหัดหรือใบงานที่นาสนใจ 4) การเรียนการสอนดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ควร
เนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุม การ
นัดหมายสงงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดคายอาสา 5) 
การเรียนการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหนักศึกษา
มีการคิดวิเคราะห เชิ งตัวเลขใหมากขึ้น ส งเสริมใหใช
เทคโนโลยีในการสืบคนงานและสงงาน 6) ขอเสนอแนะ   
อ่ืน ๆ ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีลา  บุญระหงส (2544) ซ่ึง
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพตอ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยสรุปวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน เพราะในการเรียนการ
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ประยุกตใชรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมกัน ไดฝก
การคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตลอดจนเน้ือหาวิชาและ
การนําไปใช  เ น้ือหาวิชาที่ ไดเรียนทําให ผู เ รียนเขาใจ 
มอง เห็ น  ปญห า  ส ามาร ถแก ป ญหาและ เ ชื่ อม โ ย ง

ความสัมพันธ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี
 ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีตอการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เม่ือสรุป
เปนรายดาน พบวา 1) ดานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มีความเหมาะสมดีแลว และควรมีการปรับปรุงเน้ือหาให
ทันสมัย 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนานกศึกษาในรายวิชา ควรเนนการใชความรูใน
ชีวิตประจําวัน การมีสวนรวมกับชุมชน อยางไรก็ตามการมี
จํานวนนักศึกษาตอหองที่มากเกินไปยากตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน อีกทั้งไมควรการจัดการเรียนการสอนใน
ชวงเวลาเย็น 3) ดานบริหารจัดการหลักสูตร ควรมี
คณะกรรมการที่มีประสบการณเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงขอเสนอแนะน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ 
Mayhew and other (1990) กลาวโดยสรุปวา การที่
อุดมศึกษาจะประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพน้ัน จําเปนตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ เชน การจัด
หลักสูตรและรายวิชาตองสงผลตอการพัฒนาทางสติปญญา
ของนักศึกษาอยางแทจริง  
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนําเน้ือหาจากงานวิจัยน้ีไปพัฒนาแนวการ
สอน เอกสารการสอน ตลอดจนหลักสูตร เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของผูเรียนและผูสอน 
 2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับทักษะความรูเฉพาะ
ดาน เพื่อวัดความสามารถของผูเรียนในการเรียนรายวิชา 
อ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 
 บทความ น้ี  มี วัตถุประสงค  1 ) เพื่ อศึ กษา
ปจจัยพื้นฐานที่สงผลใหเกิดเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 2) 
เพื่อศึกษาถึงเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 3) เพื่อศึกษา
วิธีการสรางความปรองดองระหวางสยาม และทองถิ่นหลัง
ความขัดแยงกรณีกบฏผูมีบุญอีสานโดยใช วิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ
ภูมิศาสตรสงผลใหคนอีสานมองความม่ันคงของชีวิตคือ
ความม่ันคงของจารีต เม่ือรัฐสยามเริ่มใชระบบราชการ
สมัยใหมทําใหระบบจารีตเดิมเปล่ียนแปลงไป สงผล
ประการหน่ึงใหเกิดการกบฏขึ้น 2) ราษฎรที่ประกาศตน
เปนผูมีบุญบางกลุมไมมีแนวคิดในการแยงชิงอํานาจการ
ปกครอง แตถูกทางการปราบปรามอยางรุนแรง 3) วิธีการ
สรางความปรองดองของสยามคือการใหการศึกษาแกคน
ในทองถิ่นแลวดึงคนเหลาน้ันเขามาอยูในระบบราชการ 
พรอมเปล่ียนโลกทัศนใหชาวสยามและชาวอีสานเอง มอง
คนอีสานเปนคนวานอนสอนงาย โดยใชศาสนาเปน
เครื่องมือในการสรางโลกทัศนดังกลาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This article aimed to 1) examine the 
historical background before the Holy Man’s 
Rebellion incident 2) investigate the end of the 
Holy Man’s Rebellion incident and 3) explore 
the forms and methods of the reconcillation 
between Siam and local area after the Holy 
Man’s Rebellion. The results showed that 1) 
Geography was one of the factors which resulted 
in a solid family relationship and a traditional 
society among Isan people, and it affected a 
dependent economical methods, vision, and 
belief which caused the Rebellion. 2) There was 
no ideology regarding  the usurpation of the 
rebellion but they were severely suppressed by 
the government. 3) The methods of 
reconcillation required a development of human 
resources by educating local people and 
recruiting them into a government system. 
Another method is to change the visions of a 
nonlocal government officer and local people to 
think that Isan people are obedient by 
employing Buddhism as a tool to create such 
visions. 
 
คําสําคัญ  :  ความปรองดอง,อัตลักษณ,การตอสูตอรอง 
Keywords :  Harmony,Identities,Contention and  
   Negotiation 
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แบบฝกหัดหรือใบงานที่นาสนใจ 4) การเรียนการสอนดาน
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การสรางความปรองดองระหวางสยามและทองถ่ินหลังความขัดแยงกรณีกบฏผูมีบุญอีสาน  
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The Reconcilation between Siam and Local Area after the Holy Man’s Rebellion,  
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บทคัดยอ 
 บทความ น้ี  มี วัตถุประสงค  1 ) เพื่ อศึ กษา
ปจจัยพื้นฐานที่สงผลใหเกิดเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 2) 
เพื่อศึกษาถึงเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 3) เพื่อศึกษา
วิธีการสรางความปรองดองระหวางสยาม และทองถิ่นหลัง
ความขัดแยงกรณีกบฏผูมีบุญอีสานโดยใช วิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ
ภูมิศาสตรสงผลใหคนอีสานมองความม่ันคงของชีวิตคือ
ความม่ันคงของจารีต เม่ือรัฐสยามเริ่มใชระบบราชการ
สมัยใหมทําใหระบบจารีตเดิมเปล่ียนแปลงไป สงผล
ประการหน่ึงใหเกิดการกบฏขึ้น 2) ราษฎรที่ประกาศตน
เปนผูมีบุญบางกลุมไมมีแนวคิดในการแยงชิงอํานาจการ
ปกครอง แตถูกทางการปราบปรามอยางรุนแรง 3) วิธีการ
สรางความปรองดองของสยามคือการใหการศึกษาแกคน
ในทองถิ่นแลวดึงคนเหลาน้ันเขามาอยูในระบบราชการ 
พรอมเปล่ียนโลกทัศนใหชาวสยามและชาวอีสานเอง มอง
คนอีสานเปนคนวานอนสอนงาย โดยใชศาสนาเปน
เครื่องมือในการสรางโลกทัศนดังกลาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This article aimed to 1) examine the 
historical background before the Holy Man’s 
Rebellion incident 2) investigate the end of the 
Holy Man’s Rebellion incident and 3) explore 
the forms and methods of the reconcillation 
between Siam and local area after the Holy 
Man’s Rebellion. The results showed that 1) 
Geography was one of the factors which resulted 
in a solid family relationship and a traditional 
society among Isan people, and it affected a 
dependent economical methods, vision, and 
belief which caused the Rebellion. 2) There was 
no ideology regarding  the usurpation of the 
rebellion but they were severely suppressed by 
the government. 3) The methods of 
reconcillation required a development of human 
resources by educating local people and 
recruiting them into a government system. 
Another method is to change the visions of a 
nonlocal government officer and local people to 
think that Isan people are obedient by 
employing Buddhism as a tool to create such 
visions. 
 
คําสําคัญ  :  ความปรองดอง,อัตลักษณ,การตอสูตอรอง 
Keywords :  Harmony,Identities,Contention and  
   Negotiation 
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ภาพ 1  กบฏผูมีบุญที่ถูกควบคุมตัวไวที่ทุงศรีเมือง
อุบลราชธานี (เติม  วิภาคพจนกิจ.  2546 : 447) 

 
 
บทนํา 
 กบฏผีบุญ หรือกบฏผีบาผีบุญตามคําเรียกของ
สยาม หรือกบฏผูมีบุญตามคําเรียกของชาวอีสาน คือ
เหตุการณสําคัญบทหน่ึงของประวัติศาสตรอีสานซ่ึงมีการ
ลุกฮือของคนในทองถิ่นขึ้นตอตานอํานาจการปกครองของ
สยามในชวงเวลาที่ถือวาเปนหัวเล้ียวหัวตอของการผนวก
ดินแดนที่ราบสูงแหงน้ีสูรัฐชาติสยาม นับตั้งแตกบฏผีบุญ
ครั้งแรกในพุทธศักราช 2242 จนถึงพุทธศักราช 2502 
ชวงเวลาราว 260 ป เกิดกบฏผีบุญในดินแดนฝงขวาของ
แมนํ้าโขงถึง 9 ครั้ง คือ 1) กบฏบุญกวาง พุทธศักราช 
2242 2)กบฏเชียงแกว พุทธศักราช 2334 3)กบฏสาเกียด
โงง พุทธศักราช 2360 4)กบฏสามโบก พุทธศักราช 
2442– 44 5)กบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 6)กบฏ
หนองหมากแกว พุทธศักราช 2467 7)กบฏหมอลํานอยชา
ดา พุทธศักราช 2479 8)กบฏหมอลําโสภา พลตร ี
พุทธศักราช 2483 และ 9)กบฏศิลา วงศสิน พุทธศักราช 
2502 เม่ือพิจารณาถึงเหตุการณกบฏทั้งหลายเหลาน้ี อาจ
กล าวไดว ากบฏผีบุญ อีสานพุทธศั กราช 2444 คื อ
เหตุการณที่มีความรุนแรง และมีขอบเขตพื้นที่กวางขวาง
ที่สุด ดวยจํานวนผูตั้งตัวเปนผูมีบุญถึง 60 คน กระจายอยู
ถึง 13 เมือง คือ เมืองอุบลราชธานี 14 คน เมืองศรีสะเกษ 
12 คน เมืองมหาสารคาม 10 คน เมืองนครราชสีมา 5 คน 
เมืองกาฬสินธุ เมืองสุรินทร เมืองละ 4 คน เมืองรอยเอ็ด 
เมืองสกลนคร เ มืองละ 3 คน เมืองขอนแกน เมือง
นครพนม เมืองอุดรธานี เมืองชัยภูมิ และเมืองบุรีรัมย 
เมืองละ 1 คน (นงลักษณ  ล้ิมสิริ.  2524 : 15–60) มี
ขอเสนอหลายประการสําหรับการอธิบายสาเหตุของกบฏผี
บุญอีสาน อาทิ ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรย ความ
ยากลําบากของคนในทองถิ่นที่ตองหาเงินมาเสียสวย 
ตลอดจนความไมพอใจของผูปกครองในทองถิ่นที่เริ่ม

สูญเสียอํานาจ หรือการแทรกแซงจากฝรั่งเศส ทวาจาก
สาเหตุทั้งหลายเหลาน้ี ลวนฉายถึงรากเหงาแหงปญหารวม 
น่ันคือความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางผูปกครองจาก
ลุมแม นํ้าเจาพระยา กับผูถูกปกครองในลุมแม นํ้าโขง     
(ดลนภา เพิ่มสมบัติ.  2549 : 1–5) ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม เปรียบเสมือนเสนแบงใหผูปกครอง และผูใต
ปกครองมีโลกทัศนที่ตางกันอยางส้ินเชิง และเม่ือพิจารณา
สาเหตุแหงปญหาโดยใช มิติของความแตกตางทาง
วัฒนธรรมเปนจุดเริ่มตนแลว ความขัดแยงในมิติอ่ืน ๆ 
อาทิ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยอมเปนเพียงผล
สืบเน่ืองจากความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้ง ส้ิน อาทิ 
ผูปกครองจากสยามมองจํานวนคนในบังคับเปนจํานวนเงิน
รายหัว ในขณะที่คนในทองถิ่นยังดํารงชีพแบบหาอยูหากิน 
มิได เขาสู เศรษฐกิจการคาอันเปนที่มาของเงินตราที่
ผูปกครองตองการ หรือการที่สยามพยายามยื่นแขนอัน
ทรงพลังเขามาจัดการศาสนา และความเชื่อในหัวเมือง 
ตาง ๆ ซ่ึงขัดกับวิถีดั้งเดิมที่ทองถิ่นเปนผูจัดการศาสนา 
และความเชื่อของตนเอง (สุมิตรา  อํานวยศิริสุข.  2524 : 
5–7) ดวยเชื้อแหงเหตุคือความแตกตางทางวัฒนธรรม จึง
เปนธรรมดาที่พื้นที่การกบฏผีบุญอีสานจะมีขอบเขตอัน
กวางขวางในทัศนะของสยาม เพราะผูคนในดินแดนอีสาน
ก็ลวนแลวแตมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากชาวสยามทั้งส้ิน 
(ทัศนะเหลาน้ีปรากฏอยางมากมายในงานนิพนธของ
ขาราชการสยามที่ถูกสงมาปกครองดินแดนอีสานตั้งแต
รัชกาลที่ 5 เปนตนมา อาทิงานเขียนของหลวงผดุงแควน
ประจันต เปนตน) เม่ือชาวสยามเห็นความแตกตางเปนภัย
คุกคาม การปราบปรามกบฏผีบุญอีสานในหลายหัวเมือง
จึงเปนไปดวยความรุนแรงเด็ดขาดดวยการใชกองกําลังที่
ผานการฝกฝนแบบตะวันตก จนทําใหเหลากบฏลมตาย
และแตกพายในที่สุด หลังการปราบปรามยุติ ผูเขารวมกับ
ผีบุญกวา 400 คนถูกจองจําและลงโทษอยางรุนแรง 
ในขณะที่ผีบุญระดับผูนําถูกประหารชีวิต นอกจากการใช
ความรุนแรงในการแกปญหาแลว สยามยังบังคับใหผูใต
ปกครองเปล่ียนแปลงความเชื่อเดิม โดยส่ังหามราษฎรนับ
ถือผี อาทิ ผีไท ผีฟา ผีมเหศักดิ์หลักเมือง หามทรงเจา ใคร
ฝาฝนใหปรับ 12 บาท อาจกลาวไดวา การปราบปราม
กบฏผีบุญอีสาน คือภาพการขยายตัวของรัฐสมัยใหม ที่
เขาครอบงําเหนือชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยใช
กําลังทหารและระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเปน
พื้นฐาน และหลังจากการปราบปรามในครั้งน้ี จึงมิเคย
ปรากฏกบฏที่สรางความหว่ันไหวใหรัฐสยาม เชนดัง
เหตุการณระหวาง พุทธศักราช 2444 อีกเปนเวลานาน 

จนดินแดนอีสานกลายเปนสวนหน่ึงของรัฐสยามอยาง
ม่ันคงในที่สุด (เติม  วิภาคยพจนกิจ.  2546 : 447–449)
อันที่จริง เรื่องราวของกบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 
เต็มไปดวยคําถามสําคัญที่ควรกลาวถึงอยูหลายประเด็น 
และหน่ึงในคําถามน้ันคือ สยามใชวิธีการใดบางในการ
สรางความปรองดองภายหลังความขัดแยงอันรุนแรงถึงขั้น
ที่ทั้งสองฝายตางจับอาวุธเขาประหัตประหารกัน ซ่ึงคําวา
ความปรองดองในที่น้ี คลายคลึงกับคําที่ มีความหมาย
ตรงกันขามคือคําวาความขัดแยง ตรงที่ตางมิไดเกิดขึ้น
อยางเ ล่ือนลอย ทวามีสวนสัมพันธกับวัฒนธรรมอยาง
เหนียวแนน หากเราเชื่อวาความแตกตางทางวัฒนธรรม
สามารถสงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมคนได ก็คง
ตองเชื่อตอไปอีกวาการสอดผสานทางวัฒนธรรมน้ัน ยอม
สรางความปรองดองได เชนกัน ที่ เปนเชนน้ี เพราะ
วัฒนธรรมเปนส่ิงที่สามารถคล่ีคลาย และเปล่ียนแปลงไป
ตามปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคม และ
เทคโนโลยีอยูเสมอ โดยมีหนาที่เปนเสมือนครรลองในการ
สรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เพราะใน
วัฒนธรรมมีทั้งความศรัทธา ความเชื่อ ตลอดจนคานิยม 
และบรรทัดฐานทางสังคม ที่สามารถใหผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติ และมีบทลงโทษเม่ือฝาฝน เม่ือความขัดแยงเปนผล
สวนหน่ึงจากวัฒนธรรม และหลังความขัดแยงกรณีกบฏผี
บุญอีสาน พุทธศักราช 2444 ก็มิไดปรากฏการกบฏผีบุญ
ขนาดใหญขึ้นอีก ยอมแสดงวามีกระบวนการสรางความ
ปรองดองระหวางสยามและทองถิ่นขึ้นเปนอยางนอย โดย
เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่นาจะเปนเหตุเปนผล
มากกวาการสรางความสงบเรียบรอยดวยวิธีการอ่ืน เพื่อ
ตอบคําถามวาวัฒนธรรม มีสวนสัมพันธกับความขัดแยง 
และมีสวนชวยในการยุติปญหาอยางไร งานวิจัยชิ้นน้ี จึงมี
ความพยายามที่จะศึกษาถึงการสรางความปรองดอง
ระหวางสยาม และทองถิ่น หลังความขัดแยงกรณีกบฏผี
บุญอีสาน พุทธศักราช 2444 ไปจนถึงพุทธศักราข 2455 
ซ่ึงหัวเล้ียวหัวตอสําคัญของกระบวนการปรับเปล่ียนเขาสู
ความเปนรัฐชาติ ผลจากการวิจัยน้ี อาจเปนบทเรียนหรือ
แนวทางในการแสวงหาความปรองดองทามกลางยุคสมัย
แหงความแตกตางและแตกแยกในปจจุบันน้ี 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยพื้ นฐานที่ส งผลให เ กิด
เหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 
 2.  เพื่อศึกษาถึงเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน  

 3.  เพื่อศึกษาวิ ธีการสรางความปรองดอง
ระหวางสยาม และทองถิ่นหลังความขัดแยงกรณีกบฏผูมี
บุญอีสาน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
หลักฐานเอกสารชั้นตนประเภทจดหมายเหตุในหอสมุด
แหงชาติ เอกสารชั้นตนที่มีการตีพิมพแลวทั้งในหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
ผูวิจัยไดแบบสรางโครงรางของสมมติฐานขึ้น แลวใช
วิธีการทางประวัติศาสตรเพื่อทดสอบสมมติฐานน้ันโดย
ตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารทางราชการ เอกสารใน
ทองถิ่น และการสํารวจภาคสนามในจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอํานาจเจริญ และ
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนําสูความเขาใจตอบริบททาง
ภูมิศาสตรและยุคสมัย ใชการสัมภาษณเพื่อหาโลกทัศน
ของคนในพื้นที่ที่มีตอเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสานเพื่อใช
ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาตรวจสอบกับหลักฐาน
เอกสารอีกครั้ง เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือสามารถ
อธิบายไดอยางเปนเหตุเปนผล 
 
ผลการศึกษา 
 การสรางความปรองดองระหวางสยามและ
ทอ ง ถิ่ นห ลั ง ค วามขั ด แย ง ก ร ณี กบฏ ผู มี บุ ญ อีส าน 
พุทธศักราช 2444–2455 มีผลการศึกษา คือ 1) สภาพ
ภูมิศาสตรสงผลใหคนอีสานมองความม่ันคงของชีวิตคือ
ความม่ันคงของจารีต เม่ือรัฐสยามเริ่มใชระบบราชการ
สมัยใหมทําใหระบบจารีตเดิมเปล่ียนแปลงไป สงผล
ประการหน่ึงใหเกิดการกบฏขึ้น 2) ราษฎรที่ประกาศตน
เปนผูมีบุญบางกลุมไมมีแนวคิดในการแยงชิงอํานาจการ
ปกครอง แตถูกทางการปราบปรามอยางรุนแรงสะทอนให
เห็นถึงการใหความสําคัญของสยามในการรักษาดินแดน
อีสานไวในอํานาจของตน 3) วิธีการสรางความปรองดอง
ของสยามคือการใหการศึกษาแกคนในทองถิ่นแลวดึงคน
เหลาน้ันเขามาอยูในระบบราชการ พรอมเปล่ียนโลกทัศน
ใหชาวสยามและชาวอีสานเอง มองคนอีสานเปนคนวา
นอนสอนงาย โดยใชศาสนาเปนเครื่องมือในการสรางโลก
ทัศนดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ภาพ 1  กบฏผูมีบุญที่ถูกควบคุมตัวไวที่ทุงศรีเมือง
อุบลราชธานี (เติม  วิภาคพจนกิจ.  2546 : 447) 

 
 
บทนํา 
 กบฏผีบุญ หรือกบฏผีบาผีบุญตามคําเรียกของ
สยาม หรือกบฏผูมีบุญตามคําเรียกของชาวอีสาน คือ
เหตุการณสําคัญบทหน่ึงของประวัติศาสตรอีสานซ่ึงมีการ
ลุกฮือของคนในทองถิ่นขึ้นตอตานอํานาจการปกครองของ
สยามในชวงเวลาที่ถือวาเปนหัวเล้ียวหัวตอของการผนวก
ดินแดนที่ราบสูงแหงน้ีสูรัฐชาติสยาม นับตั้งแตกบฏผีบุญ
ครั้งแรกในพุทธศักราช 2242 จนถึงพุทธศักราช 2502 
ชวงเวลาราว 260 ป เกิดกบฏผีบุญในดินแดนฝงขวาของ
แมนํ้าโขงถึง 9 ครั้ง คือ 1) กบฏบุญกวาง พุทธศักราช 
2242 2)กบฏเชียงแกว พุทธศักราช 2334 3)กบฏสาเกียด
โงง พุทธศักราช 2360 4)กบฏสามโบก พุทธศักราช 
2442– 44 5)กบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 6)กบฏ
หนองหมากแกว พุทธศักราช 2467 7)กบฏหมอลํานอยชา
ดา พุทธศักราช 2479 8)กบฏหมอลําโสภา พลตรี 
พุทธศักราช 2483 และ 9)กบฏศิลา วงศสิน พุทธศักราช 
2502 เม่ือพิจารณาถึงเหตุการณกบฏทั้งหลายเหลาน้ี อาจ
กล าวไดว ากบฏผีบุญ อีสานพุทธศั กราช 2444 คื อ
เหตุการณที่มีความรุนแรง และมีขอบเขตพื้นที่กวางขวาง
ที่สุด ดวยจํานวนผูตั้งตัวเปนผูมีบุญถึง 60 คน กระจายอยู
ถึง 13 เมือง คือ เมืองอุบลราชธานี 14 คน เมืองศรีสะเกษ 
12 คน เมืองมหาสารคาม 10 คน เมืองนครราชสีมา 5 คน 
เมืองกาฬสินธุ เมืองสุรินทร เมืองละ 4 คน เมืองรอยเอ็ด 
เมืองสกลนคร เ มืองละ 3 คน เมืองขอนแกน เมือง
นครพนม เมืองอุดรธานี เมืองชัยภูมิ และเมืองบุรีรัมย 
เมืองละ 1 คน (นงลักษณ  ล้ิมสิริ.  2524 : 15–60) มี
ขอเสนอหลายประการสําหรับการอธิบายสาเหตุของกบฏผี
บุญอีสาน อาทิ ความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรย ความ
ยากลําบากของคนในทองถิ่นที่ตองหาเงินมาเสียสวย 
ตลอดจนความไมพอใจของผูปกครองในทองถิ่นที่เริ่ม

สูญเสียอํานาจ หรือการแทรกแซงจากฝรั่งเศส ทวาจาก
สาเหตุทั้งหลายเหลาน้ี ลวนฉายถึงรากเหงาแหงปญหารวม 
น่ันคือความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางผูปกครองจาก
ลุมแม นํ้าเจาพระยา กับผูถูกปกครองในลุมแม นํ้าโขง     
(ดลนภา เพิ่มสมบัติ.  2549 : 1–5) ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม เปรียบเสมือนเสนแบงใหผูปกครอง และผูใต
ปกครองมีโลกทัศนที่ตางกันอยางส้ินเชิง และเม่ือพิจารณา
สาเหตุแหงปญหาโดยใช มิติของความแตกตางทาง
วัฒนธรรมเปนจุดเริ่มตนแลว ความขัดแยงในมิติอ่ืน ๆ 
อาทิ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองยอมเปนเพียงผล
สืบเน่ืองจากความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้ง ส้ิน อาทิ 
ผูปกครองจากสยามมองจํานวนคนในบังคับเปนจํานวนเงิน
รายหัว ในขณะที่คนในทองถิ่นยังดํารงชีพแบบหาอยูหากิน 
มิได เขาสู เศรษฐกิจการคาอันเปนที่มาของเงินตราที่
ผูปกครองตองการ หรือการที่สยามพยายามยื่นแขนอัน
ทรงพลังเขามาจัดการศาสนา และความเช่ือในหัวเมือง 
ตาง ๆ ซ่ึงขัดกับวิถีดั้งเดิมที่ทองถิ่นเปนผูจัดการศาสนา 
และความเชื่อของตนเอง (สุมิตรา  อํานวยศิริสุข.  2524 : 
5–7) ดวยเชื้อแหงเหตุคือความแตกตางทางวัฒนธรรม จึง
เปนธรรมดาที่พื้นที่การกบฏผีบุญอีสานจะมีขอบเขตอัน
กวางขวางในทัศนะของสยาม เพราะผูคนในดินแดนอีสาน
ก็ลวนแลวแตมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากชาวสยามทั้งส้ิน 
(ทัศนะเหลาน้ีปรากฏอยางมากมายในงานนิพนธของ
ขาราชการสยามที่ถูกสงมาปกครองดินแดนอีสานตั้งแต
รัชกาลที่ 5 เปนตนมา อาทิงานเขียนของหลวงผดุงแควน
ประจันต เปนตน) เม่ือชาวสยามเห็นความแตกตางเปนภัย
คุกคาม การปราบปรามกบฏผีบุญอีสานในหลายหัวเมือง
จึงเปนไปดวยความรุนแรงเด็ดขาดดวยการใชกองกําลังที่
ผานการฝกฝนแบบตะวันตก จนทําใหเหลากบฏลมตาย
และแตกพายในที่สุด หลังการปราบปรามยุติ ผูเขารวมกับ
ผีบุญกวา 400 คนถูกจองจําและลงโทษอยางรุนแรง 
ในขณะที่ผีบุญระดับผูนําถูกประหารชีวิต นอกจากการใช
ความรุนแรงในการแกปญหาแลว สยามยังบังคับใหผูใต
ปกครองเปล่ียนแปลงความเชื่อเดิม โดยส่ังหามราษฎรนับ
ถือผี อาทิ ผีไท ผีฟา ผีมเหศักดิ์หลักเมือง หามทรงเจา ใคร
ฝาฝนใหปรับ 12 บาท อาจกลาวไดวา การปราบปราม
กบฏผีบุญอีสาน คือภาพการขยายตัวของรัฐสมัยใหม ที่
เขาครอบงําเหนือชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยใช
กําลังทหารและระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเปน
พื้นฐาน และหลังจากการปราบปรามในครั้งน้ี จึงมิเคย
ปรากฏกบฏที่สรางความหว่ันไหวใหรัฐสยาม เชนดัง
เหตุการณระหวาง พุทธศักราช 2444 อีกเปนเวลานาน 

จนดินแดนอีสานกลายเปนสวนหน่ึงของรัฐสยามอยาง
ม่ันคงในที่สุด (เติม  วิภาคยพจนกิจ.  2546 : 447–449)
อันที่จริง เรื่องราวของกบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 
เต็มไปดวยคําถามสําคัญที่ควรกลาวถึงอยูหลายประเด็น 
และหน่ึงในคําถามน้ันคือ สยามใชวิธีการใดบางในการ
สรางความปรองดองภายหลังความขัดแยงอันรุนแรงถึงขั้น
ที่ทั้งสองฝายตางจับอาวุธเขาประหัตประหารกัน ซ่ึงคําวา
ความปรองดองในที่น้ี คลายคลึงกับคําที่ มีความหมาย
ตรงกันขามคือคําวาความขัดแยง ตรงที่ตางมิไดเกิดขึ้น
อยางเ ล่ือนลอย ทวามีสวนสัมพันธกับวัฒนธรรมอยาง
เหนียวแนน หากเราเชื่อวาความแตกตางทางวัฒนธรรม
สามารถสงผลใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมคนได ก็คง
ตองเชื่อตอไปอีกวาการสอดผสานทางวัฒนธรรมน้ัน ยอม
สรางความปรองดองได เชนกัน ที่ เปนเชนน้ี เพราะ
วัฒนธรรมเปนส่ิงที่สามารถคล่ีคลาย และเปล่ียนแปลงไป
ตามปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคม และ
เทคโนโลยีอยูเสมอ โดยมีหนาที่เปนเสมือนครรลองในการ
สรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกสังคม เพราะใน
วัฒนธรรมมีทั้งความศรัทธา ความเชื่อ ตลอดจนคานิยม 
และบรรทัดฐานทางสังคม ที่สามารถใหผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติ และมีบทลงโทษเม่ือฝาฝน เม่ือความขัดแยงเปนผล
สวนหน่ึงจากวัฒนธรรม และหลังความขัดแยงกรณีกบฏผี
บุญอีสาน พุทธศักราช 2444 ก็มิไดปรากฏการกบฏผีบุญ
ขนาดใหญขึ้นอีก ยอมแสดงวามีกระบวนการสรางความ
ปรองดองระหวางสยามและทองถิ่นขึ้นเปนอยางนอย โดย
เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่นาจะเปนเหตุเปนผล
มากกวาการสรางความสงบเรียบรอยดวยวิธีการอ่ืน เพื่อ
ตอบคําถามวาวัฒนธรรม มีสวนสัมพันธกับความขัดแยง 
และมีสวนชวยในการยุติปญหาอยางไร งานวิจัยชิ้นน้ี จึงมี
ความพยายามที่จะศึกษาถึงการสรางความปรองดอง
ระหวางสยาม และทองถิ่น หลังความขัดแยงกรณีกบฏผี
บุญอีสาน พุทธศักราช 2444 ไปจนถึงพุทธศักราข 2455 
ซ่ึงหัวเล้ียวหัวตอสําคัญของกระบวนการปรับเปล่ียนเขาสู
ความเปนรัฐชาติ ผลจากการวิจัยน้ี อาจเปนบทเรียนหรือ
แนวทางในการแสวงหาความปรองดองทามกลางยุคสมัย
แหงความแตกตางและแตกแยกในปจจุบันน้ี 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยพื้ นฐานที่ส งผลให เ กิด
เหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 
 2.  เพื่อศึกษาถึงเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน  

 3.  เพื่อศึกษาวิ ธีการสรางความปรองดอง
ระหวางสยาม และทองถิ่นหลังความขัดแยงกรณีกบฏผูมี
บุญอีสาน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
หลักฐานเอกสารชั้นตนประเภทจดหมายเหตุในหอสมุด
แหงชาติ เอกสารชั้นตนที่มีการตีพิมพแลวทั้งในหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
ผูวิจัยไดแบบสรางโครงรางของสมมติฐานขึ้น แลวใช
วิธีการทางประวัติศาสตรเพื่อทดสอบสมมติฐานน้ันโดย
ตรวจสอบกับหลักฐานเอกสารทางราชการ เอกสารใน
ทองถิ่น และการสํารวจภาคสนามในจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอํานาจเจริญ และ
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนําสูความเขาใจตอบริบททาง
ภูมิศาสตรและยุคสมัย ใชการสัมภาษณเพื่อหาโลกทัศน
ของคนในพื้นที่ที่มีตอเหตุการณกบฏผูมีบุญอีสานเพื่อใช
ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาตรวจสอบกับหลักฐาน
เอกสารอีกครั้ง เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือสามารถ
อธิบายไดอยางเปนเหตุเปนผล 
 
ผลการศึกษา 
 การสรางความปรองดองระหวางสยามและ
ทอ ง ถิ่ นห ลั ง ค วามขั ด แย ง ก ร ณี กบฏ ผู มี บุ ญ อีส าน 
พุทธศักราช 2444–2455 มีผลการศึกษา คือ 1) สภาพ
ภูมิศาสตรสงผลใหคนอีสานมองความม่ันคงของชีวิตคือ
ความม่ันคงของจารีต เม่ือรัฐสยามเริ่มใชระบบราชการ
สมัยใหมทําใหระบบจารีตเดิมเปล่ียนแปลงไป สงผล
ประการหน่ึงใหเกิดการกบฏขึ้น 2) ราษฎรที่ประกาศตน
เปนผูมีบุญบางกลุมไมมีแนวคิดในการแยงชิงอํานาจการ
ปกครอง แตถูกทางการปราบปรามอยางรุนแรงสะทอนให
เห็นถึงการใหความสําคัญของสยามในการรักษาดินแดน
อีสานไวในอํานาจของตน 3) วิธีการสรางความปรองดอง
ของสยามคือการใหการศึกษาแกคนในทองถิ่นแลวดึงคน
เหลาน้ันเขามาอยูในระบบราชการ พรอมเปล่ียนโลกทัศน
ใหชาวสยามและชาวอีสานเอง มองคนอีสานเปนคนวา
นอนสอนงาย โดยใชศาสนาเปนเครื่องมือในการสรางโลก
ทัศนดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 1. ปจจัยพื้นฐานที่สงผลใหเกิดเหตุการณกบฏ
ผูมีบุญอีสาน 
 สภาพภูมิศาสตรมีสวนสําคัญตอการกําหนด
ประวัติศาสตรของอีสานอยู ไมนอย เ น่ืองจากสภาพ
ภูมิศาสตรของอีสานไดใหทั้งโอกาสและขอจํากัดของ
รูปแบบเศรษฐกิจการเ มืองของคนอีสาน ในที่ น้ีขอ
ยกตัวอยางเบื้องตนคือเรื่องดินฟาอากาศกับวิถีชีวิต ดังที่
ทราบกันดีอยูแลววาอีสานเปนภูมิภาคที่ไดรับนํ้าฝนเปน
จํานวนมาก ซ่ึงฝนเหลาน้ีมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
และพายุไตฝุนซ่ึงกอตัวตลอดป เม่ือถึงหนาฝนแมนํ้าและที่
ลุมในภาคอีสานจะมีนํ้าไหลบาเออทวมเปนบริเวณกวาง 
และนํ้าเหลาน้ีจะคงอยูเพียงระยะหน่ึงกอนจะไหลลงสู
แมนํ้าสายใหญและไหลลงทะเลอยางรวดเร็ว ชุมชนตาง ๆ 
จึงเ ลือกตั้งอยูบนที่ สูง เพื่อ ใหพนจากนํ้าทวม  แตดวย
ลักษณะดินที่อุมนํ้าไวไดนอยนํ้าสวนใหญจึงระบายออกสู
แมนํ้าเกือบหมดส้ิน สงผลใหหนาแลงมีนํ้านอยหรือไมมีเลย
โดยเฉพาะมีลําหวยสาขาทั่วไปจะเหลือนํ้านอยมาก ลํานํ้า
สายใหญเชนแมนํ้าชีและแมนํ้ามูลจะพอมีนํ้าอยูบาง แต
โดยทั่ วไปจะขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรง (ประเทือง      
จินตสกุล.  2528 : 135–137) ดวยเหตุเชนน้ีการกอตั้ง
ชุมชนตองมีแหลงนํ้ากินนํ้าใชตลอดป ชุมชนโบราณใน
อีสานจึงตองมีวิธีการจัดการนํ้าเชนการขุดสระนํ้าหรือสราง
คูนํ้ารอบชุมชน ซ่ึงศรีศักร วัลลิโภดมกลาววาการขุดคูนํ้า
รอบชุมชนน้ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือพึ่งพากันของ
ชุมชนในทองถิ่นเดียวกัน เพราะลําพังชุมชนขนาดเล็กมี
จํานวนผูคนนอยไมเพียงพอตอการขุดคูดวยตนเองจึง
จําเปนตองอาศัยกําลังชวยเหลือจากชุมชนอ่ืน ซ่ึงความ
รวมมือดังกลาวยอมนําไปสูการจัดระเบียบทางสังคมและ
การจัดระเบียบทางการเมืองขึ้น และเปนเหตุสําคัญ
ป ร ะ การ ห น่ึ ง ที่ มี ค ว าม สั มพั น กับ พัฒน ากา ร ทา ง
ประวัติศาสตรของอีสานโดยเฉพาะการเพิ่มของจํานวน
ประชากรภายในภูมิภาคแหงน้ี (ศรีศักร  วัลลิโภดมก. 
2546 : 192–201)  
 วิถีชีวิตที่อยูภายใตการควบคุมของพลังธรรมชาติ 
สงผลตอโลกทัศนของชาวอีสานใหยึดม่ันตอวัฏจักรของ
ธรรมชาติ เน่ืองจากฤดูกาลที่คลาดเคล่ือนไปยอมสงผลตอ
ทั้งจักรวาลแหงชีวิตเชนการที่นํ้ามากเกินความตองการ
ยอมสงผลถึงผลผลิตขาว ในขณะที่ความแหงแลงอาจนํามา
ซ่ึงโรคระบาดและอาจรายแรงถึงขั้นบานเดือดซ่ึงตอง
โยกยายถิ่นฐานเพื่อหลีกหนีภัยรายน้ัน ดวยทัศนะเชนน้ีเอง
ฮีตคองจึงเกิดมาเพื่อพิทักษรักษาสมดุลแหงวัฏจักรให
ดําเนินไปตามรองรอยเดิมอยางราบรื่น ดวยมุมมองเชนน้ี

ส่ิงใหม ๆ นับเปนเรื่องอันตรายที่อาจทําลายสมดุลของ
จักรวาลทั้งระบบ โดยมีผีเปนสัญลักษณของผูรักษาสมดุล
แหงจักรวาลจากอํานาจใหคุณใหโทษ รวมถึงการใหสิทธิใน
พื้นที่ทํามาหากินซ่ึงบางพื้นที่ผีไดทําการสงวนไวมิใหผูหน่ึง
ผูใดใชประโยชนสวนตนแตอาจใชไดเม่ือไดรับอนุญาติจาก
ผี พื้นที่ใดสามารถเขาใชทํามาหากินไดโดยงายพื้นที่น้ันจะ
ไมคอยมีเรื่องเลาเรื่องผีที่ดุราย ในขณะที่พื้นที่ที่คนไม
สามารถปรับตัวเขาใชโดยงายมักจะมีเรื่องผีที่นาหวาดกลัว 
เชน ในวังนํ้าเชี่ยวมักจะมีเรื่องเงือกหรือผีพรายคอยเฝาเอา
ชี วิตคนที่ ละ เ มิดสร างความไมพอใจแก ผี เหล า น้ัน 
นอกจากน้ีผียังใหโชคในการทํามาหากินหรือที่เรียกวา
หมานไดอีกดวย ความหมานมีทั้งระยะส้ัน เชน การไปหา
ปลาแลวไดปลามากมายในวันน้ัน และหมานระยะยาว 
เชน การไดนํ้าทาพอเหมาะทําใหทํานาไดขาวมาก ความ
หมานระยะส้ันอาจเกิดจากการเรียกหาผีใหชวยเหลือ หรือ
การนบไหวกอนลงทุงลงทา สวนความหมานระยะยาวเกิด
จากการไหวผลีตามฮีตฮอย เม่ือใหผีตรงตามหวงเวลา
ตามปกตแิลวผีจะบันดาลปกติสุขกลับคืนสูชุมชน นอกจาก
หมานจะเก่ียวพันกับผีแลวยังสัมพันธกับการประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบแผนซํ้าเดิมอีกดวย ส่ิงใดที่ทําแลวเคย
หมานจะถูกปฏิบัติซํ้า ซ่ึงแบบแผนน้ีปรากฏอยูตลอดเวลา
ตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ เชน การเลนดีดลูกหมากแตของ 
เด็ก ๆ จะมีลูกที่ใชประจําเรียกวา อีเคย อีเกา หรืออีหมาน 
ซ่ึงเชื่อวาอยูมือและสามารถนํามาสูชัยชนะไดดีกวาลูก   
อ่ืน ๆ จากการเลนของเด็กสูการทํามาหากินเชนการปลูก
ขาวแบบแผนซํ้าเดิมไดกลายเปนแนวปฏิบัติที่เครงครัด
ผลิตซํ้าและสงผานจากรุนสูรุนเน่ืองจากการทํานาปลูกขาว
จะพึ่งพิงเพียงพลังจากมนุษยอยางเดียวไมได มนุษย
สามารถลงไดแคแรงงานแตการอภิบาลดูแลและการ
ควบคุมนํ้าของนาทางฟาเปนพลังของผีในระดับตาง ๆ ส่ิง
ที่มีอยู ในพิธีกรรมในการผลิตน้ี แฝงไวดวยปญหาและ
อุปสรรคในการผลิต เชนปญหานาลมปญหานกหนูแมลงที่
ทําใหตนขาวเสียหาย สะทอนใหเห็นถึงการผลิตที่ขึ้นอยูกับ
สภาพดินฟาอากาศเปนหลัก ชีวิตของชาวอีสานจึงผูกพัน
ฝงแนนอยูกับพลังแหงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่แฝงอยูในธรรมชาติ 
และวิญญานบรรพบุรุษ ซ่ึงลวนตองหลอเล้ียงดวยแบบ
แผนในจารี ตอยาง เคร งครั ด  ที่ กลาวมาข างตนคื อ
ความสัมพันธระหวางธรรมชาติและชาวอีสานในตัวอยาง
ของดินฟาอากาศกับการทํามาหากินและความเชื่ออันเปน
วิถีชี วิตที่ มีร ากฐานของความผูกพันระหวางคนกับ
ส่ิงแวดลอม และหลอหลอมชีวิตคนและประวัติศาสตร 
จากสภาพสังคมจึงมีการเกาะกลุมและพึ่งพาอาศัยกันเปน

อยางสูง ดังน้ัน ระบบญาติพี่นองจึงมีความสําคัญตอสังคม
อีสานเปนอยางยิ่ง เจาโคตร เจาวงศ จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง และปรากฏหลักฐานชัดเจนในผีศักดิ์สิทธ์ิน่ันคือผี
ปูตาซ่ึงเปนบรรพบุรุษผูบุกเบิกชุมชนน่ันเอง สภาพดินฟา
อากาศที่หมุนเวียนเปนระบบปแลวปเลาเปนปจจัยที่สงผล
สังคมอีสานเปนสังคมประเพณีที่มีความสัมพันธอันเหนียว
แนนในหมูเครือญาติ และมีวิถีชีวิตที่จะตองพึ่งพาอาศัยกัน
เน่ืองจากพลังของธรรมชาติเปนส่ิงที่ไมอาจควบคุม ปจจัย
เชนน้ีไดกําหนดวิธีคิดแบบนอบนอมตอธรรมชาติ ซ่ึง
สะทอนออกมาในจารีตประเพณี ซ่ึงผูกพันอยูกับสภาพ
ธรรมชาติและวิถีทางการผลิต เชน ฮีต 12 ดวยสภาพ
เชนน้ี ยอมสงตอความสามารถในการรับมือตอความ
เปล่ียนแปลงที่ไมอาจปรับตัวไดอยางรวดเร็วหรือใน
ระยะเวลาอันส้ัน แตโลกทัศนแหงความออนนอมสมยอม
พรอมปรับเปล่ียนตามประสบการณจะทําใหชาวอีสาน
สามารถปรับตัวกับทุกส่ิงไดในระยะยาว เม่ือสยามพัฒนา
ระบบราชการเพื่อปกครองอีสานในระยะแรกจึงกอใหเกิด
ความทุกขยากอยางกวางขวาง แตความทุกขยากดังกลาวก็
หาใชสาเหตุของการกอกบฏอยางเดียวไม เพราะความ
ทุกขยากน้ันเปนเพียงบรรยากาศที่สอดคลองกับขนบความ
เชื่อตามรากเหงาแหงแหงผีธรรมชาติและผีบรรพบุรุษที่
มองความเปล่ียนแปลงที่ตางจากฮีตฮอยเดิมคือความ
เลวราย และระบบราชการสยามยอมเปนส่ิงใหมนอกเหนือ
จารีตการปกครองเดิมอยางมิอาจปฏิเสธได นอกจากน้ียัง
ตอกย้ําดวยพุทธทํานายที่อยูในสํานึกของคนพื้นเมืองที่มอง
ตนเองอยูในกลียุคอันยาวนาน ทามกลางปญหาความ
ขัดแยงของการเมือง 2 ฝงโขงมาโดยตลอด ดังน้ันอีสานจึง
เปนดินแดนของผูมีภูมิหลังความขัดแยงทางการเมืองอยาง
ยาวนาน จึงเปนธรรมดาที่ชาวอีสานจะใฝฝนถึงโลกแหง
ความม่ันคงตามจารีตฮีตฮอยแตครั้งบรรพบุรุษซ่ึงอาจอยู
ในโลกแหงพระศรีอารยผูสามารถปดเปาทุกขภัยทั้งมวล 

 2. เหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 
 กบฏผูมีบุญอีสานมีอยู 2 กลุมใหญ ๆ กลุมแรก
คือกลุมที่ไมหวังอํานาจทางการเมืองโดยตรง และกลุม
ตอมา คือกลุมที่หวังอํานาจทางการเมืองโดยตรง แต
ทางการสยามมีแบบแผนในการปราบปรามทั้ง 2 กลุมน้ี
เหมือนกัน คือใชความรุนแรงเปนหลักในการปราบปราม 
โดยไมพิจารณาถึงความแตกตางของกบฏทั้ง 2 กลุม ดังที่
พระญาณรักขิ ก เจ าคณะมณฑลอีสาน ไดกลาวถึ ง
เหตุการณกบฏที่เมืองอุบลราชธานีวา 
 ...ตามความอนุมานแหงอาตมาภาพเขาใจวาเปน
ขึ้นเพราะความคับแคนขัดสนน่ันเอง ดูเหมือนเขาจะไมคิด

ขบถประทุษรายตอแผนฟาแผนดินอะไร ตั้งใจจะพากัน
ตายใหดูเทาน้ัน เพราะทราบความวาเม่ือกองทัพยกเขามา
ประชิด เขาเตือนกันวาใครอยายิงอยาทําอะไรหมดใหน่ัง
ภาวนา ดังน้ันฝายเราก็ยิงแตขางเดียวเอาไชยชนะได การ
เอาชนะกับคนตายพันน้ัน อาตมายังเห็นวาไมนาอัศจรรย...
(กจช. ร.5 ม.57/15 เรื่องลิขิตพระญาณรักขิตวาราชการ
ในมณฑลอีสานถวายรายงานกรมขุนสรรพสิทธิประสงค 
วันที่ 29 สิงหาคม 121.) 
 อยางไรก็ดี ในทัศนะของสยามในมองภาพการ
กบฏดังกลาวเปนภัยแหงความม่ันคงอยางยิ่งทั้งยังสราง
ความแตกตื่นแกราชสํานักมิใชนอย ดังที่กรมขุนสรรพสิทธิ
ประสงคขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการมณฑลอีสาน
บริเวณที่เกิดเหตุการณทรงมีโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทย
แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอกําลังทหารไปชวยเหลือ ซ่ึง
โทรเลขฉบับดั งกล าวเปนโทรเลขฉบับแรกที่ ทํ าให
สวนกลางไดทราบขาวเหตุการณกบฏน้ี ดังความวา 
 …ดวยเวลาน้ีทางมณฑลอีสานกําลังแตกตื่นผูมี
บุญทุกหนทุกแหงทุกตําบลนากลัวจะเปนขางโจรขึ้น
ใหญโตแตทางฝายลาวก็ไมกระไรนักแตทางฝายเขมรน้ัน
ตัวอายบาผูมีบุญน้ันเปนลูกพระยาขุขัน (ขุขันธ) ที่ตายพระ
ยา (เหยิ่ง) พระยาขุขันก็ครั่นครามเสียแลวคนบานน้ันทั้ง
ปวงก็ตื่นเขาผูมีบุญนากลัวจะเปนอกตัญูปลนเมืองขึ้นใน
สองวันน้ีถาโปรดใหทหารโคราชไปที่สุรินทรชวยปราบเขา
ทางสุรินทรสังขบุรีสัก100 คนโดยเร็วที่สุดไดจะดี... (กจช. 
ร. 5 ม.2    18 / 3  สําเนาโทรเลขที่ 36 กรมขุนสรรพ
สิทธิประสงคกราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ วันที่  
26 กุมภาพันธ 120.) 
 โทรเลขฉบับดังกลาว ไดสรางความแตกตื่นแก
กรุ งเทพมหานครเปนอยางยิ่ ง  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชโทรเลขถึงกรมหม่ืน
นครไชยศรีผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการที่เสด็จซอมรบที่
ราชบุรีใหเสด็จเขากรุงเทพโดยทันทีเพื่อปรึกษาขอราชการ 
และมีการประชุมเสนาบดีเพื่อปรึกษาเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ที่
ประชุมเสนาบดีมีความเห็นวาควรจะใหกองทหารมณฑล
นครราชสีมาซ่ึงอยูใกลที่มีเหตุการณเกิดขึ้นมากที่สุดเตรียม
ทหาร 200 คนใหพรอม และสามารถที่จะออกเดินทางไป
ยังมณฑลอีสานไดทันทีที่ไดรับคําส่ัง (นงลักษณ  ล้ิมสิริ. 
2524 : 90) และใหหมอมเจาศรีไสยเฉลิมศักดิ์ผูบัญชาการ
ทหารราบที่ 5 มณฑลนครราชสีมาซ่ึงขณะน้ันประทับอยูที่
กรุงเทพรีบเสด็จกลับไปนครราชสีมาเพื่อจัดเตรียมกําลัง
ทันที ความโกลาหลในกรุงเทพมหานครสงบลงเม่ือกรมขุน
สรรพสิทธิประสงคทรงมีโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทย 
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 1. ปจจัยพื้นฐานที่สงผลใหเกิดเหตุการณกบฏ
ผูมีบุญอีสาน 
 สภาพภูมิศาสตรมีสวนสําคัญตอการกําหนด
ประวัติศาสตรของอีสานอยู ไมนอย เ น่ืองจากสภาพ
ภูมิศาสตรของอีสานไดใหทั้งโอกาสและขอจํากัดของ
รูปแบบเศรษฐกิจการเ มืองของคนอีสาน ในที่ น้ีขอ
ยกตัวอยางเบื้องตนคือเรื่องดินฟาอากาศกับวิถีชีวิต ดังที่
ทราบกันดีอยูแลววาอีสานเปนภูมิภาคที่ไดรับนํ้าฝนเปน
จํานวนมาก ซ่ึงฝนเหลาน้ีมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
และพายุไตฝุนซ่ึงกอตัวตลอดป เม่ือถึงหนาฝนแมนํ้าและที่
ลุมในภาคอีสานจะมีนํ้าไหลบาเออทวมเปนบริเวณกวาง 
และนํ้าเหลาน้ีจะคงอยูเพียงระยะหน่ึงกอนจะไหลลงสู
แมนํ้าสายใหญและไหลลงทะเลอยางรวดเร็ว ชุมชนตาง ๆ 
จึงเ ลือกตั้งอยูบนที่ สูง เพื่อ ใหพนจากนํ้าทวม  แตดวย
ลักษณะดินที่อุมนํ้าไวไดนอยนํ้าสวนใหญจึงระบายออกสู
แมนํ้าเกือบหมดส้ิน สงผลใหหนาแลงมีนํ้านอยหรือไมมีเลย
โดยเฉพาะมีลําหวยสาขาทั่วไปจะเหลือนํ้านอยมาก ลํานํ้า
สายใหญเชนแมนํ้าชีและแมนํ้ามูลจะพอมีนํ้าอยูบาง แต
โดยทั่ วไปจะขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรง (ประเทือง      
จินตสกุล.  2528 : 135–137) ดวยเหตุเชนน้ีการกอตั้ง
ชุมชนตองมีแหลงนํ้ากินนํ้าใชตลอดป ชุมชนโบราณใน
อีสานจึงตองมีวิธีการจัดการนํ้าเชนการขุดสระนํ้าหรือสราง
คูนํ้ารอบชุมชน ซ่ึงศรีศักร วัลลิโภดมกลาววาการขุดคูนํ้า
รอบชุมชนน้ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือพึ่งพากันของ
ชุมชนในทองถิ่นเดียวกัน เพราะลําพังชุมชนขนาดเล็กมี
จํานวนผูคนนอยไมเพียงพอตอการขุดคูดวยตนเองจึง
จําเปนตองอาศัยกําลังชวยเหลือจากชุมชนอ่ืน ซ่ึงความ
รวมมือดังกลาวยอมนําไปสูการจัดระเบียบทางสังคมและ
การจัดระเบียบทางการเมืองขึ้น และเปนเหตุสําคัญ
ป ร ะ การ ห น่ึ ง ที่ มี ค ว าม สั มพั น กับ พัฒน ากา ร ทา ง
ประวัติศาสตรของอีสานโดยเฉพาะการเพิ่มของจํานวน
ประชากรภายในภูมิภาคแหงน้ี (ศรีศักร  วัลลิโภดมก. 
2546 : 192–201)  
 วิถีชีวิตที่อยูภายใตการควบคุมของพลังธรรมชาติ 
สงผลตอโลกทัศนของชาวอีสานใหยึดม่ันตอวัฏจักรของ
ธรรมชาติ เน่ืองจากฤดูกาลที่คลาดเคล่ือนไปยอมสงผลตอ
ทั้งจักรวาลแหงชีวิตเชนการที่นํ้ามากเกินความตองการ
ยอมสงผลถึงผลผลิตขาว ในขณะที่ความแหงแลงอาจนํามา
ซ่ึงโรคระบาดและอาจรายแรงถึงขั้นบานเดือดซ่ึงตอง
โยกยายถิ่นฐานเพื่อหลีกหนีภัยรายน้ัน ดวยทัศนะเชนน้ีเอง
ฮีตคองจึงเกิดมาเพื่อพิทักษรักษาสมดุลแหงวัฏจักรให
ดําเนินไปตามรองรอยเดิมอยางราบรื่น ดวยมุมมองเชนน้ี

ส่ิงใหม ๆ นับเปนเรื่องอันตรายที่อาจทําลายสมดุลของ
จักรวาลทั้งระบบ โดยมีผีเปนสัญลักษณของผูรักษาสมดุล
แหงจักรวาลจากอํานาจใหคุณใหโทษ รวมถึงการใหสิทธิใน
พื้นที่ทํามาหากินซ่ึงบางพื้นที่ผีไดทําการสงวนไวมิใหผูหน่ึง
ผูใดใชประโยชนสวนตนแตอาจใชไดเม่ือไดรับอนุญาติจาก
ผี พื้นที่ใดสามารถเขาใชทํามาหากินไดโดยงายพื้นที่น้ันจะ
ไมคอยมีเรื่องเลาเรื่องผีที่ดุราย ในขณะที่พื้นที่ที่คนไม
สามารถปรับตัวเขาใชโดยงายมักจะมีเรื่องผีที่นาหวาดกลัว 
เชน ในวังนํ้าเชี่ยวมักจะมีเรื่องเงือกหรือผีพรายคอยเฝาเอา
ชี วิตคนที่ ละ เ มิดสร างความไมพอใจแก ผี เหล า น้ัน 
นอกจากน้ีผียังใหโชคในการทํามาหากินหรือที่เรียกวา
หมานไดอีกดวย ความหมานมีทั้งระยะส้ัน เชน การไปหา
ปลาแลวไดปลามากมายในวันน้ัน และหมานระยะยาว 
เชน การไดนํ้าทาพอเหมาะทําใหทํานาไดขาวมาก ความ
หมานระยะส้ันอาจเกิดจากการเรียกหาผีใหชวยเหลือ หรือ
การนบไหวกอนลงทุงลงทา สวนความหมานระยะยาวเกิด
จากการไหวผลีตามฮีตฮอย เม่ือใหผีตรงตามหวงเวลา
ตามปกติแลวผีจะบันดาลปกติสุขกลับคืนสูชุมชน นอกจาก
หมานจะเก่ียวพันกับผีแลวยังสัมพันธกับการประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบแผนซํ้าเดิมอีกดวย ส่ิงใดที่ทําแลวเคย
หมานจะถูกปฏิบัติซํ้า ซ่ึงแบบแผนน้ีปรากฏอยูตลอดเวลา
ตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ เชน การเลนดีดลูกหมากแตของ 
เด็ก ๆ จะมีลูกที่ใชประจําเรียกวา อีเคย อีเกา หรืออีหมาน 
ซ่ึงเชื่อวาอยูมือและสามารถนํามาสูชัยชนะไดดีกวาลูก   
อ่ืน ๆ จากการเลนของเด็กสูการทํามาหากินเชนการปลูก
ขาวแบบแผนซํ้าเดิมไดกลายเปนแนวปฏิบัติที่เครงครัด
ผลิตซํ้าและสงผานจากรุนสูรุนเน่ืองจากการทํานาปลูกขาว
จะพึ่งพิงเพียงพลังจากมนุษยอยางเดียวไมได มนุษย
สามารถลงไดแคแรงงานแตการอภิบาลดูแลและการ
ควบคุมนํ้าของนาทางฟาเปนพลังของผีในระดับตาง ๆ ส่ิง
ที่มีอยู ในพิธีกรรมในการผลิตน้ี แฝงไวดวยปญหาและ
อุปสรรคในการผลิต เชนปญหานาลมปญหานกหนูแมลงที่
ทําใหตนขาวเสียหาย สะทอนใหเห็นถึงการผลิตที่ขึ้นอยูกับ
สภาพดินฟาอากาศเปนหลัก ชีวิตของชาวอีสานจึงผูกพัน
ฝงแนนอยูกับพลังแหงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่แฝงอยูในธรรมชาติ 
และวิญญานบรรพบุรุษ ซ่ึงลวนตองหลอเล้ียงดวยแบบ
แผนในจารี ตอยาง เคร งครั ด  ที่ กลาวมาข างตนคื อ
ความสัมพันธระหวางธรรมชาติและชาวอีสานในตัวอยาง
ของดินฟาอากาศกับการทํามาหากินและความเชื่ออันเปน
วิถีชี วิตที่ มีร ากฐานของความผูกพันระหวางคนกับ
ส่ิงแวดลอม และหลอหลอมชีวิตคนและประวัติศาสตร 
จากสภาพสังคมจึงมีการเกาะกลุมและพึ่งพาอาศัยกันเปน

อยางสูง ดังน้ัน ระบบญาติพี่นองจึงมีความสําคัญตอสังคม
อีสานเปนอยางยิ่ง เจาโคตร เจาวงศ จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง และปรากฏหลักฐานชัดเจนในผีศักดิ์สิทธ์ิน่ันคือผี
ปูตาซ่ึงเปนบรรพบุรุษผูบุกเบิกชุมชนน่ันเอง สภาพดินฟา
อากาศที่หมุนเวียนเปนระบบปแลวปเลาเปนปจจัยที่สงผล
สังคมอีสานเปนสังคมประเพณีที่มีความสัมพันธอันเหนียว
แนนในหมูเครือญาติ และมีวิถีชีวิตที่จะตองพึ่งพาอาศัยกัน
เน่ืองจากพลังของธรรมชาติเปนส่ิงที่ไมอาจควบคุม ปจจัย
เชนน้ีไดกําหนดวิธีคิดแบบนอบนอมตอธรรมชาติ ซ่ึง
สะทอนออกมาในจารีตประเพณี ซ่ึงผูกพันอยูกับสภาพ
ธรรมชาติและวิถีทางการผลิต เชน ฮีต 12 ดวยสภาพ
เชนน้ี ยอมสงตอความสามารถในการรับมือตอความ
เปล่ียนแปลงที่ไมอาจปรับตัวไดอยางรวดเร็วหรือใน
ระยะเวลาอันส้ัน แตโลกทัศนแหงความออนนอมสมยอม
พรอมปรับเปล่ียนตามประสบการณจะทําใหชาวอีสาน
สามารถปรับตัวกับทุกส่ิงไดในระยะยาว เม่ือสยามพัฒนา
ระบบราชการเพื่อปกครองอีสานในระยะแรกจึงกอใหเกิด
ความทุกขยากอยางกวางขวาง แตความทุกขยากดังกลาวก็
หาใชสาเหตุของการกอกบฏอยางเดียวไม เพราะความ
ทุกขยากน้ันเปนเพียงบรรยากาศที่สอดคลองกับขนบความ
เชื่อตามรากเหงาแหงแหงผีธรรมชาติและผีบรรพบุรุษที่
มองความเปล่ียนแปลงที่ตางจากฮีตฮอยเดิมคือความ
เลวราย และระบบราชการสยามยอมเปนส่ิงใหมนอกเหนือ
จารีตการปกครองเดิมอยางมิอาจปฏิเสธได นอกจากน้ียัง
ตอกย้ําดวยพุทธทํานายที่อยูในสํานึกของคนพื้นเมืองที่มอง
ตนเองอยูในกลียุคอันยาวนาน ทามกลางปญหาความ
ขัดแยงของการเมือง 2 ฝงโขงมาโดยตลอด ดังน้ันอีสานจึง
เปนดินแดนของผูมีภูมิหลังความขัดแยงทางการเมืองอยาง
ยาวนาน จึงเปนธรรมดาที่ชาวอีสานจะใฝฝนถึงโลกแหง
ความม่ันคงตามจารีตฮีตฮอยแตครั้งบรรพบุรุษซ่ึงอาจอยู
ในโลกแหงพระศรีอารยผูสามารถปดเปาทุกขภัยทั้งมวล 

 2. เหตุการณกบฏผูมีบุญอีสาน 
 กบฏผูมีบุญอีสานมีอยู 2 กลุมใหญ ๆ กลุมแรก
คือกลุมที่ไมหวังอํานาจทางการเมืองโดยตรง และกลุม
ตอมา คือกลุมที่หวังอํานาจทางการเมืองโดยตรง แต
ทางการสยามมีแบบแผนในการปราบปรามทั้ง 2 กลุมน้ี
เหมือนกัน คือใชความรุนแรงเปนหลักในการปราบปราม 
โดยไมพิจารณาถึงความแตกตางของกบฏทั้ง 2 กลุม ดังที่
พระญาณรักขิ ก เจ าคณะมณฑลอีสาน ไดกลาวถึ ง
เหตุการณกบฏที่เมืองอุบลราชธานีวา 
 ...ตามความอนุมานแหงอาตมาภาพเขาใจวาเปน
ขึ้นเพราะความคับแคนขัดสนน่ันเอง ดูเหมือนเขาจะไมคิด

ขบถประทุษรายตอแผนฟาแผนดินอะไร ตั้งใจจะพากัน
ตายใหดูเทาน้ัน เพราะทราบความวาเม่ือกองทัพยกเขามา
ประชิด เขาเตือนกันวาใครอยายิงอยาทําอะไรหมดใหน่ัง
ภาวนา ดังน้ันฝายเราก็ยิงแตขางเดียวเอาไชยชนะได การ
เอาชนะกับคนตายพันน้ัน อาตมายังเห็นวาไมนาอัศจรรย...
(กจช. ร.5 ม.57/15 เรื่องลิขิตพระญาณรักขิตวาราชการ
ในมณฑลอีสานถวายรายงานกรมขุนสรรพสิทธิประสงค 
วันที่ 29 สิงหาคม 121.) 
 อยางไรก็ดี ในทัศนะของสยามในมองภาพการ
กบฏดังกลาวเปนภัยแหงความม่ันคงอยางยิ่งทั้งยังสราง
ความแตกตื่นแกราชสํานักมิใชนอย ดังที่กรมขุนสรรพสิทธิ
ประสงคขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการมณฑลอีสาน
บริเวณที่เกิดเหตุการณทรงมีโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทย
แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอกําลังทหารไปชวยเหลือ ซ่ึง
โทรเลขฉบับดั งกล าวเปนโทรเลขฉบับแรกที่ ทํ าให
สวนกลางไดทราบขาวเหตุการณกบฏน้ี ดังความวา 
 …ดวยเวลาน้ีทางมณฑลอีสานกําลังแตกตื่นผูมี
บุญทุกหนทุกแหงทุกตําบลนากลัวจะเปนขางโจรขึ้น
ใหญโตแตทางฝายลาวก็ไมกระไรนักแตทางฝายเขมรน้ัน
ตัวอายบาผูมีบุญน้ันเปนลูกพระยาขุขัน (ขุขันธ) ที่ตายพระ
ยา (เหยิ่ง) พระยาขุขันก็ครั่นครามเสียแลวคนบานน้ันทั้ง
ปวงก็ตื่นเขาผูมีบุญนากลัวจะเปนอกตัญูปลนเมืองขึ้นใน
สองวันน้ีถาโปรดใหทหารโคราชไปที่สุรินทรชวยปราบเขา
ทางสุรินทรสังขบุรีสัก100 คนโดยเร็วที่สุดไดจะดี... (กจช. 
ร. 5 ม.2    18 / 3  สําเนาโทรเลขที่ 36 กรมขุนสรรพ
สิทธิประสงคกราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ วันที่  
26 กุมภาพันธ 120.) 
 โทรเลขฉบับดังกลาว ไดสรางความแตกตื่นแก
กรุ งเทพมหานครเปนอยางยิ่ ง  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชโทรเลขถึงกรมหม่ืน
นครไชยศรีผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการที่เสด็จซอมรบที่
ราชบุรีใหเสด็จเขากรุงเทพโดยทันทีเพื่อปรึกษาขอราชการ 
และมีการประชุมเสนาบดีเพื่อปรึกษาเรื่องน้ีโดยเฉพาะ ที่
ประชุมเสนาบดีมีความเห็นวาควรจะใหกองทหารมณฑล
นครราชสีมาซ่ึงอยูใกลที่มีเหตุการณเกิดขึ้นมากที่สุดเตรียม
ทหาร 200 คนใหพรอม และสามารถที่จะออกเดินทางไป
ยังมณฑลอีสานไดทันทีที่ไดรับคําส่ัง (นงลักษณ  ล้ิมสิริ. 
2524 : 90) และใหหมอมเจาศรีไสยเฉลิมศักดิ์ผูบัญชาการ
ทหารราบที่ 5 มณฑลนครราชสีมาซ่ึงขณะน้ันประทับอยูที่
กรุงเทพรีบเสด็จกลับไปนครราชสีมาเพื่อจัดเตรียมกําลัง
ทันที ความโกลาหลในกรุงเทพมหานครสงบลงเม่ือกรมขุน
สรรพสิทธิประสงคทรงมีโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทย 
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เปนขอความส้ัน ๆ ซ่ึงมีเน้ือหาขอใหระงับกองกําลังที่ขอไว
กอน อาจเปนเพราะภายหลังทรงพิจารณาเห็นวากองกําลัง
ทองถิ่นสามารถจัดการกองกําลังของผูศักดิ์สิทธิที่ตอสูโดย
การยอมใหยิงน่ันเอง แมวากองกําลังที่จัดเตรียมไวครั้งแรก
จะลมเลิกไปแตเหตุการณที่เ มืองขุขันธก็ถือไดวาเปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหผูปกครองสวนกลางและสวนหัวเมืองมี
ความตื่นตระหนกและวิตกกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอยาง
มากจะเห็นวาหลังจากน้ันเปนตนมากําลังที่ใชในการระงับ
และปราบปรามกบฏในครั้ ง น้ีนอกจากจะใช กําลังใน
ทองถิ่นแลวมีการสงกําลังจากภายนอกมาชวยเสริมอีกเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะกองทหารจากนครราชสีมาถูกจัดสง
มาช วยถึ ง  2  ครั้ ง  ครั้ ง แรก พร ะบาทสมเด็ จพร ะ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิทศทิศวิไชยขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาเปนขาหลวงพิเศษตรวจ
ราชการระงับปราบปรามผูที่ตั้งตัวเปนผูวิเศษในเขตมณฑล
อีสาน และมณฑลอุดรออกตรวจราชการดูแลความสงบ
เรียบรอยตามทองที่ต าง ๆ จากนครราชสีมาบุรีรัมย
สุรินทรสังขะและขุขันธถาบริเวณใดยังมีเหตุการณวุนวาย
อยูก็ใหพยายามชี้แจงใหราษฎรเขาใจมิใหเชื่อพวกผูมีบุญ
หรือถาจําเปนตองใชกําลังก็ใหรวมมือกับกําลังในแตละ
ทองถิ่นทําการปราบปราม พระยาสุริยเดชฯพรอมดวย
คณะประมาณ 30 คน เดินทางจากนครราชสีมาเม่ือวันที่ 
30 มีนาคม พุทธศักราช 2444 ระหวางทางไมปรากฏวามี
เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นพระยาสุริยเดช ฯ เพียงแตสืบฟง
ขาวคราว และแนะนําส่ังสอนราษฎรตามทองที่ที่ผานไมให
เชื่อเรื่องผูวิเศษ และขาวลือตามรายงานปรากฏวาราษฎร
เชื่อฟง และปฏิบัติตามดวยดีพรอมทั้งไดนําขาวปลาอาหาร
มาเล้ียงดูพระยาสุริยเดช ฯ และคณะดวย ตามกําหนดเดิม
น้ัน มีการวางแผนการไววาการเดินทางของพระยาสุริยเดช 
ฯ จะมาส้ินสุดที่เมืองขุขันธเปนแหงสุดทาย และจะหยุด
พักอยูเพื่อชวยเหลือพระยาบํารุงประจันตขาหลวงเมืองขุ
ขันธในการระงับความวุนวายในเขตน้ัน แตเม่ือเดินทาง
มาถึงเมืองสุรินทรพระยาสุริยเดช ฯ ไดรับโทรเลขขอความ
ชวยเหลือจากกรมขุนสรรพสิทธิประสงคใหเดินทางไป
อุบลราชธานีเพราะที่น่ันมีเหตุการณที่ไมนาไวใจคือองคม่ัน 
และพรรคพวกบุกปลนเมืองเขมราฐ พระยาสุรยเดช ฯ จึง
ได เป ล่ียนเสนทางเดินทางตอไปยัง อุบลราชธานีถึ ง
อุบลราชธานีเม่ือวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2442 ซ่ึง
เปนเวลาที่กองกําลังของนายรอยเอกหลวงชิตสรการ
สามารถปราบปรามพวกกบฏไดเรียบรอยแลว เน่ืองจาก
ยังคงมีการตั้งตัวเปนผูมีบุญ และมีเหตุการณวุนวายอยูบาง

ประปรายเพราะยังมีพรรคพวกขององคม่ันหลบซอนอยู
ตามที่ตาง ๆ ในเขตน้ันพระยาสุริยเดช ฯ รวมกับกําลัง
พื้นเมืองไดเดินทางตรวจตราดูแลความสงบตามที่ตาง ๆ 
ในเขตเ มืองอุบลราชธานีประมาณหน่ึงอาทิตย เ ม่ื อ
เหตุการณที่น้ีเบาบางลงจึงไดเดินทางขึ้นไปยังมณฑลอุดร
ตามโทรเลขเรียกตัวของกระทรวงมหาดไทยที่แจงมาวา
สถานการณทางดานน้ันไมนาไวใจเพราะทางฝงซายของ
แมนํ้าโขงที่เมืองสะหวันนะเขตมีเหตุการณวุนวายเกรงไป
วาจะขยายมาทางดานสกลนครหนองหารของไทย พระยา
สุริยเดช ฯ จึงไดเดินทางขึ้นไปชวยพระองคเจาวัฒนา
ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดรทําการปราบปรามตอไป 
ลักษณะกองกําลังของพระยาสุริยเดช ฯ จึงคลายกับกอง
ลาดตระเวนเที่ยวตรวจตราความสงบเรื่อยไปเม่ือที่ใดมี
เหตุการณรุนแรงก็สามารถเรียกใหไปสมทบชวยเหลือได
ทันทีครั้งที่สอง เปนการสงทหารจํานวนหลายกองรอยไป
ประจําตามที่ตาง ๆ ในเขตมณฑลอีสานตามที่กรมขุน
สรรพสิทธิประสงคทรงมีโทรเลขขอมาเม่ือปลายเดือน
มีนาคม พุทธศักราช 2444 เพราะขณะน้ันที่อุบลราชธานีมี
เหตุการณตึงเครียดองคม่ัน และพรรคพวกไดยกเขาตีเมือง
เขมราฐพรอมทั้งฆาทหารตาย กําลังที่เมืองอุบลราชธานีมี
ไมเพียงพอแมวาจะมีกําลังจากพระยาสุริยเดช ฯ ไปชวย
อีกทางหน่ึงแลวก็ตาม ทันทีที่ไดรับขาวทางกรมยุทธนาธิ
การก็ไดมีคําส่ังถึงกองทหารมณฑลนครราชสีมาจัดเตรียม
กําลังใหพรอม และทะยอยสงไปยังมณฑลอีสานดังน้ีคือ 
อน่ึงนอกจากรัฐบาลกลาง และผูปกครองสวนหัวเมืองจะ
ใชนโยบายทางทหารคือใชกําลังเขาระงับ และปราบปราม
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวยังพยายามใชวิธีเขาหาประชาชน
ดวยเชนไดทําพระพิมพออกแจกจายแกราษฎรเพื่อใหมี
ความม่ันใจ และอบอุนใจ (กจช. ร.5 ม.2 18/11 ใบบอกที่ 
250/3956 รายงานฉบับที่ 2 พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิ ฯ 
กราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ วันที่ 31 สิงหาคม 
121) ใหราษฎรถือนํ้าพพิัฒสัตยาวาจะไมเชื่อผูมีบุญผูวิเศษ
อีกตอไปวิธีการดังกลาวน้ีผูปกครองเห็นวา เปนเครื่อง
เชื่อมใจราษฎร และเปนจังงั งให โจร ใจฝออีกดวย
 นอกจากน้ันมีการตั้งรางวัลใหสินบนในการจับตัว
ผูมีบุญในอัตราที่ตางกันเชนในเขตมณฑลอีสาน 100–400 
บาท (กจช. ร.5 กต.40.39/2 สําเนาโทรเลขที่ 19 กรมขุน
สรรพสิทธิประสงค กราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
วันที่  12 เมษายน 121) สวนมณฑลอุดรเหตุการณไม
รุนแรงเทาใดนักสินบนนําจับผูมีบุญจึงนอยกวาประมาณ 
20–80 บาท และคงเปนวิธีที่ใชไดผลดังที่พระยาศรีสหเทพ
ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยกราบทูลพระเจาบรม

วงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธราชเลขานุการในองค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววา 
 ....เรื่องปราบคนตั้งตัวเปนผูวิเศษน้ันควรจัดการ
บนคนในพื้นที่ใหจับตัวสงถึงจะเสียเงินทองมากนอยเทาใด
ก็ไมควรเสียดายเอาแตใหสงบเปนประมาณทางมณฑล
อีสานไดใชวิธีน้ีเปนประโยชนมากเพราะพาใหพวกมันเกิด
ไมเชื่อกันเอง…. (กจช . ร .5 ม.2   18/7 หนังสือที่ 
202/1594 พระยาศรีสหเทพ กราบทูลกรมขุนสมมตอมร
พันธุ วันที่ 7 พฤษภาคม 121) 
 การปราบปราม และระงับเหตุการณดวย
นโยบายทางการทหารควบคูกับการเมืองเชนน้ีคงจะไดผล
พอควรทีเดียวเพราะปรากฏวาตอมาประมาณเดือน
มิถุนายนสถานการณเริ่มคล่ีคลายลงการตั้งตัวเปนผูวิเศษมี
อยูบางประปรายแตไมมีความรุนแรงกองกําลังทองถิ่น
สามารถดําเนินการเองไดดังน้ันกองกําลังจากมณฑล
นครราชสีมาที่ประจําอยูตามที่ตาง ๆ ทั้งในมณฑลอีสาน 
และมณฑลอุดรเริ่มทยอยกลับสูกรมกองเกาที่นครราชสีมา
เชนเดิม เม่ือเหตุการณสงบลงแลวบรรดาทหารจากมณฑล
นครราชสีมาที่เดินทางไปชวยปราบกบฏตางไดรับยกยอง
วาเปนผูกระทําประโยชนใหแกแผนดินโดยบรรดานายสิบ
พลทหารที่เขากองไปราชการเหลาน้ันจะไดรับตราภูมิทุก
คนเพื่อเปนหนังสือสําคัญแสดงวาบรรดาชายฉกรรจเหลาน้ี
ไดผานการเกณฑแรงงานมาแลวถามีการเรียกเกณฑ
แรงงานหรือเสียสวยชายฉกรรจเหลาน้ีจะไดรับการยกเวน
สวนผูใดที่มีผลงานดีเดนเชนจับผูรายหรือผู มีบุญไดจะ
ไดรับรางวัลพิเศษเปนเงินมากที่สุด 12 บาท (กจช. ร.5 ม.
2 18/6 คํากราบบังคมทูลกรมหม่ืนนครชัยศรี ที่ 32/2612 
วันที่ 23 มิถุนายน 121 
 3. การสรางความปรองดองระหวางสยาม 
และทองถิ่นหลังความขัดแยงกรณีกบฏผูมีบุญอีสาน 
 การสรางความปรองดองของสยามหลังการ
ปราบปรามกบฏผีบุญ มี 3 แนวทางคือ 1)แนวทางการใช
กระบวนการยุติธรรม 2)แนวทางสรางความม่ันคงทางการ
เมือง และ 3) แนวทางสรางความม่ันคงทางสังคม ดังน้ี 
  1) แนวทางการใชกระบวนการยุติธรรม
สําหรับบรรดานักโทษที่ถูกจับกุม นักโทษเหลาน้ี จะไดรับ
โทษทัณฑตางกันไปตามลักษณะความผิด จากการรวบรวม
แบงการลงโทษไดเปน 3 ระดับ คือ ขั้นแรกทําทัณฑบน
หรือจําคุกในระยะ ส้ันไมถึ งป  พวกที่ถูกลงโทษขั้น น้ี
สวนมากมักจะเปนราษฎรทั่วไปที่ยอมตัวเปนสานุศิษย 
และใหการสนับสนุนผูมีบุญเพราะมีความศรัทธาเล่ือมใส
เปนที่ตั้งครั้นเ ม่ือผู วิเศษหรือหัวหนาถูกจับกุมราษฎร

เหลาน้ีก็จะแยกยายกระจัดกระจายกันไปหรือไมก็หลบหนี
อยูตามปาเพราะกลัววาทางราชการจะจับกุมตัวไป 
นอกจากน้ันบรรดาหัวหนาหรือผู วิ เศษบางคนที่ไม มี
พฤติกรรมสอแสดงใหเห็นวาตอตานรัฐบาลแตอยางใดก็มี
สิทธ์ิจะไดรับโทษสถานน้ีเชนกันเชนกลุมของนายโทนที่
นครราชสีมาและนายบุญรอดที่ชัยภู มิขังไวเปนเวลา
ประมาณ 4 เดือน (กจช. ร .5 ม.2 18/10 หนังสือที่ 
402/2929  กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลกรมขุน
สมมตอมรพันธุ วันที่ 5 มิถุนายน 121) ขั้นที่สองจําคุก
ตั้งแต 1 ปถึงตลอดชีวิต พวกที่ถูกลงโทษขั้นน้ีสวนใหญคือ
บรรดาผูตั้งตัวเปนผูวิเศษโดยมีเปาหมายทางสังคมรักษา
คนเจ็บปวยดวยคาถาเวทมนตไมมีปฏิกิริยาตอตานรัฐบาล
แตเน่ืองจากมีสานุศิษย และพรรคพวกมากทําใหรัฐบาลไม
ไวใจจะเห็นวาพวกน้ีมักจะถูกสงตัวมากักขังไวที่กองละหุ
โทษกระทรวงยุติธรรมกรุงเทพมหานคร เปนการแยกตัวให
ไกลจากบรรดาสานุศิษยเชนนายบุญมีผูวิเศษที่โคราชถูก
คุมขังตั้งแตเดือนเมษายนพุทธศักราช  2444–เดือน
มีนาคม2445 (กจช. ร.5 ม.2 18/3 หนังสือที่ 73/573 
กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลกรมขุนสมมตอมพันธ 
วันที่ 17 เมษายน 121) ขั้นที่สามประหารชีวิต ผูที่ไดรับ
โทษสถานน้ีสวนมากจะไดแกผูที่ตั้งตัวเปนผูมีบุญโดยมี
เปาหมายทางดานการเมืองและเปนพวกที่มีการกระทําที่
ตอตานรัฐบาลอยางเห็นไดชัด เชนกลุมของอายม่ันที่
อุบลราชธานีอายบุญจันที่ขุขันธเปนตน สําหรับการลงโทษ
บร ร ด า ผู มี บุ ญที่ ถู ก จั บ ไ ด น้ี อ ง ค พ ร ะ มห าก ษัต ริ ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระ
กระแสพระราชดํารัสถึงวา “ควรจะพิจารณาประหารชีวิต
ใหหลาย ๆแหงในที่ซ่ึงมีผูนิยมนับถือเพื่อใหเปนการปรากฏ
จะได ส้ินความนับถือ” (กระทรวงมหาดไทย, พระ
ราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5…, หนา 409) 
  2) แนวทางสรางความม่ันคงทางการเมือง 
หลังเหตุการณกบฏสมดุลแหงอํานาจอยูขางฝายสยาม
อยางไมเคยมีมากอน สยามเองก็มีวิธีการลงโทษผูเปน
ปฏิปกษและใหรางวัลผูภักดีอยางชัดเจน เชนการให
การศึกษาแกบุตรหลานกรมการเมืองแลวดึงคนเหลาน้ัน
เขามาอยูในระบบราชการ ส่ิงที่สยามใชอยางไดผลคือการ
เป ดโอกาสใหคนในทองถิ่น มีช องทางในการ เ ล่ือน
สถานภาพดวยการศึกษาภายใตการจัดการของคณะสงฆ
สามารถสรางคนที่มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม และ
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางกลายเปนกําลังของการ
สรางชาติอยางม่ันคง  
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เปนขอความส้ัน ๆ ซ่ึงมีเน้ือหาขอใหระงับกองกําลังที่ขอไว
กอน อาจเปนเพราะภายหลังทรงพิจารณาเห็นวากองกําลัง
ทองถิ่นสามารถจัดการกองกําลังของผูศักดิ์สิทธิที่ตอสูโดย
การยอมใหยิงน่ันเอง แมวากองกําลังที่จัดเตรียมไวครั้งแรก
จะลมเลิกไปแตเหตุการณที่เ มืองขุขันธก็ถือไดวาเปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหผูปกครองสวนกลางและสวนหัวเมืองมี
ความตื่นตระหนกและวิตกกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอยาง
มากจะเห็นวาหลังจากน้ันเปนตนมากําลังที่ใชในการระงับ
และปราบปรามกบฏในครั้ ง น้ีนอกจากจะใช กําลังใน
ทองถิ่นแลวมีการสงกําลังจากภายนอกมาชวยเสริมอีกเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะกองทหารจากนครราชสีมาถูกจัดสง
มาช วยถึ ง  2  ครั้ ง  ครั้ ง แรก พร ะบาทสมเด็ จพร ะ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิทศทิศวิไชยขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาเปนขาหลวงพิเศษตรวจ
ราชการระงับปราบปรามผูที่ตั้งตัวเปนผูวิเศษในเขตมณฑล
อีสาน และมณฑลอุดรออกตรวจราชการดูแลความสงบ
เรียบรอยตามทองที่ต าง ๆ จากนครราชสีมาบุรีรัมย
สุรินทรสังขะและขุขันธถาบริเวณใดยังมีเหตุการณวุนวาย
อยูก็ใหพยายามชี้แจงใหราษฎรเขาใจมิใหเชื่อพวกผูมีบุญ
หรือถาจําเปนตองใชกําลังก็ใหรวมมือกับกําลังในแตละ
ทองถิ่นทําการปราบปราม พระยาสุริยเดชฯพรอมดวย
คณะประมาณ 30 คน เดินทางจากนครราชสีมาเม่ือวันที่ 
30 มีนาคม พุทธศักราช 2444 ระหวางทางไมปรากฏวามี
เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นพระยาสุริยเดช ฯ เพียงแตสืบฟง
ขาวคราว และแนะนําส่ังสอนราษฎรตามทองที่ที่ผานไมให
เชื่อเรื่องผูวิเศษ และขาวลือตามรายงานปรากฏวาราษฎร
เชื่อฟง และปฏิบัติตามดวยดีพรอมทั้งไดนําขาวปลาอาหาร
มาเล้ียงดูพระยาสุริยเดช ฯ และคณะดวย ตามกําหนดเดิม
น้ัน มีการวางแผนการไววาการเดินทางของพระยาสุริยเดช 
ฯ จะมาส้ินสุดที่เมืองขุขันธเปนแหงสุดทาย และจะหยุด
พักอยูเพื่อชวยเหลือพระยาบํารุงประจันตขาหลวงเมืองขุ
ขันธในการระงับความวุนวายในเขตน้ัน แตเม่ือเดินทาง
มาถึงเมืองสุรินทรพระยาสุริยเดช ฯ ไดรับโทรเลขขอความ
ชวยเหลือจากกรมขุนสรรพสิทธิประสงคใหเดินทางไป
อุบลราชธานีเพราะที่น่ันมีเหตุการณที่ไมนาไวใจคือองคม่ัน 
และพรรคพวกบุกปลนเมืองเขมราฐ พระยาสุรยเดช ฯ จึง
ได เป ล่ียนเสนทางเดินทางตอไปยัง อุบลราชธานีถึ ง
อุบลราชธานีเม่ือวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2442 ซ่ึง
เปนเวลาที่กองกําลังของนายรอยเอกหลวงชิตสรการ
สามารถปราบปรามพวกกบฏไดเรียบรอยแลว เน่ืองจาก
ยังคงมีการตั้งตัวเปนผูมีบุญ และมีเหตุการณวุนวายอยูบาง

ประปรายเพราะยังมีพรรคพวกขององคม่ันหลบซอนอยู
ตามที่ตาง ๆ ในเขตน้ันพระยาสุริยเดช ฯ รวมกับกําลัง
พื้นเมืองไดเดินทางตรวจตราดูแลความสงบตามที่ตาง ๆ 
ในเขตเ มืองอุบลราชธานีประมาณหน่ึงอาทิตย เ ม่ื อ
เหตุการณที่น้ีเบาบางลงจึงไดเดินทางขึ้นไปยังมณฑลอุดร
ตามโทรเลขเรียกตัวของกระทรวงมหาดไทยที่แจงมาวา
สถานการณทางดานน้ันไมนาไวใจเพราะทางฝงซายของ
แมนํ้าโขงที่เมืองสะหวันนะเขตมีเหตุการณวุนวายเกรงไป
วาจะขยายมาทางดานสกลนครหนองหารของไทย พระยา
สุริยเดช ฯ จึงไดเดินทางขึ้นไปชวยพระองคเจาวัฒนา
ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดรทําการปราบปรามตอไป 
ลักษณะกองกําลังของพระยาสุริยเดช ฯ จึงคลายกับกอง
ลาดตระเวนเที่ยวตรวจตราความสงบเรื่อยไปเม่ือที่ใดมี
เหตุการณรุนแรงก็สามารถเรียกใหไปสมทบชวยเหลือได
ทันทีครั้งที่สอง เปนการสงทหารจํานวนหลายกองรอยไป
ประจําตามที่ตาง ๆ ในเขตมณฑลอีสานตามที่กรมขุน
สรรพสิทธิประสงคทรงมีโทรเลขขอมาเม่ือปลายเดือน
มีนาคม พุทธศักราช 2444 เพราะขณะน้ันที่อุบลราชธานีมี
เหตุการณตึงเครียดองคม่ัน และพรรคพวกไดยกเขาตีเมือง
เขมราฐพรอมทั้งฆาทหารตาย กําลังที่เมืองอุบลราชธานีมี
ไมเพียงพอแมวาจะมีกําลังจากพระยาสุริยเดช ฯ ไปชวย
อีกทางหน่ึงแลวก็ตาม ทันทีที่ไดรับขาวทางกรมยุทธนาธิ
การก็ไดมีคําส่ังถึงกองทหารมณฑลนครราชสีมาจัดเตรียม
กําลังใหพรอม และทะยอยสงไปยังมณฑลอีสานดังน้ีคือ 
อน่ึงนอกจากรัฐบาลกลาง และผูปกครองสวนหัวเมืองจะ
ใชนโยบายทางทหารคือใชกําลังเขาระงับ และปราบปราม
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวยังพยายามใชวิธีเขาหาประชาชน
ดวยเชนไดทําพระพิมพออกแจกจายแกราษฎรเพื่อใหมี
ความม่ันใจ และอบอุนใจ (กจช. ร.5 ม.2 18/11 ใบบอกที่ 
250/3956 รายงานฉบับที่ 2 พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิ ฯ 
กราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ วันที่ 31 สิงหาคม 
121) ใหราษฎรถือนํ้าพพิัฒสัตยาวาจะไมเชื่อผูมีบุญผูวิเศษ
อีกตอไปวิธีการดังกลาวน้ีผูปกครองเห็นวา เปนเครื่อง
เชื่อมใจราษฎร และเปนจังงั งให โจร ใจฝออีกดวย
 นอกจากน้ันมีการตั้งรางวัลใหสินบนในการจับตัว
ผูมีบุญในอัตราที่ตางกันเชนในเขตมณฑลอีสาน 100–400 
บาท (กจช. ร.5 กต.40.39/2 สําเนาโทรเลขที่ 19 กรมขุน
สรรพสิทธิประสงค กราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ 
วันที่  12 เมษายน 121) สวนมณฑลอุดรเหตุการณไม
รุนแรงเทาใดนักสินบนนําจับผูมีบุญจึงนอยกวาประมาณ 
20–80 บาท และคงเปนวิธีที่ใชไดผลดังที่พระยาศรีสหเทพ
ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยกราบทูลพระเจาบรม

วงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธราชเลขานุการในองค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววา 
 ....เรื่องปราบคนตั้งตัวเปนผูวิเศษน้ันควรจัดการ
บนคนในพื้นที่ใหจับตัวสงถึงจะเสียเงินทองมากนอยเทาใด
ก็ไมควรเสียดายเอาแตใหสงบเปนประมาณทางมณฑล
อีสานไดใชวิธีน้ีเปนประโยชนมากเพราะพาใหพวกมันเกิด
ไมเชื่อกันเอง…. (กจช . ร .5 ม.2   18/7 หนังสือที่ 
202/1594 พระยาศรีสหเทพ กราบทูลกรมขุนสมมตอมร
พันธุ วันที่ 7 พฤษภาคม 121) 
 การปราบปราม และระงับเหตุการณดวย
นโยบายทางการทหารควบคูกับการเมืองเชนน้ีคงจะไดผล
พอควรทีเดียวเพราะปรากฏวาตอมาประมาณเดือน
มิถุนายนสถานการณเริ่มคล่ีคลายลงการตั้งตัวเปนผูวิเศษมี
อยูบางประปรายแตไมมีความรุนแรงกองกําลังทองถิ่น
สามารถดําเนินการเองไดดังน้ันกองกําลังจากมณฑล
นครราชสีมาที่ประจําอยูตามที่ตาง ๆ ทั้งในมณฑลอีสาน 
และมณฑลอุดรเริ่มทยอยกลับสูกรมกองเกาที่นครราชสีมา
เชนเดิม เม่ือเหตุการณสงบลงแลวบรรดาทหารจากมณฑล
นครราชสีมาที่เดินทางไปชวยปราบกบฏตางไดรับยกยอง
วาเปนผูกระทําประโยชนใหแกแผนดินโดยบรรดานายสิบ
พลทหารที่เขากองไปราชการเหลาน้ันจะไดรับตราภูมิทุก
คนเพื่อเปนหนังสือสําคัญแสดงวาบรรดาชายฉกรรจเหลาน้ี
ไดผานการเกณฑแรงงานมาแลวถามีการเรียกเกณฑ
แรงงานหรือเสียสวยชายฉกรรจเหลาน้ีจะไดรับการยกเวน
สวนผูใดที่มีผลงานดีเดนเชนจับผูรายหรือผู มีบุญไดจะ
ไดรับรางวัลพิเศษเปนเงินมากที่สุด 12 บาท (กจช. ร.5 ม.
2 18/6 คํากราบบังคมทูลกรมหม่ืนนครชัยศรี ที่ 32/2612 
วันที่ 23 มิถุนายน 121 
 3. การสรางความปรองดองระหวางสยาม 
และทองถิ่นหลังความขัดแยงกรณีกบฏผูมีบุญอีสาน 
 การสรางความปรองดองของสยามหลังการ
ปราบปรามกบฏผีบุญ มี 3 แนวทางคือ 1)แนวทางการใช
กระบวนการยุติธรรม 2)แนวทางสรางความม่ันคงทางการ
เมือง และ 3) แนวทางสรางความม่ันคงทางสังคม ดังน้ี 
  1) แนวทางการใชกระบวนการยุติธรรม
สําหรับบรรดานักโทษที่ถูกจับกุม นักโทษเหลาน้ี จะไดรับ
โทษทัณฑตางกันไปตามลักษณะความผิด จากการรวบรวม
แบงการลงโทษไดเปน 3 ระดับ คือ ขั้นแรกทําทัณฑบน
หรือจําคุกในระยะ ส้ันไมถึ งป  พวกที่ถูกลงโทษขั้น น้ี
สวนมากมักจะเปนราษฎรทั่วไปที่ยอมตัวเปนสานุศิษย 
และใหการสนับสนุนผูมีบุญเพราะมีความศรัทธาเล่ือมใส
เปนที่ตั้งครั้นเ ม่ือผู วิเศษหรือหัวหนาถูกจับกุมราษฎร

เหลาน้ีก็จะแยกยายกระจัดกระจายกันไปหรือไมก็หลบหนี
อยูตามปาเพราะกลัววาทางราชการจะจับกุมตัวไป 
นอกจากน้ันบรรดาหัวหนาหรือผู วิ เศษบางคนที่ไม มี
พฤติกรรมสอแสดงใหเห็นวาตอตานรัฐบาลแตอยางใดก็มี
สิทธ์ิจะไดรับโทษสถานน้ีเชนกันเชนกลุมของนายโทนที่
นครราชสีมาและนายบุญรอดที่ชัยภู มิขังไวเปนเวลา
ประมาณ 4 เดือน (กจช. ร .5 ม.2 18/10 หนังสือที่ 
402/2929  กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลกรมขุน
สมมตอมรพันธุ วันที่ 5 มิถุนายน 121) ขั้นที่สองจําคุก
ตั้งแต 1 ปถึงตลอดชีวิต พวกที่ถูกลงโทษขั้นน้ีสวนใหญคือ
บรรดาผูตั้งตัวเปนผูวิเศษโดยมีเปาหมายทางสังคมรักษา
คนเจ็บปวยดวยคาถาเวทมนตไมมีปฏิกิริยาตอตานรัฐบาล
แตเน่ืองจากมีสานุศิษย และพรรคพวกมากทําใหรัฐบาลไม
ไวใจจะเห็นวาพวกน้ีมักจะถูกสงตัวมากักขังไวที่กองละหุ
โทษกระทรวงยุติธรรมกรุงเทพมหานคร เปนการแยกตัวให
ไกลจากบรรดาสานุศิษยเชนนายบุญมีผูวิเศษที่โคราชถูก
คุมขังตั้งแตเดือนเมษายนพุทธศักราช  2444–เดือน
มีนาคม2445 (กจช. ร.5 ม.2 18/3 หนังสือที่ 73/573 
กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลกรมขุนสมมตอมพันธ 
วันที่ 17 เมษายน 121) ขั้นที่สามประหารชีวิต ผูที่ไดรับ
โทษสถานน้ีสวนมากจะไดแกผูที่ตั้งตัวเปนผูมีบุญโดยมี
เปาหมายทางดานการเมืองและเปนพวกที่มีการกระทําที่
ตอตานรัฐบาลอยางเห็นไดชัด เชนกลุมของอายม่ันที่
อุบลราชธานีอายบุญจันที่ขุขันธเปนตน สําหรับการลงโทษ
บร ร ด า ผู มี บุ ญที่ ถู ก จั บ ไ ด น้ี อ ง ค พ ร ะมห าก ษัต ริ ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระ
กระแสพระราชดํารัสถึงวา “ควรจะพิจารณาประหารชีวิต
ใหหลาย ๆแหงในที่ซ่ึงมีผูนิยมนับถือเพื่อใหเปนการปรากฏ
จะได ส้ินความนับถือ” (กระทรวงมหาดไทย, พระ
ราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5…, หนา 409) 
  2) แนวทางสรางความม่ันคงทางการเมือง 
หลังเหตุการณกบฏสมดุลแหงอํานาจอยูขางฝายสยาม
อยางไมเคยมีมากอน สยามเองก็มีวิธีการลงโทษผูเปน
ปฏิปกษและใหรางวัลผูภักดีอยางชัดเจน เชนการให
การศึกษาแกบุตรหลานกรมการเมืองแลวดึงคนเหลาน้ัน
เขามาอยูในระบบราชการ ส่ิงที่สยามใชอยางไดผลคือการ
เป ดโอกาสใหคนในทองถิ่น มีช องทางในการ เ ล่ือน
สถานภาพดวยการศึกษาภายใตการจัดการของคณะสงฆ
สามารถสรางคนที่มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม และ
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางกลายเปนกําลังของการ
สรางชาติอยางม่ันคง  
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  3) แนวทางสรางความม่ันคงทางสังคม 
กระบวนการน้ีดําเนินไปรวมกับแนวทางสรางความม่ันคง
ทางการเมือง ดวยความพยายามเปล่ียนโลกทัศนให
ขาราชการจากตางถิ่น และคนอีสานเอง เชื่อวาคนอีสาน
เปนคนรักสงบ และวานอนสอนงาย โดยใชการศึกษาทํา
ความเขา ใจในประ วัติ ความเปนมา และประเพณี
วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ศาสนาเปนเครื่องมือในการ
สรางโลกทัศนดังกลาว ซ่ึงกรมการเมืองบางกลุมยอมทําทุก
วิถีทางเพื่อใหชาวสยามพึงพอใจเพื่อแลกกับการคงอํานาจ
ของตนไว ซ่ึงเงื่อนไขสําคัญของการไดมา ซ่ึงอํานาจน้ีคือ
การทําตนเปนผูวานอนสอนงายในสายตาชาวสยาม เชน
การอุทิศที่ดินใหเปนสมบัติของแผนดิน หรือการปฏิบัติ
ตามคําส่ังราชการอยางเครงครัด (เติม  วิภาคยพจนกิจ. 
2546 : 365–369) หลังจากที่เหตุการณผูมีบุญสงบลง 
ปรากฏวามีเจานายในพระราชวงศสนใจและเสด็จไปยังหัว
เมืองอีสานมากขึ้น เชน การเสด็จตรวจราชการของพระ
เจาบรมวงศเธอสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเม่ือป 
พุทธศักราช 2449 ระยะเวลา 3 เดือนที่พระองคเสด็จ
ตามที่ตาง ๆ พระองคไดทรงบันทึกถึงสภาพนิสัยใจคอของ
ชาวอีสานตามทัศนะของพระองค เชน 
 ...ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา ฯ วา การที่
หลอกลวงกันเชนน้ี เปนถอยคําตื้น ๆ ไมนาที่จะเชื่อถือ
เลย ซ่ึงราษฎรหลงเชื่อถือถึงกับพวกที่ตั้งตัวเปนผูวิเศษ
เที่ยวหลอกลวงไปเปนกําลังคิดการทรยศตอแผนดินได
เชนน้ี ก็โดยที่ราษฎรในพื้นบานเมืองยังประกอบดวย
ความโฉดเขลา ปราศจากความดําริหตริตรอง...เห็นดวย
เกลาฯ วาการที่จะบํารุงบานเมืองตอไปถาไดรีบจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นเสียไดตลอดทั่วถึงแลว ราษฎรไดพากันศึกษา
วิชาการหนังสือเจริญขึ้นเม่ือใด การบานเมืองก็จะเจริญ
ตาม และพวกราษฎรคงไมหลงเชื่อในส่ิงที่ผิดซ่ึงเปนขาว
เลาลืออันตื้น ๆ เชนน้ีได... 
 นอกจากบันทึกของพระเจาบรมวงศเธอสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพแลว ทัศนะตอนิสัยใจคอของ
คนอีสานที่เปนคนซ่ือไดปรากฏในรับส่ังของสมเด็จเจาฟา
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาทในคราวเสร็จตรวจราชการ
ที่เมืองอุบลราชธานีวา มณฑลอุบลราชธานีเปนมณฑลที่
กวางใหญมีพลเมืองมาก ราษฎรประชาชนเปนผูวานอน
สอนง า ย  ห าก ได บํ ารุ ง สั ก เ ล็กน อย ก็อาจนํ าม า ซ่ึ ง
ผลประโยชนแหงแผนดินมาก (เติม  วิภาคยพจนกิจ .  
2546 : 473) คําวาคนอีสานเปนคนวานอนสอนงายได
กลายมาเปนอัตลักษณอยางหน่ึงของชาวอีสานตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 เปนตนมา และถูกผลิตซํ้าอีกหลายครั้ง ที่

เดนชัดคือในคําขวัญเสกถิ่นไทยของเจาพระคุณสมเด็จมหา
วีรวงศ ทรงกลาววาชาวอีสานวานอนสอนงายเปนผูมีนิสัย
ซ่ือตรงจึงทรงเรียกภาคอีสานทั้งหมดวาถิ่นไทยดี ดังความ
วา...ขาราชการที่ไปปกปกรักษาภาคอีสานตามจังหวัดตาง 
ๆ มักพูดเปนเสียงเดียวกันวา ชาวอีสานวางายสอนงายเปน
ผู มี นิ สัย ซ่ือตรง ขยันหม่ันเพียร ในการงาน . . .  ( เติ ม            
วิภาคยพจนกิจ.  2546 : 531)  
 
สรุปผล 
 การสรางความปรองดองระหวางสยามและ
ทอ ง ถิ่ นห ลั ง ค วามขั ด แย ง ก ร ณี กบฏ ผู มี บุ ญ อีส าน 
พุทธศักราช 2444–2455 มีวิธีการสําคัญอยางนอย 3 
ประการ ประการแรกคือการบังคับใชกฏหมายตามโทษที่
กระทํา ประการที่สองคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึง
เกิดจากการใหการศึกษาแกคนในทองถิ่นแลวดึงคน
เหลาน้ันเขามาอยูในระบบราชการ ส่ิงที่สยามใชอยาง
ไดผลคือการเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นมีชองทางในการ
เล่ือนสถานภาพดวยการศึกษาภายใตการจัดการของคณะ
สงฆสามารถสรางคนที่มีความรูทั้งทางโลก และทางธรรม 
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางกลายเปนกําลังของ
การสรางชาติอยางม่ันคง และประการที่สาม คือการ
เปล่ียนโลกทัศนใหขาราชการจากตางถิ่น และคนอีสานเอง 
เชื่อวาคนอีสานเปนคนรักสงบ และวานอนสอนงาย โดยใช
การศึกษาทําความเขาใจในประวัติความเปนมา และ
ประเพณีวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ศาสนาเปนเครื่องมือ
ในการสรางโลกทัศนดังกลาว 
 
อภิปรายผล 
 ส่ิงที่ไดรับจากการศึกษาน้ี  คือแนวทางในการ
สรางความปรองดองระหวางรัฐกับทองถิ่น โดยมีอดีตแหง
ความขัดแยงของอีสานเปนบทเรียน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ความรูความเขาใจในทองถิ่นอยางชัดเจนถองแทคือเครื่อง
ปองกันความขัดแยงระหวางรัฐกับทองถิ่นไดดีที่สุด และ
บอยครั้งที่รากเหงาของความขัดแยงที่พัฒนาเปนความ
รุนแรงน้ันมาจากการขาดความเขาใจของบุคลากรของรัฐ 
และหนทางแกไขปญหาความขัดแยงระหวางทองถิ่นกับรัฐ
น้ันทําไดโดยการใหการศึกษา และการเปดพื้นที่ใหคนใน
ทองถิ่นมีโอกาสและสวนรวมในระบบราชการ ตลอดจน
สรางความรูความเขาใจในประวัติศาสตร ประเพณี และ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหเกิดขึ้นแกบุคลากรในพื้นที่ ส่ิงเหลาน้ี
สอดคลองอยางอัศจรรย กับหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล  

อดุลยเดช ฯ คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ซ่ึงเปนบันได 3 ขั้น
ในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความรูความเขาใจใน
ประเทศ และพสกนิกรภายใตรมพระบารมีของพระองค
เปนอยางดี จึงนับเปนความโชคดีของมหาชนชาวสยาม
เปนยิ่งแลว 

ขอแนะนํา 
 ในการวิจัยครั้ง น้ี  ใหความสําคัญตอการใช
หลักฐานเอกสารเปนหลัก ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา
ประวัติศาสตรบอกเลา เพื่อทดสอบขอเสนอ 3 ประการ
เก่ียวกับการสรางความปรองดอง ซ่ึงจะทําใหไดภาพแหง
อดีตที่ลึกซ้ึงรอบดานยิ่งขึ้น 
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  3) แนวทางสรางความม่ันคงทางสังคม 
กระบวนการน้ีดําเนินไปรวมกับแนวทางสรางความม่ันคง
ทางการเมือง ดวยความพยายามเปล่ียนโลกทัศนให
ขาราชการจากตางถิ่น และคนอีสานเอง เชื่อวาคนอีสาน
เปนคนรักสงบ และวานอนสอนงาย โดยใชการศึกษาทํา
ความเขา ใจในประ วัติ ความเปนมา และประเพณี
วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ศาสนาเปนเครื่องมือในการ
สรางโลกทัศนดังกลาว ซ่ึงกรมการเมืองบางกลุมยอมทําทุก
วิถีทางเพื่อใหชาวสยามพึงพอใจเพื่อแลกกับการคงอํานาจ
ของตนไว ซ่ึงเงื่อนไขสําคัญของการไดมา ซ่ึงอํานาจน้ีคือ
การทําตนเปนผูวานอนสอนงายในสายตาชาวสยาม เชน
การอุทิศที่ดินใหเปนสมบัติของแผนดิน หรือการปฏิบัติ
ตามคําส่ังราชการอยางเครงครัด (เติม  วิภาคยพจนกิจ. 
2546 : 365–369) หลังจากที่เหตุการณผูมีบุญสงบลง 
ปรากฏวามีเจานายในพระราชวงศสนใจและเสด็จไปยังหัว
เมืองอีสานมากขึ้น เชน การเสด็จตรวจราชการของพระ
เจาบรมวงศเธอสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเม่ือป 
พุทธศักราช 2449 ระยะเวลา 3 เดือนที่พระองคเสด็จ
ตามที่ตาง ๆ พระองคไดทรงบันทึกถึงสภาพนิสัยใจคอของ
ชาวอีสานตามทัศนะของพระองค เชน 
 ...ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลา ฯ วา การที่
หลอกลวงกันเชนน้ี เปนถอยคําตื้น ๆ ไมนาที่จะเชื่อถือ
เลย ซ่ึงราษฎรหลงเชื่อถือถึงกับพวกที่ตั้งตัวเปนผูวิเศษ
เที่ยวหลอกลวงไปเปนกําลังคิดการทรยศตอแผนดินได
เชนน้ี ก็โดยที่ราษฎรในพื้นบานเมืองยังประกอบดวย
ความโฉดเขลา ปราศจากความดําริหตริตรอง...เห็นดวย
เกลาฯ วาการที่จะบํารุงบานเมืองตอไปถาไดรีบจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นเสียไดตลอดทั่วถึงแลว ราษฎรไดพากันศึกษา
วิชาการหนังสือเจริญขึ้นเม่ือใด การบานเมืองก็จะเจริญ
ตาม และพวกราษฎรคงไมหลงเชื่อในส่ิงที่ผิดซ่ึงเปนขาว
เลาลืออันตื้น ๆ เชนน้ีได... 
 นอกจากบันทึกของพระเจาบรมวงศเธอสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพแลว ทัศนะตอนิสัยใจคอของ
คนอีสานที่เปนคนซ่ือไดปรากฏในรับส่ังของสมเด็จเจาฟา
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาทในคราวเสร็จตรวจราชการ
ที่เมืองอุบลราชธานีวา มณฑลอุบลราชธานีเปนมณฑลที่
กวางใหญมีพลเมืองมาก ราษฎรประชาชนเปนผูวานอน
สอนง า ย  ห าก ได บํ ารุ ง สั ก เ ล็กน อย ก็อาจนํ าม า ซ่ึ ง
ผลประโยชนแหงแผนดินมาก (เติม  วิภาคยพจนกิจ .  
2546 : 473) คําวาคนอีสานเปนคนวานอนสอนงายได
กลายมาเปนอัตลักษณอยางหน่ึงของชาวอีสานตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 เปนตนมา และถูกผลิตซํ้าอีกหลายครั้ง ที่

เดนชัดคือในคําขวัญเสกถิ่นไทยของเจาพระคุณสมเด็จมหา
วีรวงศ ทรงกลาววาชาวอีสานวานอนสอนงายเปนผูมีนิสัย
ซ่ือตรงจึงทรงเรียกภาคอีสานทั้งหมดวาถิ่นไทยดี ดังความ
วา...ขาราชการที่ไปปกปกรักษาภาคอีสานตามจังหวัดตาง 
ๆ มักพูดเปนเสียงเดียวกันวา ชาวอีสานวางายสอนงายเปน
ผู มี นิ สัย ซ่ือตรง ขยันหม่ันเพียร ในการงาน . . .  ( เติ ม            
วิภาคยพจนกิจ.  2546 : 531)  
 
สรุปผล 
 การสรางความปรองดองระหวางสยามและ
ทอ ง ถิ่ นห ลั ง ค วามขั ด แย ง ก ร ณี กบฏ ผู มี บุ ญ อีส าน 
พุทธศักราช 2444–2455 มีวิธีการสําคัญอยางนอย 3 
ประการ ประการแรกคือการบังคับใชกฏหมายตามโทษที่
กระทํา ประการที่สองคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึง
เกิดจากการใหการศึกษาแกคนในทองถิ่นแลวดึงคน
เหลาน้ันเขามาอยูในระบบราชการ ส่ิงที่สยามใชอยาง
ไดผลคือการเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นมีชองทางในการ
เล่ือนสถานภาพดวยการศึกษาภายใตการจัดการของคณะ
สงฆสามารถสรางคนที่มีความรูทั้งทางโลก และทางธรรม 
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางกลายเปนกําลังของ
การสรางชาติอยางม่ันคง และประการที่สาม คือการ
เปล่ียนโลกทัศนใหขาราชการจากตางถิ่น และคนอีสานเอง 
เชื่อวาคนอีสานเปนคนรักสงบ และวานอนสอนงาย โดยใช
การศึกษาทําความเขาใจในประวัติความเปนมา และ
ประเพณีวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ศาสนาเปนเครื่องมือ
ในการสรางโลกทัศนดังกลาว 
 
อภิปรายผล 
 ส่ิงที่ไดรับจากการศึกษาน้ี  คือแนวทางในการ
สรางความปรองดองระหวางรัฐกับทองถิ่น โดยมีอดีตแหง
ความขัดแยงของอีสานเปนบทเรียน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ความรูความเขาใจในทองถิ่นอยางชัดเจนถองแทคือเครื่อง
ปองกันความขัดแยงระหวางรัฐกับทองถิ่นไดดีที่สุด และ
บอยครั้งที่รากเหงาของความขัดแยงที่พัฒนาเปนความ
รุนแรงน้ันมาจากการขาดความเขาใจของบุคลากรของรัฐ 
และหนทางแกไขปญหาความขัดแยงระหวางทองถิ่นกับรัฐ
น้ันทําไดโดยการใหการศึกษา และการเปดพื้นที่ใหคนใน
ทองถิ่นมีโอกาสและสวนรวมในระบบราชการ ตลอดจน
สรางความรูความเขาใจในประวัติศาสตร ประเพณี และ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหเกิดขึ้นแกบุคลากรในพื้นที่ ส่ิงเหลาน้ี
สอดคลองอยางอัศจรรย กับหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล  

อดุลยเดช ฯ คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ซ่ึงเปนบันได 3 ขั้น
ในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความรูความเขาใจใน
ประเทศ และพสกนิกรภายใตรมพระบารมีของพระองค
เปนอยางดี จึงนับเปนความโชคดีของมหาชนชาวสยาม
เปนยิ่งแลว 

ขอแนะนํา 
 ในการวิจัยครั้ง น้ี  ใหความสําคัญตอการใช
หลักฐานเอกสารเปนหลัก ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษา
ประวัติศาสตรบอกเลา เพื่อทดสอบขอเสนอ 3 ประการ
เก่ียวกับการสรางความปรองดอง ซ่ึงจะทําใหไดภาพแหง
อดีตที่ลึกซ้ึงรอบดานยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ  
 การ วิ จั ย น้ี  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค  1)  เ พื่ อ ศึ กษ า
กระบวนการที่ ใชในการพัฒนาทักษะการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 2) เพื่อศึกษาทักษะ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติและ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนา
ทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
จํานวน 97 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจาก
วิทยาศาสตร และการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน แบบฝกหัดการจัดทําแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 3 ชุด และแบบสัมภาษณ จากน้ัน ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดนํามาทําการวิเคราะหดวยสถิติ คือคาเฉล่ีย 
ความถี่และรอยละ   
 ผลการวิจัยครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี 
 1. กระบวนการพัฒนาการเรียนรูสามารถใช
ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซ่ึงกลาวถึงการ
จําแนกการเรียนรู ดังน้ี ความรูที่เกิดจากความจํา ความ
เขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห การ
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 2. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน มากกวา
ทําแบบทดสอบกอนเรียน นักศึกษาสามารถเขียนแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลไดคะแนนมากที่สุด  
 3.   นักศึกษามีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กในระดับ
มาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก ถาพิจารณาราย
ขอ ไดแก เน้ือหาสาระและความเหมาะสมของกิจกรรมกับ
ระยะเวลา รองลงมาคือทัศนคติเชิงบวกที่มีตอเด็กพิเศษ
หลังจากที่เรียนรูรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม และการ 

นํานโยบายการศึกษาแบบเรียนรวมไปปฏิบัติไดจริงเม่ือจบ
การศึกษา  สวนขอที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่ําที่สุด
คือ องคความรูของอาจารยในการ อธิบาย แนะนําชวยเหลือ
ขอสงสัยได 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this research were to 
study 1) the process of classroom management 
development of exceptional and ordinary 
students, 2) the skills of inclusive classroom 
management for exceptional and ordinary 
students and 3) the students’satisfaction towards 
the development of inclusive classroom 
management of exceptional and ordinary 
students.  The total sample was 97 students 
majoring in Science and Early Childhood Education 
from the Faculty of Education, Kalasin University 
using purposive sampling technique.  The research 
instruments were pre–test and post–test, three 

different exercises of individual lesson plans, and 
interviews. Mean, frequency, and percentage were 
used for data analysis.   
  The research results were as follows:  
 1) The learning process could be 
developed through Bloom’s Taxonomy consisting 
of Knowledge, Comprehension, Application, 
Analysis, Synthesis, and Evaluation.   
 2) The students’ scores from the post–
test were higher than those from the pre–test.  
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รวบรวมไดนํามาทําการวิเคราะหดวยสถิติ คือคาเฉล่ีย 
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ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซ่ึงกลาวถึงการ
จําแนกการเรียนรู ดังน้ี ความรูที่เกิดจากความจํา ความ
เขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห การ
ประเมินคา  
 2. นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน มากกวา
ทําแบบทดสอบกอนเรียน นักศึกษาสามารถเขียนแผนการ
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การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กในระดับ
มาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก ถาพิจารณาราย
ขอ ไดแก เน้ือหาสาระและความเหมาะสมของกิจกรรมกับ
ระยะเวลา รองลงมาคือทัศนคติเชิงบวกที่มีตอเด็กพิเศษ
หลังจากที่เรียนรูรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม และการ 

นํานโยบายการศึกษาแบบเรียนรวมไปปฏิบัติไดจริงเม่ือจบ
การศึกษา  สวนขอที่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่ําที่สุด
คือ องคความรูของอาจารยในการ อธิบาย แนะนําชวยเหลือ
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development of exceptional and ordinary 
students, 2) the skills of inclusive classroom 
management for exceptional and ordinary 
students and 3) the students’satisfaction towards 
the development of inclusive classroom 
management of exceptional and ordinary 
students.  The total sample was 97 students 
majoring in Science and Early Childhood Education 
from the Faculty of Education, Kalasin University 
using purposive sampling technique.  The research 
instruments were pre–test and post–test, three 

different exercises of individual lesson plans, and 
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used for data analysis.   
  The research results were as follows:  
 1) The learning process could be 
developed through Bloom’s Taxonomy consisting 
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The students could create their individual lesson 
plans which received the highest scores in the 
third time of the experiment.   
 3) The level of students’ satisfaction 
towards classroom management development 
was at a high level.  The students showed their 
high level of satisfaction rated from the highest to 
the lowest were the appropriate of content and 
time period in conducting learning activities,   the 
positive attitudes towards exceptional and 
ordinary students after taking the inclusive 
education course and the application of inclusive 
education policy to their real life after graduation.  
The lowest level of students’ satisfaction was  the 
teacher’s knowledge and skills in transferring in 
classroom management. 

  
คําสําคัญ  :  ทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
   แบบเรียนรวม, การศึกษาแบบเรียนรวม, 
   เด็กพิเศษ 
Keywords :  Inclusive Education Management 
   Skills, Inclusive Education,  
   Exceptional Students 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยในปจจุบันอยูใน

ยุคของการปฏิรูปการศึกษา มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา

มากขึ้นอยางรวดเร็ว มีสิทธิทางการศึกษาอยางเทาเทียม ทุก

คนมีสิทธิไดศึกษาเลาเรียนในเด็ก ผูใหญ หรือคนพิการ ใน

ปจจุบันมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากอดีต 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ .  

2545 มาตราที่ 10 วรรคสองกําหนดวา “การจัดการศึกษา

สําหรับบุคคลที่ มี ความบกพร องทางร า งกาย  จิต ใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรูหรือมี

รางกายพิการหรือทุพลภาพหรือบุคคลไมสามารถพึ่งตนเอง

ไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมี

สิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” วรรค

สาม “การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัด

ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและให

บุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกส่ือบริการ

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกระทรวง” มาตรา8(2) ใหสังคมมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9(2) ใหมีการกระจาย

อํานาจสู เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองทองถิ่น นอกจากน้ีมาตรา 9(3) กลาววา “มีการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา” มาตราที่22 

กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักผู เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได” การจัดบริการ

ดานการศึกษาจะคํานึงถึงแด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ

ทุกประเภท คือ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา เด็กที่มีความบกพรองทางการ

เห็น เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ เด็กที่มี

ปญหาทางพฤติกรรม เด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรู เด็ก

สมาธิส้ัน เด็กที่มีความบกพรองทางการส่ือความหมาย เด็ก

ที่มีความพิการซํ้าซอน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็ก

ออทิสติก โดยเนนการจัดการเรียนรวมตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาตพิุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ.  

2542 : 7) 

 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหปการศึกษา 2542 

เปนปการศึกษาเพื่อเด็กที่ มีความตองการพิเศษโดยมี

นโยบายวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษที่อยากเรียนตองได

เรียน” นอกจากน้ีในป 2543 ไดมีนโยบายและเจตนารมณที่

จะขยายโอกาสทางการศึกษาและบริหารการศึกษาสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษใหทั่วถึงและมีคุณภาพเปนไป

อยางตอเน่ือง โดยมติคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อเด็กที่ มีความตองการพิเศษ ผูดอยโอกาสและผู มี

ความสามารถพิเศษ ไดมีนโยบายวา “เด็กที่มีความตองการ

พิเศษที่อยากเรียนตองไดเรียน โดยไดรับพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาปฐมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.  2545) จาก

สาระดังกลาวจะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษาแบบใหม คือ

การกําหนดสิทธิและ โอกาสที่ เท าเทียม กันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย การเปด

โอกาสใหบุคคลและครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ 

และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของเด็กทุกประเภท 

 จากขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติไดเปนแรงผลักดันสําคัญที่สงผลใหหนวยงานที่

เก่ียวของเขามามีบทบาทเก่ียวกับการศึกษาของคนพิการ

มากขึ้น สํา นักงานคณะกรรมการขั้ นพื้นฐานเปนอีก

หนวยงานหน่ึงไดดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษมาอยาง

ตอเน่ืองเปนโอกาสใหแกเด็กพิการมุกคนไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยดําเนินการตามโครงการ

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ มีมีความ

ตองการพิเศษไดรับการเรียนรวมในโรงเรียนจึงนับเปนกาว

สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารุณี 

อุทัยรัตนกิจ.  2543 : 53–58) โดยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ความเชื่อวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสม

กับความตองการของแตละบุคคล” สงผลใหโรงเรียนตาง ๆ

ในประเทศไทยเปดโอกาสรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ   

เขาเ รียนรวมในโร งเรี ยนเปนจํานวนมากขึ้ น (ระริน         

สุรวัตนานันท.  2542 : 26) มีความสอดคลองกับผลการ

ศึกษาวิจัยวา การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพนําไปสู

การพัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มรความตองการพิเศษ 

(กองทุนรัฐวัฒนตันมณีเพื่อคนออทิสติก.  2548 : 88) แนว

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษที่ สําคัญคือจะตองให

โอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมและเรียนรวม

กับคนปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับ

ผูอ่ืนโดยไมมีความแตกตาง 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา เด็กที่มีความตองการ

พิเศษสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการ

เรียนรูที่เหมาะสมของแตละบุคคล แนวการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สําคัญ คือการใหโอกาส

เด็กทุกคนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับคนอ่ืนและ

ดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ การจัดการเรียน

รวมในโรงเรียนจึงนับเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศไทย (ดารุณี  อุทัยรัตนกิจและคณะ.  2546 : 

58) ในการจัดการการเรียนรวมน้ัน เด็กที่มีความตองการ

พิเศษที่เขาเรียนรวมสวนใหญในหองเรียนรวมกันกับเพื่อน

ปกติ แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคนจะไดเรียนหลักสูตร

เดียวกัน แตเด็กเรียนรวมกันดวยการปรับหลักสูตรให

ตอบสนองความตองการเฉพาะคน เพื่อใหทุกคนไดรับ

การศึกษาตามความตองการเฉพาะคนและเพื่อใหทุกคน

ไดรับการศึกษาตามความตองการและความจําเปนของแต

ละคน (Stainback & Stainback.  1992 : 45–47) เน่ือง 

จากผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศยืนยันวา การศึกษา

แบบเรียนรวมน้ันใหประโยชนทั้งดานวิชาการและสังคม

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Baker, Wang & 

Walberg.  1994 : 33–35) ดังน้ันการจัดการศึกษาแบบ 

เรียนรวมจึงมีความจําเปนไมวาจะเปนระดับอนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเปนการนํา

เด็กไปพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย

คอนขางใหม และเพิ่งจะไดรับความสนใจในวงการศึกษา

เปนอยางมากในชวงการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ

หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ดังน้ันการจัดการเรียนรวมจึงเชื่อมโยงกับความ

เคล่ือนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ในปจจุบันเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษที่มีความพิการอยูประมาณรอยละ10–15 ของ

เด็กวัยเรียนยังขาดโอกาสทางการศึกษา รัฐสามารถจัดให

เรียนไดเพียงรอยละ 5.43 เทาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ .  2547) การสนับสนุนดวย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงเปนแรงสนับสนุนที่ทํา

ใหโรงเรียนตางๆในประเทศไทยตองรับเด็กพิเศษเขาเรียน

รวมกับเด็กปกติจํานวนมากขึ้น ทั้งน้ีตั้งแตระดับอนุบาล แต

โรงเรียนเหลาน้ียังขาดการเตรียมความพรอม ทั้งดานระบบ

การจัดบุคลากรและแหลงสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน (ระริน  สุรวัฒนานันท.  2542, อุบล  เลนวารี.  2542,

ดารณี  อุทัยรัตนกิจ และคณะ.  2546) 

 จากความคาดหวังของสังคม บุคลากรทางการ

ศึกษาจะตองมีบทบาทในการชวยเหลือและดูแลเด็กพิเศษ

เปนอยางมาก ครูจะตองเปนผูมีความรู ครูที่ใจดี มีเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ทานได

พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับครูไววา “ครูเปนผูที่ มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสติปญญาของเยาวชนใน

ชาติ  ครู เปนบุคคลที่ สําคัญและมีความหมายมากตอ

กระบวนการใหการศึกษาเพราะถาปราศจากครูผูสอน

การศึกษาหาความรูของเยาวชน จะมีความยากลําบากขึ้น

ตองใชเวลานานมากในการเรียนรู แตถาไดครูผูสอนที่ตั้งใจ

และมีความรูดี มีวิธีถายทอดที่เหมาะสมยอมจะชวยใหบรรลุ

เปาหมายไดสะดวกรวดเร็วและงายขึ้น” ซ่ึงแนวพระราช 

บัญญัติน้ีสอดคลองกับมาตราส่ี ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ที่ใหความหมายของครูวา “ครูเปนบุคลากรวิชาชีพ 

ซ่ึงทําหนาที่หลักทางการศึกษาดานการเรียนการสอนและ
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The students could create their individual lesson 
plans which received the highest scores in the 
third time of the experiment.   
 3) The level of students’ satisfaction 
towards classroom management development 
was at a high level.  The students showed their 
high level of satisfaction rated from the highest to 
the lowest were the appropriate of content and 
time period in conducting learning activities,   the 
positive attitudes towards exceptional and 
ordinary students after taking the inclusive 
education course and the application of inclusive 
education policy to their real life after graduation.  
The lowest level of students’ satisfaction was  the 
teacher’s knowledge and skills in transferring in 
classroom management. 

  
คําสําคัญ  :  ทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
   แบบเรียนรวม, การศึกษาแบบเรียนรวม, 
   เด็กพิเศษ 
Keywords :  Inclusive Education Management 
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยในปจจุบันอยูใน

ยุคของการปฏิรูปการศึกษา มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา

มากขึ้นอยางรวดเร็ว มีสิทธิทางการศึกษาอยางเทาเทียม ทุก

คนมีสิทธิไดศึกษาเลาเรียนในเด็ก ผูใหญ หรือคนพิการ ใน

ปจจุบันมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากอดีต 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ .  

2545 มาตราที่ 10 วรรคสองกําหนดวา “การจัดการศึกษา

สําหรับบุคคลที่ มี ความบกพร องทางร า งกาย  จิต ใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรูหรือมี

รางกายพิการหรือทุพลภาพหรือบุคคลไมสามารถพึ่งตนเอง

ไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมี

สิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” วรรค

สาม “การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัด

ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและให

บุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกส่ือบริการ

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกระทรวง” มาตรา8(2) ใหสังคมมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9(2) ใหมีการกระจาย

อํานาจสู เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองทองถิ่น นอกจากน้ีมาตรา 9(3) กลาววา “มีการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา” มาตราที่22 

กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักผู เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได” การจัดบริการ

ดานการศึกษาจะคํานึงถึงแด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ

ทุกประเภท คือ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา เด็กที่มีความบกพรองทางการ

เห็น เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ เด็กที่มี

ปญหาทางพฤติกรรม เด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรู เด็ก

สมาธิส้ัน เด็กที่มีความบกพรองทางการส่ือความหมาย เด็ก

ที่มีความพิการซํ้าซอน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็ก

ออทิสติก โดยเนนการจัดการเรียนรวมตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาตพิุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ.  

2542 : 7) 

 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหปการศึกษา 2542 

เปนปการศึกษาเพื่อเด็กที่ มีความตองการพิเศษโดยมี

นโยบายวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษที่อยากเรียนตองได

เรียน” นอกจากน้ีในป 2543 ไดมีนโยบายและเจตนารมณที่

จะขยายโอกาสทางการศึกษาและบริหารการศึกษาสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษใหทั่วถึงและมีคุณภาพเปนไป

อยางตอเน่ือง โดยมติคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อเด็กที่ มีความตองการพิเศษ ผูดอยโอกาสและผู มี

ความสามารถพิเศษ ไดมีนโยบายวา “เด็กที่มีความตองการ

พิเศษที่อยากเรียนตองไดเรียน โดยไดรับพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาปฐมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.  2545) จาก

สาระดังกลาวจะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษาแบบใหม คือ

การกําหนดสิทธิและ โอกาสที่ เท าเทียม กันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย การเปด

โอกาสใหบุคคลและครอบครัว และชุมชนมีสิทธิเสรีภาพ 

และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของเด็กทุกประเภท 

 จากขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติไดเปนแรงผลักดันสําคัญที่สงผลใหหนวยงานที่

เก่ียวของเขามามีบทบาทเก่ียวกับการศึกษาของคนพิการ

มากขึ้น สํา นักงานคณะกรรมการขั้ นพื้นฐานเปนอีก

หนวยงานหน่ึงไดดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษมาอยาง

ตอเน่ืองเปนโอกาสใหแกเด็กพิการมุกคนไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยดําเนินการตามโครงการ

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ มีมีความ

ตองการพิเศษไดรับการเรียนรวมในโรงเรียนจึงนับเปนกาว

สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารุณี 

อุทัยรัตนกิจ.  2543 : 53–58) โดยตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ความเชื่อวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสม

กับความตองการของแตละบุคคล” สงผลใหโรงเรียนตาง ๆ

ในประเทศไทยเปดโอกาสรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ   

เขาเ รียนรวมในโร งเรี ยนเปนจํานวนมากขึ้ น (ระริน         

สุรวัตนานันท.  2542 : 26) มีความสอดคลองกับผลการ

ศึกษาวิจัยวา การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพนําไปสู

การพัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มรความตองการพิเศษ 

(กองทุนรัฐวัฒนตันมณีเพื่อคนออทิสติก.  2548 : 88) แนว

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษที่ สําคัญคือจะตองให

โอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมและเรียนรวม

กับคนปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับ

ผูอ่ืนโดยไมมีความแตกตาง 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา เด็กที่มีความตองการ

พิเศษสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการ

เรียนรูที่เหมาะสมของแตละบุคคล แนวการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สําคัญ คือการใหโอกาส

เด็กทุกคนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับคนอ่ืนและ

ดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ การจัดการเรียน

รวมในโรงเรียนจึงนับเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศไทย (ดารุณี  อุทัยรัตนกิจและคณะ.  2546 : 

58) ในการจัดการการเรียนรวมน้ัน เด็กที่มีความตองการ

พิเศษที่เขาเรียนรวมสวนใหญในหองเรียนรวมกันกับเพื่อน

ปกติ แตไมไดหมายความวาเด็กทุกคนจะไดเรียนหลักสูตร

เดียวกัน แตเด็กเรียนรวมกันดวยการปรับหลักสูตรให

ตอบสนองความตองการเฉพาะคน เพื่อใหทุกคนไดรับ

การศึกษาตามความตองการเฉพาะคนและเพื่อใหทุกคน

ไดรับการศึกษาตามความตองการและความจําเปนของแต

ละคน (Stainback & Stainback.  1992 : 45–47) เน่ือง 

จากผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศยืนยันวา การศึกษา

แบบเรียนรวมน้ันใหประโยชนทั้งดานวิชาการและสังคม

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Baker, Wang & 

Walberg.  1994 : 33–35) ดังน้ันการจัดการศึกษาแบบ 

เรียนรวมจึงมีความจําเปนไมวาจะเปนระดับอนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเปนการนํา

เด็กไปพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย

คอนขางใหม และเพิ่งจะไดรับความสนใจในวงการศึกษา

เปนอยางมากในชวงการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะ

หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ดังน้ันการจัดการเรียนรวมจึงเชื่อมโยงกับความ

เคล่ือนไหวในการปฏิรูปการศึกษา ในปจจุบันเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษที่มีความพิการอยูประมาณรอยละ10–15 ของ

เด็กวัยเรียนยังขาดโอกาสทางการศึกษา รัฐสามารถจัดให

เรียนไดเพียงรอยละ 5.43 เทาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ .  2547) การสนับสนุนดวย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงเปนแรงสนับสนุนที่ทํา

ใหโรงเรียนตางๆในประเทศไทยตองรับเด็กพิเศษเขาเรียน

รวมกับเด็กปกติจํานวนมากขึ้น ทั้งน้ีตั้งแตระดับอนุบาล แต

โรงเรียนเหลาน้ียังขาดการเตรียมความพรอม ทั้งดานระบบ

การจัดบุคลากรและแหลงสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน (ระริน  สุรวัฒนานันท.  2542, อุบล  เลนวารี.  2542,

ดารณี  อุทัยรัตนกิจ และคณะ.  2546) 

 จากความคาดหวังของสังคม บุคลากรทางการ

ศึกษาจะตองมีบทบาทในการชวยเหลือและดูแลเด็กพิเศษ

เปนอยางมาก ครูจะตองเปนผูมีความรู ครูที่ใจดี มีเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ทานได

พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับครูไววา “ครูเปนผูที่ มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสติปญญาของเยาวชนใน

ชาติ  ครู เปนบุคคลที่ สําคัญและมีความหมายมากตอ

กระบวนการใหการศึกษาเพราะถาปราศจากครูผูสอน

การศึกษาหาความรูของเยาวชน จะมีความยากลําบากขึ้น

ตองใชเวลานานมากในการเรียนรู แตถาไดครูผูสอนที่ตั้งใจ

และมีความรูดี มีวิธีถายทอดที่เหมาะสมยอมจะชวยใหบรรลุ

เปาหมายไดสะดวกรวดเร็วและงายขึ้น” ซ่ึงแนวพระราช 

บัญญัติน้ีสอดคลองกับมาตราส่ี ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ที่ใหความหมายของครูวา “ครูเปนบุคลากรวิชาชีพ 

ซ่ึงทําหนาที่หลักทางการศึกษาดานการเรียนการสอนและ
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สงเสริมวิธีการเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ

และเอกชน” 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาที่

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถใน(ตางๆ ใน

ระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปในทางปฏิบัติ 

การริ เ ริ่มการพัฒนาทั้ ง วิชาการและ วิชาชีพครู  การ

สรางสรรคและการเผยแพรความรู แผนการศึกษาแหงชาติ

ฉบับปรับปรุ ง  (พ .ศ .   2552–2559 )  จึ ง ได กํ าหนด

วัตถุประสงคของแผน 3 ประการคือ “1) เพื่อพัฒนาคน

อยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนรากฐานหลักของการ

พัฒนา 2) เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม 

ภูมิปญญาและการเรียนรู 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของ

สังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมดาน

วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู การพัฒนาประเทศ

ดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 

ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของ

ความสมดุลและพอดี รูจักประมาณ อยางมีเหตุผลมีความ

รอบรูเทาทันโลก” เม่ือนักศึกษาวิชาชีพครูเรียนรูกระบวนน้ี

จะสามารถนําไปถายทอดแกผูเรียนไมวาจะเปนเด็กปกติหรือ

เด็กพิเศษได 

 ปญหาของนักศึกษาวิชาชีพครูเม่ือจบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไปแลวจะตองเปนครู ผูสอนจึงนับเปน

ประเด็นเรงดวนที่ทุกภาคสวนตองประสานพลังในการแกไข

และตองดําเนินการอยางจริงจัง รอบคอบ โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูควรจะพิจารณาและใหความสําคัญ

อยางตอเน่ือง ทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน 

ความเปนครูของนักศึกษา อีกทั้งแนวทางในการแกไขปญหา

ทั้งหมดตองพิจารณาในลักษณะองครวมตั้งแตเปนนักศึกษา 

แนวทางของมหาวิทยาลัยควรมุงเนนทิศทางการผลิตครูใน

อนาคต ที่มีประสิทธ์ิภาพเพื่อสรางความเชื่อม่ันวาการผลิต

ครูจากสถาบันอุดมศึกษาครูจะตองมีศักยภาพดีเพียงพอใน

การชวยเหลือเด็กพิเศษและเด็กปกติในชั้นเรียนรวมไดอยาง

ทั่วถึงเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหองเรียนรวมที่มีเด็ก

พิเศษและเด็กปกติเรียนดวยกัน นักศึกษาควรเรียนรูทักษะ

การจัดการในชั้นเรียนเพื่อเปนประโยชนตอการสงเสริมและ

พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กพิเศษทุกระดับใหเปนไปอยางทั่วถึง

และเปนธรรมคลายกับสอนเด็กปกติทั่วไป ใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2550 

และที่แก ไข เพิ่ม เติ ม (ฉบับที่  2) พ .ศ .2546 โดย เปน

การศึกษาในมิติตาง ๆ เชนบรรยากาศการเรียนรู ส่ือการ

สอน บุคลากรที่เก่ียวของ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รูปแบบ

การเรียนการสอนที่เอ้ือตอเด็กพิเศษ การประสานงานกับ

ผูปกครอง การจัดบริการของโรงเรียน การรายงานผล และ

อ่ืน ๆ ทั้งน้ี การศึกษาดังกลาวจะเปนแนวทางที่เหมาะสมใน

การเรียนการสอน รวมถึง การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

เพื่อใหเด็กพิเศษทุกประเภทความพิการและทุกระดับพื้นที่ 

สามารถ เขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกับเด็กปกติและเพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ

และเด็กปกติของนักศึกษาคณะครุศาสตรตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อศึกษากระบวนการที่ ใชในการพัฒนา
ทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
 2.   เพื่อศึกษาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมเด็กพิเศษและเด็กปกติที่สามารถติดตัวและทําไดดวย
ตนเอง 
 3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3  และ นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2558 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จํานวนทั้งส้ิน 1,302 คน  
 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  ไ ด แ ก  นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ป ที่  3  
ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2558 มหาลัยกาฬสินธุ 
จํ านว น  97 คน  ซ่ึ ง ไ ด ม าแ บบ เ จ าะ จ ง  ( Purposive 
Sampling) จาก(วิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 67 คน และ
(การ ศึ กษาปฐม วัย  30  คน  สั ง กัด คณ ะครุ ศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใชเปนชุดฝกทักษะ 
แบงออกเปน 5 ครั้ง คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน, แบบทดสอบการเขียนแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล, และแบบสัมภาษณ รายละเอียดดังน้ี  
 1. แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน เพื่อวัดและประเมิน ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ประเภทของเด็กพิเศษ แนวทางในการจัดการเรียนใน
หองเรียนแบบเรียนรวม และกายอุปกรณที่สําคัญสําหรับ
หองเรียนแบบเรียนรวม จํานวน 30 ขอ มี 5 ตัวเลือก เวลา
ทํา 1 ชั่วโมง 
 2. แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP: Individualized Education Program) เพื่อ
ประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ จากการดู
วิดิทัศนกรณีศึกษาที่ กําหนดให  แลวพูดคุย ซักถามถึง
ความสําคัญ เครื่องมือ กระบวนการทีช่วยเหลือเด็กพิเศษใน
ชั้นเรียน บุคคลที่เก่ียวของ อุปกรณที่ใชสําหรับเด็กพิเศษ 
จากน้ันวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเปนกลุมใหญ แลว
ใหออกมานําเสนอเปนบทบาทสมมติ และรวมกันสรุป
อภิปรายในชั้นเรียน ลักษณะแบบทดสอบเปนกรณีศึกษา
ของเด็ก 3 ประเภท ดังน้ี 
        2.1  แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล กรณีศึกษาเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
        2.2  แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล กรณีศึกษาเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
การเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  
       2.3  แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล กรณีศึกษาเด็กออทิสติก 
   3. แบบสัมภาษณ ลักษณะแบบสัมภาษณ มี 3 
ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย 
     ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ 
      ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 5 ครั้ง 
เพื่อให นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู ไดดวยตนเอง 
นอกจากน้ีคณะผู วิจัยไดศึกษาเวลาในการตั้งโจทยวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลการฝกทักษะการจัดการเรียนรู ใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ  แตละ( การ
เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. นัดหมายและแจงรายละเ อียด วัน เวลา 
สถานที่ ที่นักศึกษา(วิทยาศาสตรและ(การศึกษาปฐมวัย ที่
เ ข า ร ว ม ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด 
การเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 

 2.   สรางเครื่องมือวิจัย (ชุดฝกทักษะการตั้งโจทย
วิจัย) 
 3.   ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 4.   ทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการจัด 
การเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
 5.   ชี้แจงนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและ
เด็กปกติ 
 6.   ให ความรู เ ก่ี ย ว กับการ จัดการเ รี ยนรู ใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
 7.   ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มกราคม 2559) โดย
ประชุมชี้แจง ใหความรู กระบวนการและหลักการจัดการ
เก่ียวกับการทําวิจัยการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียน
รวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ จากน้ันทําแบบทดสอบกอน
เรียน 
 8.   เก็บขอมูลครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มกราคม 2559) 
ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 3 ชุด 
เปนงานเดี่ยว รายกลุมเล็กและกลุมใหญ 
 9.   เก็บขอมูลครั้งที่  3 ( วันที่  25 กุมภาพันธ 
2559) โดยฝกปฏิบัติแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 10.   เก็บขอมูลครั้งที่ 4 (วันที่ 11 มีนาคม 2559) 
นําเสนอการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 11.   เก็บขอมูลครั้งที่ 5 (วันที่ 21 มีนาคม 2559) 
โ ด ย ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น แ ล ะ ทํ า แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ
กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
แบบเรียนรวม 
 12.   เขารวมนําเสนอรายงานความกาวหนาของ
งานวิจัย  (28–29 พฤษภาคม 2559) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. กอนที่ จะ วิ เคราะห ข อมูล คณะ ผู วิ จัย ได
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 5 ครั้ง 
 2. วิเคราะหความสามารถในการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน ความสามารถในการเขียนแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล และวิเคราะหจากแบบสัมภาษณ 
จําแนกตาม( โดยใชรอยละ 
 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอ
การพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ โดยใช รอยละและคะแนนเฉล่ีย 
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สงเสริมวิธีการเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ

และเอกชน” 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาที่

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถใน(ตางๆ ใน

ระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปในทางปฏิบัติ 

การริ เ ริ่มการพัฒนาทั้ ง วิชาการและ วิชาชีพครู  การ

สรางสรรคและการเผยแพรความรู แผนการศึกษาแหงชาติ

ฉบับปรับปรุ ง  (พ .ศ .   2552–2559 )  จึ ง ได กํ าหนด

วัตถุประสงคของแผน 3 ประการคือ “1) เพื่อพัฒนาคน

อยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนรากฐานหลักของการ

พัฒนา 2) เพื่อสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม 

ภูมิปญญาและการเรียนรู 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของ

สังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมดาน

วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู การพัฒนาประเทศ

ดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 

ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของ

ความสมดุลและพอดี รูจักประมาณ อยางมีเหตุผลมีความ

รอบรูเทาทันโลก” เม่ือนักศึกษาวิชาชีพครูเรียนรูกระบวนน้ี

จะสามารถนําไปถายทอดแกผูเรียนไมวาจะเปนเด็กปกติหรือ

เด็กพิเศษได 

 ปญหาของนักศึกษาวิชาชีพครูเม่ือจบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไปแลวจะตองเปนครู ผูสอนจึงนับเปน

ประเด็นเรงดวนที่ทุกภาคสวนตองประสานพลังในการแกไข

และตองดําเนินการอยางจริงจัง รอบคอบ โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูควรจะพิจารณาและใหความสําคัญ

อยางตอเน่ือง ทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน 

ความเปนครูของนักศึกษา อีกทั้งแนวทางในการแกไขปญหา

ทั้งหมดตองพิจารณาในลักษณะองครวมตั้งแตเปนนักศึกษา 

แนวทางของมหาวิทยาลัยควรมุงเนนทิศทางการผลิตครูใน

อนาคต ที่มีประสิทธ์ิภาพเพื่อสรางความเชื่อม่ันวาการผลิต

ครูจากสถาบันอุดมศึกษาครูจะตองมีศักยภาพดีเพียงพอใน

การชวยเหลือเด็กพิเศษและเด็กปกติในชั้นเรียนรวมไดอยาง

ทั่วถึงเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหองเรียนรวมที่มีเด็ก

พิเศษและเด็กปกติเรียนดวยกัน นักศึกษาควรเรียนรูทักษะ

การจัดการในชั้นเรียนเพื่อเปนประโยชนตอการสงเสริมและ

พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กพิเศษทุกระดับใหเปนไปอยางทั่วถึง

และเปนธรรมคลายกับสอนเด็กปกติทั่วไป ใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2550 

และที่แก ไข เพิ่ม เติ ม (ฉบับที่  2) พ .ศ .2546 โดย เปน

การศึกษาในมิติตาง ๆ เชนบรรยากาศการเรียนรู ส่ือการ

สอน บุคลากรที่เก่ียวของ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รูปแบบ

การเรียนการสอนที่เอ้ือตอเด็กพิเศษ การประสานงานกับ

ผูปกครอง การจัดบริการของโรงเรียน การรายงานผล และ

อ่ืน ๆ ทั้งน้ี การศึกษาดังกลาวจะเปนแนวทางที่เหมาะสมใน

การเรียนการสอน รวมถึง การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

เพื่อใหเด็กพิเศษทุกประเภทความพิการและทุกระดับพื้นที่ 

สามารถ เขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกับเด็กปกติและเพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ

และเด็กปกติของนักศึกษาคณะครุศาสตรตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อศึกษากระบวนการที่ ใชในการพัฒนา
ทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
 2.   เพื่อศึกษาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมเด็กพิเศษและเด็กปกติที่สามารถติดตัวและทําไดดวย
ตนเอง 
 3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3  และ นักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2558 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จํานวนทั้งส้ิน 1,302 คน  
 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  ไ ด แ ก  นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ป ที่  3  
ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2558 มหาลัยกาฬสินธุ 
จํ านว น  97 คน  ซ่ึ ง ไ ด ม าแ บบ เ จ าะ จ ง  ( Purposive 
Sampling) จาก(วิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 67 คน และ
(การ ศึ กษาปฐม วัย  30  คน  สั ง กัด คณ ะครุ ศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใชเปนชุดฝกทักษะ 
แบงออกเปน 5 ครั้ง คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน, แบบทดสอบการเขียนแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล, และแบบสัมภาษณ รายละเอียดดังน้ี  
 1. แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน เพื่อวัดและประเมิน ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ประเภทของเด็กพิเศษ แนวทางในการจัดการเรียนใน
หองเรียนแบบเรียนรวม และกายอุปกรณที่สําคัญสําหรับ
หองเรียนแบบเรียนรวม จํานวน 30 ขอ มี 5 ตัวเลือก เวลา
ทํา 1 ชั่วโมง 
 2. แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP: Individualized Education Program) เพื่อ
ประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ จากการดู
วิดิทัศนกรณีศึกษาที่ กําหนดให  แลวพูดคุย ซักถามถึง
ความสําคัญ เครื่องมือ กระบวนการทีช่วยเหลือเด็กพิเศษใน
ช้ันเรียน บุคคลที่เก่ียวของ อุปกรณที่ใชสําหรับเด็กพิเศษ 
จากน้ันวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเปนกลุมใหญ แลว
ใหออกมานําเสนอเปนบทบาทสมมติ และรวมกันสรุป
อภิปรายในชั้นเรียน ลักษณะแบบทดสอบเปนกรณีศึกษา
ของเด็ก 3 ประเภท ดังน้ี 
        2.1  แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล กรณีศึกษาเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
        2.2  แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล กรณศีึกษาเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
การเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  
       2.3  แบบประเมินการเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล กรณศีึกษาเด็กออทิสติก 
   3. แบบสัมภาษณ ลักษณะแบบสัมภาษณ มี 3 
ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย 
     ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ 
      ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 5 ครั้ง 
เพื่อให นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู ไดดวยตนเอง 
นอกจากน้ีคณะผู วิจัยไดศึกษาเวลาในการตั้งโจทยวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลการฝกทักษะการจัดการเรียนรู ใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ  แตละ( การ
เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. นัดหมายและแจงรายละเ อียด วัน เวลา 
สถานที่ ที่นักศึกษา(วิทยาศาสตรและ(การศึกษาปฐมวัย ที่
เ ข า ร ว ม ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด 
การเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 

 2.   สรางเครื่องมือวิจัย (ชุดฝกทักษะการตั้งโจทย
วิจัย) 
 3.   ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 4.   ทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะการจัด 
การเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
 5.   ชี้แจงนักศึกษาทั้งหมดที่เขารวมพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและ
เด็กปกติ 
 6.   ให ความรู เ ก่ี ย ว กับการ จัดการเ รี ยนรู ใน
หองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
 7.   ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มกราคม 2559) โดย
ประชุมชี้แจง ใหความรู กระบวนการและหลักการจัดการ
เก่ียวกับการทําวิจัยการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียน
รวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ จากน้ันทําแบบทดสอบกอน
เรียน 
 8.   เก็บขอมูลครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มกราคม 2559) 
ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 3 ชุด 
เปนงานเดี่ยว รายกลุมเล็กและกลุมใหญ 
 9.   เก็บขอมูลครั้งที่  3 ( วันที่  25 กุมภาพันธ 
2559) โดยฝกปฏิบัติแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 10.   เก็บขอมูลครั้งที่ 4 (วันที่ 11 มีนาคม 2559) 
นําเสนอการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 11.   เก็บขอมูลครั้งที่ 5 (วันที่ 21 มีนาคม 2559) 
โ ด ย ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น แ ล ะ ทํ า แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ
กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
แบบเรียนรวม 
 12.   เขารวมนําเสนอรายงานความกาวหนาของ
งานวิจัย  (28–29 พฤษภาคม 2559) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. กอนที่ จะ วิ เคราะห ข อมูล คณะ ผู วิ จัย ได
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 5 ครั้ง 
 2. วิเคราะหความสามารถในการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน ความสามารถในการเขียนแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล และวิเคราะหจากแบบสัมภาษณ 
จําแนกตาม( โดยใชรอยละ 
 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอ
การพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ โดยใช รอยละและคะแนนเฉล่ีย 
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สรุปผล 
 1.   ผลการศึกษาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
หองเรียนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
ผูเรียนไดศึกษาคนควากระบวนการในการหาความรูเพื่อให
เขาใจถึงธรรมชาติของสมองจะไดมีความคงทน ขอสําคัญคือ
จะไดพัฒนากระบวนการเรียนรูได โดยใชทฤษฎีของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) กลาวถึงการจําแนกการเรียนรู 
ระดับต่ําสุดไปถึงระดับสูงสุด ดังน้ี ความรูที่เกิดจากความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehend) การประยุกต 
(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห 
(Synthesis) การประเมินคา (Evaluation) 
 2.   นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปน
รอยละ 71.56 ซ่ึงมากกวาทําแบบทดสอบ กอนเรียน คิด
เปนรอยละ 32.33 นักศึกษาสามารถเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลไดคะแนนมากที่สุดในครั้งที่ 3 คิดเปนรอยละ 
92.3 ในครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 72.28 และไดคะแนนนอย
สุดคือครั้งที่ 1 คิดเปนรอยละ 55.62 ตามลําดับ 
 3.   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนา
ทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ  
นักศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 22–23 ปคิดเปนรอยละ 
62.88 รองลงมาไดแก อายุ 20–21 ป คิดเปนรอยละ 35.51 
และอายุระหวาง 24 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.06 สวนกลุม
อายุ 18–19 ป คิดเปนรอยละ 0 นักศึกษาสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 81.44 และเปนเพศชาย รอยละ 17.55 
ตามลําดับ นักศึกษามีสถานภาพโสดทั้งหมด คิดเปนรอยละ 
100 สถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาสวนใหญ คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 97.93 และสําเร็จ
การศึกษา ปวช.  หรืออนุปริญญา คิดเปนรอยละ 2.06 โดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.96 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความเห็นในระดับ
มาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก 3 ขอแรก คือ 
เน้ือหาสาระและกิจกรรมที่ดําเนินการแตละครั้งมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลา คาเฉล่ีย 4.14 รองลงมานักศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกกับเด็กพิเศษมากขึ้นหลังจากที่ เรียนรู
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม คาเฉล่ีย 4.13 และ
นักศึกษาสามารถนํานโยบายการศึกษาแบบเรียนรวมไป
ปฏิบัติไดจริง เม่ือจบการศึกษา คาเฉล่ีย 4.10 สวนขอที่
นักศึกษามีความเห็นต่ําที่ สุด คือ อาจารยมีองคความรู 
อธิบายไดตรงประเด็น แนะนําชวยเหลือขอสงสัยได คาเฉล่ีย 
3.64 
 
 

อภิปรายผล 
 1.   เม่ือพิจารณาการทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน พบวาคาคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังเรียน  
คิดเปนรอยละ 71.56 คาเฉล่ีย 21.47  มีคาสูงกวาคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียน คิดเปนรอยละ 32.33 คาเฉล่ีย 9.67 
ในขณะที่วัดและประเมินผลกอนเรียน พบวา นักศึกษา 
สวนใหญไดคะแนนไมถึงรอยละ 50 แสดงใหเห็นชัดเจนวา
นักศึกษาขาดความรูความเขาใจเ ก่ียวกับความหมาย 
ประเภท การดูแลเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม แตเม่ือทําการ
เรียนการสอนและฝกปฏิบัติจํานวน 5 ครั้ง ทําใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับความหมายของเด็กพิเศษ 
ความรู ความเขาใจในการจัดชั้นเรียนไดมากขึ้น ผลการ
วิเคราะหขอมูลสอดคลองกับทฤษฎีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Academic Achievement) ทิพวรรณ กมลพัฒนานันท 
(2543) ไดอ างถึง กรมวิชาการ ที่ ไหความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หรือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Academic Achievement)  วาหมายถึงคุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจาการเรียนการสอน เปน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่
เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอน วิธีการที่คณะผูวิจัย
ไดใชในการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็ก
พิเศษและเด็กปกติของนักศึกษาประกอบไปดวย 12 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่  1 ศึกษากระบวนการทําวิจัยและ
เครื่องมือ ขั้นที่ 2 นัดหมายพบนักศึกษาครั้งที่ 1 และทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขั้นที่ 3 รับผลการตรวจใหคะแนน
และขอเสนอแนะจากอาจารยขั้นที่ 4 ศึกษากระบวนการ
และจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล กรณีที่ 1 ขั้นที่ 5 รับ
ผลการตรวจใหคะแนนและขอเสนอแนะจากอาจารย, ขั้นที่ 
6 ศึกษากระบวนการและจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
กรณีที่ 2, ขั้นที่ 7 รับขอเสนอแนะจากเพื่อนและอาจารย
กอนตรวจและใหคะแนน , ขั้นที่ 8 ศึกษากระบวนการและ
จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลกรณีที่ 3, ขั้นที่ 9 รับผล
การตรวจใหคะแนนและขอเสนอแนะจากอาจารย ,ขั้นที่ 10 
ทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบสัมภาษณ, ขั้นที่ 11 
สรุปผลคะแนน ,ขั้นที่ 12 รับขอเสนอแนะจากอาจารยและ
เพื่อนในหองเรียน โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
จํานวน 5 ครั้ง 
 2.   นักศึกษาสามารถเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลไดคะแนนมากที่สุดในครั้งที่ 3 คิดเปนรอยละ 92.3 
ในครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 72.28 และไดคะแนนนอยสุดคือ
ครั้งที่ 1 คิดเปนรอยละ 55.62 ตามลําดับจะเห็นไดวาการ
เขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลในครั้งที่ 3 มีคะแนนมาก

ขึ้ น  รองลงมาคื อครั้ งที่  2  และครั้ งที่  1  ตามลําดั บ  
(เกรียงไกร  คลายกลํ่า.  2551) นอกจากน้ีอาจเปนเพราะ
กอนสงงานนักศึกษาไดปรึกษากับเพื่อนและอาจารยเพื่อ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองกอน จึงมีการสรางความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้นจากขอแนะนําของเพื่อนและอาจารย มีการลองผิด
ลองถูกจากการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหลายๆครั้ง 
จนชํานาญในที่สุด ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีขึ้น อาจจะทําไดโดยสงเสริมใหนักศึกษาไดชวยเหลือกัน ได
ฝกการทํางานแบบเปนทีม และเปดโอกาสใหมีการสอนงาน
กันระหวางกลุมเพื่อน  
 3. ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร วิ จั ย
กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
แบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ พบวานักศึกษามีความ
พึงพอใจของนักศึกษา ที่ มีตอการพัฒนาทักษะการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ พบวา  
ทุกขอมีความเห็นในระดับมาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็น
ระดับมาก 3 ขอแรกคือเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่
ดําเนินการแตละครั้งมีความเหมาะสมกับระยะเวลา (4.14) 
รองลงมานักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกกับเด็กพิเศษมากขึ้น 
 หลังจากที่เรียนรูรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม 
( 4.13) และ นักศึ กษาสามารถ นํานโยบายการศึ กษา
แบบเรียนรวมไปปฏิบัติไดจริง เม่ือจบการศึกษา (4.10) สวน
ขอที่นักศึกษามีความเห็นต่ําที่สุดคืออาจารยมีองคความรู 
อธิบายไดตรงประเด็น แนะนําชวยเหลือขอสงสัยได (3.64) 
ดังน้ันการพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็ก
พิเศษและเด็กปกติ อาจจะตองจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (กฤษณา  คิดดี.  2547) เชน การสอนแบบใช
ปญหาเปนหลัก (Problem Base Learning : PBL) การ
สอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) การสอนเพื่อให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) การ
สอนแบบรวมมือประสานใจ (Co–Operative Learning) 
การสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนตน (เอียน  สมิธ 
และอนง  วิเศษสุวรรณ.  2550) ตลอดจนการสงเสริมใหมี
การสอนแบบเปนทีมเพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณที่
หลากหลายและไมนาเบื่อ (ศรีวิไล  พลมณี.  2542) และ
เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูไปใชในหองเรียนรวมในอนาคต
 จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากระบวนการ 
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวม
เด็กพิเศษและเด็กปกติ โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน การใชแบบฝกการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคลถาผูเรียนไดรับการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอสามารถเกิด
ทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติไดอยางแทจริงแมผูเรียนน้ันจะไมเคยมีทักษะ
ในเรื่องน้ันๆมากอน นอกจากน้ียังสามารถแกปญหาตางๆที่
เกิดขึ้น มีทักษะการจัดการเรียนรูและผลการสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดดีขึ้นดวย นอกจากน้ีการใชแบบสัมภาษณยังทําให
ทราบผลเก่ียวกับความพึงพอใจในกระบวนการทําวิจัยใน
ครั้งน้ีเพื่อผลในการพัฒนาในการทําวิจัยครั้งถัดไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.   ในการวิจัยครั้ง ไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
แบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ ผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
เนนความรูความเขาใจของเด็กพิเศษ ใหนักศึกษามีความ
เขาใจ ดวยวิธีการและส่ือการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ซ่ึง
จะชวยใหการพัฒนาทักษะการตั้งโจทยวิจัยในขั้นตอไปเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.   การฝกทักษะทักษะการตั้งโจทยวิจัยครั้งน้ี ใช
วิธีการหลัก ๆ 3 วิธี คือ การใหความรู การฝกทักษะโดยใช
เครื่องมือในการวิจัย ในการนําใชน้ัน สามารถสงเสริมให
ผูเรียนเปนครูที่เขาใจเด็กพิเศษเม่ือมาเรียนรวมกับเด็กปกติ
ได 
 3.   ในการฝกฝนมีกิจกรรมกลุมเพื่อใหเพื่อนใน
กลุมสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและรวมกันทํางาน 
จากน้ันมีกิจกรรมเดี่ยวเพื่อใหนักศึกษาเห็นขอบกพรองของ
ตนเอง 
 4. เ รื่ อ งที่ จ ะ นํ ามา เ ปนกรณี ศึ กษา มีค วาม
หลากหลายนักศึกษามีความรูและสามารถปรับใชกับความ
บกพรองประเภทอ่ืนๆได 
 5.   ในการฝกฝนแตละครั้งจะมีการสะทอนกลับ
ทันที เพื่อใหนักศึกษาไดทราบคะแนนและความบกพรอง
ของตนเองเพื่อดําเนินการแกไขในครั้งถัดไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.   ควรมีการฝกกระบวนการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็ก
ปกติ ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการใชแบบฝก 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ 
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวม
เด็กพิเศษและเด็กปกติ ระหวาง( 
 3.   ควรเพิ่มระยะเวลาและจํานวนในการทําวิจัย
ใหครบหัวขอเด็กที่มีความบกพรองทั้ง 9 ประเภท เพื่อให
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สรุปผล 
 1.   ผลการศึกษาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใน
หองเรียนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
ผูเรียนไดศึกษาคนควากระบวนการในการหาความรูเพื่อให
เขาใจถึงธรรมชาติของสมองจะไดมีความคงทน ขอสําคัญคือ
จะไดพัฒนากระบวนการเรียนรูได โดยใชทฤษฎีของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) กลาวถึงการจําแนกการเรียนรู 
ระดับต่ําสุดไปถึงระดับสูงสุด ดังน้ี ความรูที่เกิดจากความจํา 
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehend) การประยุกต 
(Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห 
(Synthesis) การประเมินคา (Evaluation) 
 2.   นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปน
รอยละ 71.56 ซ่ึงมากกวาทําแบบทดสอบ กอนเรียน คิด
เปนรอยละ 32.33 นักศึกษาสามารถเขียนแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลไดคะแนนมากที่สุดในครั้งที่ 3 คิดเปนรอยละ 
92.3 ในครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 72.28 และไดคะแนนนอย
สุดคือครั้งที่ 1 คิดเปนรอยละ 55.62 ตามลําดับ 
 3.   ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนา
ทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ  
นักศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 22–23 ปคิดเปนรอยละ 
62.88 รองลงมาไดแก อายุ 20–21 ป คิดเปนรอยละ 35.51 
และอายุระหวาง 24 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.06 สวนกลุม
อายุ 18–19 ป คิดเปนรอยละ 0 นักศึกษาสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 81.44 และเปนเพศชาย รอยละ 17.55 
ตามลําดับ นักศึกษามีสถานภาพโสดทั้งหมด คิดเปนรอยละ 
100 สถานภาพทางการศึกษาของนักศึกษาสวนใหญ คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 97.93 และสําเร็จ
การศึกษา ปวช.  หรืออนุปริญญา คิดเปนรอยละ 2.06 โดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.96 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความเห็นในระดับ
มาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็นระดับมาก 3 ขอแรก คือ 
เน้ือหาสาระและกิจกรรมที่ดําเนินการแตละครั้งมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลา คาเฉล่ีย 4.14 รองลงมานักศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกกับเด็กพิเศษมากขึ้นหลังจากที่ เรียนรู
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม คาเฉล่ีย 4.13 และ
นักศึกษาสามารถนํานโยบายการศึกษาแบบเรียนรวมไป
ปฏิบัติไดจริง เม่ือจบการศึกษา คาเฉล่ีย 4.10 สวนขอที่
นักศึกษามีความเห็นต่ําที่ สุด คือ อาจารยมีองคความรู 
อธิบายไดตรงประเด็น แนะนําชวยเหลือขอสงสัยได คาเฉล่ีย 
3.64 
 
 

อภิปรายผล 
 1.   เม่ือพิจารณาการทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน พบวาคาคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังเรียน  
คิดเปนรอยละ 71.56 คาเฉล่ีย 21.47  มีคาสูงกวาคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียน คิดเปนรอยละ 32.33 คาเฉล่ีย 9.67 
ในขณะที่วัดและประเมินผลกอนเรียน พบวา นักศึกษา 
สวนใหญไดคะแนนไมถึงรอยละ 50 แสดงใหเห็นชัดเจนวา
นักศึกษาขาดความรูความเขาใจเ ก่ียวกับความหมาย 
ประเภท การดูแลเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม แตเม่ือทําการ
เรียนการสอนและฝกปฏิบัติจํานวน 5 ครั้ง ทําใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับความหมายของเด็กพิเศษ 
ความรู ความเขาใจในการจัดชั้นเรียนไดมากขึ้น ผลการ
วิเคราะหขอมูลสอดคลองกับทฤษฎีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Academic Achievement) ทิพวรรณ กมลพัฒนานันท 
(2543) ไดอ างถึง กรมวิชาการ ที่ ไหความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หรือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Academic Achievement)  วาหมายถึงคุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจาการเรียนการสอน เปน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่
เกิดจากการฝกอบรมหรือจากการสอน วิธีการที่คณะผูวิจัย
ไดใชในการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็ก
พิเศษและเด็กปกติของนักศึกษาประกอบไปดวย 12 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่  1 ศึกษากระบวนการทําวิจัยและ
เครื่องมือ ขั้นที่ 2 นัดหมายพบนักศึกษาครั้งที่ 1 และทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขั้นที่ 3 รับผลการตรวจใหคะแนน
และขอเสนอแนะจากอาจารยขั้นที่ 4 ศึกษากระบวนการ
และจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล กรณีที่ 1 ขั้นที่ 5 รับ
ผลการตรวจใหคะแนนและขอเสนอแนะจากอาจารย, ขั้นที่ 
6 ศึกษากระบวนการและจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
กรณีที่ 2, ขั้นที่ 7 รับขอเสนอแนะจากเพื่อนและอาจารย
กอนตรวจและใหคะแนน , ขั้นที่ 8 ศึกษากระบวนการและ
จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลกรณีที่ 3, ขั้นที่ 9 รับผล
การตรวจใหคะแนนและขอเสนอแนะจากอาจารย ,ขั้นที่ 10 
ทําแบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบสัมภาษณ, ขั้นที่ 11 
สรุปผลคะแนน ,ขั้นที่ 12 รับขอเสนอแนะจากอาจารยและ
เพื่อนในหองเรียน โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
จํานวน 5 ครั้ง 
 2.   นักศึกษาสามารถเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลไดคะแนนมากที่สุดในครั้งที่ 3 คิดเปนรอยละ 92.3 
ในครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 72.28 และไดคะแนนนอยสุดคือ
ครั้งที่ 1 คิดเปนรอยละ 55.62 ตามลําดับจะเห็นไดวาการ
เขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลในครั้งที่ 3 มีคะแนนมาก

ขึ้ น  รองลงมาคื อครั้ งที่  2  และครั้ งที่  1  ตามลําดั บ  
(เกรียงไกร  คลายกลํ่า.  2551) นอกจากน้ีอาจเปนเพราะ
กอนสงงานนักศึกษาไดปรึกษากับเพื่อนและอาจารยเพื่อ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองกอน จึงมีการสรางความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้นจากขอแนะนําของเพื่อนและอาจารย มีการลองผิด
ลองถูกจากการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหลายๆครั้ง 
จนชํานาญในที่สุด ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีขึ้น อาจจะทําไดโดยสงเสริมใหนักศึกษาไดชวยเหลือกัน ได
ฝกการทํางานแบบเปนทีม และเปดโอกาสใหมีการสอนงาน
กันระหวางกลุมเพื่อน  
 3. ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร วิ จั ย
กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
แบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ พบวานักศึกษามีความ
พึงพอใจของนักศึกษา ที่ มีตอการพัฒนาทักษะการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ พบวา  
ทุกขอมีความเห็นในระดับมาก ขอที่นักศึกษามีความคิดเห็น
ระดับมาก 3 ขอแรกคือเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่
ดําเนินการแตละครั้งมีความเหมาะสมกับระยะเวลา (4.14) 
รองลงมานักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกกับเด็กพิเศษมากขึ้น 
 หลังจากที่เรียนรูรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม 
( 4.13) และ นักศึ กษาสามารถ นํานโยบายการศึ กษา
แบบเรียนรวมไปปฏิบัติไดจริง เม่ือจบการศึกษา (4.10) สวน
ขอที่นักศึกษามีความเห็นต่ําที่สุดคืออาจารยมีองคความรู 
อธิบายไดตรงประเด็น แนะนําชวยเหลือขอสงสัยได (3.64) 
ดังน้ันการพัฒนาทักษะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็ก
พิเศษและเด็กปกติ อาจจะตองจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (กฤษณา  คิดดี.  2547) เชน การสอนแบบใช
ปญหาเปนหลัก (Problem Base Learning : PBL) การ
สอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) การสอนเพื่อให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) การ
สอนแบบรวมมือประสานใจ (Co–Operative Learning) 
การสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนตน (เอียน  สมิธ 
และอนง  วิเศษสุวรรณ.  2550) ตลอดจนการสงเสริมใหมี
การสอนแบบเปนทีมเพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณที่
หลากหลายและไมนาเบื่อ (ศรีวิไล  พลมณี.  2542) และ
เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูไปใชในหองเรียนรวมในอนาคต
 จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากระบวนการ 
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวม
เด็กพิเศษและเด็กปกติ โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน การใชแบบฝกการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคลถาผูเรียนไดรับการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอสามารถเกิด
ทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษ
และเด็กปกติไดอยางแทจริงแมผูเรียนน้ันจะไมเคยมีทักษะ
ในเรื่องน้ันๆมากอน นอกจากน้ียังสามารถแกปญหาตางๆที่
เกิดขึ้น มีทักษะการจัดการเรียนรูและผลการสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไดดีขึ้นดวย นอกจากน้ีการใชแบบสัมภาษณยังทําให
ทราบผลเก่ียวกับความพึงพอใจในกระบวนการทําวิจัยใน
ครั้งน้ีเพื่อผลในการพัฒนาในการทําวิจัยครั้งถัดไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.   ในการวิจัยครั้ง ไดมีการพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียน
แบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็กปกติ ผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
เนนความรูความเขาใจของเด็กพิเศษ ใหนักศึกษามีความ
เขาใจ ดวยวิธีการและส่ือการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ซ่ึง
จะชวยใหการพัฒนาทักษะการตั้งโจทยวิจัยในขั้นตอไปเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.   การฝกทักษะทักษะการตั้งโจทยวิจัยครั้งน้ี ใช
วิธีการหลัก ๆ 3 วิธี คือ การใหความรู การฝกทักษะโดยใช
เครื่องมือในการวิจัย ในการนําใชน้ัน สามารถสงเสริมให
ผูเรียนเปนครูที่เขาใจเด็กพิเศษเม่ือมาเรียนรวมกับเด็กปกติ
ได 
 3.   ในการฝกฝนมีกิจกรรมกลุมเพื่อใหเพื่อนใน
กลุมสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและรวมกันทํางาน 
จากน้ันมีกิจกรรมเดี่ยวเพื่อใหนักศึกษาเห็นขอบกพรองของ
ตนเอง 
 4. เ รื่ อ งที่ จ ะ นํ ามา เ ปนกรณี ศึ กษา มีค วาม
หลากหลายนักศึกษามีความรูและสามารถปรับใชกับความ
บกพรองประเภทอ่ืนๆได 
 5.   ในการฝกฝนแตละครั้งจะมีการสะทอนกลับ
ทันที เพื่อใหนักศึกษาไดทราบคะแนนและความบกพรอง
ของตนเองเพื่อดําเนินการแกไขในครั้งถัดไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.   ควรมีการฝกกระบวนการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวมเด็กพิเศษและเด็ก
ปกติ ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการใชแบบฝก 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ 
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในหองเรียนแบบเรียนรวม
เด็กพิเศษและเด็กปกติ ระหวาง( 
 3.   ควรเพิ่มระยะเวลาและจํานวนในการทําวิจัย
ใหครบหัวขอเด็กที่มีความบกพรองทั้ง 9 ประเภท เพื่อให
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นักศึกษาสามารถเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรู ใน
หองเรียนแบบเรียนรวมได

4. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ต อ ย อ ด เ พื่ อ ใ ห ค ร บ
กระบวนการวิจัย กลาวคือ สามารถไปสังเกตกรณีศึกษาและ
ออกแบบโจทยการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได

5.  ควรมีการทดลองทําส่ืออุปกรณการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม เพื่อทําการทดลองใชไดจริงในหองเรียนรวม

6. กระบวนการ จัดการเ รียนรู ในห อง เรี ยน
แบบเรียนรวมนําไปใชในสถานการณจริง 
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การศึกษาความคาดหวังตอคณุภาพผูเรียนและการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอด็ 

A Study on the Expected Quality of Students and Academic Administration of Roi Et 
Demonstration School in Kohkaew Sub–district, Selaphum District, Roi Et Province 
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บทคัดยอ 
 การ วิ จั ย ค รั้ ง น้ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค เ พื่ อ  ศึ กษ า                   
ความคาดหวังของผูปกครองที่ มีตอคุณภาพผูเรียนและ                
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนทั้ง ส้ิน            
142 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการ
ทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม            
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา 
 ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียน
และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา มี สุข นิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพ จิตที่ ดี               
ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ (มีสุข) มีคาเฉล่ียมากที่สุด อยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะในขอไมเสพส่ิงเสพติดและปลอดจาก
ส่ิงมอมเมาและแสวงหาผลประโยชน มีคาเฉล่ียมากสุด 
รองลงมาคือดานมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก โดยในขอมีการสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู มีคาเฉล่ียมากสุดอยูในระดับมาก 
และดานมีความรูและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคล
แหงการเรียนรู มีทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน 
(เก ง)  มีคาเฉล่ียนอยที่ สุด อยู ในระดับมาก โดยในขอ                     
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ มีความสามารถ           
ในการคาดการณและกําหนดเปาหมายได มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด อยูในระดับมาก 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to 
study the parents' expectation on the quality of 
students and academic administration at Roi Et 
Demonstration schools. The sample consisted of 
parents at Roi Et Demonstration School in the 
Kohkaew Subdistrict of Selaphum District in Roi Et 
Province. The total number of participants was 
142 parents using the Purposive Sampling Method 
(PSM). The instrument was a questionnaire, which 
was described in terms of the mean, percentage 
and standard deviation (S.D.). 
 The results of the study were as follows. 
 The parent’s expectation on the quality 
of students and academic administration at the 
Roi Et Demonstration School was overall at a high 
level. The specific areas examined were arts, 
music, sports, good health habits, physical health, 
good mental health and being drug–free 
(happiness). Most parental expectations were at 
the high level, especially in the area of living 
drug–free, free from bad influences. The pursuit of 
benefits was at the highest level followed by the 
development of the curriculum also at the high 
level. In this area, parents expect the 
administration to support an enabling 
environment to learn at the highest level.  Basic 
knowledge and skills based on the curriculum and 
learning personal skills as well as love of working 
(smart) were minimal at a high level. In the area of 
creativity and imagination was at a high level. 
 

*,**,***  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

คําสําคัญ  : ความคาดหวัง, คุณภาพผูเรียน,                    
   การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
Keywords : Expectations, Quality Learning, 
   Academic Administration of  
   Administrators 
 
บทนํา 
 การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียม               
กับนานาประเทศน้ัน ส่ิง สําคัญที่ สุดคือจะตองพัฒนา                
ดานการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การศึกษา
ร า ก ฐ า น สํ า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต                             
เปนกระบวนการพัฒนาคนให มีความรู  ความสามารถ 
ความคิดและทักษะตาง ๆ ใหเปล่ียนเปนองคความรูใหม 
สรางสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อตอบสนองตอวิถีทางการ
ดํารงชีวิตทามกลางการเปล่ียนแปลงดานสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีตาง ๆ อยางรวดเร็ว แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ . ศ .  2 5 4 5–25 59 )  ไ ด ดํ า เ นิ น การ โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง                      
การเป ล่ียนแปลงในสังคมไทย อันมีผลกระทบมาจาก                 
การพัฒนาที่กาวเขาสูยุคสมัย “โลกาภิวัตน” ที่ทําให
ขอบขายของการสืบเสาะ คนควา แสวงหา และถายทอด
ความรูและการเรียนรู เปนไปอยางกวางขวาง รวดเร็ว  
พร อ ม กั บ ก า ร ข ย า ย อ ย า ง ก ว า ง ข ว า ง ข อ ง ค ว า ม รู                      
และการเรียนรูแหงศาสตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง              
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการปรับตัว
และการเปล่ียนแปลงดานการศึกษาโดยภาพรวมใหพัฒนา
ทันกับการเปล่ียนแปลงใหมที่เกิดขึ้น โดยเนน “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิต              
ข อ ง ค น ไ ท ย  เ พื่ อ มุ ง ใ ห เ กิ ด  “ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น                       
และความอยูดีมีสุขของคนไทย” (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต.ิ  2545) 
 การบริหารงานนับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ดําเนินธุรกิจ หากองคการมีการบริหารงานที่ดียอมชวยให
องคการน้ันประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได
งายขึ้น การบริหารงานไมเพียงแตเปนหนาที่ที่ตองทําให
เสร็จส้ินไปเทาน้ัน การบริหารงานยังตองอาศัยหลักการ
บริหารงานที่ถูกตองตามขั้นตอน สังคมของมนุษยเปนสังคม
ที่มีการรวมตัวเปนกลุม หมูเหลา เปนชุมชนขนาดตาง ๆ 
ตั้งแตหมูบาน ตําบล เมือง และประเทศ จึงตองมีการ
จัดระบบระเบียบของสังคมเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรม
ดานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย เพื่อความอยูรอดสงบ
สุขและบังเกิดความกาวหนาในชุมชนเหลาน้ัน จึงเปนสาเหตุ

ใหเกิด “สถาบันสังคม” และ “การบริหาร” ขึ้นมา สถาบัน
สังคมที่จัดตั้งขึ้นไมวาจะเปนครอบครัว วัด โรงเรียน และ
องคกรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงตองอํานวยความ
สะดวกหรือบริการเพื่อประโยชนสุขของสมาชิกและความ
เจริญของสังคม โดยดําเนินภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย 
ดวยการจัดตั้ง “องคการบริหาร” ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจกรรมน้ัน ๆ ดังน้ัน สังคมกับองคการบริหารจึงเปน 
ส่ิงที่ไมอาจแยกจากกันได (นากเกสร  แกวตา.  2551) 
 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งดาน
วิชาการ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานสมรรถนะของ
ผูเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมีปจจัยในการบริหารที่
เปนตัวสนับสนุนโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ที่เปนตัว
ขับเคล่ือนที่ สําคัญของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนและประเทศ (ผองพักตร  สุดสวาท.  
2554) 
 ปจจุบันโ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด มีความจําเปนตองเรงพัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหผูปกครองเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
สงบุตรหลานเขาเรียน การที่ผูปกครองจะตัดสินใจสงบุตร
หลานเขา เรียน น้ัน ยอมคาดห วังใหบุตรหลานไดรั บ
การศึกษาที่ดีที่ สุด แตเ น่ืองจากพื้นฐานของผูปกครอง
แตกตางกัน ผูปกครองบางคนอยากใหโรงเรียนเนนการเรียน
การสอนแบบเตรียมความพรอม ในขณะที่ผูปกครองบางคน
อยากใหโรงเรียนเนนการเรียนการสอนแบบวิชาการ อาน
ออก เขียนได ทําใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ตองมีทิศทางการพัฒนาจุดเนนการจัดการศึกษา 
ซ่ึงถาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเ อ็ด  จัด
การศึกษาแบบไมมีคุณภาพ ผูปกครองก็จะไมสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนจําเปนตองเลิกกิจการไป
ในที่สุด (บุษกร  กรพิทักษ.  2546) 
 ความคาดหวังของผูปกครองถือเปนปจจัยสําคัญ
ในการเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลาน ผูปกครองจะเลือก
โรงเรียนที่สามารถสงเสริมบุตรหลานใหเปนไปตามความ
ตองการหรือความคาดหวังของตนได ดวยเหตุดังกลาว ทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงสนใจที่จะ
ศึกษา ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ผลการวิจัยครั้ง น้ีจะเปนสวนสําคัญในการนํา
ความคิด ความคาดหวัง ความตองการของผูปกครองไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
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บทคัดยอ 
 การ วิ จั ย ค รั้ ง น้ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค เ พื่ อ  ศึ กษ า                   
ความคาดหวังของผูปกครองที่ มีตอคุณภาพผูเรียนและ                
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนทั้ง ส้ิน            
142 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการ
ทดลองโดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม            
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบวา 
 ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียน
และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา มี สุข นิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพ จิตที่ ดี               
ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ (มีสุข) มีคาเฉล่ียมากที่สุด อยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะในขอไมเสพส่ิงเสพติดและปลอดจาก
ส่ิงมอมเมาและแสวงหาผลประโยชน มีคาเฉล่ียมากสุด 
รองลงมาคือดานมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูใน
ระดับมาก โดยในขอมีการสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู มีคาเฉล่ียมากสุดอยูในระดับมาก 
และดานมีความรูและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคล
แหงการเรียนรู มีทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน 
(เก ง)  มีคาเฉล่ียนอยที่ สุด อยู ในระดับมาก โดยในขอ                     
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ มีความสามารถ           
ในการคาดการณและกําหนดเปาหมายได มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด อยูในระดับมาก 
 
 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to 
study the parents' expectation on the quality of 
students and academic administration at Roi Et 
Demonstration schools. The sample consisted of 
parents at Roi Et Demonstration School in the 
Kohkaew Subdistrict of Selaphum District in Roi Et 
Province. The total number of participants was 
142 parents using the Purposive Sampling Method 
(PSM). The instrument was a questionnaire, which 
was described in terms of the mean, percentage 
and standard deviation (S.D.). 
 The results of the study were as follows. 
 The parent’s expectation on the quality 
of students and academic administration at the 
Roi Et Demonstration School was overall at a high 
level. The specific areas examined were arts, 
music, sports, good health habits, physical health, 
good mental health and being drug–free 
(happiness). Most parental expectations were at 
the high level, especially in the area of living 
drug–free, free from bad influences. The pursuit of 
benefits was at the highest level followed by the 
development of the curriculum also at the high 
level. In this area, parents expect the 
administration to support an enabling 
environment to learn at the highest level.  Basic 
knowledge and skills based on the curriculum and 
learning personal skills as well as love of working 
(smart) were minimal at a high level. In the area of 
creativity and imagination was at a high level. 
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บทนํา 
 การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียม               
กับนานาประเทศน้ัน ส่ิง สําคัญที่ สุดคือจะตองพัฒนา                
ดานการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การศึกษา
ร า ก ฐ า น สํ า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต                             
เปนกระบวนการพัฒนาคนให มีความรู  ความสามารถ 
ความคิดและทักษะตาง ๆ ใหเปล่ียนเปนองคความรูใหม 
สรางสังคมแหงการเรียนรู และเพื่อตอบสนองตอวิถีทางการ
ดํารงชีวิตทามกลางการเปล่ียนแปลงดานสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีตาง ๆ อยางรวดเร็ว แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ . ศ .  2 5 4 5–25 59 )  ไ ด ดํ า เ นิ น การ โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง                      
การเป ล่ียนแปลงในสังคมไทย อันมีผลกระทบมาจาก                 
การพัฒนาที่กาวเขาสูยุคสมัย “โลกาภิวัตน” ที่ทําให
ขอบขายของการสืบเสาะ คนควา แสวงหา และถายทอด
ความรูและการเรียนรู เปนไปอยางกวางขวาง รวดเร็ว  
พร อ ม กั บ ก า ร ข ย า ย อ ย า ง ก ว า ง ข ว า ง ข อ ง ค ว า ม รู                      
และการเรียนรูแหงศาสตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง              
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการปรับตัว
และการเปล่ียนแปลงดานการศึกษาโดยภาพรวมใหพัฒนา
ทันกับการเปล่ียนแปลงใหมที่เกิดขึ้น โดยเนน “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิต              
ข อ ง ค น ไ ท ย  เ พื่ อ มุ ง ใ ห เ กิ ด  “ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น                       
และความอยูดีมีสุขของคนไทย” (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต.ิ  2545) 
 การบริหารงานนับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ดําเนินธุรกิจ หากองคการมีการบริหารงานที่ดียอมชวยให
องคการน้ันประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได
งายขึ้น การบริหารงานไมเพียงแตเปนหนาที่ที่ตองทําให
เสร็จส้ินไปเทาน้ัน การบริหารงานยังตองอาศัยหลักการ
บริหารงานที่ถูกตองตามขั้นตอน สังคมของมนุษยเปนสังคม
ที่มีการรวมตัวเปนกลุม หมูเหลา เปนชุมชนขนาดตาง ๆ 
ตั้งแตหมูบาน ตําบล เมือง และประเทศ จึงตองมีการ
จัดระบบระเบียบของสังคมเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรม
ดานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย เพื่อความอยูรอดสงบ
สุขและบังเกิดความกาวหนาในชุมชนเหลาน้ัน จึงเปนสาเหตุ

ใหเกิด “สถาบันสังคม” และ “การบริหาร” ขึ้นมา สถาบัน
สังคมที่จัดตั้งขึ้นไมวาจะเปนครอบครัว วัด โรงเรียน และ
องคกรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงตองอํานวยความ
สะดวกหรือบริการเพื่อประโยชนสุขของสมาชิกและความ
เจริญของสังคม โดยดําเนินภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย 
ดวยการจัดตั้ง “องคการบริหาร” ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจกรรมน้ัน ๆ ดังน้ัน สังคมกับองคการบริหารจึงเปน 
ส่ิงที่ไมอาจแยกจากกันได (นากเกสร  แกวตา.  2551) 
 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งดาน
วิชาการ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานสมรรถนะของ
ผูเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยมีปจจัยในการบริหารที่
เปนตัวสนับสนุนโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ที่เปนตัว
ขับเคล่ือนที่ สําคัญของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนและประเทศ (ผองพักตร  สุดสวาท.  
2554) 
 ปจจุบันโ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด มีความจําเปนตองเรงพัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหผูปกครองเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
สงบุตรหลานเขาเรียน การที่ผูปกครองจะตัดสินใจสงบุตร
หลานเขา เรียน น้ัน ยอมคาดห วังใหบุตรหลานไดรั บ
การศึกษาที่ดีที่ สุด แตเ น่ืองจากพื้นฐานของผูปกครอง
แตกตางกัน ผูปกครองบางคนอยากใหโรงเรียนเนนการเรียน
การสอนแบบเตรียมความพรอม ในขณะที่ผูปกครองบางคน
อยากใหโรงเรียนเนนการเรียนการสอนแบบวิชาการ อาน
ออก เขียนได ทําใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ตองมีทิศทางการพัฒนาจุดเนนการจัดการศึกษา 
ซ่ึงถาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเ อ็ด  จัด
การศึกษาแบบไมมีคุณภาพ ผูปกครองก็จะไมสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนจําเปนตองเลิกกิจการไป
ในที่สุด (บุษกร  กรพิทักษ.  2546) 
 ความคาดหวังของผูปกครองถือเปนปจจัยสําคัญ
ในการเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลาน ผูปกครองจะเลือก
โรงเรียนที่สามารถสงเสริมบุตรหลานใหเปนไปตามความ
ตองการหรือความคาดหวังของตนได ดวยเหตุดังกลาว ทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงสนใจที่จะ
ศึกษา ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ผลการวิจัยครั้ง น้ีจะเปนสวนสําคัญในการนํา
ความคิด ความคาดหวัง ความตองการของผูปกครองไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

ธนกฤต พิมพพรม****



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559

Vol.10 No.2 July - December  2016

202

การบริการของสถานศึกษา อันกอใหเกิดความนิยม และ
ค ว าม ศ รั ท ธ า ขอ ง ผู ป กค ร อง ใน ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษ า                  
ของโรงเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีดําเนินการ
วิจัยตามลําดับดังน้ี 
 กลุมเปาหมาย 
 ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี               
เปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวนทั้งส้ิน 142 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึง
เปนผูปกครองนักเรียนที่มาในวันประชุมผูปกครอง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และลักษณะของแบบ 
สอบถามที่ใชเปนลักษณะของแบบสอบถามปลายปด ดังน้ี 
 1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย
มีขั้นตอนการสราง แบบสอบถาม ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งน้ี 
  1.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก
ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1.3  กําหนดประเด็นและขอบขายของคําถาม 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 
  1.4  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตัวแปร  
  1.5  นํ า แบบ สอบถ ามที่ ส ร า ง ขึ้ น ไป ใ ห
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม 

และการใชถอยคําและภาษาของแตละขอคําถาม ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
   1.5.1  ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 
   1.5.2  ด ร . จิ ต ร า ภ ร ณ   ว ง ศ คํ า จั น ท ร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
การสอน 
   1.5.3  ผศ.กานน  สมราง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร 
  1.6  นํ า แบบสอบถาม ไปปรับป รุ ง ต าม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวจัดพิมพใหอยูในรูปแบบ
สมบูรณสําหรับนําไปใชกับเปาหมายตอไป 
 2.  ลักษณะเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ ประกอบไปดวย 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ
สถานภาพของผูปกครอง ไดแก เพศ อาชีพ รายได ตอเดือน 
ระดับการศึกษา เปนแบบสอบถามใหตอบ จํานวน 4 ขอ 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับความ
คาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 3 ดาน จํานวน  
54 ขอ ประกอบดวย  
   1) ดานมีความรูและทักษะพื้นฐานตาม
หลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการจัดการ 
และรักการทํางาน (เกง) จํานวน 22 ขอ 
   2) ดานมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงค (ดี) จํานวน 21 ขอ 
   3) ดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี  และกีฬา มี สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ (มีสุข) จํานวน 
11 ขอ 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 4 ดาน จํานวน 48 ขอ 
ประกอบดวย 
   1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จํานวน 14 ขอ 
   2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
จํานวน 14 ขอ 

   3)  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จํานวน 10 ขอ 
   4)  ดานการนิเทศการศึกษา จํานวน 10 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 ดําเ นินการแจกแบบสอบถาม ในวันประชุม
ผู ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย              
ราชภัฏรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผู วิจัยไดนําขอมูลที่ ไดรับ
ทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ทั้งน้ี
ผู วิจัยไดให นํ้าหนักคะแนนของการตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดของผูปกครอง 
แตละขอดังน้ี 
  5  หมายถึง  มีความคาดหวัง มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความคาดหวัง มาก 
  3  หมายถึง  มีความคาดหวัง ปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความคาดหวัง นอย 
  1  หมายถึง  มีความคาดหวัง นอยที่สุด 
 การวิเคราะหขอมูล การตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด แตละขอดังน้ี 
  5 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ มากที่สุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ มาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ ปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ นอย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ นอยที่สุด 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ส ถิ ติ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ  ค า เ ฉ ล่ี ย  ( X )               
คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยแจก
แบบสอบถาม  142 ฉบับ ไดรับกลับคืน 142 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100.0 ขอเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ จําแนก
เปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่  1 การวิเคราะหสถานภาพทั่ วไปของ
ผูปกครอง 
 สถานภาพทั่วไปของผูปกครองซ่ึงไดจากขอมูล  
การตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 142 คน จําแนกตาม
เพศ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และรอยละ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูปกครอง 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 46 32.39 
 หญิง 96 67.61 

รวม 142 100.00 
อาชีพ   
 เกษตรกรรม 17 11.97 
 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 54 38.03 
 คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 46 32.39 
 รับจาง 17 11.97 
 อ่ืน ๆ 8 5.63 

รวม 142 100.00 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวา 5,000 บาท 8 5.63 
 5,000–10,000 บาท 27 19.01 
 10,000–20,000 บาท 48 33.80 
 20,000–30,000 บาท 33 23.24 
 มากกวา 30,000 บาท 26 18.31 

รวม 142 100.00 
ระดับการศกึษา   
 ประถมศึกษา 11 7.75 
 มัธยมศึกษา 39 27.46 
 ปริญญาตรี 54 38.03 
 ปริญญาโท 20 14.08 
 อ่ืน ๆ 18 12.68 

รวม  100.00 
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การบริการของสถานศึกษา อันกอใหเกิดความนิยม และ
ค ว าม ศ รั ท ธ า ขอ ง ผู ป กค ร อง ใน ก าร จั ด ก าร ศึ ก ษ า                  
ของโรงเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีดําเนินการ
วิจัยตามลําดับดังน้ี 
 กลุมเปาหมาย 
 ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี               
เปนผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
จํานวนทั้งส้ิน 142 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึง
เปนผูปกครองนักเรียนที่มาในวันประชุมผูปกครอง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และลักษณะของแบบ 
สอบถามที่ใชเปนลักษณะของแบบสอบถามปลายปด ดังน้ี 
 1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย
มีขั้นตอนการสราง แบบสอบถาม ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งน้ี 
  1.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก
ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1.3  กําหนดประเด็นและขอบขายของคําถาม 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 
  1.4  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตัวแปร  
  1.5  นํ า แบบ สอบถ ามที่ ส ร า ง ขึ้ น ไป ใ ห
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม 

และการใชถอยคําและภาษาของแตละขอคําถาม ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
   1.5.1  ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 
   1.5.2  ด ร . จิ ต ร า ภ ร ณ   ว ง ศ คํ า จั น ท ร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
การสอน 
   1.5.3  ผศ.กานน  สมราง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เชี่ยวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร 
  1.6  นํ า แบบสอบถาม ไปปรับป รุ ง ต าม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวจัดพิมพใหอยูในรูปแบบ
สมบูรณสําหรับนําไปใชกับเปาหมายตอไป 
 2.  ลักษณะเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ ประกอบไปดวย 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ
สถานภาพของผูปกครอง ไดแก เพศ อาชีพ รายได ตอเดือน 
ระดับการศึกษา เปนแบบสอบถามใหตอบ จํานวน 4 ขอ 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับความ
คาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 3 ดาน จํานวน  
54 ขอ ประกอบดวย  
   1) ดานมีความรูและทักษะพื้นฐานตาม
หลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการจัดการ 
และรักการทํางาน (เกง) จํานวน 22 ขอ 
   2) ดานมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงค (ดี) จํานวน 21 ขอ 
   3) ดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี  และกีฬา มี สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ (มีสุข) จํานวน 
11 ขอ 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 4 ดาน จํานวน 48 ขอ 
ประกอบดวย 
   1)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จํานวน 14 ขอ 
   2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
จํานวน 14 ขอ 

   3)  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จํานวน 10 ขอ 
   4)  ดานการนิเทศการศึกษา จํานวน 10 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 ดําเ นินการแจกแบบสอบถาม ในวันประชุม
ผู ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย              
ราชภัฏรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผู วิจัยไดนําขอมูลที่ ไดรับ
ทั้งหมดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ทั้งน้ี
ผู วิจัยไดให นํ้าหนักคะแนนของการตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดของผูปกครอง 
แตละขอดังน้ี 
  5  หมายถึง  มีความคาดหวัง มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความคาดหวัง มาก 
  3  หมายถึง  มีความคาดหวัง ปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความคาดหวัง นอย 
  1  หมายถึง  มีความคาดหวัง นอยที่สุด 
 การวิเคราะหขอมูล การตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด แตละขอดังน้ี 
  5 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ มากที่สุด 
  4 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ มาก 
  3 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ ปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ นอย 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหาร 
        วิชาการ นอยที่สุด 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ส ถิ ติ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ  ค า เ ฉ ล่ี ย  ( X )               
คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยแจก
แบบสอบถาม  142 ฉบับ ไดรับกลับคืน 142 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100.0 ขอเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ จําแนก
เปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่  1 การวิเคราะหสถานภาพทั่ วไปของ
ผูปกครอง 
 สถานภาพทั่วไปของผูปกครองซ่ึงไดจากขอมูล  
การตอบแบบสอบถามของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 142 คน จําแนกตาม
เพศ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และรอยละ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูปกครอง 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 46 32.39 
 หญิง 96 67.61 

รวม 142 100.00 
อาชีพ   
 เกษตรกรรม 17 11.97 
 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 54 38.03 
 คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 46 32.39 
 รับจาง 17 11.97 
 อ่ืน ๆ 8 5.63 

รวม 142 100.00 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวา 5,000 บาท 8 5.63 
 5,000–10,000 บาท 27 19.01 
 10,000–20,000 บาท 48 33.80 
 20,000–30,000 บาท 33 23.24 
 มากกวา 30,000 บาท 26 18.31 

รวม 142 100.00 
ระดับการศกึษา   
 ประถมศึกษา 11 7.75 
 มัธยมศึกษา 39 27.46 
 ปริญญาตรี 54 38.03 
 ปริญญาโท 20 14.08 
 อ่ืน ๆ 18 12.68 

รวม  100.00 
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 จากตาราง 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ           
เปนเพศหญิง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 67.61                
เปนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.39 มีอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากที่ สุด จํานวน 54 คน             
คิดเปนรอยละ 38.03 รองลงมามีอาชีพคาขายหรือธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.39 อาชีพอ่ืน ๆ 
นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.63 มีรายได              
ตอเดือน 10,000–20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
33.80 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท นอยที่สุด รอยละ 5.63           
มีการศึกษาอยู ในระดับอยู ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 38.03 และการศึกษาระดับ
ประถมศึกษานอยที่สุด จํานวน 11 คน รอยละ 7.75 
 ต อ น ที่  2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม ค า ด ห วั ง                      
ของผูปกครองที่ มีตอคุณภาพผูเรียนและการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 
 การวิเคราะหความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
โดยภาพรวม ผู วิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพ 
ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2 แสดงค าเฉ ล่ียและสวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน               
 ของความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
 ผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 โดยรวมและรายดาน 
 

ความคาดหวังของผูปกครอง X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1.  ดานมีความรูและทักษะ
พ้ืนฐานตามหลักสูตร  
เปนบุคคลแหงการเรียนรู มี
ทักษะในการจัดการ และรักการ
ทํางาน (เกง) 

4.23 .09 มาก 

2.  ดานมีคุณธรรมจริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค (ดี) 

4.13 .09 มาก 

3.  ดานมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดใหโทษ (มีสุข) 

4.06 .09 มาก 

รวม 4.14 .11 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบวา ความคาดหวังของผูปกครอง
ที่มีตอคุณภาพผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 
.11) เม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา ดานมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู มี
ทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) เปนดานที่
ผูปกครองมีความคาดหวังสูงสุด อยูในระดับมาก ( X =4.24, 
S.D. = .09) รองลงมาคือดานมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค (ดี) อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. 
= .09) และดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ (มีสุข) อยูในระดับมาก ( X = 
4.06, S.D. = .09) ตามลําดับ 
 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การบริหารงานวิชาการของ ผูบริหารโร งเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยภาพรวม ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเทียบ
กับเกณฑระดับคุณภาพ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
 คว า ม พึ งพ อ ใ จ ขอ ง ผู ป กค ร อ ง ที่ มี ต อ ก า ร
 บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.16 .03 มาก 

2.  ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 

4.16 .04 มาก 

3.  ดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

4.15 .03 มาก 

4.  ดานการนิเทศ
การศึกษา 

4.15 .02 มาก 

รวม 4.16 .03 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก 
( X = 4.16, S.D. = .03) เม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู เปนดานที่ผูปกครองมีความพอใจสูงสุด 
อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = .03) และ ( X = 4.16, 

S.D. = .04) รองลงมาคือดานการนิเทศการศึกษาและดาน
การ วัดและประ เ มินผลการศึ กษา อยู ในระดับมาก                          
( X = 4.15, S.D. = .02) และ( X = 4.15, S.D. = .03) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ปรากฏผล
ดังน้ี 
 1. ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม
น้ันมีความคาดหวังอยูในระดับมาก โดยดานมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู       
มีทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) เปนดานที่
ผูปกครองมีความคาดหวังสูงสุด อยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ในข อ มีค วามคิด ริ เ ริ่ มส ร า ง สร รค  มี จิ นต นาการ  มี
ความสามารถในการคาดการณและกําหนดเปาหมายไดมี
ความคาดหวังมากที่สุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานมี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (ดี) อยูใน
ระดับมาก โดยในขอมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอ
ผูอ่ืน มีความคาดหวังมากสุด อยูในระดับมาก และดานมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษ (มีสุข) อยูในระดับมาก โดยในขอไมเสพส่ิงเสพติด                    
และปลอดจากส่ิงมอมเมาและแสวงหาผลประโยชน                     
มีความคาดหวังมากสุด 
 2. ความพึงพอใจของ ผูปกครองที่ มีต อการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก ในดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เปนดานที่ผูปกครองมีความพอใจสูงสุด อยูในระดับ
มาก และรองลงมาคือดานการนิเทศการศึกษาและดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา อยูในระดับมาก          
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีประเด็น          
ที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม
น้ันมีความคาดหวังอยูในระดับมาก โดยดานมีความรูและ

ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู       
มีทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) เปนดานที่
ผูปกครองมีความคาดหวังสูงสุด อยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ในข อ มีค วามคิด ริ เ ริ่ มส ร า ง สร รค  มี จิ นต นาการ  มี
ความสามารถในการคาดการณและกําหนดเปาหมายไดมี
ความคาดหวังมากที่สุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานมี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (ดี) อยูใน
ระดับมาก โดยในขอมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอ
ผูอ่ืน มีความคาดหวังมากสุด อยูในระดับมาก และดานมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษ (มีสุข) อยูในระดับมาก โดยในขอไมเสพส่ิงเสพติด 
และปลอดจากส่ิงมอมเมาและแสวงหาผลประโยชนมีความ
คาดหวังมากสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองมองเห็นถึงส่ิง
ที่ตองการเปล่ียนแปลงและพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนตอไป และเม่ือพิจารณาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในป
การศึกษา  2557 ซ่ึ งอยู ในระดับพอใช  ประกอบกับ
การศึกษาปญหา ของโรงเรียน ทั้งดานอาคารสถานที่ ครู
และบุคลากร วัสดุ อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึง ความคาดหวังของผูปกครองในดานมี
ความรูและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการ
เรียนรู มีทักษะ ในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชํานิ  แซตั้ง 
(2547) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการศึกษาโรง เรียนเ มืองปราณบุรี  พบว า 
ผูปกครองเห็นสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาโรงเรียน
เมืองปราณบุรี ภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง  ในทุก
หมวดหมู โดยผูปกครองเห็นวาหมวดการบริหารทั่วไป
โรงเรียนทําไดดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายของโร งเรียนชัด เจน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัย ของ ประหยัด  นุชนาคา (2540) ที่ไดศึกษา
ความคาดหวัง ของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสมุทรปราการ ความคาดหวัง
ของกรรมการโรงเรียน และผูปกครองที่ มีตอการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสมุทรปราการ
ในภาพรวม  อยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับ   
สุพจน  เบญจามฤต (2542) ที่ไดศึกษาความคาดหวังของ
ผูปกครองที่ มีตอการจัดการศึกษาและแนวทางการจัด
การศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูปกครอง
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 จากตาราง 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ           
เปนเพศหญิง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 67.61                
เปนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.39 มีอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากที่ สุด จํานวน 54 คน             
คิดเปนรอยละ 38.03 รองลงมามีอาชีพคาขายหรือธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.39 อาชีพอ่ืน ๆ 
นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.63 มีรายได              
ตอเดือน 10,000–20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
33.80 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท นอยที่สุด รอยละ 5.63           
มีการศึกษาอยู ในระดับอยู ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 38.03 และการศึกษาระดับ
ประถมศึกษานอยที่สุด จํานวน 11 คน รอยละ 7.75 
 ต อ น ที่  2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม ค า ด ห วั ง                      
ของผูปกครองที่ มีตอคุณภาพผูเรียนและการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 
 การวิเคราะหความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
โดยภาพรวม ผู วิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพ 
ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2 แสดงค าเฉ ล่ียและสวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน               
 ของความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
 ผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 โดยรวมและรายดาน 
 

ความคาดหวังของผูปกครอง X  S.D. 
ระดับความ
คาดหวัง 

1.  ดานมีความรูและทักษะ
พ้ืนฐานตามหลักสูตร  
เปนบุคคลแหงการเรียนรู มี
ทักษะในการจัดการ และรักการ
ทํางาน (เกง) 

4.23 .09 มาก 

2.  ดานมีคุณธรรมจริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค (ดี) 

4.13 .09 มาก 

3.  ดานมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก
สิ่งเสพติดใหโทษ (มีสุข) 

4.06 .09 มาก 

รวม 4.14 .11 มาก 

 

 จากตาราง 2 พบวา ความคาดหวังของผูปกครอง
ที่มีตอคุณภาพผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 
.11) เม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา ดานมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู มี
ทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) เปนดานที่
ผูปกครองมีความคาดหวังสูงสุด อยูในระดับมาก ( X =4.24, 
S.D. = .09) รองลงมาคือดานมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค (ดี) อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. 
= .09) และดานมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ (มีสุข) อยูในระดับมาก ( X = 
4.06, S.D. = .09) ตามลําดับ 
 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การบริหารงานวิชาการของ ผูบริหารโร งเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยภาพรวม ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเทียบ
กับเกณฑระดับคุณภาพ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
 คว า ม พึ งพ อ ใ จ ขอ ง ผู ป กค ร อ ง ที่ มี ต อ ก า ร
 บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.16 .03 มาก 

2.  ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 

4.16 .04 มาก 

3.  ดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

4.15 .03 มาก 

4.  ดานการนิเทศ
การศึกษา 

4.15 .02 มาก 

รวม 4.16 .03 มาก 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก 
( X = 4.16, S.D. = .03) เม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู เปนดานที่ผูปกครองมีความพอใจสูงสุด 
อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = .03) และ ( X = 4.16, 

S.D. = .04) รองลงมาคือดานการนิเทศการศึกษาและดาน
การ วัดและประ เ มินผลการศึ กษา อยู ในระดับมาก                          
( X = 4.15, S.D. = .02) และ( X = 4.15, S.D. = .03) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ปรากฏผล
ดังน้ี 
 1. ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม
น้ันมีความคาดหวังอยูในระดับมาก โดยดานมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู       
มีทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) เปนดานที่
ผูปกครองมีความคาดหวังสูงสุด อยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ในข อ มีค วามคิด ริ เ ริ่ มส ร า ง สร รค  มี จิ นต นาการ  มี
ความสามารถในการคาดการณและกําหนดเปาหมายไดมี
ความคาดหวังมากที่สุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานมี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (ดี) อยูใน
ระดับมาก โดยในขอมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอ
ผูอ่ืน มีความคาดหวังมากสุด อยูในระดับมาก และดานมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษ (มีสุข) อยูในระดับมาก โดยในขอไมเสพส่ิงเสพติด                    
และปลอดจากส่ิงมอมเมาและแสวงหาผลประโยชน                     
มีความคาดหวังมากสุด 
 2. ความพึงพอใจของ ผูปกครองที่ มีต อการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก ในดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เปนดานที่ผูปกครองมีความพอใจสูงสุด อยูในระดับ
มาก และรองลงมาคือดานการนิเทศการศึกษาและดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา อยูในระดับมาก          
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีประเด็น          
ที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ
ผูเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวม
น้ันมีความคาดหวังอยูในระดับมาก โดยดานมีความรูและ

ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการเรียนรู       
มีทักษะในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) เปนดานที่
ผูปกครองมีความคาดหวังสูงสุด อยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ในข อ มีค วามคิด ริ เ ริ่ มส ร า ง สร รค  มี จิ นต นาการ  มี
ความสามารถในการคาดการณและกําหนดเปาหมายไดมี
ความคาดหวังมากที่สุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานมี
คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (ดี) อยูใน
ระดับมาก โดยในขอมีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอ
ผูอ่ืน มีความคาดหวังมากสุด อยูในระดับมาก และดานมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพ
ติดใหโทษ (มีสุข) อยูในระดับมาก โดยในขอไมเสพส่ิงเสพติด 
และปลอดจากส่ิงมอมเมาและแสวงหาผลประโยชนมีความ
คาดหวังมากสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูปกครองมองเห็นถึงส่ิง
ที่ตองการเปล่ียนแปลงและพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนตอไป และเม่ือพิจารณาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในป
การศึกษา  2557 ซ่ึ งอยู ในระดับพอใช  ประกอบกับ
การศึกษาปญหา ของโรงเรียน ทั้งดานอาคารสถานที่ ครู
และบุคลากร วัสดุ อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึง ความคาดหวังของผูปกครองในดานมี
ความรูและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร เปนบุคคลแหงการ
เรียนรู มีทักษะ ในการจัดการ และรักการทํางาน (เกง) มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชํานิ  แซตั้ง 
(2547) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและสภาพที่เปนจริง 
ของการจัดการศึกษาโรง เรียนเ มืองปราณบุรี  พบว า 
ผูปกครองเห็นสภาพที่เปนจริงของการจัดการศึกษาโรงเรียน
เมืองปราณบุรี ภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง  ในทุก
หมวดหมู โดยผูปกครองเห็นวาหมวดการบริหารทั่วไป
โรงเรียนทําไดดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายของโร งเรียนชัด เจน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัย ของ ประหยัด  นุชนาคา (2540) ที่ไดศึกษา
ความคาดหวัง ของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสมุทรปราการ ความคาดหวัง
ของกรรมการโรงเรียน และผูปกครองที่ มีตอการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดสมุทรปราการ
ในภาพรวม  อยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับ   
สุพจน  เบญจามฤต (2542) ที่ไดศึกษาความคาดหวังของ
ผูปกครองที่ มีตอการจัดการศึกษาและแนวทางการจัด
การศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูปกครอง
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย                
มีความคาดหวังอยู ในระดับมาก และผลการวิจัยของ                  
ณัฐณิชา  นพคุณขจร (2545) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน  
ของโรงเรียนบานสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พบวา 
ผูปกครองนักเรียน มีความคาดหวังตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวม อยู ในระดับสูง                 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏวาผูปกครองนักเรียน     
มีความคาดหวังในระดับสูงทั้ง 2 ดาน คือ ทั้งดานคุณภาพ
นักเรียนและดานคณุภาพการจัดการบริหาร 
 2. ความพึงพอใจของ ผูปกครองที่ มีต อการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก ในดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เปนดานที่ผูปกครองมีความพอใจสูงสุด อยูในระดับ
มาก และรองลงมาคือดานการนิเทศการศึกษาและดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา อยู ในระดับมาก ที่ผลเปน
เชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูปกครองมองเห็นการเปล่ียนแปลง
ไปในทางที่ดีของโรงเรียนสาธิต มีการจัดการเรียนการสอนที่
ดี มีส่ืออุปกรณการเรียนการสอนที่ครบครัน มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ผูปกครองจึงมีความพอใจในระดับมากซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของ พิกุล  ชาวชายโขง (2553)  ได
ศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
เทิดชัย  ไสยลักษณ (2555) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครู
ตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา ครูใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  
เขต 2 มีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน โดยรวมอยูระดับมาก สอดคลองกับ สุกัญญา       
เชื้ออินทร (2558) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบวา  
ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ห วยแถลงพิ ทยาคม สํ า นักง านเ ขตพื้ นที่ การ ศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 จากผลการ วิ จัยที่ พบว าความคาดห วั งของ
ผูปกครองในดานตาง ๆ ผูปกครองมีความคาดหวังอยูใน
ระดับมากทุกดาน โรงเรียนควรเรงพัฒนาจุดเดนของ
โรงเรียน เพื่อใชในการประชาสัมพันธคุณภาพของโรงเรียน
เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาคุณภาพ
ดานวิชาการและรักษาคุณภาพในดานอ่ืน ๆ ควบคูไปดวย
นาจะเพิ่มความเชื่อม่ันของผูปกครองและชุมชนไดสูงขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 เพื่อใหงานวิจัยเก่ียวกับความคาดหวังตอคุณภาพ
ผูเรียนและความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ได
แพรหลายออกไป และเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยคราวตอไป ดังน้ี 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนดานความรู ดานคุณธรรม และดานลักษณะนิสัย 
 2. ควรศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียน ในดานการเลือกอาชีพและแผนการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้น 
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย                
มีความคาดหวังอยู ในระดับมาก และผลการวิจัยของ                  
ณัฐณิชา  นพคุณขจร (2545) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน  
ของโรงเรียนบานสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พบวา 
ผูปกครองนักเรียน มีความคาดหวังตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวม อยู ในระดับสูง                 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏวาผูปกครองนักเรียน     
มีความคาดหวังในระดับสูงทั้ง 2 ดาน คือ ทั้งดานคุณภาพ
นักเรียนและดานคุณภาพการจัดการบริหาร 
 2. ความพึงพอใจของ ผูปกครองที่ มีต อการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด โดยรวมน้ันอยูในระดับมาก ในดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เปนดานที่ผูปกครองมีความพอใจสูงสุด อยูในระดับ
มาก และรองลงมาคือดานการนิเทศการศึกษาและดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษา อยู ในระดับมาก ที่ผลเปน
เชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูปกครองมองเห็นการเปล่ียนแปลง
ไปในทางที่ดีของโรงเรียนสาธิต มีการจัดการเรียนการสอนที่
ดี มีส่ืออุปกรณการเรียนการสอนที่ครบครัน มีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ผูปกครองจึงมีความพอใจในระดับมากซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของ พิกุล  ชาวชายโขง (2553)  ได
ศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 
เทิดชัย  ไสยลักษณ (2555) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครู
ตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา ครูใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  
เขต 2 มีความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน โดยรวมอยูระดับมาก สอดคลองกับ สุกัญญา       
เชื้ออินทร (2558) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบวา  
ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ห วยแถลงพิ ทยาคม สํ า นักง านเ ขตพื้ นที่ การ ศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 31 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 จากผลการ วิ จัยที่ พบว าความคาดห วั งของ
ผูปกครองในดานตาง ๆ ผูปกครองมีความคาดหวังอยูใน
ระดับมากทุกดาน โรงเรียนควรเรงพัฒนาจุดเดนของ
โรงเรียน เพื่อใชในการประชาสัมพันธคุณภาพของโรงเรียน
เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาคุณภาพ
ดานวิชาการและรักษาคุณภาพในดานอ่ืน ๆ ควบคูไปดวย
นาจะเพิ่มความเชื่อม่ันของผูปกครองและชุมชนไดสูงขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 เพื่อใหงานวิจัยเก่ียวกับความคาดหวังตอคุณภาพ
ผูเรียนและความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ได
แพรหลายออกไป และเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยคราวตอไป ดังน้ี 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนดานความรู ดานคุณธรรม และดานลักษณะนิสัย 
 2. ควรศึกษาความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอ
คุณภาพผูเรียน ในดานการเลือกอาชีพและแผนการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้น 
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพือ่ลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

 
 เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือในการเขียนบทความวิชาการสําหรับผูที่มีความประสงคในการสง
บทความเขารวมตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยจะกําหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพ
บทความ ซึ่งจะใชในการจัดทําวารสารฯ ในแบบรูปเลม  ดังน้ัน เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและเพื่อใหการจัดทํา
เอกสารเปนไปอยางรวดเร็ว ผูสงบทความควรพิมพบทความตามรูปแบบและแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 
 1.1  วัตถุประสงค  เพื่อใหคณาจารย  นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ไดเผยแพร
ความรู  ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ และเพ่ือ
สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 
2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด 
 2.2  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน
ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ  โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่เปน
ผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทางวิจัยอยางตอเน่ือง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไข เพิ่มเติม หรือพิมพตนฉบับ
ใหมแลวแตกรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความที่สงมาตีพิมพ 
 2.5  การยอมรับเรื่องที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบใน
เน้ือหา หรือความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพิมพทุกเรื่อง 

3.  รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
 3.1  การเตรียมตนฉบับ  มีรายละเอียดดังน้ี 
  1)  ขนาดของตนฉบับ  พิมพหนาเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼   11¾ น้ิว = 21   29.7 
ซม.) เวนระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบน 3.8 เซนติเมตร  ดานลาง ขวามือ และซายมือ 2.5 เซนติเมตร   
  2)  ตําแหนงของแทบหยุด ต้ังคาเริ่มตนที่ 1.25 เซนติเมตร และต้ังเพิ่มข้ึนที่ละ 0.5 เซนติเมตร 
 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร 
รวมทั้งการจัดวางตําแหนง ดังน้ี 
  1)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษขวา 
  2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ตําแหนงชิดขอบกระดาษขวา 
  3)  ชื่อผูเขียน*  เวน 1 บรรทัด ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษขวา
ใตช่ือเรื่อง 
  4)  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา/ผูวิจัยรวม**  ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ชิดขอบกระดาษขวา 
ใตช่ือผูเขียน/ผูวิจัยคนที่ 1 ตามลําดับ 
  5)  หัวขอใหญในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรธรรมหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย กอนข้ึน
หัวขอตอไป เวน 1 บรรทัด จัดพิมพเปน 2 คอลัมน โดยที่ความกวางของแตละคอลัมน ต้ังที่ 7.6 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางคอลัมน 0.8 เซนติเมตร และจัดยอหนาเปนแบบกระจายแบบไทย 
  6)  หัวขอยอย เวนระยะหางตามลําลับของแทบหยุด  
  7)  การอางอิงในเน้ือหา ใหจัดพิมพดังน้ี 
   7.1)  ........./ช่ือ//สกุล/(พ.ศ.:/หนาที่)/.............  
    ภาษาอังกฤษ ../นามสกุล,/อักษรตัวแรกของช่ือตน.อักษรตัวแรกของช่ือกลาง./(ค.ศ.:/หนาที่)/.. 
   7.2)  ......... (ช่ือ//สกุล./พ.ศ.:/หนาที่).............กรณีภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ ../(นามสกุล,/อักษรตัวแรกของช่ือตน.อักษรตัวแรกของช่ือกลาง./ค.ศ.:/หนาที่)/... 
  8)  ทายกระดาษ  จัดพิมพแบบ 1 คอลัมน ประกอบดวย 
   *นักศึกษาหลักสูตร...  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 
   **ตําแหนงทางวิชาการประจํา/พิเศษ สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 
 3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา 
 
4.  การเรียงลําดับเน้ือหาตนฉบับ 
 เน้ือหา ภาษาไทยที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษ  ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากที่สุด (ในกรณีคําศัพท
ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะที่แปลไมไดหรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทได) และควรใชภาษาที่ผูอาน
เขาใจงาย  ชัดเจน  หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลําดับดังน้ี 
 4.1  ชื่อเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร  ช่ือเรื่องตองมทีั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 
 4.2  ชื่อผูเขียน  เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี 
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพือ่ลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

 
 เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเปนคูมือในการเขียนบทความวิชาการสําหรับผูที่มีความประสงคในการสง
บทความเขารวมตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยจะกําหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพ
บทความ ซึ่งจะใชในการจัดทําวารสารฯ ในแบบรูปเลม  ดังน้ัน เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและเพื่อใหการจัดทํา
เอกสารเปนไปอยางรวดเร็ว ผูสงบทความควรพิมพบทความตามรูปแบบและแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 
 1.1  วัตถุประสงค  เพื่อใหคณาจารย  นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ไดเผยแพร
ความรู  ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ และเพื่อ
สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร 
และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 
2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด 
 2.2  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน
ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ  โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่เปน
ผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทางวิจัยอยางตอเน่ือง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไข เพ่ิมเติม หรือพิมพตนฉบับ
ใหมแลวแตกรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความที่สงมาตีพิมพ 
 2.5  การยอมรับเรื่องที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบใน
เน้ือหา หรือความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพิมพทุกเรื่อง 

3.  รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
 3.1  การเตรียมตนฉบับ  มีรายละเอียดดังน้ี 
  1)  ขนาดของตนฉบับ  พิมพหนาเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 (8¼   11¾ น้ิว = 21   29.7 
ซม.) เวนระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบน 3.8 เซนติเมตร  ดานลาง ขวามือ และซายมือ 2.5 เซนติเมตร   
  2)  ตําแหนงของแทบหยุด ต้ังคาเริ่มตนที่ 1.25 เซนติเมตร และต้ังเพิ่มข้ึนที่ละ 0.5 เซนติเมตร 
 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร 
รวมทั้งการจัดวางตําแหนง ดังน้ี 
  1)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษขวา 
  2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ตําแหนงชิดขอบกระดาษขวา 
  3)  ชื่อผูเขียน*  เวน 1 บรรทัด ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษขวา
ใตช่ือเรื่อง 
  4)  ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา/ผูวิจัยรวม**  ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรหนาแบบเอียง ชิดขอบกระดาษขวา 
ใตช่ือผูเขียน/ผูวิจัยคนที่ 1 ตามลําดับ 
  5)  หัวขอใหญในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรธรรมหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย กอนข้ึน
หัวขอตอไป เวน 1 บรรทัด จัดพิมพเปน 2 คอลัมน โดยที่ความกวางของแตละคอลัมน ต้ังที่ 7.6 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางคอลัมน 0.8 เซนติเมตร และจัดยอหนาเปนแบบกระจายแบบไทย 
  6)  หัวขอยอย เวนระยะหางตามลําลับของแทบหยุด  
  7)  การอางอิงในเน้ือหา ใหจัดพิมพดังน้ี 
   7.1)  ........./ช่ือ//สกุล/(พ.ศ.:/หนาที่)/.............  
    ภาษาอังกฤษ ../นามสกุล,/อักษรตัวแรกของช่ือตน.อักษรตัวแรกของช่ือกลาง./(ค.ศ.:/หนาที่)/.. 
   7.2)  ......... (ช่ือ//สกุล./พ.ศ.:/หนาที่).............กรณีภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ ../(นามสกุล,/อักษรตัวแรกของช่ือตน.อักษรตัวแรกของช่ือกลาง./ค.ศ.:/หนาที่)/... 
  8)  ทายกระดาษ  จัดพิมพแบบ 1 คอลัมน ประกอบดวย 
   *นักศึกษาหลักสูตร...  สาขาวิชา..  สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 
   **ตําแหนงทางวิชาการประจํา/พิเศษ สถาบันการศึกษา...   ขนาด 12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบ
เอียง  ตําแหนงชิดขอบกระดาษซาย 
 3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา 
 
4.  การเรียงลําดับเน้ือหาตนฉบับ 
 เน้ือหา ภาษาไทยที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษ  ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากที่สุด (ในกรณีคําศัพท
ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะที่แปลไมไดหรือแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทับศัพทได) และควรใชภาษาที่ผูอาน
เขาใจงาย  ชัดเจน  หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลําดับดังน้ี 
 4.1  ชื่อเรื่อง  ควรสั้นและกะทัดรัด  ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร  ช่ือเรื่องตองมทีั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 
 4.2  ชื่อผูเขียน  เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี 
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 4.3  บทคัดยอ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง อาน
แลวเขาใจงายความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)  ซึ่งแปลจากบทคัดยอภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษตองมีเน้ือหาตรงกัน ใชอักษรตัวตรง 
จะใชตัวเอนเฉพาะคําศัพทวิทยาศาสตร 
 4.4  คําสําคัญ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน 3 คํา โดยใหคําสําคัญภาษาอังกฤษตรงกบั
คําสําคัญภาษาไทย 
 4.5  บทนํา  เปนสวนของเน้ือหาที่บอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัยและควรอางอิง
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของประกอบดวย 
 4.6  วัตถุประสงค  ใชช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
 4.7  วิธกีารดําเนินงานวิจัย  ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย  โดยมีหัวขอดังน้ี 
  1)  ประชากรและกลุมตัวอยาง กลาวถึงกลุมประชากร วิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง  
แหลงที่มาของขอมูล   
  2)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4)  การวิเคราะหขอมูล 
 4.8  สรุปผล  สรุปผลที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ  แผนภาพประกอบการ
อธิบาย  ทั้งน้ีถาแสดงดวยตาราง  ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบ  ตารางดานซายและขวา  หัวตารางแบบ
ธรรมดาไมมีสี  ตารางควรมีเฉพาะที่จําเปน  ไมควรมีเกิน 5 ตาราง  สําหรบัรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพ ขาว
ดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได 
 4.9  อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไมเพียงไร  และควรอาง
ทฤษฏีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบ  เพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคาน
ทฤษฏีที่มีอยูเดิม 
 4.10  ขอเสนอแนะ   
  1)  ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
  2)  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 4.11  รายการอางอิง  เปนการอางอิงเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางอิงภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศหากผูเขียน
มีมากกวา 3 คน ใหใสช่ือคนแรกแลวตามดวย และคณะหรือ and others 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขยีนรายการอางอิง 
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แหลงที่มา : URL:http:// 

การอางองิภาษาอังกฤษใชเชนเดียวกับภาษาไทย 
 
5.  การสงบทความ  
 5.1  กําหนดการรบับทความ  สามารถสงบทความถึงกองบรรณาธิการ ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 5.2  วิธีการสงบทความ ผูเสนอจัดสงบทความตนฉบับ และแบบเสนอบทความ 1 ชุด จัดสงเอกสารถึง  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12  ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 45120  
พรอมสงไฟลตนฉบบัและไฟลแบบเสนอบทความ โดยบันทึกลงแผนซีดี หรือจัดสงทางอเีมลมาที่ rerujournal@ 
gmail.com 
 
6. ติดตอสอบถามขอมูล 
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://rerujournal.reru.ac.th หรือติดตอสอบถามขอมลูไดที่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120  
เบอรโทรศัพท 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ตอ 1026, 1027  
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 4.3  บทคัดยอ  เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง อาน
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 4.7  วิธกีารดําเนินงานวิจัย  ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย  โดยมีหัวขอดังน้ี 
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  3)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4)  การวิเคราะหขอมูล 
 4.8  สรุปผล  สรุปผลที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ  แผนภาพประกอบการ
อธิบาย  ทั้งน้ีถาแสดงดวยตาราง  ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบ  ตารางดานซายและขวา  หัวตารางแบบ
ธรรมดาไมมีสี  ตารางควรมีเฉพาะที่จําเปน  ไมควรมีเกิน 5 ตาราง  สําหรับรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพ ขาว
ดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได 
 4.9  อภิปรายผล  การอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไมเพียงไร  และควรอาง
ทฤษฏีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบ  เพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคาน
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 4.10  ขอเสนอแนะ   
  1)  ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
  2)  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 4.11  รายการอางอิง  เปนการอางอิงเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางอิงภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาตางประเทศหากผูเขียน
มีมากกวา 3 คน ใหใสช่ือคนแรกแลวตามดวย และคณะหรือ and others 
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ช่ือเรือ่งภาษาไทย(TH SarabunPSK 18 หนา) 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ(TH SarabunPSK 16 หนา) 

 
ชื่อ สกุล * 

ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษา ** 
ชื่อ สกุล อาจารยที่ปรึกษา *** 

 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK 14 หนา) 
 เริ่มเน้ือหาบทคัดยอ................................... 
 
ABSTRACT  
 เริ่มเน้ือหา................................... 
  
คําสําคัญ  : ....ภาษาไทย 3 คํา 
Keywords : …..ภาษาอังกฤษ 3 คํา 
 
บทนํา 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 
วัตถุประสงค 
 1. เน้ือหา........... 
 2. เน้ือหา............ 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
   1.1  เน้ือหา............  
 2. กลุมตัวอยาง  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
   1. เน้ือหา............  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
   1. เน้ือหา............   
 การวิเคราะหขอมูล 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
   1. เน้ือหา............   
สรุปผล 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 1. เน้ือหา........... 
   1.1  เน้ือหา............ 
อภิปรายผล 
 เริ่มเน้ือหา................................... 
 1. เน้ือหา........... 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. เน้ือหา........... 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
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  2.1  เน้ือหา............  

 
รายการอางอิง 
หนังสือ     ชื่อ นามสกุลผูเขียน. (ปที่พิมพ). ช่ือหนังสือ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
วารสาร    ชื่อ นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร,ปที่พิมพ(ฉบับที่พิมพ),เลขหนาที่อางอิง. 
วิทยานิพนธ    ชื่อ นามสกุลผูเขียน. (ปที่พิมพ). ช่ือวิทยานิพนธ. เมืองที่พิมพ: สถาบันศึกษา. 
รายงานการประชุม  ชื่อ นามสกุลผูเขียน. (ปที่พิมพ). ช่ือเอกสารรวมเร่ืองที่ไดจากรายงานการประชุม. วันเดือนปที่จัด. 

สถานที่จัด: สํานักพิมพ.  เลขหนา. 
ส่ืออินเตอรเนต็    ชื่อ นามสกุลผูเผยแพร. (ป เดือน วันที่อางอิง). ช่ือเร่ือง. จํานวนหนา. แหลงที่มา: URL:http:// 
* นักศึกษาหลักสูตร.........    สาขาวิชา......  มหาวิทยาลยั.....  
** ตําแหนงทางวิชาการประจํา/พิเศษ มหาวทิยาลัย....... 
*** ตําแหนงทางวิชาการประจํา/พิเศษ มหาวิทยาลัย....... 

2.5 ซม. 
2.5 ซม. 

0.8 ซม. 

7.6 ซม. 

ขนาดอักษร 12 เอียง 

2.5 ซม. 

Tab 1.25   1.75    2.25   2.75    ขนาดอักษร 12 เอียง 

3.5 ซม. 
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