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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
บทความบทความวิจัยของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ
เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำปี 2560 (กันยายน-ธันวาคม) เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จ�ำนวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ได้ด�ำเนินงานมา
เป็นปีที่ 11 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ซึ่งวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
กองบรรณาธิการวารสารได้ด�ำเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยร�ำไพพรรณีไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจ�ำทุก 4 เดือน  
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการจัดท�ำวารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่  3  ประจ�ำปี 2560 (กันยายน-ธันวาคม) จะสามารถตอบสนอง
ความสนใจของผู้อ่านทุก ท่านได้เ ป็นอย่างดี และหากท่ านผู ้ สนใจต้ อ งการส่ งบทความวิจัย ตี พิม พ์ในวารสารวิ จัย
ร�ำไพพรรณี สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร ซึ่งจะได้ด�ำเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อน�ำไปสู่การเผยแพร่
ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ
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กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา
The Mechanisms in Managing Non-Traditional Security Issues Along
Thai – Cambodian Border on Eastern Region
ชูวงศ์ อุบาลี
หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี
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โครงการวิจัย เรื่อง กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ และมาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ
จากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย – กัมพูชา ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการจัดเวทีระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้การจัดแยกประเภท และท�ำการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ต่างๆ และการตีความข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า
1) ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วคือ
การใช้กลไกการเจรจา กลไกทางการเมือง และกลไกด้านการบริหารจัดการงบประมาณ กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ
กลไกการประเมินผลแผนการปฏิบัติงานตามหลักการมีส่วนร่วม กลไกการควบคุมปัญหาแรงงาน กลไกการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่วยงานระดับท้องถิ่นระหว่างประเทศ และกลไกการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก ส�ำหรับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไก
ในการจัดการผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น คือ กลไกการจัดการความขัดแย้ง และกลไกการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ กลไกการสนับสนุนประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ กลไกการพัฒนา
ของผูน้ ำ� ท้องถิน่ ส�ำหรับรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิน่ กลไกการจัดการตามแผนปฏิบตั งิ านด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
และกลไกการควบคุมแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรภาคธุรกิจ
2) มาตรการการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของกลไกในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ คือ
(1) มาตรการการเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรอง (2) มาตรการจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) มาตรการปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำ  (4) มาตรการส�ำรวจความต้องการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (5) มาตรการประเมินผลลัพธ์ของแผนงานด้านเศรษฐกิจ
(6) มาตรการการส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน (7) มาตรการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้อง
กับบริบทชุมชน (8) มาตรการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (9) มาตรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (10) มาตรการการจัดกิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ (11) มาตรการอ�ำนวยการ การประสานการปฏิบัติในพื้นที่
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The research on the mechanisms in managing non-traditional security issues along Thai – Cambodian border
on the eastern region aimed to study the efficiency of the existing mechanisms in administrating problems and the
measurements to increase the potential of the existing mechanisms in managing the impact from non-traditional
security issues of the local governments along Thai – Cambodian border. The researcher employed qualitative
research in gathering data by studying documents, in-depth interviewing, observing, and organizing a brainstorming
forum. Data analysis utilized classification and analysis to link to several phenomena and data interpretation.
The results found that:
1) The participatory efficiency of the existing mechanisms in administrating the impact of new security
problems, which had already occurred, was the usage of negotiation mechanism, political mechanism, and budget
administration mechanism, mechanism under the economic objective plan, mechanism in assessing the result of the
objective plan according to participatory principle, labor problem control mechanism, information exchange meeting
of the local state organization mechanism, and mechanism to support the mission of the major state agencies.
The participatory efficiency of the likely-to-happened mechanism was conflict management mechanism and informal
relationship development mechanism, mechanism under the economic objective plan, mechanism to support people
in economic system development activities, development mechanism of local Administrators to support the local
economic system development, management mechanism in accordance with social and natural resource objective
plans, and labor control.
2) The measurement to increase the participatory potential of the mechanism in managing the impact
from non-traditional security issues was (1) mechanism to increase negotiation skill, (2) mechanism to organize the
effective administration, (3) measurement to decrease annual expenditure budget, (4) measurement to survey the
need for economic development, (5) measurement to assess the result of economic plan, (6) measurement to
promote economic activities to people, (7) measurement to specify directions to develop local areas that was
consistent with the local content, (8) measurement to make a cooperation agreement, (9) measurement to initiate
participatory process, (10) Measurement to manage international relations activities and (11) facilitation measurement
for duty cooperation in local areas.
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ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศของประชาคม
อาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2558 การเป็นหนึ่งในประเทศของประชาคม
อาเซียนในครั้งนี้ได้ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยต้องเปิดเสรีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้า
และบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมอื และหากพิจารณาในแง่ของทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ของไทย
ที่เอื้อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในอาเซียน เนื่องจาก
ประเทศไทยมี แ นวพรมแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นถึ ง
4 ประเทศ ประกอบด้ ว ย พม่ า ลาว กั ม พู ช า และมาเลเซี ย
ท�ำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
ในบริเวณแนวพืน้ ทีช่ ายแดนที่ อาทิ ปัญหาการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ
ของกลุ่มคน ปัญหาการเคลื่อนย้ายทุน แรงงานทางเศรษฐกิจ
ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและ
การก่อการร้าย ปัญหาบ่อนพนัน การจัดการสาธารณภัยระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ เป็นต้น (สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยแห่งประเทศไทย,
2545)
สถานการณ์ภยั คุกคามในพืน้ ทีช่ ายแดนแต่เดิมเป็นภัยคุกคาม
ทางด้านการทหาร โดยเฉพาะการสู้รบในพื้นที่ชายแดน ขณะที่
ปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและกระแสภูมิภาค
ส่งผลให้สถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนได้เปลี่ยนรูปแบบ
และมี ลัก ษณะผสมผสานระหว่างภัยความมั่น คงทางการทหาร
และภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน รวมทั้งมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ภัยความมัน่ คงในรูปแบบใหม่นหี้ มายถึง
การให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของความสงบสุขภายในประเทศ เกีย่ วกับ
ความแน่นอนในชีวติ และเศรษฐกิจของพลเมือง ประชาชนพลเมือง
รู ้ สึ ก มี ค วามปลอดภั ย มี ค วามหวั ง และความไว้ ว างใจในอนาคต
และยังไว้วางใจได้ว่า แม้ความผันผวนหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นมารัฐ
จะสามารถบริ ห ารจัด การได้ ดังนั้น ความมั่น คงในรูป แบบใหม่
จึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในรัฐ
โดยตรง (วิ ท ยาลั ย ป้องกัน ราชอาณาจัก ร, 2552-2553: 3-4)
และหากจะแบ่งระดับของปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้
ในประเทศไทยอาจแบ่งตามระดับพื้นที่ที่มีแนวโน้มต่อการเกิดขึ้น
ของปัญหามากทีส่ ดุ คือ พืน้ ทีช่ ายแดน เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีด่ งั กล่าว
มีปัจจัยที่หลากหลาย สามารถส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคง
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ
จากผลการศึกษาของชูวงศ์ อุบาลี (2559: บทคัดย่อ)
พบว่าปัจจุบันสถานการณ์ของปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น โดยใช้
พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเป็นกรณีศึกษา พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ชายแดนมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ปัญหาการขาด
เสถียรภาพการปกครองในระดับท้องถิน่ ปัญหาด้านการจัดเก็บภาษี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการว่างงานของประชาชน
ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลักษณะที่สอง เป็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหา
กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพื้นที่
ปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอของประชาชน ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ปัญหาการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปัญหา
การขาดจิ ต ส� ำ นึ ก สาธารณะของประชาชน ปั ญ หาเหล่ า นี้
ถื อ เป็ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศติ ด กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการก้าวสู่การเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นปัญหาที่สังคมไทย
ควรให้ความส�ำคัญเนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็นปราการด่านแรก
และหากมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การปั ญ หาที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาจส่ ง ผลให้ ป ั ญ หาเกิ ด การขยายวงกว้ า งได้ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายแดนภายใต้ น โยบายของรั ฐ บาล
พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ข้อที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับ
การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่ น คงทางทะเล การแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมข้ า มชาติ
การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันในอาเซียน บทบาทหน้าที่
ในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงชายแดนที่ผ่านมาได้มีนโยบาย
ในระดับชาติทไี่ ด้วางกรอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดน
โดยพยายามเพิม่ บทบาทให้ทอ้ งถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
ปั ญ หาด้ ว ยตนเองมากขึ้ น เนื่ อ งจากกลไกรั ฐ ที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อปัญหา ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การขาดแคลนก�ำลัง
เจ้าหน้าที่ การขาดแคลนงบประมาณ การมีพลวัตรของปัญหา
ในระยะยาวจ� ำ เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาและเพิ่ ม บทบาทของประชาชน
ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหากันเองมากขึ้น (ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549: 1) ปัจจุบันพบว่าบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นศูนย์กลางการจัดการปัญหา
ทุกระดับและทุกประเภท ทุกหน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง
กรม ต่างคาดหวังที่จะพึ่งพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่
เป็นเจ้าของพื้นที่ ที่จะช่วยจัดการปัญหาในความรับผิดชอบของตน
และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็คงไม่สามารถปฏิเสธบทบาท
หน้าที่ในการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้ เนื่องจาก
หากพิจารณาในแง่ที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จึงจ�ำเป็นต้องปรับบทบาทการเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจั ด การปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ โ ดยตรง ขณะที่
ในปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เองได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ

รำไ
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ผู ้ วิ จั ย จะใช้ วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพจะใช้ ก ารเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการศึ ก ษาเอกสาร การสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก
การสังเกตการณ์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกล
ทีม่ อี ยูใ่ นการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
และศึกษามาตรการการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของกลไกล
ทีม่ อี ยูใ่ นการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
ในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จะใช้ ก ารจั ด แยกประเภท และท� ำ การวิ เ คราะห์ เชื่ อ มโยงกั บ
ปรากฏการณ์ต่างๆ และการตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์

รำไ

1) ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกที่มีอยู่ในการ
จัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว่า
1.1) ประสิ ท ธิ ภ าพการมี ส ่ ว นร่ ว มของกลไกที่ มี อ ยู ่
ในการจั ด การผลกระทบจากปั ญ หาความมั่ น คงที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
ประกอบด้วย
1.1.1) ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง
แบ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และปัญหา
การขาดเสถียรภาพทางการบริหารการปกครอง กรณีปัญหาเรื่อง
ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน มีกลไกการจัดการปัญหา
คือ การใช้กลไกการเจรจา การพูดคุยด้วยการใช้ความสัมพันธ์
เชิ ง เครื อ ญาติ ส� ำ หรั บ กรณี ป ั ญ หาเรื่ อ งการขาดเสถี ย รภาพ
ทางการบริ ห ารการปกครอง ใช้ ก ลไกทางการเมื อ งเป็ น กลไก
ในการจัดการปัญหา ด้วยกลไกทางการเมืองผ่านระบบการเลือกตั้ง
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการบริหาร
การปกครอง กล่าวคือ หากฝ่ายบริหารที่เข้ามาท�ำหน้าที่บริหาร
การปกครองในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการเข้ามา
ท�ำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถก็ จ ะท� ำ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ กิ ด ความไว้ ว างใจ
และก็จะให้โอกาสในการกลับเข้ามาท�ำงานต่อ ขณะทีก่ ลไกด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณในแต่ละปีให้สามารถใช้จ่ายให้เพียงพอ
การด�ำเนินการจึงใช้งบประมาณเป็นตัวตัง้ แผนงานต่าง ๆ จึงเป็นการ
ด�ำเนินงานภายใต้งบประมาณที่มี โดยจัดล�ำดับการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ
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จัดการกับปัญหาบางปัญหาโดยที่ตนไม่ได้มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรง
แต่เป็นการปฏิบัติที่ค�ำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็นหลัก และจาก
นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อที่ 2 การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนที่รัฐบาล
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ป ระชาคมการเมื อ ง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้ า งความมั่ น คงทางทะเล การแก้ ไขปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ก ารทางทหารร่ ว มกั น
ในอาเซียน เนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเราจะพบว่า
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีการก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ในการจัดการความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ดีอ�ำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านความมั่นคงกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภารกิจที่ทับซ้อนกัน
ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดการปัญหาความมัน่ คงรูปแบบใหม่รว่ มกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการที่จะ
ศึ ก ษากลไกการมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดน
ภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา หลังจากที่ได้มีการเปิดประชาคม
อาเซียนว่ากลไกทีม่ อี ยูข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อการจัดการ
ปัญหาเป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ รวมทัง้ ศึกษามาตรการในการเพิม่
ประสิทธิภาพของกลไกทีม่ อี ยูข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
จัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อน�ำไปสู่น�ำเสนอนโยบาย
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชายแดนไทย – กัมพูชาในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน

มห
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1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกที่มีอยู่
ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2) เพือ่ ศึกษามาตรการการเพิม่ ศักยภาพการมีสว่ นร่วมของ
กลไกทีม่ อี ยูใ่ นการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชายแดนไทย – กัมพูชา เขตจังหวัด
ภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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1.2.2) ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
มี ก ลไกในการจั ด การปั ญหาใน 3 ลั ก ษณะ คื อ กลไกทางตรง
ได้ แ ก่ การก� ำ หนดแผนงานโครงการในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน กลไกทางอ้อม ได้แก่ การสนับสนุน
อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนในการประกอบพั ฒ นา
ระบบเศรษฐกิ จ และการประกอบอาชี พ ของประชาชน และ
กลไกเชิ ง นโยบายการพั ฒ นาของผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ รองรั บ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เช่น การมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ภายใต้กลไกต่างๆ เหล่านี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าจะต้อง
อยู่ภายใต้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การพัฒนาเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ การก้าวเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว
โอกาสเหล่ า นี้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
เศรษฐกิจของประชาชนและจะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ด้านอื่นๆ ทั้งระบบ  
1.2.3) ประเด็นปัญหาความมัน่ คงด้านสังคม มีกลไก
การจัดการปัญหาประกอบด้วย กลไกการจัดการตามแผนปฏิบตั งิ าน
ด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกลไกการควบคุมแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรภาคธุรกิจ กรณีผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะใช้กลไกการประสาน การท�ำความเข้าใจ
และการท�ำข้อตกลงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ต่างด้าวโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนในการร่วมมือกัน ติดตาม
ควบคุม ดูแลแรงงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้สร้างปัญหา
ส� ำ หรั บ การจั ด การปั ญ หาการท� ำ ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และปัญหาการขาดจิตส�ำนึกสาธารณะของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีการวางแผนงานรองรับการด�ำเนินการ
ล่วงหน้า 3 ปี ภายใต้แผนที่เรียกว่าแผนพัฒนา 3 ปี โดยส่วนใหญ่
แผนงานโครงการจะเป็นกิจกรรมในเชิงการป้องกันในรูปของกิจกรรม
โครงการการให้ความรู้ การสร้างจิตส�ำนึก แก่เด็กและเยาวชน
2) มาตรการการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของกลไก
ทีม่ อี ยูใ่ นการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
ของขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชายแดนไทย – กั ม พู ช า
เขตจังหวัดภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.1) ปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ ด ้ า นการเมื อ ง
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ (1) มาตรการการเพิ่มศักยภาพ
กลไกการเจรจาต่อรองด้วยการเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองให้กับ
กลุ่มผู้น�ำท้องถิ่น (2) มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกทางการเมือง
ด้วยการจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3)
มาตรการการเพิม่ ศักยภาพกลไกด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ด้วยการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
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1.1.2) ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
มีกลไกภายใต้แผนการปฏิบตั งิ านด้านเศรษฐกิจขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารก� ำ หนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ และมี ก ลไก
การประเมิ น ผลแผนการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ห ลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของชุมชน กลไกที่มีอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำหรับ
การจั ด การกั บ ปั ญ หาความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะถู ก
ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปี และแผนพัฒนาสามปี ทีม่ าจาก
การระดมความคิดเห็นและการส�ำรวจความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ก่อนที่จะมาก�ำหนดเป็นแผนงานโครงการ ซึ่งแผนงาน
โครงการเหล่านี้ถือได้ว่าเกิดขึ้นภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่เป็นส�ำคัญ ภายใต้แผนโครงการต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้นั้น
จะมีรายละเอียดของการก�ำหนดจ�ำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ใน
แต่ละโครงการ มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบโครงการไว้อย่างชัดเจน
เช่น ส�ำนักปลัด กองคลัง เป็นต้น
1.1.3) ประเด็ น ปั ญ หาความมั่ น คงด้ า นสั ง คม
มีกลไกการควบคุมปัญหาแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับภาคธุรกิจ กลไกการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นระหว่างประเทศ กลไกการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก
มีกระบวนการด�ำเนินการที่เริ่มจากการประชุมวางแผน หารือ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา โดยทั้งสองประเทศตระหนักต่อปัญหาด้านสังคม
ได้แก่ ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหายาเสพติด ท�ำให้เจ้าหน้าที่
ทั้ ง สองประเทศให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท�ำหน้าที่ประสานการปฏิบัติ
และอ�ำนวยการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง
1.2) ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกลที่มีอยู่
ในการจั ด การผลกระทบจากปั ญ หาความมั่ น คงที่ มี แ นวโน้ ม
จะเกิดขึ้นประกอบด้วย
1.2.1) ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง
มี ก ลไกในการจั ด การปั ญ หา ประกอบด้ ว ย กลไกการจั ด การ
ความขัดแย้ง และกลไกการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้กลไกการจัดการความขัดแย้ง
ในการแก้ปัญหา และการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้บรรลุเป้าหมายในกรณีของปัญหากลุม่ อิทธิพลในพืน้ ที่
ส�ำหรับกรณีปญ
ั หาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนัน้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ
ให้ แ นบแน่ น มากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ แนวนโยบายการพั ฒ นาที่ รั ฐ
ส่วนกลางจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ เช่น การเปิดประชาคมอาเซียน
ในอนาคต

ชูวงศ์ อุบาลี
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2.2) ปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ ด ้ า นเศรษฐกิ จ  
2.3) ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสังคม คือ
ประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ (1) มาตรการการเพิ่มศักยภาพ (1) มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกการควบคุมปัญหาแรงงาน
กลไกตามแผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจขององค์กรปกครอง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคธุรกิจ ด้วยการจัดท�ำ
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการส�ำรวจความต้องการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข้อตกลงความร่วมมือแบบเป็นทางการ (2) มาตรการการเพิ่ม
ของประชาชนในท้องถิ่น และการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ศักยภาพกลไกการจัดการตามแผนการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
ของแผนการปฏิบตั งิ านด้านเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สิ่ ง แวดล้ อ ม (3) มาตรการการเพิ่ ม ศั ก ยภาพกลไกการประชุ ม
(2) มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกการสนับสนุน การอ�ำนวย แลกเปลีย่ นข้อมูลหน่วยงานระดับท้องถิน่ ระหว่างประเทศ ด้วยการ
ความสะดวกให้ กั บ ประชาชนในการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ จั ด กิ จ กรรมการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในระดั บ
ด้วยการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจกรรม หน่วยงานท้องถิ่น และ (4) มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไก
ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ และ (3) มาตรการการ การสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก ด้วยการอ�ำนวยการปฏิบัติ
ิ ในพื้นทีมพั่ทนี่อธ์งค์ระหว่
กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
เพิ่มศักยภาพกลไกเชิ
้น�ำท้องถิบ่นท้ส�อำหรั
รองรัาบงประเทศ
การ และการประสานการปฏิ
ประชุมแลกเปลีงนโยบายของผู
่ยนข้อมูลหน่วยงานระดั
งถิ่นบระหว่
ด้วยการจัดกิจกรรมการสร้บาัตงความสั
างประเทศใน
พัฒนาระบบเศรษฐกิ
จ ด้อวงถิยการก�
ศทางการพัฒนาพื
ที่ ดูแล
ระดับหน่วยงานท้
่น และำหนดทิ
(4) มาตรการการเพิ
่มศัก้นยภาพกลไกการสนั
บสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก ด้วยการอํานวยการ
ให้ชัดเจนปฏิสอดคล้
องกับบริบทชุมชนและศั
ยภาพของประชาชน
บัติ และการประสานการปฏิ
บัติ กในพื
้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล

การสรุปและอภิปรายผล

การสรุปและอภิปรายผล

การสรุปผลเชิงทฤษฎี สามารถสรุปผลและนัยเชิงทฤษฎี
ดังแผนภาพต่
อไปนี
้ ้
การสรุปผลเชิงทฤษฎี สามารถสรุปผลและนัยเชิงทฤษฎี
ดังแผนภาพต่
อไปนี

ด้านเศรษฐกิจ

ชภัฏ

ด้านการเมือง

สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

ประสิ
ภาพของกลไกที่มีอีอยูยู่ใ่ในการจั
ประสิ
ทธิทภธิาพของกลไกที
นการจัดการผลกระทบ
ดการผลกระทบ
ต่
อ
ปั
ญ
หาความมั
น
่
คงที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
วว
ต่อปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึแล้
้นแล้

ประสิประสิ
ทธิภทาพของกลไกที
การผลกระทบต่อ
ธิภาพของกลไกที่ม่มีอีอยูยู่ใ่ในการจั
นการจัดดการผลกระทบ
ปัต่ญอหาความมั
่นคงที
จะเกิดดขึ้นขึ้น
ปัญหาความมั
่นคงที่ม่มีแีแนวโน้
นวโน้มมจะเกิ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1.1.ปัปัญญหาความมั
หาความมั่น่นคงด้
คงด้าานการเมื
นการเมือองง
     
กลไกการเจรจาต่
อ
รอง
- กลไกการเจรจาต่อรอง
      - กลไกทางการเมื
- กลไกทางการเมื
ององ
      - กลไกด้
- กลไกด้
า
นการบริ
หารจั
ดการงบประมาณ
านการบริหารจั
ดการงบประมาณ
2.2.ปัปัญญหาความมั
หาความมั่น่นคงด้
คงด้าานเศรษฐกิ
นเศรษฐกิจจ
- กลไกภายใต้
แผนการปฏิ
ิงานด้
านเศรษฐกิ
- กลไกภายใต้
แผนการปฏิ
บัตบิงัตานด้
านเศรษฐกิ
จจ
3.3.ปัปัญญหาความมั
หาความมั่น่นคงด้
คงด้าานสั
นสังงคม
คม
- กลไกการควบคุ
ญหาระหว่
างองค์
กรปกครองส่วนท้
วนท้องถิ
องถิ่นน่
- กลไกการควบคุ
มปัมญปัหาระหว่
างองค์
กรปกครองส่
กับภาคธุกัรบกิภาคธุ
จ รกิจ
- กลไกการประชุ
มแลกเปลี
่ยนข้
อมูอลมูระหว่
างหน่
วยงาน
- กลไกการประชุ
มแลกเปลี
่ยนข้
ลระหว่
างหน่
วยงาน
- กลไกสนั
บ
สนุ
น
ภารกิ
จ
หลั
ก
- กลไกสนับสนุนภารกิจหลัก

ด้านสังคม

1.1.ปัปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง
     
- กลไกการจั
ดการความขั
ดแย้ดแย้
ง ง
- กลไกการจั
ดการความขั
- กลไกการพั
ฒนาความสั
มพัมนพัธ์นแบบไม่
เป็นเป็ทางการ
- กลไกการพั
ฒนาความสั
ธ์แบบไม่
นทางการ
2.2.ปัปัญญหาความมั
หาความมั่น่นคงด้
คงด้าานเศรษฐกิ
นเศรษฐกิจจ
- กลไกภายใต้
แผนการปฏิ
บัตบิงานด้
านเศรษฐกิ
จจ
- กลไกภายใต้
แผนการปฏิ
ัติงานด้
านเศรษฐกิ
- -กลไกการสนั
บ
สนุ
น
อํ
า
นวยความสะดวกให้
ก
ับประชาชนในการ
กลไกการสนับสนุน อำ�นวยความสะดวกให้
กับประชาชนในการ
ประกอบการพั
ฒนาระบบเศรษฐกิ
จ
ประกอบการพั
ฒนาระบบเศรษฐกิ
จ
- กลไกเชิงนโยบายการพัฒนาของผู้นําท้องถิ่นสําหรับรองรับการ
- กลไกเชิงนโยบายการพัฒนาของผู้นำ�ท้องถิ่นสำ�หรับรองรับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
พัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3.ปัญหาความมั่นคงด้านสังคม
3. ปัญ- กลไกการควบคุ
หาความมั่นคงด้มาแรงงานระหว่
นสังคม
างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
กลไกการควบคุ
ม
แรงงานระหว่
างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจ
กั
บ
ภาคธุ
ร
กิ
จ
- กลไกการจัดการตามแผนปฏิบัติงานด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่

แผนภาพที
แสดงทฤษฎีติดตพืิดพื้นดิ้นนดิการส่
นการส่งเสริ
งเสริมการมี
มการมีส่วสนร่
่วนร่วมขององค์
วมขององค์กรปกครองส่
กรปกครองส่วนท้
วนท้องถิ
องถิ่นในการจั
่นในการจัดการปั
ดการปัญญหาหา
แผนภาพที่ ่ 6.1
1 แสดงทฤษฎี

จากแผนภาพที่ 6.1 ที่เป็นการแสดงทฤษฎีติดพื้นดิน (Grounded theory) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา ได้ดังนี้
สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา
สามารถแบ่งประเด็นปัญหาความมั่นคงออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง ประเด็น
ชูวงศ์ อุบาลี
ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาด้านสังคม ประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
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และพื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ หาการแข่ ง ขั น ทางการเมื อ ง
การแย่งชิงผลประโยชน์ ความขัดแย้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถิน่ ในหลายมิติ โดยเฉพาะได้สง่ ผลต่อเกิดการขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชน เกิดการต่อต้าน ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือ เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีใน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชุมชนท้องถิ่นก็มีกลไกในการจัดการปัญหา
ด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยวิธีการประณีประนอม การพูดคุยเจรจา
รวมไปถึงการใช้คนกลางในการแก้ไขปัญหา

รำไ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) รัฐควรมีการปรับปรุงข้อกฏหมายให้เอือ้ ต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชายแดน การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารงานภายใต้การยึดระเบียบ
ปฏิบัติแบบราชการ ภายใต้ระบบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่จากสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน ระเบียบ
ปฏิบัติทางราชการบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน ดังนั้นการ
ปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการท�ำงานของพื้นที่
ชายแดนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการที่จะช่วยให้เกิดการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) รัฐควรมีการก�ำหนดนโยบายสาธารณะให้มคี วามชัดเจน
เนื่องจากที่ผ่านมาทิศทางของนโยบายสาธารณะก�ำหนดมาจากรัฐ
ส่วนกลางมีผลต่อการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้ น ที่ ม าก และที่ ผ ่ า นมานโยบายสาธารณะไม่ มี
ความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้การท�ำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดเสถียรภาพในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ เพราะต้องอยู่ภายใต้ระบบ
ทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีพลวัตร
3) นโยบายการพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องรั ฐ ส่ ว นกลางควรมี
ความสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น บนพื้ น ฐานการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่
ในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจที่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการพิจารณาก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
จึงควรค�ำนึงถึงบริบทชุมชนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้การพัฒนามีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และเกิดการใช้ทรัพยากรบน
พื้นฐานของความยั่งยืน
4) รัฐควรปรับนโยบายการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในพื้นที่ การท�ำงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชายแดนภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา ร่วมกับหน่วยงานหลัก
พบว่าบางพื้นที่มีการท�ำงานร่วมกันระดับหน่วยงานเป็นอย่างดี
แต่บางพื้นที่พบว่า ต่างฝ่ายต่างท�ำงานเพราะแต่ละหน่วยงานก็มี
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของตน ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานขาดเอกภาพ
การควบคุม และไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาบางเรื่อง
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จากแผนภาพที่ 1 ที่ เ ป็ น การแสดงทฤษฎี ติ ด พื้ น ดิ น
(Grounded theory) การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ ต าม
แนวชายแดนภาคตะวันออกไทย - กัมพูชา ได้ดังนี้
สถานการณ์ปญ
ั หาความมัน่ คงรูปแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย - กัมพูชา สามารถแบ่งประเด็น
ปัญหาความมัน่ คงออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นปัญหาความ
มั่นคงด้านการเมือง ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และ
ประเด็นปัญหาด้านสังคม ประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย - กัมพูชาใน
2 ลักษณะคือ 1) ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และ 2) ปัญหาที่มีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะปัญหาทั้งสองประการปัจจุบันรวมถึง
ในอนาคตทางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ลไกการจั ด การ
ผลกระทบของปัญหาทั้งที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชายแดนภาคตะวั น ออก และกลไกการจั ด การ
ผลกระทบที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กลไกการจัดการผลกระทบของปัญหาดังกล่าวเป็นกลไก
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและกลไกทีเ่ กิดขึน้ ใหม่เพือ่ รองรับกับสถานการณ์ในพืน้ ที่
ดังนั้นเพื่อให้กลไกการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ
จึงควรมีมาตรการเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไกที่มีอยู่
ในปัจจุบันให้รองรับต่อสถานการณ์ปัญหาโดยเฉพาะมาตรการทาง
ด้านการบริหาร เช่น การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างกลไก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การประสานงานและการท�ำงานเชิงเครือข่าย เป็นต้น
การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาได้ยนื ยันแนวคิดทฤษฎีทผี่ า่ นมาในประเด็น
สถานการณ์ความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งทางการเมือง และ
ความขัดแย้งทางการบริหาร ทั้งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น�ำใน
ท้องถิ่นและผู้น�ำท้องที่ หรือความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งทาง
ด้านการบริหารงานของกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของปราโมทย์ รวิ ย ะวงศ์ (2554) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หา
ความขัดแย้งระหว่างผู้น�ำท้องถิ่นกับผู้น�ำท้องที่ : กรณีศึกษาอ�ำเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาของ ชูวงศ์ อุบาลี
(2557) เรื่องการสร้างความปรองดองในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา
เทศบาลต�ำบลตะเคียนทอง อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ
ผลการศึกษาของนพนนต์ หวานชื่น และคณะ (2556) เรื่องการ
จัดการความขัดแย้งในการปฏิบตั งิ านของผูน้ ำ� ท้องทีก่ บั ผูน้ ำ� ท้องถิน่
เขตพื้นที่ต�ำบลฉวาง อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ
ศึกษาภาพรวมได้สะท้อนให้เห็นว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ระดับชุมชนว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ
เช่น ความไม่ชัดเจนในระเบียบกฎหมาย ความซ�้ำซ้อนของระเบียบ
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จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area base) และใช้การบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันในเชิงพื้นที่ เช่น การให้อ�ำนาจก�ำกับดูแลแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ�ำเภอ เป็นต้น
5) รัฐส่วนกลางควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ชายแดนที่จะก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาวมากขึ้น เช่น
การสร้างตลาดกลางด้านการค้า การแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศ
หรือการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่ง
รายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) รั ฐ บาลกลางและรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ควรส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมจัดการปัญหาจากทุกภาคส่วน การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกไทย - กัมพูชา ในหลายปัญหา
ไม่สามารถให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบได้ การสร้าง
ความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
สิ่งจ�ำเป็นและเป็นทางออกที่เหมาะสม ดังเช่น กรณีปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว เป็นต้น
7) รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นควรมีการสร้างส�ำนึก
ความเป็นพลเมืองชายแดนที่เข้มแข็ง เนื่องจากการก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนพื้นที่ชายแดนจะเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์
ที่ส�ำคัญ ดังนั้นการสร้างฐานรากให้กับพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็น
ภูมคิ มุ้ กันปัญหาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอย่างยัง่ ยืน จ�ำเป็นต้อง
สร้างส�ำนึกความเป็นพลเมือง ส�ำนึกสาธารณะ และส่งเสริมการเข้า
มามีส่วนร่วมในทุกมิติทั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
โดยใช้เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันส�ำปะหลังในปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) 4, 8 และ
12 โดยน�้ำหนัก พบว่า ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันส�ำปะหลังร้อยละ 8 เป็นปริมาณ
ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต เนื่องจากผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น และความกรอบซึ่งเป็นคุณลักษะที่ส�ำคัญของข้าวเกรียบ
ไม่แตกต่างจากกับข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม ส่วนคะแนนความชอบด้านรสชาติ และการยอมรับโดยรวมมีคะแนนความชอบ
รองลงมาจากข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม โดยคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม มีค่า
เท่ากับ 6.66, 6.25, 6.60, 7.21 และ 6.94 ตามล�ำดับ การเสริมปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในปริมาณเพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้
ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนมีอัตราการพองตัวและค่าความสว่าง (L*) ลดลง ค่าสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น
มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ 1.24 ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 3.68 ค่า aw เท่ากับ 0.27 โดยตรวจพบจ�ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด เท่ากับ
1.00x102  CFU/g เชื้อ Escherichia coli น้อยกว่า 3.0 MPN/g เชื้อ Staphylococcus aureus น้อยกว่า 10 CFU/g และตรวจไม่พบ
เชื้อรา ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องข้าวเกรียบ (มผช.107/2554)
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The objective of this research was to develop an appropriate formula of the oyster crisp with durian shell
dietary fiber by substituting durian shell for tapioca flour in four different levels, that was, 0 (a controlled formula),
4, 8, and 12 %by weight. The results found that the oyster crisp substituting durian shell dietary fiber in place of
tapioca flour of 8 % was the most appropriate quantity. This was because the consumers did not grade their liking
in term of color, smell, and crisp which were the important properties of crackers differently from their preference
toward the controlled formula oyster crisp. In part of flavor preference and overall acceptance, the scores were inferior to those of the controlled formula oyster crisp. The preference scores of color, smell, flavor, crisp, and overall
acceptance were 6.66, 6.25, 6.60, 7.21, and 6.94 respectively. The increase of quantity of supplemented durian shell
dietary fiber subsided the expansion ratio and lightness (L*) of the oyster crisp with durian shell dietary fiber, whereas
the red value (a*) was increased. It had 1.24% of fiber and 3.68% of moisture. Water activity (aw) was 0.27. The total
detected microorganism was 1.00x102 CFU/g, Escherichia coli was less than 3.0 MPN/g, Staphylococcus aureus was
less than 10 CFU/g, but no mold was detected which was in accordance with the regulation of Thai Community
Products Standard of crisp (TCPS 107/2554).
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บทน�ำ

ผู้บริโภคสามารถที่จะได้รับเส้นใยอาหารมากขึ้น และยังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป
ได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) ภาคกลาง
กลุม่ เรือ่ งวิจยั ทีค่ วรมุง่ เน้นเรือ่ งการสร้างศักยภาพ และความสามารถ
เพื่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ กล่ า วคื อ การสร้ า งมู ล ค่ า ผลผลิ ต
ทางการเกษตรและประมง การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และ
การพึ่งพาตนเองของสินค้าการเกษตรประมง พัฒนาองค์ความรู้
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
สาธารณะ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
และสอดคล้องกับแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ทุเรียน (Durian zibethinus Murr.) เป็นผลไม้เขตร้อน
ที่มีการผลิตในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากสับปะรด
โดยในปี พ.ศ.2552 และ 2553 พบว่ามีปริมาณผลผลิต 661,700
และ 568,100 ตัน ตามล�ำดับ ผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศทั้งในรูปแบบของการบริโภคสด และการแปรรูป
ประมาณร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นการส่งออกทั้งในรูป
ผลสด และแช่แข็ง (ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร, 2554)
ในการแปรรูปทุเรียน เช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน ทอฟฟี่
ทุเรียน เป็นต้น ท�ำให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งในปริมาณมากก่อ
ให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหามลภาวะด้านกลิ่น เป็นภาระที่
โรงงานแปรรูป และหน่วยงานของรัฐต้องแบกรับในการด�ำเนินการ
ก�ำจัด เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิง่ แวดล้อมจึงได้มกี ารน�ำเปลือกทุเรียน
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าหลายชนิด เช่น ภาชนะบรรจุ
เยื่อกระดาษ เชื้อเพลิง สารสกัดฆ่าเชื้อผสมในน�้ำยาบ้วนปาก และ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย
ยาสีฟัน เป็นต้น
โศรดา และคณะ (2553) ได้ท�ำการตรวจสอบองค์ประกอบ นางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนและศึกษาการยอมรับ
ทางเคมีเบื้องต้นของเปลือกทุเรียนหมอนทอง พบว่า ประกอบด้วย ของผู้บริโภค
เส้นใยอาหารในปริมาณถึงร้อยละ 79 โดยคิดเป็นเส้นใยอาหาร
ประเภทละลายน�้ำร้อยละ 13 และเส้นใยอาหารประเภทไม่ละลาย
น�ำ้ ร้อยละ 66 และได้มกี ารตรวจสอบความเป็นพิษของเส้นใยอาหาร อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของ
จากเปลือกทุเรียนด้วยวิธี Acute Oral Toxicological Test
ในสั ต ว์ ท ดลองพบว่ า เส้ น ใยอาหารจากเปลื อ กทุ เรี ย นมี ร ะดั บ ข้าวเกรียบหอยนางรมด้วยเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน กลุม่ หอย
Acute Oral Minimum Fatal Dose สูงกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อ นางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
น�้ำหนักหนู ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความปลอดภัยในการน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โดยมีวธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
อาหาร เปลือกทุเรียนหมอนทองจึงมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมในการน�ำ
วิธีการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ดัดแปลง
ไปใช้เป็นแหล่งเส้นใยอาหารให้กบั ผลิตภัณฑ์อาหาร เพือ่ เพิม่ ปริมาณ
จากวิธีของ Larrauri และคณะ (1997) และ Fuentes-Alventosa
เส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารให้สูงขึ้น
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รว่ มปรึกษาถึงปัญหาของกลุม่ หอยนางรม และคณะ (2009) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 คัดเลือกเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากตลาด
ครบวงจรอ่าวคุ้งกระเบน อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า
กลุม่ หอยนางรมครบวงจรอ่าวคุง้ กระเบนมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนา เนิ น สู ง โดยเลื อ กใช้ เ ปลื อ กทุ เรี ย นแก่ ไม่ มี ก ารเน่ า เสี ย มาล้ า ง
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น เพื่อเป็น ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำเปล่า เพื่อก�ำจัดสิ่งสกปรก เช่น เศษเนื้อ
การสร้างความโดดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์และเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ทุเรียน ดิน เป็นต้น
1.2 น�ำเปลือกนอกที่มีสีเขียวออก ใช้เฉพาะส่วนที่เป็น
ของผู้บริโภค ซึ่งโดยปกติแล้วอาหารประเภทข้าวเกรียบนั้นจัดว่า
เป็นอาหารทีม่ เี ส้นใยอาหารน้อย การบริโภคอาหารทีม่ เี ส้นใยอาหาร สีขาว ท�ำการลดขนาดด้วยวิธีการหั่นเป็นชิ้นบางๆ แช่ในน�้ำเกลือ
น้อยเป็นประจ�ำ  พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคท้องผูก โดยใช้เกลือปริมาณ 20 กรัม ต่อน�้ำสะอาด 4 ลิตร (ส�ำนักงาน
โรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ นอกจากนี้การขาดเส้นใย สุขาภิบาลอาหารและน�ำ้ , 2556) อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อน�ำ้ เกลือ
อาหารอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการ เช่น โรคอ้วน เท่ากับ 1:3  เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นล้างด้วยน�้ำสะอาดอีก 3 ครั้ง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะไขมันใน เลือดสูง และยัง พักในตะแกรงให้สะเด็ดน�้ำ
1.3 น�ำมาต้มในน�้ำอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็น
พบว่ า ท� ำ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง เต้ า นมและมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากได้ ด ้ ว ย
(สันทนา, 2537) ดังนั้นผู้วิจัย และกลุ่มหอยนางรมครบวงจร ระยะเวลา 3 นาที เพื่อยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ และท�ำให้
อ่าวคุง้ กระเบนจึงมีแนวคิดในการน�ำเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน เปลือกทุเรียนมีความอ่อนนุ่มขึ้น
มาเสริ ม ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ย บเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้
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ฆ่าแมลงตกค้างด้วยชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้
ใส่ถาดอลู
นียมแบน
นใยอาหารจากเปลื
อกทุเรียนที่ปั่นแล้วให้มีความสม่ําเสมอ
16   วารสารวิจัย1.5
รำ�ไพพรรณี
ปีทมี่ ิเ11
ฉบับทีโดยกระจายเส้
่ 3 เดือนกันยายน
- ธันวาคม 2560
ทั่วทั้งถาด แล้วจึงนําไปเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
1.6 เมื่อเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนแห้งทั่วทั้งถาดแล้ว แกะออกจากถาด นําไปบดละเอียดแล้ว
1.4
น�
ำ
เปลื
อ
กทุ
เรี ย นที่ ล วกน�
้ ำ ร้เรีอยนแล้
มาปั ่ น ด้ วอยนขนาด 70 ส่mesh
วนที่ 2 ศึกษาผลของการทดแทนแป้งมันส�ำปะหลังด้วย
ทําการร่อนเส้นใยอาหารจากเปลื
อกทุ
นด้ววยตะแกรงร่
เครื่องปั่นอาหาร โดยใช้อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อน�้ำ  เท่ากับ 1:2 เส้ น ใยอาหารจากเปลื อ กทุ เรี ย นต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
น�ำมากรองด้วยกระชอนเพื่อให้สะเด็ดน�้ำ  ท�ำการสุ่มตัวอย่างเส้นใย ข้าวเกรียบหอยนางรม
อาหารจากเปลือกทุเรียนมาตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างด้วยชุด
การศึกษาผลของการทดแทนแป้งมันส�ำปะหลังด้วยเส้นใย
1.7
ทํ
า
การคํ
า
นวณร้
อ
ยละผลผลิ
ต
เส้
น
ใยอาหารจากเปลื
อกทุอกทุ
เรียเนโดยคํ
ทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้
อาหารจากเปลื
รียนต่าอนวณจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ร้
อ
ยละผลผลิ
ต
เส้
น
ใยอาหาร
=
น้
า
ํ
หนั
ก
เส้
น
ใยอาหาร
×
100
1.5 ใส่ถาดอลูมิเนียมแบน โดยกระจายเส้นใยอาหาร มีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ
อกทุศึเรีกยษาปริ
น มาณของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
จากเปลือกทุเรียนทีป่ น่ั แล้วให้มคี วามสม�ำ่ เสมอทัว่ ทัง้ ถาด แล้วจึงน�ำ น้ําหนักเปลื2.1
ไปเข้าตูอ้ บลมร้อนทีส่อว่ นที
ณ
ุ หภู
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24งมัชันว่ สํโมง
นส�เรีำยปะหลั
่ 2มศึิ 65
กษาผลของการทดแทนแป้
าปะหลัทีง่เด้หมาะสมในการทดแทนแป้
วยเส้นใยอาหารจากเปลืงอมักทุ
นต่อคุง ณภาพของ
นใยอาหารจากเปลื
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม
ผลิต1.6
ภัณฑ์เมืข่อ้าเส้
วเกรี
ยบหอยนางรม อกทุเรียนแห้งทั่วทั้ง
ถาดแล้ว แกะออกจากถาด น�การศึ
ำไปบดละเอี
ยดแล้วท�ำการร่อนเส้งนมัใยนสําปะหลั
ของกลุ
กษาผลของการทดแทนแป้
งด้่มวหอยนางรมครบวงจรคุ
ยเส้นใยอาหารจากเปลื้งอกระเบนเป็
กทุเรียนต่อนคุสูณตรควบคุ
ภาพของม โดยมี
อาหารจากเปลื
ยนด้ยวบยตะแกรงร่
อนขนาด
ผลิตภัณอฑ์กทุข้าเรีวเกรี
มีขั้นตอนการศึ
กษา702 ขัmesh
้นตอน ดังนี้คือ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม คือ แป้งมัน
1.7 ท�ำการค�ำนวณร้
ตเส้นใยอาหารจาก
ส�ำปะหลั
้ำเปล่
า หอยนางรม กระเทียมงมัแป้นสํงสาลี
และเครื
2.1 ศึอกยละผลผลิ
ษาปริมาณของเส้
นใยอาหารจากเปลื
อกทุเงรียน�นที
่เหมาะสมในการทดแทนแป้
าปะหลั
ง ่อง
เปลือกทุเรียนโดยค�ำนวณจาก ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรการผลิตข้าวเกรี
ปรุยงบหอยนางรมของกลุ
รส รายละเอียดและปริ
มาณของส่วนผสมแลวั้งตกระเบน
ถุดิบ แสดงใน
่มหอยนางรมครบวงจรคุ
น�
้
ำ
หนั
ก
เส้
น
ใยอาหาร
×
100
ร้อยละผลผลิ
เส้นใยอาหาร
= วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตข้าวเกรียตารางที
่ 1 คือ แป้งมันสําปะหลัง น้ําเปล่า หอยนางรม
เป็นสูตตรควบคุ
ม โดยมี
บหอยนางรม
      น�
ำ
้
หนั
ก
เปลื
อ
กทุ
เ
รี
ย
น
กระเทียม แป้งสาลี และเครื่องปรุงรส รายละเอียดและปริมาณของส่วนผสมแลวัตถุดิบ แสดงในตารางที่ 1
คิดเป็นร้อยละ
43.40
28.93
10.85
5.42
3.62
2.89
1.80
1.45
1.08
0.54
100

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที่ ่ 11 ปริ
ปริมมาณและร้
าณและร้ออยละของวั
ยละของวัตตถุถุดดิบิบในการผลิ
ในการผลิตตข้ข้าาวเกรี
วเกรียยบหอยนางรมสู
บหอยนางรมสูตตรควบคุ
รควบคุมม
ตารางที
ส่วนผสมและวัตถุดิบ
ปริมาณ (กิโลกรัม)
1. แป้งมันสําปะหลัง
12
2. น้ําเปล่า
8
3. หอยนางรม
3
4. กระเทียม
1.5
5. แป้งสาลี
1
6. น้ําตาลทราย
0.8
7. พริกไทยป่น
0.5
8. ผงปรุงรส
0.4
9. น้ําปลา
0.3
10. เกลือ
0.15
รวม
27.65
ที่มา : ศรายุทธ์ และคณะ (2556)

มห
าว

ในการศึ
กษาปริมาณของเส้
อกทุเรียนทีกระเที
่เหมาะสมในผลิ
ข้าวเกรียบหอยกไทยป่น
ในการศึกษาปริมาณของเส้
นใยอาหารจากเปลื
อกทุนเใยอาหารจากเปลื
รียน ได้แก่ หอยนางรม
ยม แป้งสาลีตภั  ณน�้ำฑ์ตาลทราย  พริ
นางรม จะทํ
ตข้าวเกรี
ยบหอยนางรมที
ปริมาณเส้
ใยอาหารจากเปลื
เรียนทดแทนแป้
งมันสําปะหลั
ที่เหมาะสมในผลิ
ตภัาณการผลิ
ฑ์ข้าวเกรี
ยบหอยนางรม
จะท�ำ่ใช้การผลิ
ต นผงปรุ
ง รส น�้ ำ ปลาอกทุ
และเกลื
อ มี ป ริ ม าณคงที
่ ต ามสูงตใน
รควบคุ ม
ปริ
ม
าณที
่
แ
ตกต่
า
งกั
น
4
ระดั
บ
คื
อ
ร้
อ
ยละ
0
4
8
และ
12
โดยน้
ํ
า
หนั
ก
และกํ
า
หนดให้
ส
่
ว
นผสมอื
่
น
ๆ
ได้
แ
ก่
หอยนางรม
ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ใช้ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ซึ่งปริมาณแป้งมันส�ำปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
กระเทียม แป้งสาลี น้ําตาลทราย พริกไทยป่น ผงปรุงรส น้ําปลา และเกลือ มีปริมาณคงที่ตามสูตรควบคุม ซึ่งปริมาณ
ทดแทนแป้งมันส�ำปะหลัง ในปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ของแต่ละสิ่งทดลองแสดงในตารางที่ 2
แป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลองแสดงในตารางที่ 2
ร้อยละ 0, 4, 8 และ 12 โดยน�้ำหนัก และก�ำหนดให้ส่วนผสมอื่นๆ

ตารางที่ 2 ปริมาณแป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลอง
สิ่งทดลอง
แป้งมันสําปะหลัง (ร้อยละ)
เส้นใยอาหาร (ร้อยละ)
1
100
0
2
96
4
3
92
8
4
88
12
กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเริ่มจากการคัดเลือกหอยนางรมที่สด นํามาแกะเปลือกล้าง

แป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลองแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ ่ 22 ปริ
ปริมมาณแป้
าณแป้งงมัมันนสํส�าำปะหลั
ปะหลังงและเส้
และเส้นนใยอาหารจากเปลื
ใยอาหารจากเปลืออกทุ
กทุเเรีรียยนของแต่
นของแต่ลละสิ
ะสิ่ง่งทดลอง
ทดลอง
ตารางที
สิ่งทดลอง
แป้งมันสําปะหลัง (ร้อยละ)
เส้นใยอาหาร (ร้อยละ)
1
100
0
2
96
4
3
92
8
4
88
12

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ขั้นตอนการผลิตขัข้้นาตอนการผลิ
วเกรียบหอยนางรมเริ
่มจากการ ่มจากการคัดเลื2.2.1
วัดค่าสี ในระบบ
CIE (L*อa*
ตข้าวเกรียบหอยนางรมเริ
อกหอยนางรมที
่สด นํามาแกะเปลื
กล้าและ
ง b*)
คัดเลือด้กหอยนางรมที
่สดนํน�ามาต้
ำมาแกะเปลื
างด้วบียน�บ้ำน้ให้
สะอาด
ด้วยเครื
งวัดสี CHROMA
วยน้ําให้สะอาด
มให้สุก สัอบกล้หยาบ
ําออก
หลังจากนั
้นนํา่อมาผสมกั
บแป้งมันสํMETER
าปะหลัCR-400
งและเครื่องปรุงรสให้
ากันสุกนวดแป้
งด้วยน้บีบําร้น�อ้ำนในเครื
่องตี
แป้ง ้เวลา
30 นาทีบเพื่อให้แป้งและส่วนผสมอื
เป็นมาณความชื
เนื้อเดียวกั้น และเกิ
บตัว (2000)
น�ำมาต้เข้มให้
สับหยาบ
ออก หลั
งจากนั
นน�ำมาผสมกั
2.2.2 ่นปริ
ตามวิธดีขการจั
อง AOAC
่ดี นํางใส่และเครื
พิมพ์ร่อูปงปรุ
ทรงกระบอกเส้
านศูนย์งกด้ลาง
ไปนึม่งาณเส้
เป็นเวลา
1 ชั่วโมงตามวิ
30 ธนาที
แป้งมันกัส�นำทีปะหลั
งรสให้เข้ากัน ผ่นวดแป้
วยน�6้ำร้อเซนติ
น เมตร ห่อด้วยใบตอง
2.2.3นําปริ
นใยอาหาร
ีของ AOAC
กดีแล้30
วทิ้งนาที
ให้เย็นเพืที่อุณให้หภู
้อง แล้วนผสมอื
วนําไปแช่
เย็นที่อุณ(2000)
หภูมิ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลอก
ในเครื่อหลั
งตีงแจากสุ
ป้ง เวลา
แป้มงิหและส่
่นเป็
วนําข้บาตัวเกรี
บางๆโดยมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้า2.2.4
ง 6 ถึวังด7ค่า เซนติ
ยาว 2.7ด้วยเครื
ถึง 3่องวัดค่า
เนื้อเดียใบตองออกแล้
วกันและเกิดการจั
วกันยทีบมาหั
่ดี น�ำ่นใส่ให้พเิมป็พ์นรชิูป้นทรงกระบอก
Waterเมตรactivity
เซนติ
0.12เมตรถึงห่0.15
เซนติเมตร
นํา่งไปอบแห้
ยตู้อบลมร้
อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3
เส้นผ่านศู
นย์เกมตร
ลาง หนา
6 เซนติ
อด้วยใบตอง
น�ำไปนึ
เป็นเวลางด้วWater
activity
ชั่วโมง
วเกรี
ยบหอยนางรมดิ
บแห้
้นนํมาิหข้า้อวเกรี
ํามันปาล์
่อุณลหภู
มิ ย180
องศาเซลเซีธขียอง
ส AOAC
1 ชั่วโมง
30 จะได้
นาทีข้าหลั
งจากสุ
กดีแล้วทิ้งให้
เย็นง ทีจากนั
่อุณหภู
ง ยบไปทอดด้วยน้2.2.5
ปริมมทีาณจุ
นิ ทรี
ท์ งั้ หมด  ตามวิ
าที มจนข้
บพองตัว พักยให้
ย็นนบรรจุ
นเวลา
แล้วน�ำเป็ไปแช่
เย็น10
ที่อวิุณนหภู
ิ 5 าถึวเกรี
ง 7ยองศาเซลเซี
ส เเป็
เวลา ในภาชนะปิ
(2000) ดสนิท จากนั้นนําผลิตภัณฑ์มาศึกษาอัตราการ
พองตัว และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ดังนี้
2.2.6 เชื้อรา ตามวิธีของ AOAC (2000)
24 ชั่วโมง ลอกใบตองออกแล้วน�ำข้าวเกรียบมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ
2.1.1 ศึกษาอัตราการของการพองตัว โดยใช้วิธีการแทนที่เมล็ดงา (Seed
Displacement)
โดยมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง 6 ถึง 7 เซนติเมตร ยาว 2.7 ถึง
2.2.7 เชื้อ Escherichia coli. ตามวิธีของ BAM
ดัดแปลงจากอัจฉรา (2544) คํานวณอัตราการของการพองตัวได้จากสมการดังนี้
3 เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15 เซนติเมตร น�ำไปอบแห้งด้วย (2013)
เชื้อยบหลั
Staphylococcus
aureus. ตามวิธี
ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซีอัตยราส่
ส เป็วนของการพองตั
นเวลา 3 ชั่วโมงว = ปริมาตรของแผ่2.2.8
นข้าวเกรี
งทอด
(2001)นข้าวเกรียบก่อนทอด
จะได้ข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง จากนั้นน�ำข้าวเกรียบไปทอด ของ
ปริมBAM
าตรของแผ่
ด้วยน�้ำมันปาล์มที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที
     การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี วางแผน
จนข้าวเกรียบพองตัว พักให้เย็น บรรจุในภาชนะปิดสนิท จากนั้น การทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
น�ำผลิตภัณฑ์มาศึกษาอัตราการพองตัว และการยอมรับทางประสาท ท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ  การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
สัมผัสของผู้บริโภค ดังนี้
ของผลิตภัณฑ์ วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete
2.1.1 ศึกษาอัตราการของการพองตัว โดยใช้วิธี Block Design (RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนใน Analysis of
การแทนที่เมล็ดงา (Seed  Displacement) ดัดแปลงจากอัจฉรา Variance (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new
(2544) ค�ำนวณอัตราการของการพองตัวได้จากสมการดังนี้
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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อัตราส่วนของการพองตัว = ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบหลังทอด
       ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบก่อนทอด
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2.1.2 ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยน�ำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ย บทอดที่ ผ ลิ ต ได้ ม าทดสอบคุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้บริโภคจ�ำนวน 80 คน ทดสอบด้านสี กลิ่น
รสชาติ ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ด้วยการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสแบบ 9-point Hedonic scale สถานที่ทดสอบ
ได้ แ ก่ อาคารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร อาคาร
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ร� ำ ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
2.2 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียน

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
จากการศึกษาการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง พบว่า หลังจากขั้นตอนการบดเปลือกทุเรียน และ
ร่อนโดยใช้ตะแกรงร่อนจะได้เส้นใยอาหารออกมา 2 ส่วน คือ
เส้นใยหยาบ และผงเส้นใยอาหารละเอียด ซึ่งในการท�ำการทดลองนี้
จะใช้ผงเส้นใยอาหารละเอียดเสริมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย
นางรม โดยผงเส้นใยอาหารละเอียดที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นผง
สีน�้ำตาล ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากการ
เตรียมเส้นใยอาหารทั้ง 3 ซ�้ำ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตเส้นใย
อาหาร เท่ากับร้อยละ 5.35±1.78 ซึง่ จะเห็นได้วา่ ร้อยละของผลผลิต
เส้นใยอาหารที่ได้จากการทดลองมีค่าค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

พพ
รรณ
ี

อาหารละเอียดที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นผงสีน้ําตาล ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากการเตรียมเส้นใย
อาหารทั้ง 3 ซ้ํา มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตเส้นใยอาหาร เท่ากับร้อยละ 5.35±1.78 ซึ่งจะเห็นได้ว่าร้อยละของผลผลิต
18   วารสารวิ
ัยรำ�ไพพรรณี ปีคท่าี่ ค่11อนข้ฉบัางน้
บทีอ่ ย3 ทัเดื้งนีอ้เนกั
ยายน - ธั้นนตอนการกรองเส้
วาคม 2560 นใยอาหารนั้นมีเส้นใยอาหารที่
เส้นใยอาหารที
่ได้จจากการทดลองมี
นื่อนงจากในขั
สูญเสียเนื่องจากติดไปกับน้ําในปริมาณมาก อีกทั้งเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนหลังอบมีลักษณะเป็นเส้นใยแข็งและ
เหนียวทําให้ไม่สามารถบดให้
จึงมีผลทํ่าสให้
ได้ยผงเส้นใยอาหารละเอี
ยดในปริ
อย ผลการตรวจหายาฆ่
า
ในขั้ น ตอนการกรองเส้
น ใยอาหารนัละเอี
้ น มี เยส้ดได้
น ใยอาหารที
ู ญ เสี
2. ผลการศึ
กษาอัมตาณน้
ราการพองตั
วของข้าวเกรียบหอยนางรม
แมลงตกค้
นใยอาหารจากเปลื
เรียนด้วยชุดทดสอบหายาฆ่
กและผลไม้อกทุ
พบว่
เนือ่ งจากติ
ดไปกับาน�งในเส้
ำ้ ในปริ
มาณมาก อีกทัง้ เส้อนกทุ
ใยอาหารจากเปลื
อก เสริมเส้าแมลงในผั
นใยอาหารจากเปลื
เรียานไม่มียาฆ่าแมลงตกค้าง
ในเส้งอบมี
นใยอาหารจากเปลื
เรียงและเหนี
นที่ทําการผลิ
ซ้ํา
ทุเรียนหลั
ลักษณะเป็นเส้นอกทุ
ใยแข็
ยวท�ำตให้ทั้งไม่3สามารถ
จากการทดลองผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย
บดให้ละเอียดได้  จึงมีผลท�ำให้ได้ผงเส้นใยอาหารละเอียดในปริมาณ อาหารจากเปลือกทุเรียน โดยใช้ปริมาณ เส้นใยอาหารจากเปลือก
2. ผลการศึ
กษาอัตราการพองตั
วของข้าวเกรียอบหอยนางรมเสริ
มเส้นใยอาหารจากเปลื
น้อย ผลการตรวจหายาฆ่
าแมลงตกค้
างในเส้นใยอาหารจากเปลื
ก ทุเรียนทดแทนแป้
งมันส�ำปะหลังที่ 4อกทุ
ระดัเรีบยนคือ ร้อยละ 0, 4, 8
ใยอาหารจากเปลื
รียวนน�ำโดยใช้
ปริยมบที
าณ่ทเส้
นใยอาหาร
จากการทดลองผลิ
วเกรียบหอยนางรมเสริ
12 โดยน�้ำหนัอกทุ
ก เแล้
ข้าวเกรี
อดแล้
วมาศึกษาอัตรา
ทุเรียนด้วยชุดทดสอบหายาฆ่
าแมลงในผัตข้กาและผลไม้
พบว่าไม่มยี าฆ่ามเส้นและ
จากเปลื
อ
กทุ
เ
รี
ย
นทดแทนแป้
ง
มั
น
สํ
า
ปะหลั
ง
ที
่
4
ระดั
บ
คื
อ
ร้
อ
ยละ
0
4
8
และ
12
โดยน้
ํ
า
หนั
ก
แล้
ว
นํ
า
ข้
า
วเกรี
ย
บที
่ทอด
แมลงตกค้างในเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทีท่ ำ� การผลิตทัง้ 3 ซ�ำ้ การพองตัว ได้ผลดังตารางที่ 3
แล้วมาศึกษาอัตราการพองตัว ได้ผลดังตารางที่ 3

รำไ

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาอัตราการพองตัวของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน (%)
อัตราการพองตัว (เท่า)
0 (สูตรควบคุม)
3.00±0.00a
4
2.33±0.85b
8
2.00±0.00c
12
2.00±0.00c
หมายเหตุ : อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
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ลัยร
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ชภัฏ

จากตารางที่ 3 พบว่าการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม มีผลทําให้
จากตารางที่ 3 พบว่าการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก ทดแทนส่วนของแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 จาก
อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเกรียบสูตรควบคุม โดย
ทุเรียนในผลิ
ยบหอยนางรม
มีผลท�ำให้
อตั เราการพอง
า การเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลื
ข้าวเกรีตภัยณ
บทีฑ์่มขีปา้ วเกรี
ริมาณเส้
นใยอาหารจากเปลื
อกทุ
รียนร้อยละ 0 การทดลองพบว่
(สูตรควบคุม) จากผลการทดลองจะเห็
นได้ว่าเมื่อปริมาณอกทุเรียน
ตัวของข้
ยบลดลงอย่างมี
นัยเส�รีำยคันเพิ
ญทางสถิ
(P≤0.05)
เมื่อ โดยการทดแทนส่
บทีเ่ พิจม่ัยขึของ
น้ มีแนวโน้ม
เส้านวเกรี
ใยอาหารจากเปลื
อกทุ
่มขึ้นมีตผิ ลทํ
าให้อัตราการพองตั
วของข้าวเกรีวยนของแป้
บลดลง ซึงในขนมปั
่งสอดคล้งอในระดั
งกับงานวิ
เปรียบเที
บข้าวเกรีย(2546)
บสูตรควบคุ
โดย   ข้กษาสู
าวเกรีตรที
ยบที่เหมาะสมของข้
ม่ ปี ริมาณ ทีา่จวเกรี
ะท�ำให้
ปริมาตรของขนมปั
อรนุยบกั
ช และคณะ
ที่ทมําการศึ
ยบใบหม่
อน ซึ่งมีวัตงถุลดลง
ประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่
เส้นใยอาหารจากเปลื
อ
กทุ
เ
รี
ย
นร้
อ
ยละ
0
(สู
ต
รควบคุ
ม
)
จากผลการ
3.
ผลการประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพทางประสาทสั
มผัสมของผู
เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรจากใบหม่อน และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยทําการศึกษาการเติ
ใบ บ้ ริโภค
ทดลองจะเห็
นได้วา่ นผสมข้
เมือ่ ปริามวเกรี
าณเส้ยนบทีใยอาหารจากเปลื
กทุเรี5ยนเพิ
ผลิตภัณจากผลการศึ
ฑ์ข้าวเกรียกบหอยนางรมเสริ
มเส้
นใยอาหารจาก
หม่อนในส่
่ 6 ระดับ คือ ร้ออยละ
7 9ม่ 11ที่ม13ีต่อและ15
ษาอัตราการขยายตั
วของข้
าว
ขึน้ มีผลท�
ำ
ให้
อ
ต
ั
ราการพองตั
ว
ของข้
า
วเกรี
ย
บลดลง
ซึ
ง
่
สอดคล้
อ
งกั
บ
เปลื
อ
กทุ
เ
รี
ย
น
เกรียบใบหม่อนทั้ง 6 สูตร พบว่า อัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบใบหม่อนทั้งมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณใบหม่อน
งานวิจเพิ
ยั ของอรนุ
(2546)
ทีท่ ำ� การศึอกนจัษาสู
มผัสด้จัยานความชอบโดยวิ
ธี
่มขึ้น ทั้งชนีและคณะ
้เนื่องจากเส้
นใยจากใบหม่
บกัตบรที
แป้เ่ หมาะสม
งทําให้แป้งไม่ขยายตัผลการทดสอบทางประสาทสั
ว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิ
ของโศรดา
(2553)
กษาผลของการเสริ
เส้นใยอาหารจากเปลื
เรียนต่อHedonic
คุณภาพของขนมปั
งขาวด้ำวข้ยการ
ของข้าและคณะ
วเกรียบใบหม่
อน ซึง่ มีทีว่ทตั ําถุการศึ
ประสงค์
เพือ่ พัฒนาสูตรทีเ่ มหมาะสม
ทดสอบแบบอกทุ
9-Point
scale โดยการน�
าวเกรียบหอย
ทดแทนส่
ว
นของแป้
ง
สาลี
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
ร้
อ
ยละ
5
10
15
และ
20
จากการทดลองพบว่
า
การเพิ
่
ม
ปริ
ม
าณเส้
น
ใยอาหารจาก
ในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรจากใบหม่อน และศึกษาการยอมรับ นางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ทอดแล้ว มาทดสอบ
กทุเโดยท�
รียนโดยการทดแทนส่
วนของแป้
้นมีแนวโน้มที่จะทํมาให้
ริมาตรของขนมปั
งลดลง
ของผู ้ บเปลื
ริ โอภค
ำ การศึ ก ษาการเติ
ม ใบหม่งในขนมปั
อ นในส่ งวในระดั
นผสมบที่เพิคุณ่มขึภาพทางประสาทสั
ผัสปโดยใช้
ผู้บริโภคจ�ำนวน
80 คน ผู้บริโภค
ข้าวเกรียบที่ 6 ระดับ คือ ร้อยละ 5, 7, 9, 11, 13 และ15 จาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85 เพศชาย ร้อยละ 15 อายุของ
3. ผลการประเมิ
นคุาณวเกรี
ภาพทางประสาทสั
่อผลิตภัอณ
ข้าวเกรี
ยบหอยนางรมเสริ
มเส้น80 และ
ผลการศึกษาอัตราการขยายตั
วของข้
ยบใบหม่อนทั้ง ม6 ผัสูสตของผู
ร ้บผู้บริโริภคที
โภคส่่มีตวนใหญ่
ยู่รฑ์ะหว่
าง 20
ถึง 23 ปี ร้อยละ
กทุเรีายวเกรี
น ยบใบหม่อนทั้งมีแนวโน้มลด การศึกษาส่วนใหญ่ คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 อาชีพ
พบว่า ใยอาหารจากเปลื
อัตราการขยายตัวอของข้
ผัสด้านความชอบโดยวิ
ธีทดสอบแบบ
9-Point
ลงเมื่อปริมาณใบหม่ผลการทดสอบทางประสาทสั
อนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเส้นมใยจากใบหม่
อน ส่วนใหญ่
ของผู้บริโภค
คือ นักHedonic
ศึกษา scale โดยการนํา
ข้าวเกรี
ยบหอยนางรมเสริ
นใยอาหารจากเปลื
รียนที่ทอดแล้วจากการน�
มาทดสอบคุ
ภาพทางประสาทสั
มผัสมเส้โดยใช้
จับกับแป้
งท�ำให้
แป้งไม่ขยายตัว  มเส้
นอกจากนี
้ยังสอดคล้อองกักทุบเงาน
ำข้าณวเกรี
ยบหอยนางรมเสริ
นใยอาหาร 4
ผู
้
บ
ริ
โ
ภคจํ
า
นวน
80
คน
ผู
้
บ
ริ
โ
ภคส่
ว
นใหญ่
เ
ป็
น
เพศหญิ
ง
ร้
อ
ยละ
85
เพศชาย
ร้
อ
ยละ
15
อายุ
ข
องผู
้
บ
ริ
โ
ภคส่
ว
นใหญ่
ยู่
วิจัยของโศรดา และคณะ (2553) ที่ท�ำการศึกษาผลของการเสริม ตัวอย่าง ทดสอบความชอบทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ อความกรอบ
ระหว่าง 20 ถึงอ23
ร้อยละ
และการศึกงษาส่
บปริญญาตรี
ร้อยละ ได้
80ผลดั
อาชีงตารางที
พส่วนใหญ่
เส้นใยอาหารจากเปลื
กทุเรีปียนต่
อคุณ80
ภาพของขนมปั
ขาวด้วนใหญ่
วยการคือ ระดั
และการยอมรั
บโดยรวม
่ 4 ของผู้บริโภค
คือ นักศึกษา
จากการนําข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร 4 ตัวอย่าง ทดสอบความชอบทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ
ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ได้ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย
อาหารจากเปลือกทุเรียน

ปริมาณเส้นใย
อาหารจากเปลือก
สี
ทุเรียน (%)
0 (สูตรควบคุม)
7.05±1.52a
a
4 , ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุ
6.65±1.50
กุลพร พุทธมี
ล
8
6.66±1.42a

คะแนนความชอบ
กลิ่น
6.58±1.67a
6.33±1.53a
6.25±1.77a

รสชาติ
7.48±1.37a
6.23±1.74b
6.60±1.65b

ความกรอบ
7.58±1.32a
6.59±1.77c
7.21±1.38ab

การยอมรับ
โดยรวม
7.59±1.12a
6.81±1.41b
6.94±1.44b

ระหว่าง 20 ถึง 23 ปี ร้อยละ 80 และการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้บริโภค
คือ นักศึกษา
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี
ปีที่ 114 ตัฉบัวอย่
บทีา่ ง3 ทดสอบความชอบทางด้
เดือนกันยายน - ธันวาคม
19
จากการนําข้าวเกรียบหอยนางรมเสริ
มเส้นใยอาหาร
าน 2560
สี กลิ่น รสชาติ
ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ได้ผลดังตารางที่ 4

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ณภาพทางประสาทสั
มผัสมของผู
บ้ ริโภคที
ตี อ่ ผลิ
ณฑ์ตขภัา้ ณวเกรี
บหอยนางรมเสริ
มเส้นใยอาหาร
ตารางที่ ่ 44ผลการทดสอบคุ
ผลการทดสอบคุ
ณภาพทางประสาทสั
ผัสของผู
้บริโม่ ภคที
่มีตต่อภัผลิ
ฑ์ข้ายวเกรี
ยบหอยนางรมเสริ
มเส้นใย
จากเปลือกทุอาหารจากเปลื
เรียน
อกทุเรียน
คะแนนความชอบ
ปริมาณเส้นใย
การยอมรับ
อาหารจากเปลือก
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความกรอบ
โดยรวม
ทุเรียน (%)
a
a
a
a
0 (สูตรควบคุม)
7.05±1.52
6.58±1.67
7.48±1.37
7.58±1.32
7.59±1.12a
4
6.65±1.50a
6.33±1.53a
6.23±1.74b
6.59±1.77c
6.81±1.41b
6.25±1.77a
6.60±1.65b
7.21±1.38ab
6.94±1.44b
8
6.66±1.42a
12
5.31±2.00b
5.63±2.07b
5.74±2.17c
6.80±1.91bc
6.14±1.98c
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(P≤0.05)
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ความชอบด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ
ความชอบด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม เปลือกทุเรียนร้อยละ 4, 8 และ 12 ซึ่งได้รับคะแนนความชอบ
0 4 และ 8 ได้รับคะแนนความชอบด้านสี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยได้คะแนนความชอบอยู่
่ในระดั
บเฉยๆ ถึงชอบเล็อกกทุ
น้อเยรียโดยเมื
่อเปรี12ยบเทียบ
ที่มีปริมาณเส้
อกทุเรียน ร้อยละ
4 และ
8 ด้านรสชาติ
ในระดันบใยอาหารจากเปลื
ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง
ส่วนข้0,าวเกรี
ยบหอยนางรมที
่มีปริอมยูาณเส้
นใยอาหารจากเปลื
นร้อยละ
ข้าวเกรียตบเสริ
นใยอาหารจากเปลื
กทุเรีย่สนที
ได้รับคะแนนความชอบด้
านสี แตกต่
มีนบัยเฉยๆ
ส�ำคัญเนื่องจากผลิ
ได้รับคะแนนความชอบด้
านสีน้อางกั
ยทีน่สอย่
ุดอยูา่งไม่
ในระดั
ภัณฑ์มขเส้้าวเกรี
ยบที่ได้มีสีคล้ําอมากที
ุด ทัท่ ้งำ� นีการทดลองผลิ
้เป็นผล ต
ขึ้นกัการเติ
บข้าวเกรี
ตรควบคุมแล้วอกทุ
พบว่เรีายนในปริ
ข้าวเกรีมยาณมาก
บหอยนางรม
ทางสถิตมาจากผงเส้
ิ (P>0.05)นใยอาหารแบบละเอี
โดยได้คะแนนความชอบอยู
่ในระดับชอบสีน้ําตาล
ยดที่ใช้ในการทดลองมี
มเส้ยนบสู
ใยอาหารจากเปลื
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณ ที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 4 และ 8
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12 ได้รับคะแนนความชอบ ได้ รั บ คะแนนความชอบด้ า นรสชาติ ร องลงมาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้านสีนอ้ ยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับเฉยๆ เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบทีไ่ ด้ ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
มีสีคล�้ำมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียด ร้อยละ 0 ซึ่งเป็นสูตรควบคุมมากที่สุด
ความชอบด้านความกรอบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ทีใ่ ช้ในการทดลองมีสนี ำ�้ ตาล การเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ในปริมาณมากขึ้นจึงมีผลท�ำให้สีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย หอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 0
นางรมมีสีคล�้ำขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค่าความสว่าง (L*) ที่ลดลง และ 8 ได้ รั บ คะแนนความชอบด้ า นความกรอบ แตกต่ า งกั น
และค่าสีแดง (a*) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยได้คะแนนความชอบ
ทดแทนแป้งมันส�ำปะหลังในปริมาณมากขึ้น ตามผลการวิเคราะห์ อยู่ในระดับชอบปานกลาง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีเส้นใยอาหาร
ในส่วนของการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ
ความชอบด้านกลิน่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบหอยนางรม จากเปลือกทุเรียนร้อยละ 4 และ 12 ซึ่งได้คะแนนความชอบอยู่ใน
ที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0, 4 และ 8 ระดับชอบเล็กน้อย ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร
ได้รับคะแนนความชอบด้านกลิ่น แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ จากเปลือกทุเรียนร้อยละ 4 ได้รับคะแนนด้านความกรอบน้อยที่สุด
ทางสถิติ (P>0.05) โดยได้คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบ ซึ่งผู้บริโภคที่ท�ำการทดสดอบชิมให้ข้อมูลว่าข้าวเกรียบหอยนางรม
เล็กน้อย ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจาก ที่มีเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 4 ให้ความรู้สึกละลาย
เปลือกทุเรียนร้อยละ 12 ได้รบั คะแนนความชอบด้านกลิน่ น้อยทีส่ ดุ อย่างรวดเร็วในปากขณะทดสอบชิมท�ำให้ ไม่สามารถรับรู้ความกรอบ
อยู่ในระดับเฉยๆ ทั้งนี้เนื่องจากการเติมเส้นใยอาหารจากเปลือก ขณะเคี้ยวได้จึงได้รับคะแนนความชอบด้านความกรอบน้อยที่สุด
ทุเรียนในปริมาณมากขึ้น ส่งผลท�ำให้เกิดกลิ่นคล้ายใบไม้แห้งซึ่งจัด เมื่อเปรียบเทียบข้าวเกรียบเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์ จึงท�ำให้ผู้บริโภคให้คะแนน ที่ ท� ำ การทดลองผลิ ต ขึ้ น กั บข้ า วเกรี ย บสู ต รควบคุ มแล้ ว พบว่า
ความชอบด้านกลิ่นข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
จากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 12 น้อยที่สุด
ร้อยละ 8 ได้รับคะแนนความชอบด้านความกรอบใกล้เคียงกับ
   ความชอบด้านรสชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ย บหอยนางรมที่ มี ป ริ ม าณเส้ น ใยอาหารจาก
นางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0 ซึ่งเป็น เปลือกทุเรียนร้อยละ 0 ซึ่งเป็นสูตรควบคุมมากที่สุด
สูตรควบคุม ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติมากที่สุดอยู่ใน
ด้านการยอมรับโดยรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย
ระดับชอบปานกลาง ซึ่งความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0 ซึ่งเป็น
(P≤0.05) กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจาก สู ต รควบคุ ม ได้ รั บ คะแนนความชอบด้ า นการยอมรั บ โดยรวม

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

20   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
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มากที่สุดอยู่ในระดับชอบปานกลาง ซึ่งความแตกต่างกันอย่างมี พบว่า ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณ ทุเรียนร้อยละ 4 และ 8 ได้คะแนนความชอบรองลงมาจากข้าวเกรียบ
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 4, 8 และ 12 ซึ่งได้รับ หอยนางรมสูตรควบคุมมากทีส่ ดุ แต่เมือ่ พิจารณาคะแนนความชอบ
คะแนนความชอบด้านการยอมรับโดยรวมอยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย ด้านความกรอบซึ่งเป็นคุณลักษะที่ส�ำคัญของข้าวเกรียบแล้วพบว่า
โดยเมือ่ เปรียบเทียบข้าวเกรียบเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ที่ ท� ำ การทดลองผลิต ขึ้น กับ ข้าวเกรียบสูต รควบคุม แล้ ว พบว่ า ร้ อ ยละ 8 ได้ ค ะแนนความชอบด้ า นความกรอบในระดั บ ชอบ
ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ปานกลางถึ ง ชอบมากไม่ แ ตกต่ า งกั บ ข้ า วเกรี ย บหอยนางรม
ร้อยละ 4  และ 8 ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติรองลงมาจาก สูตรควบคุม ดังนั้น ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ย บหอยนางรมที่ มี ป ริ ม าณเส้ น ใยอาหารจาก เปลือกทุเรียนที่มีปริมาณเส้นใยอาหารทดแทนแป้งมันส�ำปะหลัง
ร้อยละ 8 จึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต
เปลือกทุเรียนร้อยละ 0 ซึ่งเป็นสูตรควบคุมมากที่สุด
4. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพทางกายภาพ และเคมี ข อง
จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจาก ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
หอยนางรมเสริ
ใยอาหารจากเปลื
อกทุเรีอยนที
มาณเส้
งมันตสํข้าาปะหลั
ร้อยละ 8 จึงเป็นมเส้นใย
เปลือกทุ
เรียน พบว่า มปริเส้มนาณเส้
นใยอาหารจากเปลื
กทุเ่มรีีปยรินที
่ นใยอาหารทดแทนแป้
จากการทดลองผลิ
วเกรียงบหอยนางรมเสริ
ปริมาาณที
่สุดในการผลิ
เติมลงในข้
วเกรี่เหมาะสมที
ยบหอยนางรมมี
ผลต่อตการยอมรับของผู้บริโภค อาหารจากเปลือกทุเรียน โดยใช้ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก
ผลการศึ
ษาคุณความกรอบ
ภาพทางกายภาพ
และเคมี
วเกรียบหอยนางรมเสริ
อก 0, 4, 8
ทุเรียานทดแทนแป้
งมันส�ำปะหลัมงเส้ที่ น4ใยอาหารจากเปลื
ระดับ คือ ร้อยละ
ในทุกๆ ด้าน ได้แก่4. ด้านสี
กลิ่น กรสชาติ
และการยอมรั
บ ของข้
น นได้ว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านสี และ และ 12 โดยน�้ำหนัก แล้วน�ำข้าวเกรียบที่ทอดแล้วมาวิเคราะห์
โดยรวมทุเรีซึย่งจะเห็
จากการทดลองผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน โดยใช้ปริมาณเส้นใยอาหาร
กลิน่ ของข้าวเกรียบหอยนางรมทีม่ ปี ริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก คุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ปริมาณเส้นใยอาหาร  ความชื้น และ ค่า aw
จากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลังที่ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 4 8 และ 12 โดยน้ําหนัก แล้วนําข้าวเกรียบที่ทอด
ทุเรียน ร้อยละ 4 และ 8 ไม่แตกต่างจากข้าวเกรียบหอยนางรม ได้ผลดังตารางที่ 5
แล้วมาวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ปริมาณเส้นใยอาหาร ความชื้น และ ค่า aw ได้ผลดังตารางที่ 5
สูตรควบคุม ส่วนความชอบด้านรสชาติ และความชอบโดยรวม
ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก
ตารางที
ทุเรียน ่ 5 ผลการตรวจสอบทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ปริมาณเส้นใย
ค่าสี
เส้นใย
ความชื้น
aw
อาหารจากเปลือก
อาหาร
(ร้อยละ)
L*
a*
b*
ทุเรียน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0 (สูตรควบคุม)
61.51±2.97a 4.07±1.83c 23.04±4.38a 0.04±0.05d 2.61±0.08b 0.25±0.02ab
4
55.83±11.17ab 5.44±1.47bc 23.17±1.75a 0.37±0.07c 2.49±0.44b 0.20±0.00b
8
53.67±2.94b 6.28±0.97b 18.98±1.43b 1.24±0.22b 3.68±0.07a 0.27±0.03a
12
52.82±2.35b 8.32±1.47a 21.49±2.09ab 2.11±0.16a 2.78±0.68b 0.22±0.08ab
หมายเหตุ : อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ค่า L* แสดงค่าความสว่างมีค่าตั้งแต่ 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) ค่า a* แสดงค่าสีแดง (+) สีเขียว (-)
ค่า b* แสดงค่าสีเหลือง (+) สีน้ําเงิน (-)
จากตารงที่ 5 พบว่า เมื่อปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเพิ่มขึ้นมีผลทําให้ค่าความสว่าง (L*) ลดลง
ีปริมาณเส้
ใยอาหารจากเปลือกทุ
อกทุเรีเยรีนใน
ยน เท่ากับ
จากตารางที
่
5 พบว่า เมืน่อใยอาหารแบบละเอี
ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลื
อก หอยนางรมที
ทั้งนี้เป็นผลมาจากผงเส้
ยดที่ใช้ในการทดลองมี
สีน้ําตาล ่มการเติ
มเส้นนใยอาหารจากเปลื
ม) และ
4 มีคของผลิ
วามแตกต่
ทุเรียนเพิ
้นมีผลท�้นำให้
(L*)ตภัลดลง
้งนี้เป็ยบหอยนางรมมี
นผล ร้อยละสีค0ล้ํา(สูขึ้นตรควบคุ
ปริ่มมขึาณมากขึ
จึงคมี่ผาความสว่
ลทําให้สีาขงองผลิ
ณฑ์ข้าทัวเกรี
ค่าความสว่
าง (L*)
ตภัณางกั
ฑ์ขน้าอย่
ว างไม่มี
มาจากผงเส้
นใยอาหารแบบละเอี
ยดที่ในช้ใยอาหารจากเปลื
ในการทดลองมีสอีนกทุ
�้ำตาล  
ทางสถิ
(P>0.05)
ค่าสี4เหลืมีคอวามแตกต่
ง (b*) ของผลิ
เกรียบหอยนางรมที
่มีปริมาณเส้
เรียน เท่นัายกัส�บำร้คัอญยละ
0 (สูตติ รควบคุ
ม) และ
างกัน ตภัณฑ์
าวเกรี
ยบทีนใยอาหารจากเปลื
่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลื
รียานร้ให้อยละ 0
การเติมอย่
เส้านงไม่
ใยอาหารจากเปลื
อกทุตเรีิ ย(P>0.05)
นในปริมาณมากขึ
จึงมีพบว่
ผลท�ำา เมื่อข้ปริ
มีนัยสําคัญทางสถิ
ค่าสีแดงน้ (a*)
มาณเส้
อกทุเรียนเพิ่มขึอ้นกทุ
มีผเลทํ
ตรควบคุม) 4 ่มและ
สีเหลือง (b*) แตกต่
ให้สีของผลิ
ฑ์ข้าวเกรี
สีคล�้ำของผลิ
ขึ้น ค่าตความสว่
ง ย(สูบหอยนางรมที
ค่าสีตแภัดงณ(a*)
เพิ่มยขึบหอยนางรมมี
้น ค่าสีแดง (a*)
ภัณฑ์ข้าวเกรี
ีปริม12
าณเส้มีคน่าใยอาหารจากเปลื
อกทุางกั
เรียนนอย่างไม่มี
ยส�มำคัีนญัยสํทางสถิ
ติ (P>0.05)
(L*) ของผลิ
ฑ์ข้า0วเกรี
่มีปริมีมคาณเส้
นใยอาหาร
เท่ากับตภัร้อณยละ
(สูยตบหอยนางรมที
รควบคุม) และ4
วามแตกต่
างกันอย่านังไม่
าคัญทางสถิ
ติ (P>0.05) ค่าสีเหลือง (b*) ของ
ตภัเณรียฑ์นข้าเท่วเกรี
่มีปริ0มาณเส้
นใยอาหารจากเปลื
กทุเรียนร้อยละปริ
0 ม(สูาณเส้
ตรควบคุ
ม) 4 และาวเกรี
12 มียคบ่าสีพบว่
เหลืาองเมื(b*)
นใยอาหารของข้
่อเติมเส้นใย
จากเปลืผลิอกทุ
ากับยร้บที
อยละ
(สูตรควบคุ
ม) และ 4 มีคอวาม
แตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งไม่
ม
น
ี
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(P>0.05)
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) ค่าสีแดง (a*) อาหารจากเปลือกทุเรียนในข้าวเกรียบหอยนางรมเพิม่ ขึน้ มีผลท�ำให้
ปริมนาณเส้
นใยอาหารของข้
เส้นมาณเส้
ใยอาหารจากเปลื
อกทุาเรีวเกรี
ยนในข้
พบว่า เมือ่ ปริมาณเส้
ใยอาหารจากเปลื
อกทุเารีวเกรี
ยนเพิยม่ บขึน้ พบว่
มีผลท�า ำเมืให้่อเติมปริ
นใยอาหารของข้
ยบมีาควเกรี
่าเพิย่มบหอยนางรม
ขึ้น ซึ่งปริมาณเส้นใย
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
มี
ผ
ลทํ
า
ให้
ป
ริ
ม
าณเส้
น
ใยอาหารของข้
า
วเกรี
ย
บมี
ค
า
่
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
ซึ
ง
่
ปริ
ม
าณเส้
น
ใยอาหารของข้
า
วเกรี
ย
บหอยนางรมเสริ
ม อก
ค่าสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น ค่าสีแดง (a*) ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ อาหารของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลื
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยข้าวเกรียบ
หอยนางรมที่เติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12 มีปริมาณเส้นใยอาหารมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
นข้าวเกรี
กุลพร พุ2.11
ทธมีส่, วศรายุ
ทธ์ จิยตบหอยนางรมที
รพัฒนากุล ่เติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 8 ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตมาก
ที่สุด มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ 1.24 จึงจัดเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารปานกลาง เนื่องจากมีเส้นใยอาหารอยู่ในช่วง
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ทุเรียนทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 จะเห็นได้ว่าปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบ
สถิติ (P≤0.05) โดยข้าวเกรียบหอยนางรมที่เติมเส้นใยอาหาร หอยนางรมทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีค่าไม่เกินร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นไปตาม
จากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12 มีปริมาณเส้นใยอาหารมากที่สุด ข้ อ ก� ำ หนดของมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.107/2554)
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.11 ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่ เรื่องข้าวเกรียบ ที่ก�ำหนดให้ข้าวเกรียบพร้อมบริโภคจะต้องมี
เติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 8 ซึ่งเป็นปริมาณที่ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 4  
ค่า aw ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร
เหมาะสมในการผลิตมากที่สุด มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ 1.24
จึงจัดเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารปานกลาง เนื่องจากมีเส้นใย จากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 0, 8 และ 12 มีความแตกต่างกันอย่าง
อาหารอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม (พิมพ์เพ็ญ และ ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัย
นิธิยา, ม.ป.ป) และเมื่อวิเคราะห์จากค่า Thai Recommended ส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณ
Daily Intake (Thai RDI) ที่ได้ก�ำหนดปริมาณเส้นใยอาหารที่ร่างกาย เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 4 ซึ่งมีค่า aw เท่ากับ 0.20  
ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ
ควรรับเท่ากับ 25 กรัมต่อวัน (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, ม.ป.ป) แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าข้าวเกรียบทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีค่า aw
0 4บประทานข้
และ 12 มีาควเกรี
วามแตกต่
างกันอย่างไม่มมเส้
ีนัยนสํใยอาหาร
าคัญทางสถิตทีิ (P>0.05)
มีค่ใวามแตกต่
างกันถึอย่
างมีนัยจึสํงาจัคัดญเป็ทางสถิ
ติ ง
พบว่าการรั
ยบหอยนางรมเสริ
่ค่อนข้างต�แต่
่ำอยู
นช่วง 0.20
ง 0.27
นอาหารแห้
ข้าวเกรี
ยบหอยนางรมที
นใยอาหาร
ากับ 3.68 มจะเห็
นได้องกั
ว่านปริการเสื
มาณ่อมเสีย
จากเปลือ(P≤0.05)
กทุเรียนร้กัอบยละ
8 ในปริ
มาณ 100 กรั่มีปมริร่มาาณเส้
งกายจะได้
รับ ค่ร้าอยละ
aw เป็8 นโดยมี
ปัจจัคย่าทีเฉลี
่ส�ำคั่ยญเท่ในการควบคุ
และป้
ความชื้นาของข้
วเกรีย5บหอยนางรมทั
4 สิ่งำทดลอง
มีค่าไม่ของผลิ
เกินร้อตยละ
ซึ่งเป็จึนงมีไปตามข้
อกําหนดของมาตรฐาน
เส้นใยอาหารเท่
กับร้อายละ
ของปริมาณที่แ้ง นะน�
ต่อวันและ
ภัณฑ์4.0
อาหาร
ผลโดยตรงต่
อการก�ำหนดอายุการเก็บ
ณฑ์ชุมชน (มผช.107/2554)
าวเกรี
ยบ ทีก่ ษา
ําหนดให้รักขษาของผลิ
้าวเกรียบพร้
ภคจะต้เนือ่องมีงจากค่
ความชืา ้นaไม่w เกิเป็นนร้ปัอยละ
จากงานวิผลิจตัยภัของโศรดา
และคณะ (2553)เรื่อซึงข้่งได้
ท�ำการศึ
ตภัอณมบริ
ฑ์อโาหาร
จจัยที4่ชี้ระดับ
ค่า aw่ ไของข้
าวเกรี้ ำยจากเปลื
บหอยนางรมที
าณเส้
กทุเรียน ร้่เอชืยละ
12 มีำคไปใช้
วามในการ
ปริ ม าณเส้ น ใยอาหารที
ม่ ล ะลายน�
อ กทุ เรี่มยีปนริมพบว่
า นใยอาหารจากเปลื
ปริมาณน�้ำต�่ำสุดอในอาหารที
้อจุลิน0ทรี8ย์สและ
ามารถน�
แตกต่
างกันอย่างไม่
ีนัยสําคั้ำร้ญอทางสถิ
ติ (P>0.05)
แต่มีความแตกต่
นัยสําเรีคัยญเกืทางสถิ
กับข้าญวเกรี
บ ท่ีค่า
มีปริมาณเส้
นใยอาหารที
่ไม่ลมะลายน�
ยละ 65.13  เส้
นใยอาหาร
เจริญาเติงอย่
บโตางมีแบคที
อบทุกตชนิิ (P≤0.05)
ดไม่สามารถเจริ
เติบยโตได้
ากับ 0.20
แต่จอะไม่
ย่างไรก็
หอยนางรมทีว่มคล้
ีปริามยฟองน�
าณเส้น้ำ ใยอาหารจากเปลื
w เท่
ชนิดนี้สามารถพองตั
ท�ำให้รู้สึกอิ่มได้เอร็กทุ
วขึ้นเรียอีนกทัร้อ้ง ยละaw4 ต�ซึำ่งมีกว่ค่า a0.9
และราส่
วนใหญ่
เจริญตเติามจะเห็
บโตที่คน่าได้aวw่าต�่ำกว่า
วเกรี
สิ่งทดลอง มีคอ่างผูawก ทีท�่คำ่อให้นข้ลดความเสี
างต่ําอยู่ใ่ยนช่
0.20(รุ่งถึนภา,
ง 0.27
จึงจัดเป็นอาหารแห้ง ค่า aw เป็นปัจจัยที่
ยังช่วยเพิข้่มาเนื
้ออุยจบทั
จาระ้ง 4และลดอาการท้
ง วง 0.7
2545)
คัญในการควบคุ
ลโดยตรงต่
อการกํ
าหนดอายุ
การเก็
ต่อการเกิสํดาโรคมะเร็
งล�ำไส้ได้มและป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร จึ6.งมีผผลการศึ
กษาคุ
ณภาพทางด้
านจุ
ลินทรีบรัยก์ขษาของ
องข้าวเกรียบ
เป็
น
ปั
จ
จั
ย
ที
่
ช
้
ี
ร
ะดั
บ
ปริ
ม
าณน้
ํ
า
ต่
ํ
า
สุ
ด
ในอาหารที
่
เ
ชื
้
อ
จุ
ล
ิ
น
ทรี
ย
์
ส
ามารถนํ
า
ไปใช้
ใ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
อ
าหาร
เนื
่
อ
งจากค่
า
a
w
ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย หอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน นการ
เจริญเติอบกทุโตเรียแบคที
อบทุนกใยอาหารร้
ชนิดไม่สามารถเจริ
ญเติบโตได้ที่ค่า awผลการวิ
ต่ํากว่
า 0.9คและราส่
วนใหญ่
เจริยญ์ของข้
เติบาโตวเกรียบ
อาหารจากเปลื
นทีม่ ปี เรีริยมเกืาณเส้
อยละ 0,  4  และ
เคราะห์
ุณภาพทางด้
านจุจละไม่
ินทรี
ที่ค่า aw ต่าํางกั
กว่นาอย่
0.7างไม่
(รุ่งนภา,
12 มีความแตกต่
มีนัยส�2545)
ำคัญทางสถิติ (P>0.05) หอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ในปริมาณร้อยละ
6. ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับ 0 4 8 และ 12 โดยน�้ำหนัก โดยท�ำการวิเคราะห์ในข้าวเกรียบดิบ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
ข้าวเกรียในปริ
บหอยนางรมที
นใยอาหาร
ยละ
8 โดยมี
ได้แก่ จ�ในข้
ำนวนจุ
ลินยทรี
รา เชืล้อินEscherichia
coli.  และ
มาณร้อยละ่มีป0ริม4าณเส้
8 และ
12 โดยน้ร้ําอหนั
ก โดยทํ
าการวิเคราะห์
าวเกรี
บดิยบ์ทั้งได้หมด
แก่ จํเชืา้อนวนจุ
ทรีย์ทั้งหมด เชื
้อ
เชื
อ
้
Staphylococcus
aureus.
ได้
ผ
ลดั
ง
ตารางที
่
6
รา เชื้อ Escherichia coli. และเชื้อ Staphylococcus aureus. ได้ผลดังตารางที่ 6

ิทยา

ผลการศึกกษาคุ
ษาคุณณภาพด้
ภาพด้าานจุ
นจุลลินินทรี
ทรียย์ข์ของข้
องข้าาวเกรี
วเกรียยบหอยนางรมเสริ
บหอยนางรมเสริมมเส้เส้นนใยอาหารจากเปลื
ใยอาหารจากเปลืออกทุ
กทุเเรีรียยนน
ตารางที่ 6 ผลการศึ
ปริมาณเส้นใยอาหาร
จุลินทรีย์ทั้งหมด
เชื้อรา
Escherichia coli
Staphylococcus
จากเปลือกทุเรียน
(CFU/g)
(CFU/g)
(MPN/g)
aureus
(ร้อยละ)
(CFU/g)
2
0 (สูตรควบคุม)
1.67x10
ไม่พบ
<3.0
<10
2
4
1.00x10
ไม่พบ
<3.0
<10
2
8
1.00x10
ไม่พบ
<3.0
<10
2
ไม่พบ
<3.0
<10
12
1.00x10

มห
าว

า วเกรี ย บทุ
ก สิ่ งยทดลองไม่
เ กิ น มาตรฐานตามข้
จากตารางที่ 6 จากตารางที
พบว่าจ�ำนวนจุ่ ลนิ 6ทรียท์ พบว่
งั้ หมดของข้
าวเกรี
ยบย์ทั้งข้หมดของข้
า2 จํานวนจุ
ลินทรี
าวเกรี
บหอยนางรมทั
้ง 4 สิ่งทดลองอยูอ่ใก�นช่ำ หนดของ
วง
2
2 สิ่งทดลองอยู2่ในช่วง 1.00x10 ถึง 1.67×10
มาตรฐานผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ช
ุ
ม
ชน
(มผช.107/2554)
เรื
่
อ
งข้
า
หอยนางรมทั
้
ง
4
1.00x10 ถึง 1.67×10 CFU/g ตรวจไม่พบเชื้อรา มีเชื้อ Escherichia coli น้อยกว่า 3.0 MPN/g และเชืวเกรี
้อ ยบ
นใยอาหาร มีกcoli
ารใช้ความ
CFU/g Staphylococcus
ตรวจไม่พบเชื้อรา มีaureus
เชื้อ Escherichia
น้อยกว่า 10 coli
CFU/gน้อยกว่
จะเห็านได้วเนื่า่อจํางจากข้
นวนจุาลวเกรี
ินทรียยบหอยนางรมเสริ
์ทั้งหมด เชื้อรา เชืม้อเส้Escherichia
ร้อนค่อเกินข้นมาตรฐานตามข้
างสูงในกระบวนการผลิ
ต และจัดเป็นผลิตภัตภัณณฑ์ฑ์ประเภท
3.0 MPN/g
้อ Staphylococcus
aureus
ยกว่
และเชืและเชื
้อ Staphylococcus
aureus ของข้
าวเกรีน้ยอบทุ
กสิา่งทดลองไม่
อกําหนดของมาตรฐานผลิ
อาหารแห้งจึงเกิมดการเน่
าเสียได้ยมีากการใช้
จุลนิ คทรีวามร้
ยไ์ ม่สอามารถเจริ
ญเติง บโตได้
ชุมชน จะเห็
(มผช.107/2554)
เรื่องข้ลาิ นวเกรี
่องจากข้
เส้นใยอาหาร
นค่อนข้างสู
10 CFU/g
น ได้ ว ่ า จ� ำ นวนจุ
ทรี ยบ์ ทั้ งเนืหมด
เชืา้ อวเกรี
รา ยบหอยนางรมเสริ
กษาได้
ถ้ายเก็์ไม่บสรัามารถเจริ
กษาผลิตภัญณเติฑ์บไโตได้
ม่เหมาะสม
ในกระบวนการผลิ
ต และจั
ดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแห้
งเกิดการเน่บรัาเสี
ยได้ยนากานจุลแต่
ินทรี
เชื้อ Escherichia
coli และเชื
้อ Staphylococcus
aureus ของ งจึสามารถเก็
อาจท�าำให้เกิดการเสื
การเสื่อ่อมเสี
มเสียยจากเชื
จากเชื้อ้อราได้
ราได้
สามารถเก็บรักษาได้นาน แต่ถ้าเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมอาจทํ
สรุปและอภิปรายผล

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 8 เป็น
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ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก
ทุ เ รี ย นทดแทนแป้ ง มั น ส� ำ ปะหลั ง ร้ อ ยละ 8 เป็ น ปริ ม าณที่
เหมาะสมที่สุดในการผลิต เนื่องจากผู้บริโภคให้คะแนนความชอบ
ด้านสี กลิ่น และความกรอบของข้าวเกรียบไม่แตกต่างจากกับ
ข้าวเกรียบหอยนางรมที่ไม่มีการเติมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
(สูตรควบคุม) ส่วนคะแนนความชอบด้านรสชาติ และการยอมรับ
โดยรวมมีคะแนนความชอบรองลงมาจากข้าวเกรียบหอยนางรม
สูตรควบคุม โดยคะแนนความชอบด้านสี  กลิ่น รสชาติ ความกรอบ
และการยอมรับโดยรวม มีค่าเท่ากับ 6.66, 6.25, 6.60, 7.21 และ
6.94  ตามล�ำดับ การเสริมปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียนมีอัตราการพองตัวและค่าความสว่าง (L*) ลดลง
ค่าสีแดง (a*) เพิม่ ขึน้ ข้าวเกรียบหอยนางรมทีม่ ปี ริมาณเส้นใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันส�ำปะหลังร้อยละ 8 มีปริมาณ
เส้นใยอาหารร้อยละ 1.24 ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 3.68
ค่า aw เท่ากับ 0.27 โดยตรวจพบจ�ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด เท่ากับ
2
1.00x10 CFU/g เชื้อ Escherichia col. น้อยกว่า 3.0 MPN/g  
เชื้อ Staphylococcus aureus น้อยกว่า 10 CFU/g และตรวจ
ไม่พบเชื้อรา ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เรื่องข้าวเกรียบ (มผช.107/2554)
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
The Guideline to Develop Media Literacy Activities for Primary School Students
ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์, เลอลักษณ์ โอทกานนท์
กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดยอ

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังข์อ�่ำวิทยา อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 7 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย 2) แบบสัมภาษณ์ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เก็บข้อมูลในการวิจัยโดยให้ครูเป็นผู้ช่วยวิทยากร
และผู้สังเกตการณ์ในการท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ จากนั้นท�ำการสัมภาษณ์ครูด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิด
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ควรเป็นกิจกรรม
กลุ่มช่วยผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
2. กิจกรรมควรเน้นการวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : การรู้เท่าทันสื่อ

Abstract

มห
าว

ิทยา

The purpose of this study was to find the guideline to develop the media literacy activities for primary
school students. The populations used in the research were seven primary school teachers of Sungaumwittaya
School, Klong Laung District, Pathum Thani Province, who were selected by using purposing sampling. The research
instruments were 1) the media literacy activities for primary school students, and 2) the interview question for
teachers who taught in primary school. The data were collected by letting the teachers be assistant lecturers and
observers in doing the media literacy activities. Then, Interviewed the teachers using reflective thinking technique.
The results indicated that :
1. the appropriate guideline to develop media literacy activities for primary school students was the group
activities that helped the students to exchange their opinions together, and
2. the activities should emphasize on various data analysis and presentation to make the students understand
the media literacy more concretely.
Keyword : Media Literacy
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วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย

ชภัฏ

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า
การรู้เท่าทันสื่อ คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ “ใช้สื่ออย่าง
รู้ตัว” และ “ใช้สื่ออย่างตื่นตัว” ดังนั้นทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็น
ทักษะที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ซึ่ง อุษา บิ้กกิ้นส์ (2559)
กล่าวไว้ว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อจะต้องมีการน�ำ
ไปปรับ ใช้ใน 4 รูปแบบ คือ เข้าถึง (access) วิเคราะห์ (analyse)
ประเมิน (evaluate) และ สร้างสรรค์ (create) และทั้ง 4 รูปแบบนี้
สามารถใช้ได้ กับสื่อทุกประเภท นับตั้งแต่ สื่อสิ่งพิมพ์ การกระจาย
เสียง จนถึงสื่ออินเทอร์เน็ต จากความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เป็นทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher order thinking skill) ที่ส�ำคัญ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ตัง้ แต่ขนั้ การวิเคราะห์ขนึ้ ไป จึงจะสามารถแยกแยะประเภทของสือ่
ข้อมูลหรือความหมาย ความคิดเห็นต่างๆ ที่มาพร้อมกับสื่อ ดังนั้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ จึงมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการรู้
เท่าทันสื่อทั้ง 4 ด้าน โดยออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อ
ด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ฝึกให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่แฝงมา
กับสื่อ การประเมินคุณภาพของสื่อ และสามารถสร้างสรรค์สื่อ
ออกมาได้ นอกจากนี้การออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อยังต้อง
ค�ำนึงถึงลักษณะของผู้เรียน ทั้งลักษณะเชิงกายภาพ เช่น เพศ อายุ
รวมถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการ
ออกแบบกิ จ กรรม นอกจากนี้ ก ารออกแบบกิ จ กรรมการรู ้ เ ท่ า
ทั น สื่ อ ยั ง ควรเน้ น กิ จ กรรมกลุ ่ ม ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันเอง การใช้เทคนิคการสอนต่างๆ
เช่น เทคนิคการระดมสมอง การใช้ตัวช่วยทางการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
การใช้ผังความคิด เป็นต้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า
การจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนั้น จะต้องด�ำเนินการออกแบบ
โดยค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และเทคนิคแนวทางการจัดการเรียน
การสอนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ยังคง
ต้องอาศัยข้อมูลจากครูผสู้ อนทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับตัวผูเ้ รียน ซึง่ ในงาน
วิจัยนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และมีภมู หิ ลังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้สอนที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียน เพื่อ
น�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อต่อไป
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
เป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่มีความส�ำคัญกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อจ�ำเป็นต้องมีการออกแบบ

กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อร่วมชั้นเรียน ดังนั้นการออกแบบกิจกรรม
เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบ
ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของผู ้ เรี ย น เช่ น ภู มิ ห ลั ง ของผู ้ เรี ย น
ความรู ้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม โดยบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งน�ำเสนอแนวทาง
การพัฒนากิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลายจากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ และการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการรู้
เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษาตอนปลายจากความคิดเห็นของครู
ผู้สอนที่ได้ทดลองใช้กิจกรรมในบทบาทผู้ช่วยวิทยากรและร่วมเป็น
ผู้สังเกตการณ์การท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ภายหลังจากที่ครู
ผู้สอนได้ร่วมกิจกรรมแล้ว จะใช้การสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการ
สะท้อนความคิด ท�ำให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การรู้เท่าทันสื่อส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อไป
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เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
1. กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย ที่จัดท�ำขึ้นมีขั้นตอนในการจัดท�ำโดยด�ำเนินการศึกษา
เอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ 1) วัยมันส์
เท่ า ทั น สื่ อ คู ่ มื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ รู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ส� ำ หรั บ เยาวชน
(ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์, 2559) 2) ถอดรหัสลับความคิดเพื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อ (พรทิพย์ เย็นจะบก,
2559) 3) รู้เท่าทันสื่อ ICT (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย,
2559) 4) คิดอ่านปฏิบัติการเท่าทันสื่อ คู่มือส�ำหรับจัดกระบวนการ
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (โตมร อภิวันทนากร,
2559) โดยศึกษากิจกรรมต่างๆ ในคู่มือทั้ง 4 เล่ม จากนั้นคัดเลือก
กิจกรรมให้เหลือเพียง 4 กิจกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรมทีจ่ ะน�ำไปทดลองใช้กบั นักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน,
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมที่ ป ระหยั ด และจั ด หาได้ ง ่ า ย,
ขั้นตอนด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน และเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งผลการคัดเลือกกิจกรรมที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มีดังนี้

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์, เลอลักษณ์ โอทกานนท์

กิจกรรมต่างๆในคู่มือทั้ง 4 เล่ม จากนั้นคัดเลือกกิจกรรมให้เหลือเพียง 4 กิจกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรมที่จะนําไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมกับช่วงวัย
กิจกรรมที
ม่ซับซ้2560
อน และเป็
ของนักเรียน, วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิวารสารวิ
จกรรมทีจ่ปัยระหยั
ดและจัปีดทหาได้
่าย,บขัที้น่ 3ตอนดํ
รำ�ไพพรรณี
ี่ 11 งฉบั
เดือานกัเนินนยายน
- ธัน่ไวาคม
25 น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งผลการคัดเลือกกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีดังนี้

กิจกรรม

พพ
รรณ
ี

ความ
วัสดุอุปกรณ์ใน ขั้นตอนดําเนิน เป็นกิจกรรมที่
เหมาะสมกับ การจัดกิจกรรมที่ กิจกรรมที่ไม่
ให้นักเรียน
ช่วงวัยของ
ประหยัดและ
ซับซ้อน
ทํางานร่วมกัน
นักเรียน
จัดหาได้ง่าย
เป็นกลุม่
3

3

3

3

2. กลไกการรับรู้สื่อ (หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

3

3

3

3

3. กระบวนการผลิตโฆษณา
(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

3

3

3

3

4. กิจกรรมรู้จักด้านบวก-ด้านลบของเกม (หนังสือ
รู(หนั
้เท่างทัสืนอรูสื้เ่อท่ICT)
าทันสื่อ ICT)

3

3

3

3

5. กิจกรรมคุณติดเกมแล้วหรือยัง (หนังสือรู้เท่า
ทั(หนั
นสืง่อสืICT)
อรู้เท่าทันสื่อ ICT)

3

6. กิกิจจกรรมแนวทางการเล่
กรรมแนวทางการเล่
นเกมอย่
าง
นเกมอย่
างเหมาะสม
(หนังสือรู้เท่(หนั
าทันงสืสื่ออICT)
เหมาะสม
รู้เท่าทันสือ่ ICT)

3

7. กิกิจจกรรมรู
กรรมรู้ทัน้ทภันั ยภัจากมื
ยจากมื
อถืออถือ
(หนังงสืสืออรูรู้เท่้เท่าทัานทัสืน่อสืICT)
(หนั
่อICT)

3
3

รำไ

1. บ้านในฝัน (หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ชภัฏ

3

ลัยร
า

โทรศั
พท์พ
มือท์ถืมออื อย่ถืาองปลอดภั
8. กิกิจจกรรมการใช้
กรรมการใช้
โทรศั
อย่าง ย
(หนังสือรูย้เท่(หนั
าทันงสืสื่ออICT)
ปลอดภั
รู้เท่าทันสือ่ ICT)

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
ตารางที่ 1 ตารางการสังเคราะห์กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ

มห
าว

ิทยา

จากตารางการสังเคราะห์พบว่า มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ การน�ำกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมไปทดลองใช้กบั นักเรียนระดับประถม
จากตารางการสังเคราะห์พบว่า มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ มีทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบ้านในฝัน
ทั้ง 4 ข้อ มีทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบ้านในฝัน (หนังสือ ศึกษาตอนปลายนั้น กิจกรรมที่ 1-3 จะด�ำเนินการโดยให้ครูเป็น
(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ), กิจกรรมกลไกการรับรู้สื่อ (หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ), กิจกรรมกระบวนการผลิตโฆษณา
วัยมันส์(หนั
เท่างสืทัอนวัสืย่อมั),นส์กิเท่จกรรมกลไกการรั
(หนังสือาวันลบของเกม
ยมันส์ ผู้ช่ว(หนั
ยวิทงสืยากร
ครูจะเป็ณนติผูด้สเกมแล้
ังเกตการณ์
าทันสื่อ) กิจกรรมรูบรู้จ้สักื่อด้านบวก-ด้
อรู้เท่และกิ
าทันสืจ่อกรรมที
ICT), กิ่ 4จกรรมคุ
วหรือภายหลัง
เท่าทันยัสืง่อ(หนั
), กิงจสืกรรมกระบวนการผลิ
(หนังสือวัยมันนเกมอย่
ส์ จากเสร็
จ กิ จ(หนั
กรรมทั
การสั มกิจภาษณ์
อรู้เท่าทันสื่อ ICT), กิตจโฆษณา
กรรมแนวทางการเล่
างเหมาะสม
งสือ้ งรู้เท่4าทัจะเป็
นสื่อนICT),
กรรมรูค้ทรูันเ พืภั่ อยสะท้ อ น
เท่ า ทั นจากมื
สื่ อ ) อกิถืจอกรรมรู
า นลบของเกม
(หนั ง สืโอทรศัพความคิ
่ยวกับกิจยกรรมที
(หนังสื้ จอั กรู้เด้ท่าานบวก-ด้
ทันสื่อ ICT)
และกิจกรรมการใช้
ท์มือถืดอเห็
อย่นาเกีงปลอดภั
(หนังสื่จอัดรูขึ้เท่้นาทันสื่อ ICT) ดังนั้น
รู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ICT), กิ จ กรรมคุ ณ ติ ด เกมแล้ ว หรื อ ยั ง (หนั ง สื อ รู ้
2. ข้ อ ค� ำ ถามในการสะท้ อ นความคิ ด ภายหลั ง การท� ำ
เท่าทันสื่อ ICT), กิจกรรมแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ เป็นข้อค�ำถามที่สอบถามความคิดเห็น
(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT), กิจกรรมรู้ทันภัยจากมือถือ (หนังสือ ภายหลังจากที่ครูได้ร่วมกิจกรรมในบทบาทผู้ช่วยวิทยากรและ
รู้เท่าทันสื่อ ICT) และกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย ผู้สังเกตการณ์การท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ โดยค�ำถามแบ่ง
(หนั ง สื อ รู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ICT) ดั ง นั้ น เพื่ อ ความเหมาะสมในการ ออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 1) ลักษณะของกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
ท�ำกิจกรรมในหนึ่งวัน จึงได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 4 กิจกรรม และ มีลักษณะอย่างไร 2) สิ่งที่ควรค�ำนึงในการออกแบบกิจกรรมการรู้
ได้ท�ำการปรับเปลี่ยนชื่อและขั้นตอนในการท�ำกิจกรรมทั้งหมด เท่าทันสื่อ 3) ความเหมาะสมต่อนักเรียนและเนื้อหาของกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มผู้เรียน ดังนี้
การรูเ้ ท่าทันสือ่ และ 4) อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการท�ำกิจกรรม
1. กิจกรรมต้องการหรือจ�ำเป็น Need or Want
การรู้เท่าทันสื่อ
2. กิจกรรมรู้เท่าทันเกม
3. กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย
4. กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา
ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์, เลอลักษณ์ โอทกานนท์

26   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

8. ผูส้ อนกล่าวสรุปเพือ่ ให้ผเู้ รียนแยกแยะความต้องการกับ
1. ติดต่อประสานงานกับผูอ้ ำ� นวยการและคณะครูในระดับ ความจ�ำเป็นได้อย่างถูกต้อง
9. ผูส้ อนแจกกระดาษการ์ดสีให้ผเู้ รียนสรุปความรูท้ ไี่ ด้จาก
ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังข์อ�่ำวิทยา โดยมีการพูดคุยและ
ก�ำหนดหัวข้อร่วมกันว่าจะมีการท�ำกิจกรรมในหัวข้อการรู้เท่าทัน การท�ำกิจกรรมนี้
กิจกรรมที่ 2 รู้เท่าทันเกม (เวลา 50 นาที)
สื่อ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยให้คณะครูระดับ
วัตถุประสงค์
ประถมศึกษาตอนปลายร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร และสังเกตการณ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประโยชน์ของการเล่นเกม
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักโทษของการติดเกม
2. ด�ำเนินการศึกษาเอกสารต่างๆ เพื่อสร้างเครื่องมือใน
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนส�ำรวจตนเองว่าอยูใ่ นภาวะติดเกมหรือยัง
การวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ ซึง่ ประกอบด้วย
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถก�ำหนดแนวทางในการเล่นเกมของ
4 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ กิ จ กรรมความจ� ำ เป็ น VS ความต้ อ งการ
(Need or Want), กิจกรรมรู้เท่าทันเกม, กิจกรรมการใช้โทรศัพท์ ตนเองอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนกิจกรรม
มือถืออย่างปลอดภัย และกิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา 2) ข้อค�ำถาม
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-10 คน
ในการสะท้อนความคิดภายหลังการท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
2. ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ระดมสมองเขียนประโยชน์และโทษ
3. ก� ำ หนดการท� ำ กิ จ กรรม โดยชี้ แจงขั้ น ตอนการท� ำ
กิจกรรม บทบาท หน้าที่แก่ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นด�ำเนิน ของการเล่นเกมลงในกระดาษปรู๊ฟโดยวาดเป็นแผนผังความคิด
กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมความจ�ำเป็น VS ความต้องการ (Need or (Mind Mapping) ภายในเวลา 10 นาทีจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
Want) 2) กิจกรรมรู้เท่าทันเกม 3) กิจกรรมการใช้โทรศัพท์ ออกมาน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ให้อาสาสมัคร 3-4 คน ออกมาเล่าถึงเกมที่ตนเอง
มือถืออย่างปลอดภัย โดยให้ครูเป็นผู้ช่วยวิทยากร ส่วนกิจกรรมที่
4) กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา จะให้ครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมี เคยเล่นว่าคือเกมอะไร และมีวิธีการเล่นอย่างไร
4. ผู้สอนแจกใบความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของเกม
รายละเอียดของกิจกรรมโดยสรุป ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ต้องการหรือจ�ำเป็น Need or Want และกล่าวสรุปตามใบความรู้
5. ผู้สอนแจกแผ่นการ์ดพฤติกรรมการเล่นเกมให้ผู้เรียน
(เวลา 50 นาที)
แต่ละกลุ่ม
วัตถุประสงค์
6. ให้ผู้เรียนแยกแยะพฤติกรรมในแผ่นการ์ดว่าพฤติกรรม
1. เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถแยกแยะสิ่ ง ของที่ นั ก เรี ย นมี
แบบใดเข้าข่ายการติดเกม และให้ผู้เรียนแต่ละคนส�ำรวจตัวเองว่า
ความจ�ำเป็นออกจากสิ่งของที่นักเรียนมีความต้องการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรม ตัวเองมีพฤติกรรมติดเกมบ้าง
7. ให้ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการติดเกมออกมาถ่ายทอด
การบริโภคเพือ่ ตอบสนองความต้องการการบริโภคตามความจ�ำเป็น
ประสบการณ์และร่วมกันหาทางออก
ขั้นตอนกิจกรรม
8. ผูส้ อนแจกแผ่นการ์ดแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-10 คน
9. ให้ผู้เรียนแต่ละคนส�ำรวจตัวเองว่าตัวเองมีพฤติกรรม
2. ให้ผู้เรียนเขียนรายการสินค้าแฟชันที่อยากได้ 10 อย่าง
แนวทางการเล่นเกมที่เหมาะสมหรือไม่
พร้อมระบุยี่ห้อ และราคา ภายในเวลา 3 นาที
11. ให้ผเู้ รียนทีม่ พี ฤติกรรมแนวทางการเล่นเกมทีเ่ หมาะสม
3. แลกเปลีย่ นรายการแฟชันกับเพือ่ นและคัดเลือกให้เหลือ
ออกมาถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันหาทางออก จากนัน้ ผูส้ อน
10 อย่าง โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง ภายในเวลา 15 นาที
4. วาดรู ป คนลงในกระดาษปรู ๊ ฟ และวาดสิ น ค้ า แฟชั น แจกกระดาษการ์ดสีให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการท�ำกิจกรรม
ที่ได้เลือกไว้ทั้ง 10 อย่าง พร้อมระบุราคาและรวมราคาสินค้า ลงในกระดาษการ์ดสี
กิ จ กรรมที่ 3 การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อย่ า งปลอดภั ย
ทุกชิ้นภายในเวลา 15 นาที
(เวลา 50 นาที)
5. ให้แต่ละกลุ่มออกมาน�ำเสนอผลงาน
วัตถุประสงค์
6. ผู้สอนน�ำอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนตระหนักถึงภัยทีแ่ ฝงมากับโทรศัพท์มอื ถือ
ที่ต้องเสียไป ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ สิ่งใดคือสิ่งจ�ำเป็น
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือทีเ่ หมาะกับ
(Need) สิ่งใดคือสิ่งที่อยากได้จากความต้องการ (Want) ฯลฯ
7. ให้ผเู้ รียนใช้ปากกาเคมีวงกลมสินค้าแฟชัน โดยแยกแยะ กาลเทศะและปลอดภัย
สิ่งที่จ�ำเป็น และสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น
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7. ให้ผเู้ รียนคิดการแสดงโฆษณาสินค้านัน้ ให้เป็นการแสดง
ที่สนุก กระชับ ความยาวไม่เกิน 1 นาที
8. ให้แต่ละกลุ่มออกมาท�ำการแสดง
9. ผู้สอนสรุปกิจกรรมโดยบรรยายสรุปให้นักเรียนเห็นขั้น
ตอนการผลิตโฆษณาทีผ่ เู้ รียนได้ทำ� ไป และชีใ้ ห้เห็นว่าโฆษณาจะระบุ
แต่เพียงด้านดีของสินค้าโดยไม่กล่าวถึงข้อเสีย
10. ผูส้ อนแจกกระดาษการ์ดสีให้ผเู้ รียนสรุปความรูท้ ไี่ ด้จาก
การท�ำกิจกรรมลงในกระดาษการ์ดสี

รำไ

4. ภายหลังจากที่ด�ำเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมเสร็จแล้ว
จะเป็นการสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ช่วยวิทยากร
และผู้สังเกตการณ์ โดยสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการสะท้อนคิด โดยให้
ครูทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมมานัง่ ล้อมวงกัน แล้วช่วยกันตอบค�ำถามตามที่
ก�ำหนด โดยให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้ไม่เกินคนละ 3 นาทีตอ่
1 ค�ำถาม การแสดงความคิดเห็นจะต้องพูดออกมาให้ครูท่านอื่นๆ
ร่วมกันฟังแต่จะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของแต่ละคน
จากนั้นน�ำผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปสังเคราะห์เป็นแนวทางใน
การออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อต่อไป

ชภัฏ

ขั้นตอนกิจกรรม
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-10 คน
2. ผู้สอนแจกแผ่นการ์ดภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
3. ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ร่วมพูดคุยกันว่าเคยเจอสถานการณ์ใด
ในแผ่นการ์ดบ้าง และมีภัยใดซ่อนเร้น และสรุปผลลงในกระดาษปรู๊ฟ
ภายในเวลา 10 นาที
4. ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ออกมาน�ำเสนอข้อสรุปทีไ่ ด้ จากนัน้
ผู้สอนกล่าวสรุปโดยชี้ให้เห็นถึงภัยต่างๆ ที่ซ่อนเร้นมากับการโฆษณา
ในโทรศัพท์มือถือ
5. ผู้สอนแจกแผ่นการ์ดการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูก
กาลเทศะให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
6. ให้ ผู ้ เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม แยกแยะแผ่ น การ์ ด ว่ า แผ่ น ใด
เป็นการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ และแผ่นใดเป็นการใช้
โทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกกาลเทศะ
7. ให้ผเู้ รียนสรุปผลเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ที่ไม่ถูกกาลเทศะลงในกระดาษปรู๊ฟ
8. ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ออกมาน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน จากนัน้
ผู้สอนกล่าวสรุปโดยแนะน�ำวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือที่ถูกกาลเทศะ
และผลเสียที่เกิดขึ้นหากใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกกาลเทศะ
9. ผูส้ อนแจกกระดาษการ์ดสีให้ผเู้ รียนสรุปความรูท้ ไี่ ด้จาก
การท�ำกิจกรรมลงในกระดาษการ์ดสี
กิจกรรมที่ 4 เบื้องหลังโฆษณา (เวลา 50 นาที)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการผลิตโฆษณา
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้กลยุทธ์ในการโฆษณา
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นน� ำ กลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณาไปใช้ ใ นการ
ออกแบบโฆษณาได้
ขั้นตอนกิจกรรม
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 13-15 คน
2. แจกปากกาเคมี สีเมจิกและกระดาษปรู๊ฟให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่ม วาดรูปร่างกายมนุษย์ลงในกระดาษปรู๊ฟ แล้ววาดจุด
บกพร่ อ งต่ า งๆ ของร่ า งกาย เช่ น สี ผิ ว รอยสิ ว บนใบหน้ า
รอยแผลเป็น ฯลฯ ภายในเวลา 10 นาที
3. ให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อพิจารณาจุดบกพร่อง
ของร่างกายแล้วเลือกขึ้นมา 1 จุด ภายในเวลา 10 นาที
4. ให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อคิดหาสินค้าที่สามารถ
แก้ปัญหาจุดบกพร่องของร่างกายได้
5. แจกกระดาษปรูฟ๊ อีกหนึง่ แผ่น โดยให้นกั เรียนเขียนข้อดี
และข้อเสียของสินค้านั้น
6. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบโปสเตอร์ลงในกระดาษ
เทา-ขาวเพือ่ โฆษณาสินค้าทีน่ กั เรียนคิดขึน้ นัน้ ภายในเวลา 10 นาที

ผลการวิจัย
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ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลาย จากการทดลองใช้กิจกรรมและการเป็นผู้สังเกตการณ์
การท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
เก็บข้อมูลโดยการให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ช่วยวิทยากร
ในกิจกรรมที่ 1) กิจกรรมความจ�ำเป็น VS ความต้องการ (Need
or Want) 2) กิจกรรมรูเ้ ท่าทันเกม 3) กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มอื ถือ
อย่างปลอดภัย ส่วนกิจกรรมที่ 4) กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา จะให้
ครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ภายหลังจากที่ด�ำเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม
เสร็จแล้ว จะเป็นการสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ช่วย
วิทยากรและผู้สังเกตการณ์ โดยสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการสะท้อนคิด
ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ มีทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ลักษณะ
ของกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีลักษณะอย่างไร 2) สิ่งที่ควรค�ำนึง
ในการออกแบบกิจกรรม 3) ความเหมาะสมของกิจกรรม และ
4) อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ได้ผลการวิจัยดังนี้
ประเด็นที่ 1 ลักษณะของกิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ มีลกั ษณะ
อย่างไร
1.1 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่ได้น�ำมาใช้กับผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่แบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ มีสมาชิกกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มประมาณ
5 - 8 คน โดยแบ่งให้ผู้เรียนมีทั้งเพศชายและหญิง กลุ่มละเท่าๆ กัน
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จึงใช้เวลาในขัน้ ตอนนีน้ านกว่าในขัน้ ตอนอืน่ ๆ จากนัน้ ให้ครูสามารถ
ก�ำหนดเวลาในขัน้ อืน่ ๆ ด้วยตัวเองตามสถานการณ์และความเหมาะสม
3.2 ไม่ควรท�ำกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อหลายๆ กิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย ควรใช้
กิจกรรมที่มีรูปแบบและขั้นตอนไม่ซับซ้อน มีความเป็นรูปธรรมง่าย
ต่อการท�ำความเข้าใจ
3.3 ครู ค วรเตรี ย มสถานที่ ใ นการท� ำ กิ จ กรรมการรู ้
เท่าทันสือ่ ให้เหมาะสม เช่น บางกิจกรรมการวาดรูปเป็นกลุม่ จ�ำเป็น
ต้องท�ำกิจกรรมบนพื้นห้องโล่งๆ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มี
โต๊ะเรียนตั้งอยู่อาจไม่เหมาะสมเพราะต้องคอยจัดโต๊ะเรียนใหม่ทุก
ครั้งที่เสร็จจากกิจกรรม
3.4 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 4 กิจกรรมที่น�ำมาใช้
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมาก
เพราะผู ้ เรี ย นได้ ท� ำ กิ จ กรรมกลุ ่ ม โดยการระดมสมอง พู ด คุ ย
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นร่วมกลุม่ และเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนคนอืน่ ๆ
ผู้เรียนจะได้วาดรูปตามจินตนาการ และผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะ
การน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
การวาดและตกแต่งแผนผังความคิด เป็นต้น
3.5 ในการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ควรจัดท�ำแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดและประเมินทักษะการรู้
เท่าทันสื่อของผู้เรียน
ประเด็นที่ 4 อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
4.1 การจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในกิจกรรมที่ 4
เบื้องหลังโฆษณา มีการน�ำนักเรียนทั้ง 3 ระดับมารวมกัน ท�ำให้
นักเรียนมีจ�ำนวนมากเกินไปและควบคุมได้ยาก ดังนั้น การจัด
กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ จึงควรจัดภายในชั้นเรียนปรกติ
4.2 หากมีความจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อที่มี
ผูเ้ รียนจ�ำนวนมาก จะต้องมีผชู้ ว่ ยวิทยากรประจ�ำกลุม่ ย่อยๆ ทุกกลุม่
เพื่อก�ำกับดูและให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
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โดยอาจมีการคละความรู้ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สมาชิกในกลุ่มที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อนอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน
1.2 กิจกรรมทีน่ ำ� มาใช้นนั้ จะเป็นกิจกรรมสถานการณ์
จ� ำ ลอง เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ ส วมบทบาทเพื่ อ เรี ย นรู ้ บ ทบาทของ
ผู้สร้างสรรค์สื่อและบทบาทของผู้บริโภคสื่อ และมีการกรณีศึกษา
ในกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ ร ่ ว มกั น ตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หาหรื อ หา
ทางออกโดยการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
ภายในกลุ่มย่อย
1.3 การท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสามารถใช้เทคนิค
การระดมสมองเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันเสนอความคิดโดย
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ และหาข้อสรุปร่วมกันภายในเวลาที่จ�ำกัด
1.4 การท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสามารถใช้แผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนระดมสมองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมองเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ
รวมทัง้ ได้ใช้ความสามารถทางศิลปะตกแต่งระบายสีแผนผังความคิด
ให้สวยงามเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนในวัยนี้ชื่นชอบ
1.5 การท�ำกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อเป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้จากการท�ำกิจกรรมกลุ่ม หรือ
ผลงานที่ได้ภายหลังการท�ำกิจกรรมในกลุ่มย่อยเพื่อน�ำเสนอข้อมูล
หรือผลงานนั้นแก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วม
ชั้นเรียนได้สอบถาม และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน
1.6 ครูนอกจากจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมแล้ว ยังมี
หน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำกิจกรรม โดยจัดเตรียม
อุปกรณ์ให้แก่ผู้เรียน และคอยชี้แนะแนวทางและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะใน
ช่วงวัยของผู้เรียน อาจยังไม่เคยประสบพบเจอกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ในกรณีศึกษาที่น�ำมาเป็นตัวอย่าง ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้อง
ช่วยอธิบายขยายความกรณีศึกษานั้นๆที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ประเด็นที่ 2 สิง่ ทีค่ วรค�ำนึงในการออกแบบกิจกรรม ผลจาก
การสัมภาษณ์ มีดังนี้
2.1 การออกแบบกิจกรรมควรค�ำนึงถึงขัน้ ตอนการท�ำ
กิ จ กรรมที่ ค วรมี ค วามยื ด หยุ ่ น ไปตามบริ บ ทของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
เพราะผู้เรียนแต่ละที่มีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน เช่น ผู้เรียน
โรงเรียนสังข์อ�่ำจะไม่รู้จักค�ำว่า “ยี่ห้อ” ท�ำให้วาดรูปประกอบ
ไม่ถูก เป็นต้น
2.2 การออกแบบกิจกรรมควรค�ำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่
สามารถเตรียมได้ง่าย ราคาไม่แพง
ประเด็นที่ 3 ความเหมาะสมของกิจกรรม
3.1 การออกแบบกิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ ควรค�ำนึงถึง
เวลาในการท�ำกิจกรรมในขั้นตอนย่อยๆโดยท�ำกิจกรรมในขั้นตอน
ย่อยๆ ไม่ควรก�ำหนดเวลาตายตัว แต่ควรยืดหยุ่นขยายเวลาใน
บางขั้นตอนให้มากขึ้น เช่น ขั้นตอนการวาดและตกแต่งแผนที่
ความคิ ด เพราะบางครั้ ง ผู ้ เรี ย นชอบท� ำ กิ จ กรรมวาดภาพมาก
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วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย
เก็บข้อมูลโดยการให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ช่วยวิทยากร และ
การเป็นผูส้ งั เกตการณ์ จากนัน้ สัมภาษณ์ดว้ ยเทคนิคการสะท้อนคิด
ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ ส�ำหรับผูเ้ รียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนี้ ควรออกแบบกิจกรรมที่ท�ำ
ในกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกประมาณ 5-8 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะ
คละเพศ ความรูค้ วามสามารถ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน กิจกรรม
ที่น�ำมาใช้จะเน้นกิจกรรมสถานการณ์จ�ำลอง และกรณีศึกษา เพื่อ
ให้ ผู ้ เรี ย นได้ เข้ า ใจบริ บ ทของการเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และบริ โ ภคสื่ อ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนร่วมกลุ่ม และเพื่อนร่วม
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ผู้เรียนได้วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมกลุ่ม
ท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
และสอดคล้องกับ บุปผา เมฆสีทองค�ำ และดนุลดา จามจุรี (2559)
ทีก่ ล่าวไว้วา่ การท�ำให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ นัน้ กิจกรรมจะ
ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง คือการคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากย์
ในการท� ำ กิ จ กรรมกลุ ่ ม ย่ อ ยนั้ น ผู ้ ส อนอาจใช้ เ ทคนิ ค
การระดมสมองเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปญ
ั หา
เทคนิคการระดมสมองนี้ ประชาสรรณ์ แสนภักดี (2553) กล่าวไว้วา่
เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้ได้มากทีส่ ดุ โดยไม่มกี ารจ�ำกัดความคิด
ท�ำให้บรรยากาศในการท�ำกิจกรรมกลุ่มมีความตื่นเต้นที่สมาชิกใน
กลุ่มจะได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาแนวใหม่และสร้างสรรค์ และ
เราสามารถใช้แผนผังความคิดร่วมกับเทคนิคการระดมสมองด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญฤดี ผลอนันต์ และธัญญา ผลอนันต์ (2550)
ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดไว้ว่า แผนผังความคิด
เป็นภาพสะท้อนของการคิดเป็นรัศมีซึ่งเป็นเทคนิคเชิงกราฟิกที่
ช่วยให้สมองสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้เรา
เรียนรูไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้ เพราะเป็นการจ�ำลองการท�ำงานตามธรรมชาติของ
ความคิด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุติมา นาควรรณ (2544)
ได้ท�ำงานวิจัยเรื่องผลของการสอนเขียนโดยใช้เทคนิคระดมสมอง
และผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน โดยใช้เทคนิคระดมสมอง
ร่วมกับแผนผังความคิด ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคนิคการระดม
สมองร่ ว มกั บ แผนผั ง ความคิ ด จะช่ ว ยกระตุ ้ น ความสนใจ
ความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
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ชั้นเรียนคนอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และสังเคราะห์แนวทาง
การแก้ปัญหาร่วมกัน ในระหว่างการท�ำกิจกรรมกลุ่มนั้น ผู้สอน
จะเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยการท�ำ
กิจกรรมในกลุ่มย่อยสามารถใช้เทคนิคการระดมสมอง และแผนผัง
ความคิ ด เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น ภายในกลุ ่ ม ซึ่ ง การวาดแผนที่
ความคิดจะท�ำให้ผเู้ รียนชืน่ ชอบเพราะได้ใช้ความสามารถทางศิลปะ
ในการตกแต่งแผนผังความคิด การออกแบบกิจกรรมควรค�ำนึงถึง
ความประหยัด และวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมได้ไม่ยาก ราคาไม่แพง
ขั้นตอนการท�ำกิจกรรมที่ควรมีความยืดหยุ่น ไม่ต้องก�ำหนดเวลา
ตายตัว การเลือกสถานการณ์จำ� ลองและกรณีศกึ ษาต้องปรับเปลีย่ น
ไปตามบริบทของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
จากผลการวิจัยที่ได้จะพบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการรู้
เท่าทันสื่อนั้น ควรจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยตามแนวทางการเรียนรู้
ร่วมกัน (collaborative learning) ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2551)
ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การจั ด กิ จ กรรมตามแนวทางการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
จะท�ำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่
กันท�ำงาน รับผิดชอบผลงานร่วมกัน ท�ำให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ช่วยกันปรึกษาหารือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นอกจากการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว การใช้สถานการณ์จ�ำลองและกรณี
ศึกษาให้ผเู้ รียนร่วมกันวิเคราะห์ปญ
ั หาและสังเคราะห์ความรูร้ ว่ มกัน
ภายในกลุ่มยังสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบการเรียนรู้แนวทาง
คอนสตรั๊คติวิสม์เชิงสังคมซึ่ง ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ได้กล่าว
ไว้ว่า การเรียนรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในตัวเองเท่านั้น แต่เกิด
จากการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลร่วมอยู่ในกิจกรรมทางสังคม
ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่ให้ผู้เรียนได้ท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ และกรณีศึกษา
เพื่อหาค�ำตอบร่วมกันจึงเป็นแนวทางการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างมีความหมาย
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่ใช้นี้จะประกอบด้วยสถานการณ์
หรื อ กรณี ศึ ก ษาให้ ผู ้ เรี ย นได้ ฝ ึ ก การวิ เ คราะห์ สอดคล้ อ งกั บ ที่
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็นทักษะทีส่ ามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อนั หลากหลายและ
บรรยากาศเรียนรูร้ ว่ มกันของผูเ้ รียน นอกจากนีก้ ารเลือกสถานการณ์
จ�ำลองและกรณีศึกษาต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
นั้นสอดคล้องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2554) ที่กล่าวไว้ว่าในการสอน
วิเคราะห์ ผู้สอนสามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน ดังนั้น
การยกสถานการณ์หรือกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์จึงต้อง
ค�ำนึงถึงภูมหิ ลัง สภาพเศรษฐกิจ สังคมของผูเ้ รียนด้วยซึง่ สอดคล้อง
กับ นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์ (2558) ที่กล่าวไว้ว่า การสอนแบบกรณี
ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ สังคมออนไลน์ได้ ผูเ้ รียน
จะได้เรียนรู้และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก�ำหนด เปิดโอกาสให้

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จั ย จากการ
สัมภาษณ์ผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ดังนั้น
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผเู้ รียนถึงความ
เหมาะสมของกิจกรรมที่น�ำไปทดลองใช้
2. นอกจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แล้ว ควรมี
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการรูเ้ ท่าทันสือ่ ว่าก่อนท�ำกิจกรรม
และหลังท�ำกิจกรรมผู้เรียนมีความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น
หรือไม่
3. การท�ำกิจกรรมกับผู้เรียนที่มีจ�ำนวนมาก ผู้สอนควรมี
ทักษะในการจัดการชั้นเรียนที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิกับ
การท�ำกิจกรรม และท�ำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
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การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy)
The Construction of “Analytical Thinking Ability” Test for Grade 5,
Students in Thai Language Subject According to Marzano’s Taxonomy
จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์,  สมพงษ์ ปั้นหุ่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน และสร้างเกณฑ์ปกติ กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 860 คน เลือกมาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย การด�ำเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ตามโครงสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่  ด้านการจ�ำแนก ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  
ด้านการสรุปความทั่วไปและด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าความตรงเชิงเนื้อหาโดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ (2) ค่าความยากง่าย
ของแบบทดสอบ  (3) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกโดยใช้สูตร The Point-Biserial Correlation Coefficient (4) ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20
(5) ค่าความตรงตามสภาพโดยการค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (6) ความตรง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3. การสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน ด้วยวิธีการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์
ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน ที่สร้างขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ นั่นคือ มีความตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
มี ค ่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของเนื้ อ หากั บ นิ ย ามตั ว ชี้ วั ด เท่ า กั บ .6 - 1.00 มี ค ่ า ความยากอยู ่ ร ะหว่ า ง .20 - .79 มี ค ่ า อ� ำ นาจ
จ�ำแนกอยู่ระหว่าง .08 - .72   มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .81 มีค่าความตรงตามสภาพ เท่ากับ .63 และมีความตรงเชิงโครงสร้าง
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( x2 ) เท่ากับ 2887.65 (p = 0.00)
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .024 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ
.830 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .819 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ
.971 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.010 เป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน
จึงพิจารณาได้ว่า แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นในรูปตาราง ต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของ
มาร์ซาโน พบว่า มีคะแนนดิบตั้งแต่ 13 ถึง 71 คะแนน เปอร์เซ็นไทล์ .37 ถึง 99. 87
ค�ำส�ำคัญ : แบบทดสอบ, ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์, แนวคิดของมาร์ซาโน
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The purposes of research were to construct, to test the quality of test, and to determine norms of analytical
thinking ability test for grade 5 students in Thai Language Subject according to Marzano’s taxonomy. The sample
was 860 grade 5 students in the second semester of academic year 2013 under Sa-keao Primary Educational Service
selected by simple random sampling technique. The research process consisted of three phases:
Phase one: The test construction of analytical thinking ability test for grade 5 students in Thai Language
Subject according to Marzano’s taxonomy in 5 skills subtest; Matching, classification, error analysis, generalizing
and specifying.
Phase two: Validating the quality of the developed analytical thinking ability test comprised of the following
activities obtaining the IOC value from experts, finding difficulty level, discrimination power, reliability and construct
validity by comfirmatory factor analysis.
Phase three: Norms construction of analytical thinking ability test for grade 5 students. Local norm by
modifying points raw to percentile.
The research findings were that; Analytical thinking ability test for grade 5  students possessed good quality.
The content validity of this test, according to the finding from experts’ validation, were that there was congruence
of indicator and the content between .60-1.00. The item difficulty between .20-.79. The item discrimination was
between .08-.72. The reliability of the test was .81. The concurrent validity by Pearson’s correlation coefficient
was .83. The construct validity of the test was confirmed by factor analysis confirmed that the model fitted
well with the empirical data of the analytical thinking ability test. The goodness of fit measures for model were
x2 = 2660.857, p = .00, RMSEA = .019, GFI = .840, AGFI = .828, CFI = .979 and RMR = .010. Thus the model fit
well with the empirical data. The result norm of the analytical thinking ability constructed were as followed,
The norms of analytical thinking ability test of grade 5 students in Thai Language strand according to Marzano’s
taxonomy was found to have raw scores from 13-71 with the percentile from .37-99.87
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การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส�ำคัญของการเรียนรู้และ
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์
จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งทางด้าน
สติปัญญาและการด�ำเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของ
การคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้รวมทั้งสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ (ประพันธ์ศิริ   สุเสารัจ, 2551)  
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก
และเป็นส่วนที่ท�ำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่นๆ ผู้มีความ
สามารถในการคิดสูง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ และ
มีการพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้มีความ
สามารถในการคิด จึงมักได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�ำในองค์กรหรือ
กลุม่ ต่างๆ  การคิดมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากการคิดเป็นปัจจัย
ภายในที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกระท� ำ และการแสดงออกของบุ ค คล
(ทิศนา แขมมณี, 2554) การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จึงนับว่ามีความส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะ
ในยุคข่าวสารเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมี
การแข่งขันสูงอย่างเช่นปัจจุบัน บุคคลที่มีกระบวนการคิดดีมักจะ
เป็นผู้ที่ได้เปรียบในการด�ำรงชีวิตซึ่งมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
ค่ อ นข้ า งสู ง ด้ ว ยมั ก เป็ น ผู ้ ที่ มี ส ติ ป ั ญ ญาเฉี ย บแหลม มี ค วามคิ ด
ก้าวหน้าและสร้างสรรค์ มีความสามารถในแก้ไขปัญหาได้ดี ตรงจุด
มีความรอบคอบ สามารถเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมมีเหตุ
มีผล และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษา
ให้ความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะการคิดโดยเริ่มมีการส่งเสริม
ทักษะการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
ดังที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และ ฉบับที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง) พ.ศ. 2545 หมวด 4
มาตรา 24 ข้อ 2 และข้อ 3 รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ได้ก�ำหนดสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนข้อ 2 ไว้ว่า มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงก�ำหนดให้ผลการประเมิน
การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น เกณฑ์ ห นึ่ ง ในการตั ด สิ น เลื่ อ นชั้ น และจบ
การศึ ก ษาแต่ ล ะระดับ การศึก ษาอีก ด้ว ย ซึ่งการประเมิ น ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์นี้จะช่วยท�ำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
ว่าอยู่ในระดับใดและต้องได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างไรโดยวิธีใด
และควรเลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวทางการประเมิน
อย่างไรจึงจะเหมาะสม
นอกจากนี้ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ยังได้กำ� หนดกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ไว้ว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถด้ า นการคิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์

คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ น�ำไปสู่
การสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) และจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสอง
(พ.ศ.2549-2553) พบว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ด้านการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็น
ระบบ น�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
และแก้ปญ
ั หาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมในภาพรวมนัน้
ยังไม่ได้มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่านักเรียนไทยมี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ น ่ า พึ ง พอใจ
(ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) โดยมีโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียงร้อยละ 11.1 ซึง่ ต�ำ่ สุดในบรรดามาตรฐาน
การศึกษาทั้งหมด และร้อยละของสถานศึกษาของรัฐบาลที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมีเพียง 10.3 และสถานศึกษาเอกชนมีเพียงร้อยละ
27.3 ซึ่งถือว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับต�่ำมาก (ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ, 2551)
สภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าหน่วยงานด้าน
การศึกษาจะให้ความส�ำคัญและก�ำหนดแนวทางการพัฒนาความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แต่ในทางปฏิบตั จิ ริงพบว่ายังมีจดุ อ่อน ดังผลการสัมภาษณ์บคุ ลากร
ทางการศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระแก้ว พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยการพิจารณาจากคะแนนที่ได้
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ ม าใช้ เ ป็ น คะแนนในการประเมิ น ความสามารถทาง
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเนื่องจากการขาดเครื่องมือวัดและ
ประเมิ น ผลการคิ ด วิ เ คราะห์ โ ดยตรงและโรงเรี ย นไม่ มี รู ป แบบ
การประเมินที่ชัดเจนตายตัว รวมทั้งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้ใน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนน�ำไปใช้
ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนของส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งได้ระบุไว้ว่า
สถานศึ ก ษาสามารถสร้ า งและพั ฒ นาแบบทดสอบตามตั ว ชี้ วั ด
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้โดย
ใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ต้อง
มั่นใจในความเที่ยงตรง (Validity) ความยุติธรรม (Fair) และ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบทดสอบนั้นๆ ที่จะน�ำมา
ประเมิ น ความสามารถในการอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
(ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554)  การวัดและประเมิน
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนของสถานศึกษาใน
ประเทศไทย จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้
ค่อนข้างสูง  
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบ
2.1 ตรวจสอบความยาก (Difficulty)
เพื่ อ ใช้ ใ นการวั ด ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม สาระ
     2.2 ตรวจสอบอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
การเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ใน
     2.3 ตรวจสอบความตรง (Validity)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แนวคิ ด ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ข อง
2.3.1 ความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
มาร์ ซ าโนมาใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า งแบบทดสอบวั ด ความ
2.3.2 ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)
สามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย
2.3.3 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนี้
2.4 ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบวัด
และผู้ที่สนใจในการน�ำไปศึกษา และสามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในการวั ด และประเมิน ทัก ษะการคิด วิเคราะห์ของผู้เรี ย นสาระ ปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
การเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
อื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ต่อไป
ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต 2 จ�ำนวนทั้งสิ้น  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
272 โรงเรียน มีจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,708 คน
1. เพื่ อ สร้ า งแบบทดสอบวั ด ความสามารถทางการคิ ด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวั ด ความ สระแก้ว เขต 1 และเขต 2 จ�ำนวน 860 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่ม
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน ดังนี้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

2. เขียนนิยายเชิงปฏิบัติการของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน

3. ศึกษาขอบเขตการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551

ิทยา

4. ศึกษาและกำ�หนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
5. สร้างแบบทดสอบตามแนวคิดของมาร์ซาโน
6. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (QC)

มห
าว

วิเคราะห์ค่าความยาก

7. ทดลองใช้ครั้งที่ 1

วิเคราะห์ค่าความเที่ยง
วิเคราะห์ค่าความยาก

วิเคราะห์ค่าอำ�นาจจำ�แนก

8. ทดลองใช้ครั้งที่ 2

วิเคราะห์ค่าอำ�นาจจำ�แนก
วิเคราะห์ความตรงตามสภาพ

วิเคราะห์ค่าความเที่ยง
สร้างเกณฑ์ปกติ
(Norms)

ตรวจสอบความเป็นปรนัย

9. ทดลองใช้ครั้งที่ 3

วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัย
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย

สถิติและการวิเคราะห์
1. ศาสนนั
วิเคราะห์
สถิติพื้นฐานได้
จิรัชญา แสงยนต์, สุรีพร อนุ
นท์ค, ่าสมพงษ์
ปั้นหุ่นแก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนมัธยฐาน (Median) ฐานนิยม
(Mode) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย (SEM) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง
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4. ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลื น ของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ข องแบบทดสอบวั ด
ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ต ามแนวคิ ด ของมาร์ ซ าโน
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง

ผลการวิจัย

พพ
รรณ
ี

สถิติและการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
(Mean) ส่วนมัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของค่ า เฉลี่ ย (SEM)
ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) คะแนนสูงสุด
(Maximum) และคะแนนต�่ำสุด (Minimum) โดยใช้โปรแกรม
SPSS
2. วิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  
3. วิเคราะห์คา่ อ�ำนาจจ�ำแนกโดยใช้สตู ร The Point-Biserial
Correlation Coefficient  
4. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20  
5. วิเคราะห์ค่าความตรงตามสภาพโดยการค�ำนวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
6. ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรม LISREL
7. สร้ า งเกณฑ์ ป กติ ข องแบบทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารแปลง
คะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์

มห
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ค่าความยากของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
การคิดวิเคราะห์ พบว่า ข้อสอบมีค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง
.20 - .79  
    2. ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination) ของแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ มีค่าอยู่ระหว่าง
.08 - .72  
3. ค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ของแบบทดสอบวั ด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .81
4. ค่าความตรงตามสภาพ (Concurent Validity) มีค่า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดความ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ  .83
5. ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 5 ด้าน
คือ ด้านการจับคู่ (Matching) การจ�ำแนก (Classification) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ โดยการ
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis) การสรุปความทั่วไป วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง ด้วยโปรแกรม LISREL
(Generalizing) และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specifying)   พบว่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบย่ อ ยในแต่ ล ะด้ า นมี ค ่ า เป็ น บวก
สร้างโดยอิงขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดการคิดวิเคราะห์ตาม โดยค่าอยู่ระหว่าง .867-1.00  ด้านการสรุปความทั่วไปมีค่าน�้ำหนัก
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 องค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 รองลงมาได้แก่ ด้านการสรุป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบ เป็ น หลั ก เกณฑ์ เ ฉพาะ ด้ า นการจ� ำ แนก ด้ า นการวิ เ คราะห์ข้อ
ทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple-Choice) มีตัวเลือก ผิดพลาด และด้านการจับคู่ มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .974,
4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
.950, .942 และ .867 ตามล�ำดับ ดัชนีความกลมกลืนระหว่าง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือปรากฏผล ดังนี้
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์
1. ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Index Of Item Objective (x2/df) มีค่าเท่ากับ 1.149 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
Congruence : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ ค่า พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ .019 ดัชนีวัดระดับความ
ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ มีค่าระหว่าง .5 - 1.00 กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .840 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
2. ค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง .20 - .79 ค่าความ ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) มี ค ่ า เท่ า กั บ .828 ดั ช นี วั ด ระดั บ ความ
ยากของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .31 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกมีค่า สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ .979 และดัชนีรากของ
อยู่ระหว่าง .08 - .72  และค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ .81
ค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีเท่ากับ .010 เป็นไป
3. ความตรงตามสภาพ (Concurent Validity) มีค่า ตามเกณฑ์ ข องความสอดคล้ อ งกลมกลื น สรุ ป ได้ ว ่ า โมเดลมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .63
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแผนภาพที่ 2

จิรัชญา แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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Chi-Square = 2660.857 df = 2314 p-value = .000 Chi-Square /df = 1.149  RMSEA = 0.019         
แผนภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
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2. การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ในรูป คะแนนเปอร์ เซ็ น ไทล์
(Percentile Rank) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับท้องถิ่น (Local Norm)
เฉพาะกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน 400 คน โดยน� ำ คะแนนที่ ไ ด้ จ าก
แบบทดสอบวั ด ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ มาหาค่ า
เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile Rank) แล้วน�ำมาแปลผลเทียบกับ
เกณฑ์ 4 ระดับ พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้คะแนนดิบในช่วง 50-71 คะแนน
มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง นักเรียน
ที่ได้คะแนนดิบในช่วง 30-49 คะแนน มีระดับความสามารถทาง
การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนที่ได้คะแนนดิบ
ในช่วง 25-29 คะแนน มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
อยู ่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งต�่ ำ  และนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ค ะแนนดิ บ ในช่ ว ง
0–24 คะแนน มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อยู่ใน
ระดับต�่ำ
จิรัชญา แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

สรุปและอภิปรายผล

1. การสร้ า งและพั ฒ นาแบบทดสอบวั ด ความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ฉบับนี้ มีขั้นตอนสร้างที่ถูกต้องตามล�ำดับ
ขัน้ ตอนของการสร้างเครือ่ งมือ ซึง่ ศึกษาตามแนวคิดการคิดวิเคราะห์
ของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy) ซึ่งได้พัฒนาแนวคิด
ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ มี ค วามเป็ น รู ป ธรรม ครบถ้ ว นตาม
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะทาง
การคิ ด วิ เ คราะห์ 5 ประการ ได้ แ ก่ การจั บ คู ่ (Matching)
การจ� ำ แนก (Classification) การวิ เ คราะห์ ค วามผิ ด พลาด
(Error Analysis) การสรุปความทั่วไป (Generalizing) การสรุป
เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specifying)
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มีความสัมพันธ์กนั ซึง่ สอดคล้องกับ ชูศรี วงศ์รตั นะ (2553) ได้กล่าว
ไว้ว่า ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ .50 (ประมาณ .30
ถึ ง .70) ถื อ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง แสดงว่ า
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นั้นสามารถวัดได้ตรงตามสภาพ
   4) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของมาร์ซาโน จ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า โมเดลการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของแบบทดสอบวั ด ความสามารถทาง
การคิดวิเคราะห์มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านมีค่า
เป็นบวก โดยค่าอยู่ระหว่าง .870-1.00 ด้านการสรุปความทั่วไป
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 รองลงมาได้แก่
ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ ด้านการจ�ำแนก ด้านการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และด้านการจับคู่ มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .974, .950, .942 และ .867 ตามล�ำดับ ดัชนีความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าค่าไค-สแควร์
(x2) เท่ากับ 2660.857 ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (x2/df) มีค่าเท่ากับ
1.149 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า พารามิเตอร์
(RMSEA) เท่ากับ .019 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .840 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
มีค่าเท่ากับ .828 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI)
มีคา่ เท่ากับ .979 และดัชนีรากของค่าเฉลีย่ ก�ำลังสองของส่วนทีเ่ หลือ
(RMR) มีค่าเท่ากับ .010 เป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้อง
กลมกลืน สรุปได้ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ค่า RMR
ยิง่ เข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานทีส่ ร้างขึน้ สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้อง
กลมกลืน จึงพิจารณาได้วา่ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความตรงเชิงโครงสร้าง
5) ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ค�ำนวณโดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20) พบว่า ค่าความ
เที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่า .81 ซึ่งสอดคล้องกับศิริชัย
กาญจนวาสี (2552: 98) ได้กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปแบบสอบที่ใช้
ส�ำหรับการทดสอบ ควรมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงสูงที่สุดเท่าที่
จะเป็ น ไปได้ ใ นสภาพของการทดสอบนั้ น ๆ ซึ่ ง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ความเที่ยงของแบบสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1
มากเพียงใดยิ่งมีความเที่ยงของแบบสอบสูงมากเท่านั้น แสดงว่า
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2. การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบวั ด ความ
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ (Index
Of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า ข้อสอบมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ทุ ก ข้ อ (>.60) ซึ่ ง มี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง  
.6 - 6.0 แสดงว่าข้อสอบฉบับนี้มีความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุรีพร อนุศาสนนันท์ (2554: 176) ได้กล่าวไว้ว่า ข้อสอบที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 - 1.0 ให้เก็บไว้ใช้ได้ ซึ่งพบว่าข้อสอบมีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อค�ำถาม ท�ำให้ได้ข้อสอบ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 100 ข้อ จากนั้นผู้วิจัยได้ท�ำการปรับปรุงแก้ไขข้อ
ค�ำถามตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญและน�ำแบบทดสอบไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และท�ำการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ดังนี้
1) ค่ า ความยากของแบบทดสอบวั ด ความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโนพบว่า ข้อสอบมีค่า
ความยากอยู่ระหว่าง .20 - .79 ค่าความยากของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ เท่ากับ .31 ซึ่งแสดงว่าค่าความยากของข้อสอบในแบบ
ทดสอบฉบับนี้มีความยากที่พอเหมาะ คือ มีค่าตั้งแต่ .20 - .80
ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทผี่ เู้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผลก�ำหนด
2) ค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนก (Discrimination) ของแบบ
ทดสอบวั ด ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของ
มาร์ซาโน พบว่า มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .20 - .72 ซึ่ง
แสดงว่าข้อสอบฉบับนี้สามารถจ�ำแนกผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์สูงออกจากผู้ที่มีความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ต�่ำได้ ดังที่ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 185)
ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว ข้อสอบที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกใช้ได้ จะมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .20 และถ้าข้อสอบนั้นมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
เข้ า ใกล้ +1 ก็ แ สดงว่ า ข้ อ สอบนั้ น สามารถจ� ำ แนกคนเก่ ง และ
คนอ่อนได้ถูกต้องสูงมาก ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อสอบควรมีค่าอยู่
ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00  ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกยิ่งเข้าใกล้ 1 มากเท่าไร
แสดงว่าข้อสอบข้อนัน้ มีความสามารถในการจ�ำแนกนักเรียนกลุม่ เก่ง
และกลุ่มอ่อนออกจากกันได้มากขึ้นเท่านั้น
3) ผลการวิเคราะห์คา่ ความตรงตามสภาพ (Concurent
Validity) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson Product Moment Correlation) ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกับคะแนนที่ได้จากแบบ
ทดสอบวั ด ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .83 แสดงว่าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
กั บ คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าภาษาไทยของนั ก เรี ย นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามแนวคิดของมาร์ซาโนฉบับนี้ มีความตรงและความเที่ยงสูง
สามารถน�ำไปใช้ในการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับครูผู้สอนในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ให้ครบทุก
สาระการเรียนรู้ ในขอบเขตความรูท้ กี่ ว้างขึน้ ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้าน
กระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติ
2. ควรพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน โดยก�ำหนดจ�ำนวนข้อสอบทีเ่ หมาะสม คือ
มีจ�ำนวนข้อที่ไม่มากเกินไป หรือ จัดท�ำเป็นข้อสอบฉบับสั้นหลาย
ฉบับ
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มี
ความเทีย่ งสูง เนือ่ งจากแบบทดสอบได้ผา่ นขัน้ ตอนของกระบวนการ
สร้างแบบทดสอบอย่างครบถ้วน มีความเป็นปรนัยของข้อค�ำถาม
และมีคา่ ความยากทีพ่ อเหมาะกับความสามารถของนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีระยะเวลาในการท�ำข้อสอบที่เหมาะสม
6) เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการคิ ด วิ เ คราะห์ในรูป คะแนนเปอร์เซ็น ไทล์ (Percentile
Rank)  ซึ่งเกณฑ์ปกตินี้เป็นเกณฑ์ท้องถิ่น (Local Norm) เฉพาะ
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน โดยน�ำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
วั ด ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์ มาหาค่ า เปอร์ เซ็ น ไทล์
(Percentile Rank) แล้วน�ำมาแปลผลเทียบกับเกณฑ์ 4 ระดับ
พบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนดิบในช่วง 50-71 คะแนน มีระดับ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง นักเรียนที่ได้
คะแนนดิบในช่วง 30-49 คะแนน มีระดับความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนที่ได้คะแนนดิบในช่วง
25-29 คะแนน มี ร ะดั บ ความสามารถทางการคิ ด วิ เ คราะห์
อยู ่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งต�่ ำ  และนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ค ะแนนดิ บ ในช่ ว ง
0–24 คะแนน มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับต�่ำ  กลุ่มตัวอย่างที่น�ำมาสร้างเกณฑ์ปกติเป็นนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และเขต 2 จ�ำนวน 400 คน มีการ
กระจายอยู่ในรูปโค้งปกติ คือ มีความเป็นตัวแทนที่ดีเนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนที่มากพอ และการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ความเหมาะสมได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน
สายยศ และ อังคณา สายยศ (2539)  ได้กล่าวไว้ว่า การสุ่มเลือก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ค วามเหมาะสมโดยการพิ จ ารณาประชากรเป็ น
ตั ว ส� ำ คั ญ ถ้ า ประชากรมี ลั ก ษณะเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ไม่ มี
คุ ณ สมบั ติ อ ะไรแตกต่างกัน มากนัก ควรใช้วิธีก ารสุ่มอย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling) ดี ที่ สุ ด จึ ง พิ จ ารณาได้ ว ่ า ผล
การสร้างเกณฑ์ปกตินี้สามารถใช้จัดกลุ่มหรือจ�ำแนกกลุ่มผู้เรียน
ที่มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
ซึ่งผลที่ได้นี้สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมและแก้ไขในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนได้ใน
โอกาสต่อไป
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การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Development of Teaching English for Career by Integrating Task-Based
Approach with Cooperative Learning of Undergraduate Students at Nakhon Pathom
Rajabhat University
วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดย บูรณาการการสอนแบบเน้น
ภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยเนื้อหาข้อสอบเป็น
แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในระดับมากที่สุด
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ค�ำส�ำคัญ : การสอนแบบเน้นภาระงาน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ
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This research aimed to develop and compare teaching English for career by integrating task-based approach
with cooperative learning of undergraduate students at Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample were 26
students who taking part in English for Career. The instruments were 1) lesson plan that integrated Task-Based
Approach with Cooperative Learning
2) pre-test and post-test based on objective and subjective and 3) the questionnaire of  project  participation’s
satisfaction.
The results of the research were as follow 1) pre-test and post-test was statistically significant at .05 level
by post-test scores were higher than pre-test scores. 2) students were satisfied to study English for career at the
highest level. (x = 4.24, S.D. = 0.34).
Keywords: Task-based approach, cooperative learning
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ในสังคมปัจจุบนั ถือเป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-based
society) โดยข้อมูลข่าวสารองค์ความรูต้ า่ งๆ มีความเคลือ่ นไหว และ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ส่งผ่านถึงกันได้อย่างง่ายดาย บุคคลในสังคมต้องติดต่อ พบปะ
เพื่อด�ำเนินการกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ภาษาต่างประเทศจึง
เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ สร้างองค์
ความรู้ ถ่ายทอดวิทยาการต่อกัน และสร้างสัมพันธภาพอันดีระว่าง
ชนชาติ ไ ทยกั บ ชนชาติ อื่ น มากมาย ดั ง นั้ น ภาษาอั ง กฤษจึ ง เป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด
ของการพัฒนาประเทศและสังคมโลก
ทั้งนี้สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรในอาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ด้านภาษา
ต่างประเทศ มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN) มากยิ่งขึ้น
เพือ่ รองรับการขยายตัวของประชาคมอาเซียนทีถ่ อื ก�ำเนิดอย่างเป็น
ทางการเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 และจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ
ในปี 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญคือการเป็นตลาด และเป็น
ฐานการผลิตร่วมกันโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้า
กับประชาคมโลก หากจะมองบทบาทที่ส�ำคัญด้านการศึกษาใน
เสาหลักด้านการเมือง และความมั่นคง ประชาคมอาเซียนจะ
สนับสนุนการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่าน
กลไกความร่ ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าค ด� ำ เนิ น การควบคู ่ ไ ปกั บ
ความพยายามในการปรับปรุงมาตรฐานด้านการศึกษา และวิชาชีพ
บนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาค และสนับสนุนให้สามารถ
แข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงจ�ำเป็นต้องใช้ภาษา
อังกฤษเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนดังกล่าว
จากผลการวิจัยโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การผลิต และพัฒนาก�ำลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน พบว่าทักษะภาษาอังกฤษของคน
ไทยอยู่อันดับที่ 43 เป็นรองประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 6) ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ (อันดับที่ 16) ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 23) และประเทศ
อินโดนีเซีย (อันดับที่ 42) นั่นหมายความว่า ในประชาคมอาเซียน
คนไทยมีศกั ยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นอันดับที่ 5 รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซีย ตามล�ำดับ (ยงยุทธ แฉล้มวงศ์. 2533) จากความส�ำคัญ
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษในด้านการ
ท�ำงาน ทางด้านวิชาชีพให้กบั นักศึกษา ซึง่ ในอนาคตจะเป็นแรงงาน
ก�ำลังส�ำคัญของชาติ
การศึกษาครั้งนี้ได้จัดท�ำในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำแนวการสอนแบบ

เน้นภาระงาน (Task-Based Approach) ตามแนวคิดของ Willis
(1996) แห่งมหาวิทยาลัย Aston Birmingham ประเทศสหราช
อาณาจักรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ครูจะเป็นเพียง
ผู้ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม และ
จัดเตรียมภาระงาน (Tasks) ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีขนั้ ตอนของการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนการสอนอยู่ 3 ขัน้ ตอน
ด้วยกัน คือ 1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน (Pre-Task) 2) ขั้นด�ำเนิน
งานตามวงจรของการปฏิบัติงาน (Task Cycle) และ 3) ขั้นศึกษา
โครงสร้างไวยากรณ์และค�ำศัพท์ในแต่ละภาระงาน (Language
Focus) น�ำมาบูรณาการกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Corporative
Learning) ซึ่งถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง โดยใช้ทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู ้ ทั ก ษะการบั น ทึ ก ความรู ้ ทั ก ษะ
การคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออกทักษะ
การสร้างความรู้ใหม่
จากความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วาม
ต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ โดยบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือแก่นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคณะผู้วิจัยต่างมี
ความคาดหวังว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีจ้ ะช่วยเสริมสร้างคุณภาพของการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพื่ออาชีพที่ดีให้กับนักศึกษา เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษและควบคู่ไปกับคุณลักษณะที่ส�ำคัญอื่นให้
เกิดขึ้น และยังถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา
ในการก้าวเข้าสู่โลกของการงานอาชีพที่จะต้องออกไปแข่งขันกับ
กลุ่มคนจ�ำนวนมากในสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไป            

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาและเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการสอนภาษา
อังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทีม่ ตี อ่ รูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบ
เน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการเรียนภาษาอังกฤษ

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา
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กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ

ขอบเขตของการวิจัย

คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร คือ นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปีการศึกษา 2558
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ โดย
ใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับ
1. ผลการเรียน
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาษาอังเพื่ออาชีพ
1. ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติภาระงาน
2. ขั้นปฏิบัติภาระงาน
ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2.1 ขั้นการร่วมมือปฏิบัติภาระงาน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ
2558 จ�ำนวน 26 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
2.2 ขัน้ ร่วมมือเตรียมนำ�เสนอผลงาน
สอนภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพ โดย
2.3 ขั้นนำ�เสนอผลงานกลุ่ม
ใช้การบูรณาการการสอนแบบ
sampling)
3. ขัน้ ร่วมมือวิเคราะห์ภาษาทีใ่ ช้ในการ
เน้นภาระงานกับการเรียนรู้
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ปฏิบัติภาระงาน
แบบร่วมมือ
3.1 ขั้นร่วมมือวิเคราะห์ภาษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
3.2 ขั้นร่วมมือฝึกภาษา
เพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
แผนภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการวิ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
แผนภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ค�ำถามวิ
คําถามวิ
จัย จัย
3.2.2 ความพึงพอใจที
่มีต่อรูปบแบบการสอน
การพั
ฒนารูปปแบบการสอนภาษาอั
แบบการสอนภาษาอังกฤษเพื
่ออาชี
พโดยใช้
การพั
ฒนารู
งกฤษเพื
่ออาชี
พโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้
นภาระงานกั
การ
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ
การบู
ร
ณาการการสอนแบบเน้
น
ภาระงานกั
บ
การเรี
ย
นรู
แ
้
บบร่
ว
มมื
อ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีคําถามการวิจัย ดังนี้
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีค�ำถามการวิจัย1.ดังนีรูป้ แบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
4. ระยะเวลาในการทดลอง  
1.
รู
ป
แบบการสอนภาษาอั
ง
กฤษเพื
่
อ
อาชี
พ
โดยใช้
เรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื
่ออาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือไม่
คณะผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดระยะเวลาในการทดลองใช้รปู แบบ
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
2. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
สามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบ
เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื
่ออาชีพในระดั
บใด
เน้นภาระงานกั
บการเรี
ยนรู้แบบร่วมมือในการเรียนของนักศึกษา
เพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือไม่
2. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติบูฐรณาการการสอนแบบเน้
านของการวิจัย นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ นครปฐม ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เป็นระยะเวลา
ครั้งนี้มอีสการเรี
มมติยฐนภาษาอั
านการวิงจกฤษเพื
ัยดังต่่อออาชี
ไปนีพ้ ใน 6 คาบเรียน
ท�ำให้ในการศึ
ผู้เรียนมีกคษาวิ
วามพึจงัยพอใจต่
5. เนื้อหา
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้
นภาระงานกับการ
ระดับใด
นารูางมี
ปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษเพือ่ อาชีพโดย
เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นแตกต่การพั
างกันฒอย่
นัยสําคัญ
ใช้การบู
รณาการการสอนแบบเน้
นภาระงานกั
บการเรียนรู้แบบ
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษเพื
่ออาชีพโดยใช้การบู
รณาการการสอน
ร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ค ณะผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดเนื้ อ หาตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
แบบเน้สมมติ
นภาระงานกั
บการเรีจยัยนรู้แบบร่วมมือสูงขึ้น
ฐานของการวิ
ค�ำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ในหลักสูตรการจัดการ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้
1. รู ปจแบบการสอนภาษาอั
ง กฤษเพื่ อ อาชี พ โดยใช้ เรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอบเขตของการวิ
ัย
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ราชภัฏนครปฐม

พพ
รรณ
ี

ตัวแปรตาม

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตัวแปรต้น

คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้

มห
าว

ท�ำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นแตกต่าง
1. ประชากร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปี
กันอย่างมีนัยส�ำคัญ
การศึกษา 2558
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษา วิธีด�ำเนินการวิจัย
2.
กลุ่มตัวอย่า ง คือ นักศึก ษาที่ กํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ในระดั
ปริ้งญนี้เญาตรี
ช าพั
ฒ นาชุ
มชน and
การวิจบัยครั
ป็นการวิสาขาวิ
จัยและพั
ฒนา
(Research
อังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน
มหาวิทกับยาลั
ยราชภั
นครปฐม
พ ในภาคเรียนทีซึ่่ง2ใช้ปีวิธกีวารศึ
กษา 2558ธี จํ(Mixed
านวน 26Methods
ิจัยแบบผสานวิ
การเรี
ยนรู้แฏบบร่
วมมือสูงทีขึ่เ้นรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีDevelopment)
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
Research) รู ป แบบส� ำ รวจ (Exploratory Design) โดยมี
3. ตัวแปรที่ศึกษา
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษเพื
พโดยใช้การบูรณาการการสอน
อาชีพโดยใช้
การบู่อรอาชี
ณาการการสอนแบบเน้
นภาระงานกับการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบร่วมมือ  

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

พพ
รรณ
ี

1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนภาระงาน
และการเรียนรู้แบบร่วมมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านที่มีต่อรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ อาชี พ โดยการบู ร ณาการ
การสอนแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยหาค่า
IOC
2. แบบทดสอบก่อนและหลัง เนื้อหาข้อสอบเป็นแบบ
ทดสอบปรนัยและอัตนัย จ�ำนวน 31 ข้อ โดย 1) วัดความรู้ด้าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 26 คน โดยใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง ค�ำศัพท์ โดยใช้ข้อสอบแบบจับคู่จ�ำนวน 10 ข้อ 2) วัดความรู้
(Purposive Sampling) สาขาวิชาพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนเรียน ด้านการใช้ภาษา โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ จ�ำนวน 10 ข้อ
3) วัดการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ จ�ำนวน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2. ให้กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 10 ข้อ และ 4) วัดการเขียน โดยใช้ข้อสอบแบบการเขียนจดหมาย
จ�ำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้
จ�ำนวน 40 ข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน คะแนนแบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ คือ ข้อที่ค�ำตอบถูกต้องได้
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ 1 คะแนน ข้อที่ค�ำตอบผิดได้ 0 คะแนน ส่วนการเขียนให้คะแนน
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 26 คน ตามเกณฑ์ (Rubric) ที่ก�ำหนดไว้ แบบทดสอบผ่านการตรวจสอบ
เป็นเวลา 6 ชั่วโมงเรียน และให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกผลการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบทดสอบจ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และ
หลังจากเรียนทุกครั้ง
4. วัดผลและประเมินคุณภาพของกิจกรรมการจัดการ น� ำ มาหาค่ า ประเมิ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ ย อมรั บ ได้ ร ะหว่ า ง
เรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ อาชี พ โดยใช้ วัตถุประสงค์กับเนื้อหาแบบทดสอบรายข้อ โดยพิจารณาระดับ
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ความเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญที่ระดับ 3.5 ขึ้นไป
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยให้นกั ศึกษาท�ำข้อสอบหลังการใช้รปู แบบฯ (Post-Test) จ�ำนวน
การจัดการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนของลิเคอร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัย
40 ข้อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
5. ส� ำ รวจความพึ ง พอใจของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยให้ ท� ำ สร้ า งขึ้ น ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ ได้ แ ก่
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนภาษา ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ 5 ข้อ
อังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ข้อ
และด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเน้นภาระงานและ
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ข้อ รวม 14 ข้อ
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รำไ

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
ชุมชนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for
Career) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 26 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา

3. แบบประเมิ
นความพึ
งพอใจต่
อการเข้
าร่วจมกิ
จกรรมการจั
ดการเรี
นรู้ แบบมาตราส่
วนของลิ
ท (Likert)
3. แบบประเมิ
นความพึ
งพอใจต่
อการเข้
าร่วมกิ
กรรมการจั
ดการเรี
ยนรูย้ แบบมาตราส่
วนของลิ
เคอร์เคอร์
ท (Likert)
สร้้นางขึซึ่้งนเป็ซึน่งเป็
นแบบสอบถามประเมิ
5 ระดั
ปแบบกิ
จกรรมเน้
นภาระงานและการเรี
ที่ผู้วทีิจ่ผัยู้วสร้ิจัยางขึ
แบบสอบถามประเมิ
นค่าน5ค่าระดั
บ ได้บแก่ได้ด้แาก่นรูด้าปนรู
แบบกิ
จกรรมเน้
นภาระงานและการเรี
ยนรูย้แนรู
บบ้แบบ
ร่วอมมื
าน้อหากิ
เนื้อหากิ
นบภาระงานและการเรี
บบร่
ข้อ และด้
านความพึ
งพอใจในการเรี
วารสารวิ
ปีทจี่ กรรมเน้
11 นฉบั
ที่ 3 เดือนกันยายน
ธัน้แวาคม
2560
ร่ว44มมื
5อข้5อ ข้ด้จอัยารำนด้�เนืไพพรรณี
จกรรมเน้
ภาระงานและการเรี
ยนรูย้แ-นรู
บบร่
วมมืวอมมื
5 อข้อ5 และด้
านความพึ
งพอใจในการเรี
ยนรูย้ นรู้
ปแบบเน้
นภาระงานและการเรี
ข้อ รวม
ด้วยรูด้ปวยรู
แบบเน้
นภาระงานและการเรี
ยนรูย้แนรู
บบร่้แบบร่
วมมืวอมมื4 อข้อ4 รวม
14 ข้14อ ข้อ

ผลการวิจัยผลการวิจัย
ผลการวิ
ผลการวิ
จัยจแบ่ัยงออกเป็น 2 ตอนโดยรายงานตามล�ำดับดังนี้

พพ
รรณ
ี

ผลการวิ
จัยงแบ่
งออกเป็
2 ตอนโดยรายงานตามลํ
ผลการวิ
จัยแบ่
ออกเป็
น 2นตอนโดยรายงานตามลํ
าดับาดัดังบนีดั้ งนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู
ป
แบบการสอนภาษาอั
ง
กฤษ
โดยการบู
รณาการการสอนแบบเน้
นรภาระงานกั
บการเรียนรู้แบบร่
วมมือ
ตอนที
่ 1 ผลการพั
ฒนารู
ปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษโดยการบู
ณาการการสอนแบบเน้
นภาระ
ตอนที
่ 1 ผลการพั
ฒนารู
ปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษโดยการบู
รณาการการสอนแบบเน้
นภาระ
ดังตาราง 1 งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือดังตาราง 1
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือดังตาราง 1
การทดสอบ กลุ่มกลุ
ตัวาอย่
คะแนนเฉลี
การทดสอบ
ตัว่มอย่
ง าง คะแนนเฉลี
่ย ่ย
S.D.S.D.
t t
p p
ก่อรนใช้
รูปแบบฯ
11.65
ก่อนใช้
ูปแบบฯ
26 26
11.65
2.542.54
0.000
หลัรงูปใช้แบบฯ
รูปแบบฯ
หลั
-28.153* 0.000
หลังงใช้
ใช้รูปแบบฯ
26
28.42
3.13
-28.153*
28.42
26 26
28.42
3.133.13
*p<.05
*p<.05
ตาราง1
การเปรี
ก่อนและหลั
รูปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษแบบการบู
รณาการฯ
ตาราง1
การเปรี
ยบเทียยบเที
บ ก่ยอบนและหลั
งใช้รงูปใช้แบบการสอนภาษาอั
งกฤษแบบการบู
รณาการฯ
จากตารางที
่ 1 พบว่
า คะแนนก่
เรีนยอย่
นแตกต่
งมี
คัี่รญะดัทางสถิ
บ 0.05
จากตารางที
่ 1 พบว่่ า1คะแนนก่
อนเรี
ยนและหลั
งเรียยนและหลั
นแตกต่
าางมี
ส�ำนาคัอย่
บต0.05
จากตารางที
พบว่
า คะแนนก่
อนเรีอยนเรี
นและหลั
งเรีายงงกั
นแตกต่
งกันนาัยงกั
อย่
งมีญนาทางสถิ
ัยสํนาัยคัสํตญาิททางสถิ
ิที่รตะดัิที่รบะดั0.05

ข้ข้อความ
อความ
ข้อความ

X
S.D. แปลผล
แปลผล
X-bar
X-bar
S.D.S.D. แปลผล

ชภัฏ

ลำ�ดับที่
ลําดัลํบาทีดั่ บที่

รำไ

ตอนที
่ 2 งผลการศึ
กษาความพึ
้เรีย่มนที
ปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษโดยการน
ตอนที่ 2 ผลการศึ
กษาความพึ
พอใจของผู
้เรียนทีง่มพอใจของผู
ีต่องพอใจของผู
รูปแบบการสอนภาษาอั
งรูกฤษโดยการ
บูรณาการการสอนแบบเน้
ตอนที
่ 2 ผลการศึ
กษาความพึ
้เรียนที
ีต่อ่มรูีตป่อแบบการสอนภาษาอั
งกฤษโดยการ
บูรณาการการสอนแบบเน้
นภาระงานกั
บการเรี
้แบบร่
ภาระงานกับูรบณาการการสอนแบบเน้
การเรี
ยนรู้แบบร่วมมือ นภาระงานกั
บการเรี
ยนรูย้แนรู
บบร่
วมมืวอมมือ

ลัยร
า

ปแบบกิ
จกรรมเน้
นภาระงานและการเรี
้แบบร่
ด้านรูด้าปนรู
แบบกิ
จกรรมเน้
นภาระงานและการเรี
ยนรูย้แนรู
บบร่
วมมืวอมมือ
ส่งมเสริ
ศึกษามี
ทักษะการเรี
้ภาษาอั
มากที
มากที
4.15 0.670.67
0.67
.67 มากที
1 1 ส่งเสริ
ให้มนให้
ักศึนกักษามี
ทักษะการเรี
ยนรูย้ภนรู
าษาอั
งกฤษงกฤษ4.154.15
่สุด ่ส่สุดุด
เพื่ออาชี
เพื่ออาชี
พ พ
ส่งมเสริ
ศึกษาได้
ช้ภาษาในการปฏิ
3.85 0.610.61
0.61
.61 มากมากมาก
2 2 ส่งเสริ
ให้มนให้
ักศึนกักษาได้
ใช้ภใาษาในการปฏิ
สัมพัสนัมธ์พักนับธ์กับ3.853.85
ครู ครู
ส่งมเสริ
ศึกษาได้
ช้ภาษาในการปฏิ
4.50 0.510.51
0.51
.51 มากมากมาก
3 3 ส่งเสริ
ให้มนให้
ักศึนกักษาได้
ใช้ภใาษาในการปฏิ
สัมพัสนัมธ์พักนับธ์กับ4.504.50
เพื่อน
ส่งเสริมให้นักศึกษาประสบการณ์ในการใช้ภาษา

4.43
4.43

0.53
.53
0.53

มากมาก

ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น

4.65
4.65

0.49
0.49
.49

มากที
มากที่ส่สุดุด

ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
6
การนําเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่องเหมาะสม
4.12
4.12

0.65
0.65
.65

มากมาก

4.54
4.54

0.51
0.51
.51

มากที
มากที่ส่สุดุด

4.12
4.12

0.59
0.59
.59

มากมาก

4

ิทยา

5

การอธิบายเนื้อความมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
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7
8

ความยากง่ายของเนื้อหาเรียงลําดับอย่างเหมาะสม

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา
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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 45

9
10

ข้ข้ออความ
ความ
จํานวนเนื้อหากิจกรรมมีการบูรณาการภาระงานกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมในภาระงานมีความยากง่ายเหมาะสม

X
X-bar

S.D.S.D.

แปลผล
แปลผล

3.77
3.77

0.96
.96
0.96

มากมาก

3.54
3.54

0.77
0.77
.77

มากมาก

พพ
รรณ
ี

ลํลำ�ดั
าดับบทีที่ ่

รำไ

ด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
11
4.58
มากที
มากที่ส่สุดุด
.50
4.58 0.50
0.50
ความพอใจที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
12
4.54
มากที
.51
มากที่ส่สุดุด
4.54 0.51
0.51
ความพอใจที่ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
มากที่ส่สุดุด
13
ความพอใจที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระ
4.35
มากที
4.35 0.49
0.49
.49
4.31
4.31

0.47
0.47
.47

มากที
มากที่ส่สุดุด

ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ 4.29
4.29

0.32
0.32
.32

มากที
มากที่ส่สุดุด

ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ 4.02
4.02

0.38
.38
0.38

มากที
มากที่ส่สุดุด

ด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเน้นภาระ 4.44
4.44
งานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รวม 4.24
4.24

0.14
0.14
.14

มากที
มากที่ส่สุดุด

0.34
0.34
.34

มากที
มากที่ส่สุดุด

ร่วมมือ
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ร่วมมือ

ความพอใจที่กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
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่ 2 พบว่งพอใจในที
า ความพึ่มงพอใจในที
ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื
่ออาชีพโดยใช้การบู
จากตารางทีจากตารางที
่ 2 พบว่า ความพึ
ีต่อรูปแบบ่มีต่อรูแบบแผนของการสอนหรื
อกิจกรรมการสอนต้
องมีรคณาการการ
วามสัมพันธ์
สอนแบบเน้
น
ภาระงานกั
บ
การเรี
ย
นรู
แ
้
บบร่
ว
มมื
อ
โดยรวมอยู
ใ
่
นระดั
บ
มากที
ส
่
ด
ุ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบ และส่งเสริมซึง่ กันและกัน องค์ประกอบหลักแต่ละด้านไม่วา่ จะเป็น
เน้นภาระงานกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ภาระงาน กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และประเมินผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอั
งกฤษเพื
่ออาชีพบโดยใช้
นภาระ
รวมทั
้งกิจกรรมสนั
สนุนอืก่นารบู
ๆ ต้รอณาการการสอนแบบเน้
งผ่านขั้นตอนการสร้างอย่
างเป็น
บการเรียนรูจ้แัยบบร่วมมือ สรุปและอภิปรายผลการวิจระบบ
ัยได้ดังนี้
สรุปและอภิงานกั
ปรายผลการวิ
ณาการการสอนแบบเน้ง กฤษเพื
นภาระงานกั
รู ปรแบบการสอนภาษาอั
่ อ อาชีบพการเรี
โดยใช้ยนรู
ก าร้
การวิจัยเรื่องการพัฒ1.นารูรูปปแบบการสอนภาษาอั
แบบการสอนภาษาอังงกฤษเพื
กฤษเพื่อ่ออาชีพโดยใช้2.การบู
แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน
อาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้ บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้นสามารถเสริ
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แบบร่วมมือ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
เหมาะสมที่จะนําไปใช้จริงได้ และยังสอดคล้องกับความคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil. 2000: 9) ที่กล่าวว่า
เพื่ออาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ในขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติภาระงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
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       ในขั้นร่วมมือวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติภาระงาน
ซึ่งประกอบด้วยขั้นร่วมมือวิเคราะห์ภาษา และขั้นร่วมมือฝึกทักษะ
ภาษา เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจใน
การเรียน และการฝึกวิเคราะห์รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบภาษาที่ยัง
เป็นปัญหาของผูเ้ รียน และผูเ้ รียนยังมีขอ้ ผิดพลาดในการใช้ ทีผ่ สู้ อน
จดบันทึกไว้ในช่วงการปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียน และครูผู้สอนจะ
ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นภาษาที่ยังไม่เข้าใจ หรือยังสงสัย
ผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะได้ฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนผู้ที่มีความรู้
ดีแล้วก็จะช่วยเพื่อนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และหลักการเรียนรู้แบบการสะสมความ
ช�ำนาญทีละขั้น (Scaffolding Learning)  และเมื่อผู้เรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้แล้วครูผู้สอนก็จะลดความช่วยเหลือลง และ
ผู้เรียนก็จะค่อยๆ น�ำตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับกลักการของทฤษฎี
การสร้างความรู้ที่เน้นกระบวนการทางความคิดด้วยเช่นกัน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง มี ส ่ ว นท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ อาชี พ โดยใช้ ก ารบู ร ณาการการสอน
แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในครั้งนี้ เสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากประเด็นหลักๆ ที่ใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น ประเด็นทีน่ า่ สนใจอีกประเด็นหนึง่ ก็คอื ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
โดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมืออยู่ในระดับดี ผลที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
กล่าวคือ
องค์ประกอบของรูปแบบทัง้ ด้านรูปแบบและเนือ้ หากิจกรรม
เน้นภาระงานและการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ สามารถท�ำให้นกั ศึกษาเกิด
ความพึงพอใจต่อบทบาทการท�ำกิจกรรมร่วมกันกับเพือ่ น โดยได้รบั
การช่วยเหลือให้คำ� แนะน�ำจากเพือ่ นและอาจารย์ เนือ่ งจากรูปแบบ
ของกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้น
สามารถส่งเสริมความสามารถและประสบการณ์ในการเรียนภาษา
และการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย ด้วยเพราะเป็นการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติจริงและมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระในการท�ำ
กิ จ กรรมท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษากล้ า พู ด ภาษาอั ง กฤษได้ อ ย่ า งมั่ น ใจ
จะเห็นได้ว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีเมื่อมีโอกาสได้ใช้
ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Long
(1983: 1996) ที่กล่าวว่า การรับรู้ภาษาในผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ดี
ที่สุด เมื่อผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อรองทาง
ความหมาย (Negotiation of Meaning) ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน นอกจากนี้ โคเฮน และคณะ (Cohen et al., 1996:
152-153) ได้สนับสนุนแนวความคิดของการเรียนรู้ภาษาเกิดจาก
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ที่ได้รับโดยการให้ตัวอย่างหรือทดลองปฏิบัติภาระงานที่มีลักษณะ
คล้ายๆ กับภาระงานจริง โดยชี้น�ำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงาน
อย่างมีขั้นตอน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ภาระงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเน้นภาระงานทีน่ กั ทฤษฎีดา้ นการเรียนการสอนแบบเน้นภาระ
งานได้ก�ำหนด ได้แก่ แนวคิดของพราบูห์ (Prabhu., 1984) แนวคิด
ของวิลลิช (Willis., 1996) แนวคิดของสคีแฮน (Skehan., 2003)
แนวคิดของเอลลิส (Ellis., 2003) และแนวคิดของนูแนน (Nunan.,
2004) เป็นต้น และขั้นตอนนี้ยังมีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติภาระงาน มีความรับผิดชอบ
และสนุกสนานในการเรียน
ในขั้นปฏิบัติภาระงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ โดยเน้นการร่วมมือ
กันของสมาชิกในกลุ่มเพื่อปฏิบัติภาระงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
โดยมีการก�ำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม่ อย่างชัดเจน โดยผูเ้ รียน
ปฏิบตั ภิ าระงานในลักษณะกลุม่ ย่อย ประมาณ 4-5 คน มีการร่วมมือ
ช่วยเหลือกัน เพื่อให้ภาระงานส�ำเร็จ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางในการปฏิบัติภาระงาน รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ โดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน กับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ไม่เน้นที่รูปแบบภาษา แต่จะเน้นที่ความหมาย และ
มีลักษณะเป็นภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจ�ำวันของเจ้าของภาษา
มีการก�ำหนดเป้าหมายเรียงจากง่ายไปหายาก บรรยากาศของ
การปฏิบตั ภิ าระงานเป็นไปอย่างผ่อนคลาย ไม่เครียด เป็นบรรยากาศ
ของความร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ (cognitive theory) ที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถ
สร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ด้วยตนเอง เพราะมนุษย์
มีศักยภาพในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นจริง และ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin., 1995; Kagan.,
1992; Johnson and Johnson., 1994)  นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับหลักการเรียนรู้ภาษาแบบเน้นภาระงานที่กล่าวว่า กิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาแบบเน้นภาระงานเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายใน
การเรียนภาษาที่กว้าง ครอบคลุมถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิต มีบริบท
ของการเรียนรู้ที่ตรงตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาที่เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์กัน (interaction) ระหว่างผู้เรียน ทั้งในรูปแบบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และกับครูผู้สอน เพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน เพื่อสื่อสารความหมาย
ให้เข้าใจตรงกัน (negotiate meaning) พราบูห์ (Prabhu., 1984)
แนวคิดของวิลลิส (Willis. 1996) แนวคิดของสคีแฮน (Skehan.,
2003) แนวคิดของเอลลิส (Ellis., 2003) และแนวคิดของนูแนน
(Nunan., 2004) นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนของการร่วมมือกันเตรียม
น�ำเสนอผลงาน และขั้นการน�ำเสนอผลงานกลุ่มอีกด้วย  
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การปฏิสัมพันธ์ว่า การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาภาษา และสร้างเป็น
องค์ความรู้ได้ในที่สุด จากประสบการณ์การใช้ภาษาที่เกิดขึ้นจริง
กับผู้เรียน จึงท�ำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์จริงด้วยเหตุผลและองค์ประกอบดังกล่าว
ของรูปแบบและเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจึงท�ำให้นักศึกษาเกิดความคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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ปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี : ศึกษากรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
Enforcement of Foreign Workers Labour law in Chanthaburi Province:
A Case Study of Employees Wages, Overtime Pay, Holiday Pay and Severance Pay.
ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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การบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าวในเขตจันทบุรี; : ศึกษากรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
จากการศึกษาพบว่า ประการที่หนึ่งปัญหาของลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตามอัตรา
ขั้นต�่ำที่นายจ้างควรจะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง วิธีแก้ไขควรให้ความรู้กับลูกจ้าง หรือมีแหล่งเรียนรู้ ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐควรออกพื้นที่ให้ความรู้ตามสถานประกอบการต่างๆ จะท�ำให้ลูกจ้างรู้ว่าตนเองมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและกล้าที่จะ
เรียกร้องจากนายจ้างได้ ประการที่สองนายจ้างทราบดีว่าต้องจ่ายตามอัตราขั้นต�่ำของกฎหมาย หรือลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องตามอัตรา
ขั้นต�่ำจากนายจ้างแล้ว แต่นายจ้างไม่ยินยอมจ่ายให้หรือจ่ายให้แต่ไม่ครบตามที่กฎหมายก�ำหนด แสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย วิธีแก้ไขควรมีการแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษตามมาตรา 114 อีกหนึ่งเท่า ประการที่สามวิธีการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ท�ำให้ลูกจ้างต่างด้าวเสียเปรียบ ซึ่งการด�ำเนินการตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าวต้องยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ลูกจ้างต่างด้าวไม่มคี วามรูแ้ ละไม่กล้าร้องเรียนนายจ้าง เนือ่ งจากต้องท�ำงานหรืออาศัยอยูก่ บั นายจ้าง หากยืน่ ค�ำร้องเรียนนายจ้างก็จะท�ำให้
การท�ำงานหรืออยู่ร่วมกันกับนายจ้างไม่ได้ หรือนายจ้างอาจเลิกจ้างเสียก่อนที่จะมีการร้องเรียน วิธีแก้ไขควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควรออกพื้นที่สอบถามลูกจ้างต่างด้าวนอกเวลาท�ำงาน หรือสอบถามนอกสถานประกอบการ เพื่อพบการกระท�ำความผิดและด�ำเนินคดี
ได้โดยไม่ต้องรอให้ลูกจ้างต่างด้าวเข้ามายื่นค�ำร้องเรียนต่อส�ำนักงาน และเจ้าพนักงานของรัฐควรรับผิดชอบในเขตจังหวัดของตน หากพบว่า
ในเขตจังหวัดใดมีนายจ้างไม่จ่ายเงินให้กับลูกจ้างตามอัตราขั้นต�่ำ  ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐในเขตดังกล่าวบกพร่องต่อหน้าที่และควรมี
บทลงโทษ
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Enforcement of Foreign Workers Labour law in Chanthaburi Province: A case study of Employees wages,
overtime pay, holiday pay and severance pay. The research found that First; the foreign workers had no knowledge
about The Labor Protectin law Act regarding the minimum wages rate that the employer must pay, to resolve this,
education should be provided or there should be a learning center in the employer’s premises, or government
officials should visit and provide information at the employer’s places, this will enable the employees to learn
about their right under the law and be confident in negotiate with their employers; Second; the employers knew
about the minimum wages rate or the employees had requested for the minimum wages rate but their employer
refused to pay or pay less than the minimum wages rate required by law. It conclude that the employer were
disobedient to the law. To resolve this problem, It should be increase the level of punishment to the law in
accordance to the article 114 under The Labor protection Act B.E.2541. Third; the process of law mode the
foreign workers in disadvantage situation. Normally, the foreign workers must file their cases to the Office of
Labour Protection and Welfare in which foreign workers had no knowledge and no confidence to act against
their employers because mostly of them live with their employers. If they made a demand for higher pay, their
contract of employment will be terminated. To resolve this, the government officials should provide outreach
services to the foreign workers, or should carry out the enquiries outside the employer’s area. if the government
officials found the misconduct, they should pursuit the case immediately without waiting for the filing document
from foreign workers. In addition, the government officials should have the responsibility if there are any cases
of employers refuse to pay minimum wages rate in accordance to the law, the officials should be considered
lack of responsibility, and they should be punished by law.
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การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านแรงงานของประเทศ คือ แรงงาน
งานภาคเกษตรกรรมมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองใหญ่ เพื่อ
ประกอบอาชีพอื่นแทนการใช้แรงงานแบบเดิม ส่งผลให้แรงงาน
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น แรงงานไร้ ฝ ี มื อ เป็ น ส่ ว นใหญ่ เกิ ด ปั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานบางอย่างที่คนไทย
ไม่ นิ ย มท� ำ เพราเห็ น ว่ า เป็ น ที่ ต ้ อ งใช้ แรงงานหนั ก สกปรกและ
รายได้น้อย จากสาเหตุดังกล่าวเป็นที่มาของการจ้างแรงงานนอก
ระบบหรือแรงงานต่างด้าว เข้ามาท�ำงานในท้องถิ่น การท�ำงานของ
แรงงานต่างด้าว จึงนับว่าเป็นประโยชน์ในการทดแทนการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ จ�ำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานได้
ตามประเภทของการส่งเสริมการลงทุนและประเภทชั่วคราวมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 2 เท่ า ตั ว (สมเกี ย รติ สั ง ข์ น าค และ
สิน พันธุ์พินิจ, 2552: 4-5) ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน จากข้อมูลของส�ำนักบริหารแรงงานทั่วประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ2552 และพระราชบัญญัติการ
ท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2551 มีจ�ำนวน
คนท�ำงานทั้งสิ้น 790,664 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ คนท�ำงาน
ที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย มี 228,353 คน และคนท�ำงานที่
เข้าเมืองผิดกฎหมาย มี 562,311 คน จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็น
ว่าคนท�ำงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีจ�ำนวนมากกว่าที่เข้าเมือง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคนที่ท�ำงานที่มาขึ้นทะเบียนจะได้รับ
บัตรอนุญาตคนท�ำงานโดยจะมีการแยกสีเพือ่ แบ่งประเภทของอาชีพ
6 อาชีพ คือ อาชีพประมงสีฟา้ อาชีพเกษตรกรสีเขียว อาชีพก่อสร้าง
สีเหลือง อาชีพธุรกิจต่อเนื่องประมงสีส้ม อาชีพผู้รับใช้สีเทา และ
อาชีพอื่นๆ สีชมพู ซึ่งคนท�ำงานถือบัตรสีใดต้องประกอบอาชีพนั้น
ตลอดไป ห้ามเปลี่ยนผู้ประกอบการหรือย้ายอาชีพไม่ได้ ไม่เช่นนั้น
จะกลายเป็นคนเถือ่ นทันที ต่อคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนคนท�ำงานที่อยู่
นอกระบบผ่อนผันเพื่อให้ท�ำงานกรรกรอีก 19 กิจการ คือ กิจการ
ต่อเนื่องการเกษตร กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์ กิจการรีไซเคิล กิจการ
ท�ำเหมืองแร่ กิจการผลิตจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ กิจการผลิตจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม กิจการการผลิตจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน
กิจการผลิตจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กิจการแปรรูปหิน กิจการผลิต
จ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป กิจการผลิตจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
กิจการผลิตจ�ำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กิจการขนถ่ายสินค้า
กิจการค้าส่ง กิจการอู่ซ่อมรถ กิจการปั้มน�้ำมัน กิจการสถานศึกษา
กิจการการให้บริการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยได้จัดตั้ง
กองทุนส�ำหรับคนท�ำงาน โดยเก็บเงินในอัตราร้อยละ 15 ของ
เงินเดือนคนท�ำงานส่งเข้ากองทุน และจะส่งเงินที่คนท�ำงานสมทบ
ในกองทุนพร้อมดอกเบี้ยคืนให้คนท�ำงานภายใน 45 วันหลังจาก

สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อท�ำให้การเข้าเมือง
และการจ้างงานของคนท�ำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(เรืองเดช นวสันติ, 2556: 2-3)
จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก ที่อุดม
ไปด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเทีย่ ว สภาพภูมปิ ระเทศประกอบ
ไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน�้ำ  และที่ราบชายฝั่งทะเล
ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับ
อ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพ
มากทีส่ ดุ คือเกษตรกรรม ประมง โรงงานประเภทแปรรูปเกษตรกรรม
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, จังหวัดจันทบุรี, 2558) จากการศึกษา
สภาพปัญหาจังหวัดจันทบุรี พบว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปริมาณการ
เข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นจ�ำนวนมาก โดยส่วนใหญ่
เป็นแรงงานจากกัมพูชา ซึ่งสภาพของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท�ำงานในจังหวัดจันทบุรีไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าไรนัก ส่วนมาก
ล้ วนแต่ เป็ นกลุ ่มคนที่ห นีร้ อนมาพึ งเย็น ไม่ว่ าจะเป็ นเรื่องของ
สภาพเศรษฐกิจ ความยากจน สงครามทางการเมือง เป็นต้น
ซึง่ แรงงานต่างด้าวมีสว่ นให้สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรดี ขี นึ้
แต่ในทางตรงข้ามก็มีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ท�ำให้แรงงานใน
พืน้ ทีข่ าดรายได้ ความมัน่ คงภายใน แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เป็นต้น ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาที่เกิดจาก
สถานประกอบการหรื อ นายจ้ า งที่ ใช้ แรงงานต่ า งด้ า วส่ ว นมาก
มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ ลู ก จ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหลายประการ อาทิเช่น
จ่ายค่าจ้างน้อยเกินไป ให้ท�ำงานเกินเวลาท�ำงานโดยไม่จ่ายเงินค่า
ล่วงเวลาท�ำงาน ให้งานท�ำงานโดยไม่มีวันหยุดหรือให้ท�ำงานใน
วันหยุดโดยไม่จ่ายเงินค่าท�ำงานในวันหยุด และในกรณีที่ต้องการ
เลิกนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว
หรือกรณีนายจ้างหลอกลวงให้ลูกจ้างท�ำงานหนักหรือเกินเวลา
การท�ำงาน กรณีทลี่ กู จ้างยินยอมนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างไปตลอด
หากลูกจ้างไม่ยนิ ยอมก็เลิกจ้างโดยไม่จา่ ยเงินชดเชยให้ ซึง่ เป็นปัญหา
ที่ น ายจ้ า งอาศั ย ความได้ เ ปรี ย บของนายจ้ า งกระท� ำ การเอารั ด
เอาเปรียบลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว จึงท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ
เช่น การบังคับใช้แรงงาน การหลอกลวงท�ำงาน การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ และการอาชญากรรมที่เกิดจากลูกจ้างต่างด้าว
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับค่าจ้างจาการท�ำงาน เป็นต้น
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าปัญหา
ของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ปฏิบัติต่อลูกจ้างแรงงาน
ต่างด้าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยตั้งประเด็นการศึกษาค้นคว้า
ดังนี้ ปัญหาในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ลัยร
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1. เพื่อศึกษาปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าวในเขต
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาผลของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่
การท�ำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี  
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่
เกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้
แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว
4. เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาสั ง คมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลในเรื่ อ งการจ่ า ยค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว

พพ
รรณ
ี

วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1) ก�ำหนดประชากรและพื้นที่วิจัย ได้แก่ ลูกจ้าง
ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี
2.2) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ส�ำนักงาน
แรงงานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
และลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างในเขตจังหวัดจันทบุรี
2.3) สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ จ ากเอกสาร เพื่ อ ก� ำ หนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตาม
ความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น
2.4) น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง
เนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบและขอค�ำแนะน�ำ
ในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย
2.5) น�ำแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขตามค�ำแนะน�ำแล้ว น�ำแบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้
มีลูกจ้างต่างด้าวและพนักงานตรวจแรงงาน รวมจ�ำนวน 21 คน
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ก ลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล มาโดย วิ ธี ก าร Expert choice
ผ่านการให้ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แรงงานต่างด้าว
หรือการท�ำงานของคนต่างด้าว ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ
1) ลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในเขตจังหวัดจันทบุรี
โดยการสัมภาษณ์ลกู จ้างต่างด้าวในเขตอ�ำเภอๆ ละ 2 ท่าน มีทงั้ หมด
10 อ�ำเภอ รวมเป็น 20 ท่าน
2) เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ส�ำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 1 ท่าน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ
การบันทึกภาคสนาม โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นลูกจ้างต่างด้าว
และเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
รวมทั้งหมดจ�ำนวน 21 ท่าน แบบสัมภาษณ์ เป็นค�ำถามเกี่ยวกับ
ปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี : ศึกษา
กรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุ ด และค่าชดเชย
แบ่งออก 5 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทั่วไปด้าน
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว
ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับปัญหาของการจ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่างด้าว
ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับผลการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ ว
กับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
ให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว  
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ค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว ผลของการจ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่าง แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของ
คนต่างด้าว และการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้อง
กับหลักสากลในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานใน
วันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว จึงได้ทำ� การ
ศึกษาค้นคว้างานวิจยั เรือ่ ง “ปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าวในเขต
จังหวัดจันทบุรี: ศึกษากรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
และค่าชดเชย” ต่อไป
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการท�ำงานของคนต่างด้าวใน
เขตจังหวัดจันทบุรี: ศึกษากรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานใน
วันหยุด และค่าชดเชย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีด�ำเนิน
การวิจัยและเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้  
1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study)
ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด เอกสาร ต�ำรา หนังสือ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิ ช าการ ที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค� ำ สั่ ง ต่ า งๆ
เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล เพือ่ ได้ทราบเกีย่ วกับ
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้
แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว โดยมีขั้นตอนดังนี้  
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แต่ลูกจ้างส่วนมากก็พึงพอใจกับการท�ำงานที่ตนท�ำอยู่ และมีความ
ต้องการจะอยู่ท�ำงานในประเทศไทยไปเรื่อยๆ โดยไม่มีก�ำหนด
ระยะเวลา หากลูกจ้างต่างด้าวคนใดไม่พอใจต่อการปฏิบัติของ
นายจ้าง ก็ใช้วิธีการลาออกแล้วหางานใหม่ท�ำ ทางแก้ไขปัญหาควร
ทีจ่ ะมีศนู ย์กลางในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายแรงงาน สวัสดิการ
และการคุม้ ครองแรงงานให้กบั ลูกจ้างต่างด้าว และควรออกกฎหมาย
บังคับนายจ้างต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่อลูกจ้าง
ต่างด้าวด้วย  
2. ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี
สรุปปัญหาตามล�ำดับดังนี้
2.1 กรณี ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วไม่ ท ราบเกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ า ง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย พบว่า มีลูกจ้าง
ต่างด้าวจ�ำนวน 14 แห่ง ทีไ่ ม่ทราบเกีย่ วกับอัตราค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย ซึง่ การทีล่ กู จ้างต่างด้าวไม่ทราบ
ท�ำให้ลูกจ้างต่างด้าวกล้าไม่เรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชยจากนายจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยจึงเป็นไปตามความพอใจของ
นายจ้างและเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวเสมอ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่
จะจ่ า ยเท่ า ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น จึ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ค วรจะให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับลูกจ้างต่างด้าว เพื่อลูกจ้าง
ต่างด้าวสามารถเรียกร้องเอาจากนายจ้างได้    
2.2 กรณี ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วทราบเกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ า ง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย แต่ลูกจ้างยินยอม
พบว่า มีลูกจ้างต่างด้าว จ�ำนวน 6 แห่ง ที่ยินยอมต่อการปฏิบัติ
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งของนายจ้ า ง เกิ ด จากหลายสาเหตุ ด ้ ว ยกั น เช่ น
เกรงกลัวว่าจะถูกเลิกจ้าง เกรงใจนายจ้าง อยู่กับนายจ้างมานาน
พอใจที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้ และเคยเห็นว่ารุ่นพี่ก็ไม่เคยได้
เหมื อ นกั น ก็ เ ลยไม่ เรี ย กร้ อ งอะไร ปั ญ หากรณี ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า ว
ทราบดีเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยแต่ยินยอม จึงเป็นปัญหาที่ท�ำให้กฎหมายใช้บังคับไม่ได้
การท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าวจึงเป็นไปตามอ�ำเภอใจนายจ้าง
แม้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบ ลูกจ้างต่างด้าวก็จะช่วยกัน
ปกปิดความจริง ด้วยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามที่นายจ้างสั่งไว้
จึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด  
2.3 กรณีลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยตามอัตราแล้ว แต่นายจ้าง
ไม่ยนิ ยอม พบว่ามีลกู จ้างต่างด้าวเรียกร้องจากนายจ้างแล้ว นายจ้าง
ไม่ ย อมจ่ า ยตามอั ต ราที่ ก ฎหมายก� ำ หนด มี จ� ำ นวน 6 แห่ ง
บางส่วนเรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยให้เป็นไปตามอัตราจากนายจ้าง ทัง้ ลูกจ้างต่างด้าวทีท่ ราบ
กฎหมายและไม่ทราบกฎหมาย การที่นายจ้างไม่จ่ายตามอัตราของ
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ส่วนที่ 4 ค�ำถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว
ส่วนที่ 5 ค�ำถามเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างเป็น
รู ป ธรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลในเรื่ อ งการจ่ า ยค่ า จ้ า ง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่างด้าว
5. กรอบความคิดในการด�ำเนินการวิจัย แนวความคิด
ที่ใช้เป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวความคิดเกี่ยวกับขบวนการ
ในการตราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
ศึกษาจากสภาพการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตกิ บั แรงงานต่างด้าว
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
2.1 การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
และการพัฒนาสังคม
2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าวในระบบ
กฎหมายต่างๆ
2.3 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
2.4 การปฏิบตั ขิ องนายจ้างหรือสถานประกอบการทีม่ ี
ต่อลูกจ้างเกี่ยวกับการท�ำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี
2.5 สภาพการท�ำงานและการได้รับการจ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี      
6. ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจัย มีระยะเวลา 8 เดือน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ.2559
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จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย แบ่งผลการวิจัยเป็น 5 กรณี ดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปของลูกจ้างต่างด้าวกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า
ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วส่ ว นมากไม่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายแรงงาน
เข้ า มาท� ำ งานมี ค วามต้ อ งการเพี ย งได้ รั บ ค่ า จ้ า งเป็ น รายเดื อ น
ส่ ว นน้ อยที่ ท ราบเกี่ยวกับ ค่าล่ว งเวลาและค่าท�ำงานในวั น หยุ ด
และค่าชดเชย การที่ลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่ทราบเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน มีผลท�ำให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยการเอารัด
เอาเปรียบ และพบว่าลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่เคยมีความขัดแย้ง
กับนายจ้าง ย่อมแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างต่างด้าวไม่เคยโต้แย้งนายจ้าง
เกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยต่อ
นายจ้างเลย ลูกจ้างต่างด้าวยินยอมต่อการตัดสินใจของนายจ้างเสมอ
เพราะตนเป็นลูกจ้างต่างด้าวอ�ำนาจการต่อรองต่อนายจ้างมีนอ้ ยมาก
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300 บาท หรื อ เดื อ นละ 9,000 บาท ถื อ ว่ า เป็ น จ� ำ นวนมาก
พอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างคนไทยที่เป็นท�ำงานแม่บ้าน
หรือพนักงานท�ำความสะอาด บางแห่งจะได้รบั ค่าจ้างเพียงเดือนละ
7,000 - 8,000 บาท เท่านัน้ การทีน่ ายจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างตามที่
กฎหมายแรงงานก�ำหนด เนือ่ งจากสามารถตรวจสอบหรือสอบถาม
ได้โดยง่าย หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ 
อาจท�ำให้นายจ้างถูกด�ำเนินคดีได้ง่าย  
3.2 ผลของการจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่การท�ำงานของ
คนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่ากรณีสถานประกอบการ
ที่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลามีจ�ำนวน 9 แห่ง กรณีสถานประกอบการที่
จ่ายค่าล่วงเวลาน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดมีจ�ำนวน 2 แห่ง และ
กรณีสถานประกอบการที่ไม่มีงานล่วงเวลาให้ลูกจ้างท�ำหรือไม่
ให้ลูกจ้างต่างด้าวท�ำงานล่วงเวลามีจ�ำนวน 2 แห่ง แสดงให้เห็นว่า
สถานประกอบการที่ ไ ม่ จ ่ า ยค่ า ล่ ว งเวลาให้ กั บ ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า ว
ยังมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากพอสมควร ซึ่งการท�ำงานล่วงเวลาเกิดขึ้น
จากความยินยอมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต่างด้าว เป็นงาน
ต่อเนื่องจ�ำเป็นต้องท�ำต่อในวันดังกล่าว ถ้าหากเป็นสถานบริการ
การท�ำงานจึงท�ำงานเป็นกะ คือกะเช้าหรือกะบ่าย การที่นายจ้าง
ให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลาจะเป็นการขอให้ลกู จ้างต่างด้าวช่วยท�ำงาน
แต่ลูกจ้างต่างด้าวปฏิเสธไม่ได้ ส่วนค่าล่วงเวลานายจ้างบางราย
ก็จ่ายให้ นายจ้างบางรายก็ไม่จ่ายให้ หรือบางครั้งก็จ่ายให้ บางครั้ง
ก็ไม่จ่ายให้ ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ลูกจ้างไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน อ�ำนาจการต่อรองของลูกจ้างต่างด้าวมีน้อยมาก
จึงไม่กล้าทีจ่ ะเรียกร้องค่าล่วงเวลาจากนายจ้างได้ เพราะการท�ำงาน
ของลูกจ้างต่างด้าวอยู่ในภาวะจ�ำยอมต้องท�ำตามที่นายจ้างสั่ง
หากไม่ท�ำตามอาจถูกเลิกจ้างได้ หรือหากนายจ้างไม่พอใจลูกจ้าง
คนใดอาจมีความเป็นอยู่ที่ล�ำบากมากขึ้น ลูกจ้างต่างด้าวจึงยอมรับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากรับไม่ได้ก็เลือกใช้วิธีการลาออก
3.3 ผลของการจ่ายค่าท�ำงานในวันหยุดให้แก่การ
ท�ำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่ากรณีนายจ้าง
ไม่มีวันหยุดให้ลูกจ้างต่างด้าว มีจ�ำนวน 9 แห่ง กรณีนายจ้างมี
วันหยุดให้ลูกจ้างต่างด้าว แต่ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือหักเงิน
ถ้าลูกจ้างหยุดงาน มีจ�ำนวน 5 แห่ง แสดงให้เห็นว่านายจ้างในเขต
จังหวัดจันทบุรีส่วนมากยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และกรณี
ที่มีวันหยุดแต่ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือหักเงินในวันหยุด ก็ถือ
ไม่มีวันหยุดตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมีถึงจ�ำนวน 14 แห่ง ถือเป็น
จ�ำนวนที่มากพอสมควร ซึ่งจะเกิดกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
จ�ำนวนไม่มาก นายจ้างจึงจ่ายค่าจ้างเฉพาะตามจ�ำนวนวันที่ลูกจ้าง
มาท�ำงานเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าว
และไม่ปฏิบัติกฎหมาย ดังนั้นควรด�ำเนินการแก้ไขตรวจสอบหา
ความจริ ง และด� ำ เนิ น คดี กั บ นายจ้ า งที่ มี ส ถานประการการมี
ลักษณะเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง
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กฎหมาย เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เห็นว่าลูกจ้างต่างด้าว
ไม่กล้าโต้แย้ง ปกตินายจ้างก็ไม่เคยจ่ายอยู่แล้ว ถ้าลูกจ้างมีปัญหา
มากๆ ก็สามารถเลิกจ้างได้ นายจ้างอาจจ�ำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้
น้อยที่สุด แต่กรณีที่ลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องก็ไม่ได้เรียกร้องอย่าง
จริงจังเป็นการเรียกร้องด้วยความเกรงใจหรือเกรงกลัว และจาก
การสัมภาษณ์พบว่า ลูกจ้างต่างด้าวไม่เคยร้องเรียนไปยังส�ำนักงาน
แรงงานหรือส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ท�ำให้นายจ้าง
มีความรู้สึกว่าไม่ว่าตนจะจ่ายหรือไม่ ก็ไม่มีผลอะไร จึงไม่จ่าย
เว้ น เสี ย แต่ เ ป็ น สถานประกอบการที่ มี ลู ก จ้ า งจ� ำ นวนมากๆ ซึ่ ง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2.4 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชย แต่ไม่ครบตามที่กฎหมายก�ำหนด พบว่า
มีจ�ำนวน 16 แห่ง เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น นายจ้างก็อาจ
จะไม่ทราบเกีย่ วกับ พ.ร.บ. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
และค่าชดเชย โดยละเอียดจะจ่ายตามที่ตนเองเข้าใจ หรือจ่ายตาม
ที่ตนเองเคยจ่ายมา หรือจ่ายตามค�ำแนะน�ำของเพื่อน จึงจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยไม่ครบตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด แต่บางกรณีนายจ้างก็ทราบดีว่าอัตราการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยเท่าไรจึง
จะถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่จ่ายเพราะเห็นว่าไม่มีการตรวจสอบ
อย่างจริงจัง ประกอบกับลูกจ้างก็ไม่กล้าทีจ่ ะร้องเรียนนายจ้าง หรือ
กรณีเกิดปัญหานายจ้างก็เลิกจ้างตัดหน้าก่อนทีถ่ กู ร้องเรียน จึงท�ำให้
ลูกจ้างไม่กล้าที่จะร้องเรียนนายจ้าง เมื่อไม่มีลูกจ้างร้องเรียนก็ไม่มี
คู่กรณีทางส�ำนักงานแรงงานก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ หากกรณีที่
ส�ำนักงานแรงงานเข้าตรวจสอบลูกจ้างก็ไม่พดู ความจริงพนักงานเจ้า
หน้าที่ แต่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามทีน่ ายจ้างสัง่ ไว้  จึงด�ำเนิน
การอะไรไม่ได้ ซึง่ ในทางสังคมทีเ่ ป็นจริงลูกจ้างต่างด้าวจะพอใจเพียง
ขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้ตามปกติ เพิม่ เงินเดือนให้บา้ ง ส่วนเงิน
อื่นๆ ลูกจ้างต่างด้าวไม่สนใจที่จะเรียกร้องเอาจากนายจ้าง และ
การร้องเรียนนายจ้างท�ำให้มผี ลต่อความเป็นอยูใ่ นระหว่างการท�ำงาน
ซึ่งการท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าวส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยกับนายจ้าง
หรือนายจ้างมีที่พักให้ หากลูกจ้างคนใดร้องเรียนก็อยู่ล�ำบาก
3. ผลของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของ
คนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี  สรุปตามล�ำดับดังนี้
3.1 ผลของการจ่ายค่าจ้างให้แก่การท�ำงานของคน
ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า กรณีลูกจ้างต่างด้าวได้รับ
ค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำวันละ 300 บาท จ�ำนวน 18 แห่ง
กรณีลูกจ้างต่างด้าวได้รับค่าจ้างวันละ 270 บาท มีจ�ำนวน 1 แห่ง
และกรณีลูกจ้างต่างด้าวได้รับค่าจ้างวันละ 250 บาท มีจ�ำนวน
1 แห่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วในเขตจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ส่วนมากได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงานก�ำหนดไว้ ซึ่งการที่
ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วเข้ า มาท� ำ งานในประเทศไทยได้ ค ่ า จ้ า งวั น ละ
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ข้อเสนอแนะพนักงานเจ้าหน้าที่ควรเข้าไปสอบถามลูกจ้าง
ต่างด้าวนอกเวลาท�ำงาน หรือสอบถามนอกสถานที่ท�ำงาน ซึ่งจะ
ท�ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบความจริงได้ เพราะลูกจ้างจะกล้า
พูดกับเจ้าพนักงานทุกอย่าง และการสอบถามควรมีนักจิตวิทยา
เข้าร่วมการสอบถามด้วย อันจะท�ำให้ทราบความจริงได้ดีกว่ารออยู่
ส�ำนักงานแรงงานเพียงอย่างเดียว
5. การพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับหลัก
สากลในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว สรุปตามล�ำดับดังนี้   
5.1 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากลูกจ้าง พบว่าการ
แก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดจากลูกจ้างด้วยการให้ความรู้แก่ลูกจ้าง
12 แห่ง ดังนั้นการให้ความรู้กับลูกจ้างต่างด้าวเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
ซึง่ มีหลายวิธี เช่น บังคับนายจ้างว่าต้องมีเอกสารหรือหนังสือทีส่ ำ� คัญ
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรืออัตราค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการทุกแห่ง
หน่วยงานของรัฐควรออกพื้นที่ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ
ต่างๆ เป็นการพัฒนาความรู้ให้กับลูกจ้างต่างด้าว อันจะท�ำให้
สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้ตลอดไป
5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง พบว่า
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง มีจ�ำนวน 7 แห่ง แสดงให้เห็นว่า
แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากนายจ้างนัน้ ควรทีจ่ ะบังคับให้นายจ้าง
ปฏิบัติตามกฎหมายให้มากขึ้น หรือมีความเด็ดขาดกับนายจ้าง
ให้มากขึ้น หรือควรมีการรณรงค์ให้ทราบถึงบทลงโทษที่นายจ้าง
ควรจะได้รับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง หรือรณรงค์ให้
นายจ้างเข้าใจและเข้าถึงหลักมนุษยธรรมที่ควรปฏิบัติต่อมนุษย์
ด้วยกันอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกิดไป
5.3 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ
พบว่ามีการให้ค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหน่วยงาน
ภาครัฐ มีจ�ำนวน 7 แห่ง แสดงให้เห็นว่าการเข้าตรวจสอบสถาน
ประกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะทราบ
ความจริงได้ จึงไม่สามารถควบคุมนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบ
ลูกจ้างต่างด้าวได้ และกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำงานแบบรอให้
รอให้ลูกจ้างต่างด้าวมายื่นค�ำร้องเรียนต่อส�ำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ก็ย่ิงเป็นไปได้ยาก นอกเสียว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
จริงๆ ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับวิธีการตรวจสอบ
เสียใหม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ตามสถานประกอบการต่างๆ และบ่อยๆ หรือควรมีออกพื้นที่
โดยการสอบถามลูกจ้างต่างด้าว ขณะอยูน่ อกสถานทีห่ รือนอกเวลา
ท�ำงาน หรือสถานที่ที่นายจ้างไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้ทราบ
ความจริงและสามารถควบคุมนายจ้างจ่ายอัตราขั้นต�่ำของ ค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยได้ดีกว่านี้
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3.4 ผลของการจ่ายค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของ
คนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า กรณีนายจ้างทีไ่ ม่มคี า่ ชดเชย
ให้ลูกจ้างมีจ�ำนวน 15 แห่ง ซึ่งนายจ้างส่วนมากไม่มีค่าชดเชยให้
กับลูกจ้างต่างด้าวเลย เมื่อเลิกจ้างจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายทันที
หรือจ่ายเงินตามจ�ำนวนระยะเวลาทีท่ ำ� งานมา หรือแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมจนลูกจ้างทนอยู่ไม่ได้แล้วลาออกไปเอง และนายจ้าง
จ่ายเงินสะสมทีห่ กั จากเงินเดือนของลูกจ้างแทนค่าชดเชย ซึง่ เป็นผล
ที่นายจ้างอาจไม่ทราบหรือทราบแต่จงใจเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าว
ประกอบกับลูกจ้างต่างด้าวไม่มีอ�ำนาจการต่อรองกับนายจ้าง และ
ขาดความรู้ที่จะด�ำเนินการกับนายจ้าง จึงยอมออกไปโดยไม่ได้
รับค่าชดเชย   
4. แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่างด้าว สรุปตามล�ำดับดังนี้
4.1 การแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตดิ ว้ ยการเพิม่ โทษ
พบว่านายจ้างทราบดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย แต่มีเจตนาไม่จ่ายให้กับลูกจ้าง
หรือมีเจตนาไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีจ�ำนวน 6 แห่ง
แสดงให้เห็นว่านายจ้างหลายสถานประกอบการที่ไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมาย เห็นว่าควรมีการเพิ่มโทษ ตามมาตรา 114 ดังนี้
บทลงโทษตามมาตรา 114 เดิม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ควรแก้ไขเพิ่มบท
ลงโทษเป็นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เพื่อเป็นการให้นายจ้างทบทวน
ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และท�ำให้ลูกจ้างต่างด้าว
กล้าที่จะด�ำเนินคดีต่อนายจ้างเพราะท�ำให้มีผลกระทบต่อนายจ้าง
มากขึ้น
4.2 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
ขบวนการน�ำสืบค้นหาความจริง พบว่าการน�ำสืบค้นหาความจริงนัน้
ไม่สามารถหาความจริงได้ ถึง 7 แห่ง แสดงให้เห็นว่าการเข้าไปตรวจ
สอบกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยตามอัตราหรือไม่นั้น กระท�ำได้ยากเพราะนายจ้างเป็น
ผู้ควบคุมสถานประกอบการและลูกจ้างทั้งหมด การเข้าไปตรวจ
สอบสถานประกอบการจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนล่วงหน้า
ไม่เช่นนั้นจะเข้าไปไม่ได้ ท�ำให้นายจ้างจัดฉากและซักซ้อมลูกจ้างไว้
ล่วงหน้าก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ และเมื่อพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ไปตรวจสอบ นายจ้ า งต้ อ นรั บ เป็ น อย่ า งดี และ
ในระหว่างสอบถามลูกจ้าง นายจ้างยื่นคุยอยู่ด้วย จึงเป็นไปได้ยาก
ที่จะทราบความจริงได้
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สรุปและอภิปลายผลของการวิจัย โดยผู้วิจัยจะได้สรุปและ
อภิ ป ลายผลแบบรวมถึ ง ปั ญ หาและผลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
การค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยแก่
ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า ว และวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หาทั้ ง ทางด้ า นกฎหมายและ
การพัฒนาสังคม ได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
1. ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว ในเขตจังหวัด
จันทบุรี สรุปและอภิปรายผลดังนี้
1.1 กรณี ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วไม่ ท ราบเกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ า ง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยพบว่าการที่ลูกจ้าง
ต่ า งด้ า วไม่ ท ราบท� ำ ให้ ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วกล้ า ไม่ เรี ย กร้ อ งค่ า จ้ า ง
ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท� ำ งานในวั น หยุ ด และค่ า ชดเชยจากนายจ้ า ง
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
จึ ง เป็ น ไปตามความพอใจของนายจ้ า ง และเอาเปรี ย บลู ก จ้ า ง
ต่างด้าวเสมอ ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่จะจ่ายเท่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น
จึงเป็นปัญหาทีค่ วรจะให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายแรงงานกับลูกจ้าง
ต่างด้าว เพื่อลูกจ้างต่างด้าวสามารถเรียกร้องเอาจากนายจ้างได้
ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เครือนาค เกิดขา,
แพง ช�ำนิงาน, สมเกียรติ สังข์นาค และสิน พันธุ์พินิจ ผลงาน
วิจัยของทั้งสามท่าน ได้เสนอนโยบายให้มีโครงการอบรมให้ความรู้
แก่แรงงานต่างด้าว   
1.2 กรณีลกู จ้างต่างด้าวทราบเกีย่ วกับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย แต่ลกู จ้างยินยอม พบว่า มีลกู จ้าง
ต่างด้าวทีย่ นิ ยอมทีไ่ ม่เรียกร้องอะไรต่อนายจ้าง เกิดจากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน เช่น เกรงกลัวว่าจะถูกเลิกจ้าง เกรงใจนายจ้าง อยูก่ บั นายจ้าง
มานาน พอใจที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้ และเคยเห็นว่ารุ่นพี่ก็
ไม่เคยได้เหมือนกันก็เลยไม่เรียกร้องอะไร ปัญหากรณีลกู จ้างต่างด้าว
ทราบดีเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยแต่ยินยอม จึงเป็นปัญหาที่ท�ำให้กฎหมายใช้บังคับไม่ได้
การท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าวจึงเป็นไปตามอ�ำเภอใจนายจ้าง
แม้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบ ลูกจ้างต่างด้าวก็จะช่วยกัน
ปกปิดความจริง ด้วยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามที่นายจ้างสั่งไว้
จึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด
1.3 กรณีลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยตามอัตราแล้ว แต่นายจ้าง
ไม่ยินยอม พบว่า มีลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องจากนายจ้างแล้ว
นายจ้างไม่ยอมจ่ายตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด บางส่วนเรียกร้อง
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้เป็นไป
ตามอัตราจากนายจ้าง ทั้งลูกจ้างต่างด้าวที่ทราบกฎหมายและ
ไม่ทราบกฎหมาย การที่นายจ้างไม่จ่ายตามอัตราของกฎหมาย
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เห็นว่าลูกจ้างต่างด้าวไม่กล้า

โต้แย้ง ปกตินายจ้างก็ไม่เคยจ่ายอยู่แล้ว ถ้าลูกจ้างมีปัญหามากๆ
ก็สามารถเลิกจ้างได้ นายจ้างอาจจ�ำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้
น้อยที่สุด แต่กรณีที่ลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องก็ไม่ได้เรียกร้องอย่าง
จริ ง จั ง เป็ น การเรี ย กร้ อ งด้ ว ยความเกรงใจหรื อ เกรงกลั ว และ
จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า วไม่ เ คยร้ อ งเรี ย นไปยั ง
ส�ำนักงานแรงงานหรือส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ท�ำให้นายจ้างมีความรู้สึกว่าไม่ว่าตนจะจ่ายหรือไม่ ก็ไม่มีผลกระทบ
อะไร จึงไม่จ่าย เว้นเสียแต่เป็นสถานประกอบการณ์ที่มีลูกจ้าง
จ�ำนวนมากๆ ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เครือนาค เกิดขา, แพง ช�ำนิงาน, สมเกียรติ สังข์นาค
และสิน พันธุ์พินิจ ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน ได้เสนอนโยบาย
ให้มีการลงโทษผู้ประกอบกิจการที่กระท�ำความผิดอย่างจริงจังและ
ก�ำหนดโทษให้สูงที่สุด ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบควรปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับให้ถูกต้อง
1.4 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด และค่าชดเชย แต่ไม่ครบตามที่กฎหมายก�ำหนด พบว่า
อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น นายจ้างก็อาจจะไม่ทราบ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชย โดยละเอียด จะจ่ายตามที่ตนเองเข้าใจ หรือจ่ายตาม
ทีต่ นเองเคยจ่ายมา หรือจ่ายตามค�ำแนะน�ำของเพือ่ น จึงจ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยไม่ครบทุกกรณี
ตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่บางกรณีนายจ้างก็ทราบดีว่าอัตราการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยที่
ถูกต้องตามกฎหมายควรจ่ายเท่าไร แต่ไม่จ่ายเพราะเห็นว่าไม่มี
การตรวจสอบอย่างจริงจัง ประกอบกับลูกจ้างก็ไม่กล้าทีจ่ ะร้องเรียน
นายจ้าง หรือกรณีเกิดปัญหานายจ้างก็เลิกจ้างตัดหน้าก่อนที่จะ
ถูกร้องเรียน จึงท�ำให้ลูกจ้างไม่กล้าที่จะร้องเรียนนายจ้าง เมื่อไม่มี
ลูกจ้างร้องเรียนจึงไม่มีคู่กรณี ทางส�ำนักงานแรงงานก็ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ หากกรณีที่ส�ำนักงานแรงงานเข้าตรวจสอบลูกจ้าง
ก็ไม่พูดความจริงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่จะแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าตามทีน่ ายจ้างสัง่ ไว้  จึงด�ำเนินการอะไรไม่ได้ ซึง่ ในทางสังคม
ที่เป็นจริงลูกจ้างต่างด้าวจะพอใจเพียงขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดือน
ให้ตามปกติ เพิ่มเงินเดือนให้บ้าง ส่วนเงินอื่นๆ ลูกจ้างต่างด้าว
มักไม่สนใจทีจ่ ะเรียกร้องเอาจากนายจ้าง และการร้องเรียนนายจ้าง
ท�ำให้มีผลต่อความเป็นอยู่ในระหว่างการท�ำงาน ซึ่งการท�ำงานของ
ลูกจ้างต่างด้าวส่วนใหญ่จะอยูอ่ าศัยกับนายจ้างหรือนายจ้างมีทพี่ กั ให้
หากลูกจ้างคนใดร้องเรียนก็อยู่กับนายจ้างไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เครือนาค เกิดขา, แพง ช�ำนิงาน,
สมเกี ย รติ สั ง ข์ น าค และสิ น พั น ธุ ์ พิ นิ จ ผลงานวิ จั ย ของทั้ ง
สามท่าน ได้เสนอนโยบายให้มกี ารลงโทษผูป้ ระกอบกิจการทีก่ ระท�ำ
ความผิดอย่างจริงจังและก�ำหนดโทษให้สูงที่สุด ควรสนับสนุนให้
ผู้ประกอบควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง
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2.3 ผลการจ่ายค่าท�ำงานในวันหยุด ให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า นายจ้างในเขตจังหวัด
จันทบุรีส่วนมากยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีที่มีวัน
หยุดแต่ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือหักเงินในวันหยุดก็ถือไม่มีวัน
หยุดเช่นกัน ซึ่งมีถึงจ�ำนวน 14 แห่ง ถือเป็นจ�ำนวนที่มากพอสมควร
ซึ่งจะเกิดกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจ�ำนวนไม่มาก นายจ้าง
จึงจ่ายค่าจ้างเฉพาะตามจ�ำนวนวันทีล่ กู จ้างมาท�ำงานเท่านัน้ จึงเป็น
กรณีที่นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวและไม่ปฏิบัติกฎหมาย
ดังนั้นควรด�ำเนินการแก้ไขตรวจสอบหาความจริงและด�ำเนินคดี
กั บ นายจ้ า งที่ มี ส ถานประการการมี ลั ก ษณะเอารั ด เอาเปรี ย บ
ลูกจ้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เครือนาค
เกิดขา, แพง ช�ำนิงาน, สมเกียรติ สังข์นาค และสิน พันธุ์พินิจ
ผลงานวิ จั ย ของทั้ ง สามท่ า น ได้ เ สนอนโยบายให้ มี ก ารลงโทษ
ผู้ประกอบกิจการที่กระท�ำความผิดอย่างจริงจังและก�ำหนดโทษ
ให้สงู ทีส่ ดุ ผูป้ ระกอบการควรรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างต่างด้าว
และสร้างความเป็นกันเองมากๆ ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบควร
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง
2.4 ผลการจ่ายค่าชดเชย ให้แก่การท�ำงานของคน
ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า นายจ้างส่วนมากไม่มคี า่ ชดเชย
ให้กับลูกจ้างต่างด้าวเลย เมื่อเลิกจ้างจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายทันที
หรือจ่ายเงินตามจ�ำนวนระยะเวลาทีท่ ำ� งานมา หรือแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมจนลูกจ้างทนอยู่ไม่ได้แล้วลาออกไปเอง และนายจ้าง
จ่ายเงินสะสมทีห่ กั จากเงินเดือนของลูกจ้างแทนค่าชดเชย ซึง่ เป็นผล
ที่นายจ้างอาจไม่ทราบหรือทราบแต่จงใจเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าว
ประกอบกับลูกจ้างต่างด้าวไม่มีอ�ำนาจการต่อรองกับนายจ้าง และ
ขาดความรู้ที่จะด�ำเนินการกับนายจ้าง จึงยอมออกไปโดยไม่ได้รับ
ค่าชดเชย
3. แนวทางในการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่
การท�ำงานของคนต่างด้าว สรุปและอภิปรายผลดังนี้
3.1 การแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตดิ ว้ ยการเพิม่ โทษ
พบว่า นายจ้างหลายสถานประกอบการที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
เห็นว่าควรมีการเพิ่มโทษ ตามมาตรา 114 ดังนี้ บทลงโทษตาม
มาตรา 114 เดิมต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ควรแก้ไขเพิ่มบทลงโทษ
เป็นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เพือ่ เป็นการให้นายจ้างทบทวนความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และท�ำให้ลูกจ้างต่างด้าวกล้าที่จะด�ำเนินคดี
ต่อนายจ้างเพราะท�ำให้มีผลกระทบต่อนายจ้างมากขึ้น
3.2 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
ขบวนการน�ำสืบค้นหาความจริง พบว่า การเข้าไปตรวจสอบกรณี
นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
ตามอัตราหรือไม่นั้น กระท�ำได้ยากเพราะนายจ้างเป็นผู้ควบคุม
สถานประกอบการและลู ก จ้ า งทั้ ง หมด การเข้ า ไปตรวจสอบ
สถานประกอบการจะต้ อ งแจ้ ง ให้ น ายจ้ า งทราบก่ อ นล่ ว งหน้ า
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2. ผลของการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการจ่ายค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงาน
ของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี สรุปและอภิปรายผลดังนี้
2.1 ผลการจ่ายค่าจ้าง ให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว
ในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า ลูกจ้างต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี
ส่วนมากได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงานก�ำหนดไว้ ซึ่งการที่
ลูกจ้างต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยได้ค่าจ้างวันละ 300
บาท หรือเดือนละ 9,000 บาท ถือว่าเป็นจ�ำนวนตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างคนไทยที่เป็นท�ำงานแม่บ้าน
หรือพนักงานท�ำความสะอาด บางแห่งจะได้รบั ค่าจ้างเพียงเดือนละ
7,000 – 8,000 บาทเท่านั้น การที่นายจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างตามที่
กฎหมายแรงงานก�ำหนด เนือ่ งจากสามารถตรวจสอบหรือสอบถาม
ได้โดยง่าย หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ 
อาจท�ำให้นายจ้างถูกด�ำเนินคดีได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ทิพวรรณ จันทร์ชูกลิ่น, แพง ช�ำนิงาน, สมเกียรติ
สังข์นาค และสิน พันธุพ์ นิ จิ ผลงานวิจยั ของทัง้ สามท่าน ผูป้ ระกอบการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง แต่อุปสรรคต่างๆ จะเกิดจากลูกจ้างต่างด้าว
เสียเอง ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะเรื่องการท�ำงาน ให้ลูกจ้าง
ต่างด้าวมีความคิดสร้างสรรค์โดยให้รจู้ กั คิดเอง เปิดโอกาสให้ลกู จ้าง
ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
ความจ�ำเป็นและต้องการแรงงานต่างด้าวจึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับสวัสดิการ
ในการท�ำงานอย่างถูกต้อง    
2.2 ผลการจ่ายค่าล่วงเวลา ให้แก่การท�ำงานของคน
ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่า สถานประกอบการที่ไม่จ่าย
ค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างต่างด้าวยังมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากพอสมควร
ซึ่งการท�ำงานล่วงเวลาเกิดขึ้นจากความยินยอมระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างต่างด้าว เป็นงานต่อเนื่องจ�ำเป็นต้องท�ำต่อในวันดังกล่าว
ถ้าหากเป็นสถานบริการการท�ำงานจึงท�ำงานเป็นกะ คือกะเช้าหรือ
กะบ่ายหรือกะกลางคืน การทีน่ ายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลาจะเป็น
การขอให้ลูกจ้างต่างด้าวช่วยท�ำงาน แต่ลูกจ้างต่างด้าวปฏิเสธไม่ได้
ส่วนค่าล่วงเวลานายจ้างบางรายก็จา่ ยให้ นายจ้างบางรายก็ไม่จา่ ยให้
หรือบางครั้งก็จ่ายให้ บางครั้งก็ไม่จ่ายให้ ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการ
ทีล่ กู จ้างไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายแรงงาน อ�ำนาจการต่อรองของ
ลูกจ้างต่างด้าวมีน้อยมาก จึงไม่กล้าที่จะเรียกร้องค่าล่วงเวลาจาก
นายจ้างได้ เพราะการท�ำงานของลูกจ้างต่างด้าวอยู่ในภาวะจ�ำยอม
ต้องท�ำตามที่นายจ้างสั่ง หากไม่ท�ำตามอาจถูกเลิกจ้างได้ หรือ
หากนายจ้าง ไม่พอใจลูกจ้างคนใดอาจมีความเป็นอยูท่ ลี่ ำ� บากมากขึน้
ลูกจ้างต่างด้าวจึงยอมรับกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ หากรับไม่ได้กเ็ ลือก
ใช้วิธีการลาออก ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เครือนาค เกิดขา, แพง ช�ำนิงาน, สมเกียรติ สังข์นาค และสิน
พันธุ์พินิจ ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน ได้เสนอนโยบายให้มีการ
ลงโทษผู้ประกอบกิจการที่กระท�ำความผิดอย่างจริงจังและก�ำหนด
โทษให้สูงที่สุด ผู้ประกอบการควรรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้าง
ต่างด้าวและสร้างความเป็นกันเองมากๆ ควรสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบ
ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง

ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
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มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามสถานประกอบการต่างๆ และ
บ่อยๆ หรือควรมีการออกพื้นที่โดยการสอบถามลูกจ้างต่างด้าว
ขณะอยู่นอกสถานที่หรือนอกเวลาท�ำงาน หรือสถานที่ที่นายจ้าง
ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้ทราบความจริงและสามารถควบคุม
นายจ้างจ่ายอัตราขั้นต�่ำของ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานใน
วันหยุด และค่าชดเชยได้ดีกว่านี้

รำไ

การท�ำการวิจยั เกีย่ วกับแรงงานหรือเกีย่ วกับลูกจ้าง การเข้าไป
สัมภาษณ์ลกู จ้างต่างด้าวถูกกีดกันจากนายจ้างมิให้เก็บข้อมูลวิจยั ได้
โดยสะดวกหรือสถานประกอบการบางแห่งไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลย
ดังนั้นการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานหรือเกี่ยวกับ
ลูกจ้าง เป็นไปได้ควรนัดลูกจ้างออกมาสัมภาษณ์นอกสถานประกอบการณ์
ของลูกจ้าง หรือสัมภาษณ์ขณะที่ลูกจ้างไม่อยู่ในการควบคุมของ
นายจ้าง อันจะท�ำให้ได้ข้อมูลในการท�ำวิจัยที่สมบูรณ์
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ไม่เช่นนั้นจะเข้าไปไม่ได้ ท�ำให้นายจ้างจัดฉากและซักซ้อมลูกจ้าง
ไว้ล่วงหน้า ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ และเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปตรวจสอบ นายจ้างต้อนรับเป็นอย่างดี และ
ในระหว่างสอบถามลูกจ้าง นายจ้างมักยื่นคุยอยู่ด้วย จึงไม่สามารถ
ทราบความจริงได้
ข้อเสนอแนะพนักงานเจ้าหน้าที่ควรเข้าไปสอบถาม
ลูกจ้างต่างด้าวนอกเวลาท�ำงาน หรือสอบถามนอกสถานที่ท�ำงาน
ซึ่งจะท�ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบความจริงได้ เพราะลูกจ้างจะ
กล้าพูดกับเจ้าพนักงานทุกอย่าง และการสอบถามควรมีนกั จิตวิทยา
เข้าร่วมการสอบถามด้วย อันจะท�ำให้ทราบความจริงได้ดีกว่ารออยู่
ส�ำนักงานแรงงานเพียงอย่างเดียว
4. การพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับ
หลักสากลในเรือ่ งการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด
และค่าชดเชยให้แก่การท�ำงานของคนต่างด้าว สรุปและอภิปราย
ผลดังนี้
4.1 แนวทางแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด จากลู ก จ้ า ง พบว่ า
การให้ความรู้กับลูกจ้างต่างด้าวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าชดเชย ซึ่งมีหลายวิธี เช่น
บังคับนายจ้างว่าต้องมีเอกสารหรือหนังสือทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับกฎหมาย
แรงงาน หรืออัตราค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และ
ค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการทุกแห่ง หน่วยงาน
ของรั ฐ ควรออกพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ต ามสถานประกอบการต่ า งๆ
เป็นการพัฒนาความรู้ให้กับลูกจ้างต่างด้าว อันจะท�ำให้สามารถ
แก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้ตลอดไป ซึ่งเป็นปัญหา
ที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เครือนาค เกิดขา, แพง ช�ำนิงาน,
สมเกียรติ สังข์นาค และสิน พันธุ์พินิจ ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน
ได้เสนอนโยบายให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว
4.2 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง พบว่า
ควรที่จะบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายให้มากขึ้น หรือมี
ความเด็ดขาดกับนายจ้างให้มากขึ้น หรือควรมีการรณรงค์ให้ทราบ
ถึงบทลงโทษที่นายจ้างควรจะได้รับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้ถูกต้อง หรือรณรงค์ให้นายจ้างเข้าใจและเข้าถึงหลักมนุษยธรรม
ที่ควรปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกิดไป
ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เครือนาค เกิดขา,
สมเกียรติ สังข์นาค และสิน พันธุ์พินิจ ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน
ได้เสนอนโยบายให้มกี ารลงโทษผูป้ ระกอบกิจการทีก่ ระท�ำความผิด
อย่างจริงจังและก�ำหนดโทษให้สูงที่สุด ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบ
ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง
4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ
พบว่า การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่สามารถที่จะทราบความจริงได้ จึงมีผลท�ำให้ไม่สามารถ
ควบคุมนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวได้ และกรณี
พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำงานแบบรอให้ลูกจ้างต่างด้าวมายื่นค�ำร้อง
เรียนต่อส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ก็ยงิ่ เป็นไปได้ยาก
นอกเสียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมี
การปรับวิธีการตรวจสอบเสียใหม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐควร
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการนิเทศภายในยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 360 คนจากการเปิดตารางของ Krejcie & Morgan จากนั้นท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) แบบวัดการรับรู้
ทักษะและเจตคติของครูที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในจังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่า t-test Dependent
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1. สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญมีระดับ
การปฏิบัติการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและ ด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงานกลุ่ม
2. รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญ่ ป ระเภทสามั ญ เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น DGPAC ได้ แ ก่
1) Direct Assistance 2) Group Development 3) Professional Development 4) Action Research 5) Curriculum
Development 3. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน ขนาดใหญ่ ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินการรับรู้ ทักษะและเจตคติของครูผู้สอน ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ
พบว่าครูผู้สอนมีการรับรู้ทักษะอยู่ในระดับดีและเจตคติอยู่ในระดับที่ดีอย่างมากต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่
ประเภทสามัญ

มห
าว

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : การนิเทศภายในสถานศึกษา, รูปแบบ

อัญชัน ขุนนาแก้ว

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 59

Abstract

รำไ

พพ
รรณ
ี

The objectives of this research are to develop and evaluate an internal supervisory model for large size
private schools of basic education for upgrading learning achievements in Chonburi province. The teacher out of
450 samples from Krejcie & Morgan table after that were selected by simple random sampling. Sources of data
includes: 1) Questionnaires of the teachers perception and skill 2) Questionnaires of the teachers attitude.
The data analysis had been undertaken through computer - Mean, Standard Deviation and t-test dependent.
The results revealed that: 1. Currents conditions and needs  internal supervisory for the large size private
schools at a high level as follows: Curriculum Development, Professional Development, Direct Assistance,
Action Research and Group Development in terms conditions and needs respectively 2. The Supervisory
Model includes five aspects referred to as DGPAC. DGPAC stands for: 1) Direct Assistance 2) Group Development
3) Professional Development 4) Action Research and 5) Curriculum Development. 3. The students were tested
before and after using the supervisory model for large size private school of basic education and the result
revealed that there was a difference on the achievement of the students at .01 level of significance. 4. The results
of perception and skill of the teachers were rated good and the attitude of teachers gained a high numerical
rating described as strongly agree.
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ความส�ำคัญของ
การจัดการศึกษา จึงก�ำหนดไว้ในหมวด 4 มาตราที่ 22-30 ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ก�ำหนดไว้ในหมวดที่ 5 มาตราที่
31-40 และการนิ เ ทศภายในโดยเฉพาะนั้ น มี ก� ำ หนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา พ.ศ.2542 ซึ่ ง ก� ำ หนดการก� ำ กั บ ติ ด ตาม
การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้เกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอก ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได้กำ� หนดให้มกี ารนิเทศภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาได้ตระหนัก เห็นความส�ำคัญและน�ำไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและได้ ผ ลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมการนิ เ ทศการศึ ก ษา
นับว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้
การนิเทศเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา เพราะภารกิจ
ต่างๆ ของสถานศึกษาจะส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้จำ� เป็น
ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากบุ ค คลหลายฝ่ า ยในหลายๆ ด้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ดังจะเห็นได้ จากเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจ�ำเป็น
ต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมี
เป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน
และกระบวนการนิเทศ เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการท�ำงาน
ซึ่งกันและกัน สถานศึกษาใดที่มี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการท�ำงานและสามารถน�ำศักยภาพของบุคลากร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ก็จะมี โอกาสประสบความ
ส�ำเร็จ มีความก้าวหน้าสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้
มาตรฐานตามความคาดหวังของสังคมได้ การพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยผ่านการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้

สภาพปัจจุบนั มีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ ทีท่ ำ� ให้ศกึ ษานิเทศก์
จากเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้
ครบถ้วน เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ เพราะว่าพนักงาน
ขับรถมีไม่เพียงพอกับบุคลกรทีจ่ ะออกไปนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
จึงท�ำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในสภาพปัจจุบัน
สถานศึกษาบางแห่ง มีบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจั ด การเรี ย นรู ้ และเข้ า ใจสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน รู้จุดเด่นจุดด้อยได้ดีกว่า
ศึกษานิเทศก์ ดังนั้น ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม และ
ควรน� ำ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในสภาพการณ์ เช่ น นี้ ก็ คื อ
การนิเทศภายในโรงเรียนด้วยเหตุผล คือ สามารถด�ำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ง วไลรัตน์ บุญสวัสด์ (2530) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในโรงเรียนไว้ว่า “การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
น่าจะมีความส�ำคัญมากกว่า เพราะผู้ที่ท�ำหน้าที่นิเทศเป็นผู้ที่อยู่ใน
สถานศึกษาอยู่แล้วและมีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากกว่า
ผูอ้ นื่ ย่อมมองเห็นปัญหาและลูท่ างทีจ่ ะท�ำการนิเทศให้ได้ผลดีทสี่ ดุ ”
สอดคล้องกับชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551) ได้กล่าวว่า การบริหาร
และการนิเทศภายในสถานศึกษา ในปัจจุบนั เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
ของแต่ละสถานศึกษาที่จะร่วมมือกับคณะผู้สอนด�ำเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบยึดหลักการ
ทฤษฎี การมีส่วนร่วมในการท�ำงาน เป็นการพัฒนาและส่งเสริม
วิชาชีพผู้สอนและที่ส�ำคัญต้องส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนจากข้อคิด
เห็ น ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว ่ า วิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า วก็ คื อ
ใช้ ก ารนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ จ ะเป็ น เพี ย งผู ้ ใ ห้
การสนั บ สนุ น ในการติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของผู ้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการที่สถานศึกษาขอความร่วมมือ อย่างเต็มความสามารถ
ดังนัน้ งานนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่
ต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด�ำเนินการพัฒนา
งานทุกด้านในสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะ
หน่ ว ยงานหลั ก ในการรั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งให้
ความส�ำคัญต่อการนิเทศภายในโรงเรียน โดยก�ำหนดไว้ในมาตรฐาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้ร้อยรัดกัน
ท�ำให้เกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น แต่การด�ำเนินงานที่
ผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกมาก เช่น “ผู้บริหาร
สถานศึกษาหลายแห่งละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสิ้นเชิง
สถานศึกษาบางแห่ง ไม่มีข้อมูลการนิเทศภายในเลยและบางแห่ง
ไม่ได้ด�ำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” กรวีร์ เกษบรรจง (2556)

รำไ

บทน�ำ

อัญชัน ขุนนาแก้ว

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 61

พพ
รรณ
ี

โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่
ต�่ำกว่าเกณฑ์
จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ
พั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญ่
ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

รำไ

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพือ่ ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่ ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เพื่อประเมินการรับรู้ ทักษะและเจตคติของครูผู้สอน
ที่ มี ต ่ อ รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญ่
ประเภทสามัญ

ชภัฏ

จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ท� ำ ให้ เ ป็ น ภาพสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาไม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านการนิเทศภายในโรงเรียนจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาของส� ำ นั ก งานประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
ภายนอก (สมศ.) จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ พบว่า การนิเทศการเรียนการสอน
ของสถานศึ ก ษาเอกชนจั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศการเรี ย นการสอน
ภาคเรียนละ 1 ครั้งมีจ�ำนวนมากที่สุดร้อยละ 48.64 รองลงมาคือ
มากกว่ า ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง มี จ� ำ นวนร้ อ ยละ 25.45 และ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีจ�ำนวนร้อยละ 18.18 ตามล�ำดับ ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�ำคัญคือ โรงเรียนขาดผู้เชี่ยวชาญการนิเทศ เพราะครูดี
ครูมคี วามสามารถจะขอลาออกไปสอบบรรจุเป็นครูโรงเรียนรัฐบาล
ท�ำให้ต้องเปลี่ยนครูบ่อยมาก ขณะที่ครูใหม่ยังขาดประสบการณ์
การสอนและการใช้สอื่ หรือหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าระดับหรือหัวหน้าชัน้
มี ภ าระงานมากจึ ง ไม่มีเวลาในการนิเทศให้ทั่ว ถึง ประกอบกั บ
ผู้บริหารบางคนต้องออกไปเป็นวิทยากรภายนอกโรงเรียนบ่อยครั้ง
จึงไม่มีเวลาในการบริหารและนิเทศภายใน ในขณะที่บางโรงเรียน
ทีม่ บี คุ ลากรเพียงพอจะมีการนิเทศภายในบ่อยครัง้ มากบางโรงเรียน
มีการนิเทศภายในมากถึงปีละ 5 ครัง้ ทัง้ นีโ้ รงเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาได้เสนอ
วิธีการแก้ไขโดยให้มีการนิเทศครูใหม่บ่อยครั้งอย่างใกล้ชิด และ
ขอให้โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในโดยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าระดับ
และรายงานให้ ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยการติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน
พบว่าสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุดคือภาระงาน
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีมากจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ทุกงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี และต้องการการนิเทศจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นระยะๆ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน (ส�ำนักบริหาร
งานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2555) นอกจากนี้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาเอกชนประเภท
สามัญทั้งหมด 7,985 แห่ง ส�ำนักงานประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายนอกให้การรับรอง 5,690 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.26
ไม่รับรอง 2,295 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.74 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในโรงเรียนและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติของ
โรงเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ชาติของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา
2556 มีจ�ำนวน 27 โรง ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์
จากจ�ำนวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดชลบุรี ทั้งสิ้น
88 โรง คิดเป็นร้อยละ 30.68 ซึ่งถือว่าโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ  การนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนน้อย

ขั้นตอนการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้างาน
วิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ซึ่งการด�ำเนินการวิจัยได้แบ่งเป็น 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญ่ ป ระเภทสามั ญ
โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศ
ภายในสถานศึ ก ษา สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาในโรงเรี ย นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการส�ำรวจข้อมูล
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน น�ำมาก�ำหนดวัตถุประสงค์
เนื้อหา กิจกรรมและการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการ
การนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส�ำรวจความต้องการ
การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ
ประกอบด้วยผู้นิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภท
สามัญและครูผู้สอน ในจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น
ผู้บริหารและผู้นิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภท
สามัญ จ�ำนวน 90 คน ครูผสู้ อน จ�ำนวน 360 คน จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
อัญชัน ขุนนาแก้ว
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ รายละเอียดในการด�ำเนินการ
มีดังนี้
1. น�ำรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาด
ใหญ่ประเภทสามัญไปใช้กับโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ระยะเวลาที่ใช้
ในการทดลอง 1 ภาคเรียน
2. ระหว่างการด�ำเนินการใช้รปู แบบการนิเทศภายในสถาน
ศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญ่ ป ระเภทสามั ญ โดยผู ้ วิ จั ย สอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารหรือผู้นิเทศภายในและครูผู้สอนหากพบ
ปัญหาให้ปรับแก้ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม
3. ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่ ประเภทสามั ญ โดยเก็ บคะแนนวั ด ผลการทดสอบ
ของนั ก เรี ย นตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรี ย นซึ่ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล
ผลการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพละศึกษา  กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. น�ำคะแนนการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลตลอด
ภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 เปรียบเทียบกับผลการทดสอบปลายภาค
เรียนที่ 2 โดยใช้ t-test Dependent
5. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล รู ป แบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป และน�ำเสนอข้อมูลในรูป
ของการบรรยาย
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินการรับรู้ ทักษะและเจตคติครูผสู้ อน
ผู้วิจัยด�ำเนินการรายละเอียด ดังนี้
1. สร้างแบบวัดการรับรู้และทักษะของครูผู้สอนภายใน
สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ จ�ำนวน 1 ฉบับ และ
แบบวัดเจตคติของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ จ�ำนวน 1 ฉบับ และน�ำ
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่านเพื่อหาดัชนีความ
สอดคล้องของค�ำถาม และปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวเสนอแนะ
โดยแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นให้คะแนนถ้าค่าดัชนี IOC
ที่ค�ำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค�ำถามวัดตรงแต่
ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้อค�ำถามไม่ตรง ข้อค�ำถามนั้นจะถูก
ตัดทิ้งไป หรือต้องน�ำไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น
2. หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีทดสอบซ�้ำ  (Test-Retest
Method) โดยน�ำแบบวัดความรู้ ทักษะ และแบบวัดเจตคติไป
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันโดยมีระยะห่าง 1 สัปดาห์
แล้ ว น� ำ ไปหาความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รสหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของ
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ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) กลุ่มที่ 2
คือกลุ่มตัวอย่างใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญคือโรงเรียน
วัฒนดรุณวิทย์  อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ผู้นิเทศ
ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ จ�ำนวน 9 คน และครูผู้สอน
จ�ำนวน 16 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ ประกอบด้วยรายละเอียดในการด�ำเนินการ
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาของกลิคแมน (Glickman,
2004: 11) ในด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ค รู โ ดยตรง
(Direct Assistance) การพั ฒ นาทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม
(Group Development) การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ
(Professional Development) การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
(Curriculum Development) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Action Research)โดยการสั ง เคราะห์ ผ ลรวมกั บ ข้ อ มู ล
ความต้องการในการนิเทศภายในของครูจากขั้นตอนที่ 1 น�ำมา
สร้างเป็นร่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่
ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ แนวด�ำเนินการ สาระส�ำคัญหรือ
องค์ประกอบของรูปแบบทีใ่ ช้ในรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ
3. ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ ผู้วิจัยน�ำรูปแบบการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบความเทีย่ งตรงตามโครงสร้างและความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนื้อหาและน�ำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
4. การประเมิ น ความสอดคล้ อ งเหมาะสมของรู ป แบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ
หลังจากด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผคู้ วบคุม
วิทยานิพนธ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในแต่ละด้านๆ ละ 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
ด้านการบริหารการศึกษาเอกชน การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษาแล้วท�ำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภท
สามั ญ ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ ง เหมาะสมและชั ด เจนทั้ ง ในด้ า น
จุดประสงค์ในการสร้าง เนื้อหา การใช้ภาษาการพิมพ์ รูปเล่มและ
ความสะดวกในการน�ำรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ประเภทสามัญ

อัญชัน ขุนนาแก้ว
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การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพปั จ จุ บั น และความต้ อ งการการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี
1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct
Assistance) พบว่า ระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ สนับสนุน
และ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ครูให้ใช้วิธีสอนที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับแผนการสอน การสังเกต การสอนน�ำไปเป็นผลการประเมินครู
ผูส้ อน และเข้าเยีย่ ม ชัน้ เรียนเพือ่ สังเกตการสอนและนิเทศครูผสู้ อน
อย่างสม�่ำเสมอ
1.2 ด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงานกลุ่ม (Group
Development) พบว่า ระดับ การปฏิบัติการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงานกลุ่ม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ มีระบบ
การท�ำงานร่วมกันของครูอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการการนิเทศ คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัด การเรียนการสอน และให้โอกาส
ครูได้มีบทบาทและหน้าที่เป็นทั้งผู้น�ำและผู้ตามในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม
1.3 ด้ า นการเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Development) พบว่า ระดับ การปฏิบัติการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี
ของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ การวางเป้าหมายของโรงเรียนในการพัฒนาครูอย่างชัดเจน
มีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน
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1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
พบว่ า ระดั บ การปฏิ บั ติ การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชน
ขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมาก
ไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การให้ค�ำแนะน�ำแก่ครูผู้สอนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท�ำแผน การเรียนรู้ล่วงหน้าโดย
ก�ำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหากิจกรรม และประเมินผลให้
สอดคล้องกับหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.5 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน (Action Research)
พบว่ า ระดั บ การปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชน
ขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับ
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาน�ำ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และ
จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน
2. พั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชน
ขนาดใหญ่ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ได้ รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาเอกชน
ขนาดใหญ่ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี ที่ส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ DGPAC ได้แก่
1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance)
2) ด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงานกลุ่ม (Group Development)
3) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Professional
Development) 4) ด้านที่ 1 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Action Research) 5) ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum
Development) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct
Assistance) ประกอบด้วย 1) การวางแผนร่วมกับครูในการให้
ความช่วยเหลือ 2) การมีส่วนร่วมกับครูในการปฏิบัติการช่วยเหลือ                    
3) สรุปผลที่เกิดจากการด�ำเนินการร่วมกัน 4) ประชุมวิเคราะห์ผล
การช่วยเหลือร่วมกับครู 5) สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการ
ช่ ว ยเหลื อ ครู ด้ า นที่ 2 ด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะการท� ำ งานกลุ่ม
(Group Development) ประกอบด้วย 1) การพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ 2) การสร้างวินัย
การแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในทีม 3) การก�ำหนดปัญหาและเป้าหมาย
การแก้ปัญหาร่วมกัน 4) การวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
ของทีมงาน 5) การสร้างแรงจูงใจการเสริมแรงและสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ ด้านที่ 3) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

รำไ

เปียร์สัน (Pearson) แบบวัดความรู้ ทักษะ และแบบวัดเจตคติได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.87 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่สูงสามารถ
น�ำไปใช้ได้
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ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครู โ ดยตรง (Direct Assistance)
ด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงานกลุ่ม (Group Development)
ด้ า นการเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ (Professional
Development) ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (Curriculum
Development) และด้ า นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น
(Action Research) สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ครู โ ดยตรง (Direct
Assistance) ผลการวิจยั พบว่ามีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานประกอบด้วย
1) การวางแผนร่วมกับครูในการให้ความช่ วยเหลือ 2) การมี
ส่วนร่วมกับครูในการปฏิบัติการช่วยเหลือ 3) สรุปผลที่เกิดจาก
การด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น 4) ประชุ ม วิ เ คราะห์ ผ ลการช่ ว ยเหลื อ
ร่ ว มกั บครู 5) สรุ ปผลการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการช่ ว ยเหลือครู
พบว่ า ครู โรงเรี ย นวั ฒ นดรุ ณ วิ ท ย์ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามรู ้
และให้การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอน
มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ชัดเจน ก�ำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนจึงได้มีการช่วยเหลือ
ครูอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดยไม่ยึดถือ
ว่าการนิเทศช่วยเหลือครูเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ผูน้ เิ ทศต้องเรียนรูพ้ ฤติกรรมของครูเพือ่ จะน�ำมาบูรณาการการนิเทศ
ได้อย่างช�ำนาญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาเวนพอทและ
สเมทานา (Davenport and Smetana, 2004) ว่าครูมีความ
ต้องการรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครู ผู้นิเทศ หรือแม้แต่
หั ว หน้ า งานจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ครู (Direct
Assistance) ในการจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ กลิ ค แมน;
กอร์ ด อน; และรอส- กอร์ ด อน (Glickman; Gordon &
Ross-Gordon, 2009: 208) กล่าวว่า การนิเทศเพื่อการพัฒนา
จ�ำเป็น ต้องหาผูน้ เิ ทศทีม่ ลี กั ษณะส่วนตัวอย่างน้อย 1 ใน 4 ลักษณะ
1) การควบคุ ม โดยการชี้ น� ำ  2) การใช้ ข ้ อ มู ล ชี้ น� ำ  3) การใช้
ความร่วมมือ 4) การไม่ชี้น�ำ  โดยอาศัยความช�ำนาญและระดับ
การพัฒนาการของครู นอกจากนีผ้ นู้ เิ ทศยังต้องวิเคราะห์สถานการณ์
ก่อนที่จะใช้การนิเทศวิธีใดวิธีหนึ่งกับครูที่ยังมีประสบการณ์น้อย
ตลอดจนการมีระบอบประชาธิปไตยในชั้นเรียน การมีศีลธรรม
จริยธรรม สามารถส่งเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้การช่วยเหลือครูโดยตรงยังส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ครูจึงต้องได้รับการอบรมและช่วยเหลืออย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับกลิคแมน (Glickman, 2009 : 214)
ทีก่ ล่าวว่าครูและผูน้ เิ ทศสามารถท�ำงานร่วมกันเพือ่ พัฒนาห้องเรียน
ได้เพราะห้องเรียนนั้นเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม ส่วนปัญหาใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ได้แก่ ขาดผู้นิเทศที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการนิเทศ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่ต้องท�ำหน้าที่นิเทศการสอนไม่ใช่เฉพาะฝ่าย
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(Professional Development) ประกอบด้วย 1) การก�ำหนด
แนวทาง 2) การบูรณาการ 3) การเลือกสิ่งที่ดีมาใช้ ด้านที่ 4 ด้าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) ประกอบด้วย
1) ก� ำ หนดปั ญ หา 2) ก� ำ หนดวิ ธี ก ารวิ จั ย 3) รวบรวมข้ อ มู ล
4) วิเคราะห์ข้อมูล 5) สรุปและรายงานผล ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) ประกอบด้วย 1) การเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา 2) การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
3) การวางแผนการด�ำเนินการใช้หลักสูตร 4) การด�ำเนินการบริหาร
หลักสูตร 5) การนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล 6) สรุปผล
การด�ำเนินงาน 7) ปรับปรุงและพัฒนา
3. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญ โดยเก็บคะแนนวัดผลการทดสอบ
ของนักเรียนตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนซึ่งการเก็บข้อมูล ผลการ
เรียนรู้ทงั้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าก่อนการใช้
รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานสถานศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญ่
ประเภทสามัญของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
68.91และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานสถานศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามั ญ ของชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.73 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 70.17 และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถาน
สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.42
4. ความรู้ทักษะและเจตคติของครูผู้สอนในสถานศึกษา
เอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ พบว่า ผลการวัดความรู้ ทักษะและ
เจตคติของครูผสู้ อนมีตอ่ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่ประเภทสามัญ จังหวัดชลบุรี พบว่า ครูมคี วามรูแ้ ละทักษะ
อยู่ในระดับดีโดยรวมและรายด้าน เรียงล�ำดับจากมากไปน้อยได้แก่
ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านสภาพทัว่ ไป ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และด้านการน�ำเข้าสู่บทเรียนและมีเจคติที่ดี
อย่างมากโดยรวมและรายข้อ เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ การติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้
การใช้หลักสูตรเป็นระบบมากขึน้ ความรูส้ กึ พึงพอใจต่อ การประชุม
ชี้แจงนโยบายของผู้นิเทศก่อนการสอนและความรู้สึกพึงพอใจที่ได้
รับความช่วยเหลือจากผู้นิเทศ
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด ชลบุ รี ใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่
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ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สฎายุ ธี ร ะวณิ ช ตระกู ล (2554 : 109)
กล่าวว่าการให้ค�ำปรึกษาและแก้ปัญหาการท�ำงานของครูเป็น
การพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ไม่ว่าจะในบทบาทของการจัดการเรียนการสอน หรือ
ในบทบาทของการเป็นผูบ้ ริหาร ผูน้ ำ� ทางวิชาการ ซึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคม และบริบทองค์กร กิจกรรม
ในการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา และช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา มี ตั้ ง แต่ การนิ เ ทศ
(Supervision) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การอบรม (Training)
และการชี้แนะ (Coaching) โดยเลือกใช้บทบาท หรือกิจกรรม
ดังกล่าวในจังหวะทีเ่ หมาะสมกับจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการเพือ่ มาตรฐาน
ผู้รับได้ผลใกล้เคียงกัน เช่น การให้ค�ำปรึกษาเรื่องหลักสูตรใหม่
การแก้ปัญหาเรื่องตัวชี้วัดมาตรฐานผู้เรียน กิจกรรมที่คาดว่ามี
ความเหมาะสม คื อ การอบรม การนิ เ ทศทั้ ง ภายในและนิ เ ทศ
แบบทั่วๆ ไป ปัญหาในการพัฒนาทักษะการท�ำงานกลุ่ม ที่พบคือ
ความแตกต่างระหว่างความคิดท�ำให้กลุ่มเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น
ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะครูยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้มี
จิตวิทยาในการสื่อสาร และการฝึกฝนทักษะการท�ำงานกลุ่มเท่าที่
ควรส�ำหรับการเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้มีการปลูกฝังให้ครูยอม
รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
มีการสื่อสารภายในกลุ่มเป็นประจ�ำซึ่งสอดคล้องกับ ลี, และกรีน  
(Lee & Green 2009 : Abstract) ว่าการนิเทศเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่สามารถเปิดกรอบความคิดให้กว้างขึ้นและการนิเทศก็เป็นวิธีการ
ทางการพูดให้ค�ำปรึกษาหรือการพูดที่หารือกัน เพื่อให้เกิดภาพ
ความคิดเป็นรูปธรรมและในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ก็ใช้วิธีการนี้อยู่
3. ด้ า นการเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Development) การวิจัยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ประกอบด้ ว ย 1) การก� ำ หนดแนวทาง 2) การบู ร ณาการ
3) การเลือกสิ่งที่ดีมาใช้ จากการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนยังได้รับ
การอบรมครู เ พื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ทั้ ง ด้ า นเทคนิ ค การสอนและ
การส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใน
สถานศึกษาและได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ว่าด้วยการจัดอบรม
สัมมนาแล้วน�ำเทคนิควิธีการสอนที่ตรงกับวิชาที่สอนมาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบาย กระทรวง
ศึกษาธิการโดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ: 10)
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีวธิ กี ารให้ปรับแนวคิด
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยเน้ น การพั ฒ นาที่
ส่งผลต่อผูเ้ รียนและลดภาระงานหรือกิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน นอกจากนี้กลิคแมน; กอร์ดอน; และ
รอส-กอร์ดอน (Glickman; Gordon & Ross-Gordon, 2009 :
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บริหารแต่ยังมีหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูอาจยังไม่มีความมั่นใจในการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเทคนิคและ
ปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนและผู้เรียน ซึ่ง กลิคแมน;
กอร์ ด อน และรอส-กอร์ ด อน (Glickman; Gordon &
Ross-Gordon, 2009 : 214) กล่ า วว่ า ผู ้ นิ เ ทศจะต้ อ งให้
ความเคารพนับถือเป็นผู้ที่ให้เกียรติ ยกย่องครู มีความจริงใจที่จะ
ร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพให้กบั ครูทกุ คนอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากครู
2. ด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะการท� ำ งานกลุ ่ ม (Group
Development) การวิจัยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ 2) การสร้างวินยั การแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในทีม
3) การก� ำ หนดปั ญ หาและเป้ า หมายการแก้ ป ั ญ หาร่ ว มกั น
4) การวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหาของทีมงาน 5) การสร้าง
แรงจูงใจการเสริมแรงและสร้างขวัญก�ำลังใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การพัฒนาให้ครูมที กั ษะการท�ำงานกลุม่ เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตน
รับผิดชอบหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงานนัน้
ครูในโรงเรียนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และมีการท�ำงานกลุ่ม
โดยยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม มีความเข้าใจบทบาทของสมาชิก
มีการแต่งตัง้ หัวหน้ากลุม่ ประกอบด้วยมีผนู้ ำ 
� ผูต้ าม ทัง้ ฝ่ายสนับสนุน
จะมีการวางแผนร่วมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กลุ่มที่ท�ำงาน
มีทั้งเน้นงานและเน้นบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ กลิคแมน; กอร์ดอน;
และรอส-กอร์ดอน (Glickman; Gordon & Ross-Gordon,
2009 : 225) ที่ ก ล่ า วว่ า กลุ ่ ม ที่ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามกลมเกลี ย วสามั ค คี คื อ กลุ ่ ม จะต้ อ งมี
ผู ้ น� ำ ที่ ดี สามารถท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ด� ำ เนิ น การได้ ดี อี ก ทั้ ง กระทรวง
ศึกษาธิการ (2546 : 101) ได้กล่าวว่า โครงสร้างการบริหาร
งานภายในโรงเรียนปัจจุบันเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือให้
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นการแสดงให้เห็นว่าครูและ
ผู้บริหาร มีความตระหนักถึง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ประสบผลส� ำ เร็ จ หรื อ ไม่ นั้ น จะขึ้ น อยู ่ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ส� ำ คั ญ
การทีจ่ ะสร้างหรือพัฒนากลุม่ ดังนัน้ การเพิม่ พูนความรู้ ทักษะให้กบั
สมาชิกจะต้องตัง้ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุม่ ทัง้ ในลักษณะ
ของบุ ค คลและของกลุ ่ ม ให้ ทุ ก คนในกลุ ่ ม มี อิ ส ระในการแสดง
ความคิ ด เห็ น ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อแก้ป ัญ หาของกลุ ่ ม
ซึ่ ง สมุ ท ร ช� ำ นาญ (2554 : 189) กล่ า วว่ า ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อความส�ำเร็จของทีมอย่างมาก เปรียบเทียบ
ภาวะผู ้ น� ำ ว่ า เสมื อ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางในการขั บ เคลื่ อ นของที ม ซึ่ ง
สอดคล้องกับเฟอร์นานโด และเฮอร์ลิฮี (Fernando & Herlihy,
2010 : 281) ว่าผู้นิเทศจะเป็นผู้ที่พัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุน
และสร้างความตระหนักในความยุตธิ รรม ให้เกิดภายในกลุม่ ผูน้ เิ ทศ
ต้องเป็นทั้งผู้น�ำกลุ่มและต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�ำงาน
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4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
การวิ จั ย มี ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งาน ประกอบด้ ว ยการเตรี ย ม
ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษา การจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
การวางแผนการด�ำเนินการใช้หลักสูตร การด�ำเนิน การบริหาร
หลักสูตร การนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล สรุปผล
การด� ำ เนิ น งาน และปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา จากการวิ จั ย พบว่ า
ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา โดยผู้บริหารสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และการจัดประชุม
อบรม ติดตามและประเมินหลักสูตร มีส่วนร่วมในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อการจัดท�ำหลักสูตร
สถานศึ ก ษาและการน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ โ ดยครู ทุ ก คนเป็ น
คณะกรรมการในการจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รตามกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ที่ตนเองสอนโดยน�ำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประเมิน
หลักสูตรและทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ความต้องการของผู้เรียนและสังคมที่เป็นเช่นนี้
เพราะครูมีความตระหนักถึงความส�ำคัญของ การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดท�ำหลักสูตรโดยบุคลากรทุกคนของโรงเรียนเองซึ่งรู้ถึง
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
เพราะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาหรือเผชิญปัญหาด้วยตนเอง จึงสามารถ
แก้ ป ั ญ หาได้ ถู ก ต้ อ งตรงจุ ด ได้ ม ากกว่ า บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู ่ ภ ายนอก
โรงเรี ย น สอดคล้ อ งกั บนทจร ธี ร ปั ญญาภรณ์ (2555 : 108)
ที่สรุปความส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตรว่าการด�ำเนินการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนที่ประสบผลส�ำเร็จอยู่ในระดับมากนั้น โรงเรียน
ต้องมีการวางแผนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อน�ำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอน และมีการส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ส่ ว นปั ญ หาในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
นั้นพบว่า ครูที่มีประสบการณ์น้อยยังน�ำหลักสูตรไปใช้ไม่ค่อยตรง
และยังไม่ครบตามที่เขียนไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูยัง
ขาดความเข้าใจในกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริงจริง
ควรจั ด อบรมให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ค รู เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การก�ำกับและติดตามการน�ำหลักสูตรไปใช้ จัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�ำที่
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ (2550 : 225)
ทีไ่ ด้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาว่าผูน้ ำ� ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตร ได้ดีต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิด และวิธีการด�ำเนินการ ซึ่งจะน�ำไปสู่การวางแผนการนิเทศ
ภายในเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
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243) ได้ เ สนอแนวความคิ ด ใน การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาครู ใ น
การพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการสอนของครูให้ส่งผลไปสู่
นักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การส่งเสริมให้มที ศั นคติ
ที่ ดี ต ่ อ อาชี พ ครู ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ มี บุ ค ลิ ก ภาพดี มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย การสอดแทรกข้อคิดเพื่อให้ครูมีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพครูอยู่เสมออีกทั้ง ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
ทุกครั้งที่มีการอบรม ครูนอกจากจะสอนให้นักเรียนเก่งแล้วจะต้อง
สอนให้ นั ก เรี ย นเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ ง ชั ช ชญา
พีระธรณิศร์ (2552 : 74 - 77) กล่าวว่าข้อควรค�ำนึงถึงในการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คือการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  
ซึ่ ง ต้ อ งพั ฒ นาคนทั้ ง 3 ด้ า น พร้ อ มกั น คื อ ด้ า นพฤติ ก รรม
ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ในด้านการพัฒนาอาชีพนั้นการเลือกวิธี
การจัดการเรียนรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การจัดการเรียนการสอนให้
ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในการสอนแบบร่วมมือ เช่นการสอนรูปแบบ Jigsaw รูปแบบ
STAD (Student Teams-Achievement Division) รูปแบบ LT
(Learning Together) และบูรณาการการสอนคิดวิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เหมาะสมทั้งเนื้อหา
และค�ำนึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รียน นักเรียนจะสามารถบูรณาการ
ไปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(2559 : 7) กล่ า วว่ า กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
เพิ่มคุณภาพของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนสามารถน�ำทฤษฏีการเรียนรู้
ของ Edgar Dale ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวอเมริกา สรุปการ
จดจ�ำหรือการเรียนรู้ของมนุษย์เราโดยทั่วไป ดังนี้ ร้อยละ 10
จากการได้อ่าน ร้อยละ 20 จากการได้ยิน ร้อยละ 30 จากการ
ได้มองเห็น ร้อยละ50 จากการได้ยินและได้มองเห็น ร้อยละ 70
จากการได้พูดหรือได้เขียน ร้อยละ 90 จากการได้พูดและได้ปฏิบัติ
ผู้สอนสามารถ น�ำทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยจัดให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีโอกาสในการฝึก
การคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อการสอนประกอบการบรรยาย เพื่อให้
ผู้เรียนมีโอกาสทั้งการได้ยินและมองเห็น การจดจ�ำและการเรียนรู้          
ก็จะเพิม่ มากขึน้ เป็นร้อยละ 50 นอกจากนัน้ การจัดกิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยง
กับบทเรียนที่ต้องการถ่ายทอด ก�ำหนดให้ผู้เรียนจัดท�ำโครงงาน
การศึ ก ษานอกสถานที่ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นมี โ อกาสทั้ ง
การได้ยิน ได้เห็น ได้พูด ได้เขียน หรือแม้แต่ฝึกปฏิบัติซึ่งจะท�ำให้
ผู้เรียนจดจ�ำ  เรียนรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ การจดจ�ำหรือการเรียนรู้
ของผู้เรียนก็จะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 70 และ ร้อยละ 90 ตามล�ำดับ
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ครูต้องได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
กลุ่มโรงเรียน หรือแม้แต่แลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนกับครูจากโรงเรียนอื่น การแลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การในชัน้ เรียน ท�ำให้การรับรูแ้ ก่ครูหรือนักวิจยั เป็นเหมือนรากฐาน
ส�ำหรับการสนทนาเพื่อผลย้อนกลับในกลุ่มครู และท�ำให้ครูได้
แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาการสอนในชั้นเรียนและในโรงเรียน
6. การรับรู้ ทักษะและเจตคติของครูผู้สอนที่โรงเรียน
วัฒนดรุณวิทย์ ครูผู้สอนมีการรับรู้ และทักษะ อยู่ในระดับมาก
โดยรวมและรายด้าน เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ
วั ด ผลและประเมิ น ผล ด้ า นสภาพทั่ ว ไป ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอน และด้านการน�ำเข้าสู่บทเรียน และมีเจตคติที่ดี
อย่างมากโดยรวมและรายข้อ เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ การติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้
การใช้หลักสูตรเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้รับการ
นิเทศจากคู่มือที่มีความชัดเจนที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การสอนกับจุดประสงค์ กิจกรรม และวิธีการวัดผลและประเมินผล
ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การสรุปการใช้หลักสูตรอย่างครบวงจร และครู
ผู้รับการนิเทศ ยังมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการประชุมชี้แจงนโยบาย
ของผูน้ เิ ทศก่อนการสอนและความรูส้ กึ พึงพอใจทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือ
จากผูน้ เิ ทศ ครูในโรงเรียนมีเจตคติและเข้าใจกระบวนการการพัฒนา
หลักสูตรได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การด�ำเนินการจัดท�ำและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา และขั้นตอนที่ 3 การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานซึ่งในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนผู้บริหารโรงเรียนได้ให้
ความส�ำคัญและสร้างความตระหนักให้ครูได้รู้ถึงความส�ำคัญของ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ครูในโรงเรียนมีความรู้สึก
พึงพอใจต่อการประชุมหรือชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนการได้
รั บ การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ในทุ ก ด้ า น ตั้ ง แต่ ด ้ า นงบประมาณ
ด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอน ตลอดจนการอ� ำ นวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

5. ด้ า นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น (Action
Research) การวิ จั ย มี ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งาน ประกอบด้ ว ย
ก�ำหนดปัญหา ก�ำหนดวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุ ป และรายงานผล จากการวิ จั ย พบว่ า ครู ใ นโรงเรี ย น
วัฒนดรุณวิทย์ทุกคนน�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนภาค
เรียนละ 1 เรื่อง และครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนด้วยการจัด
อบรมและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
จากเพื่อนครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
ในปัจจุบนั มีการส่งเสริมให้มกี ารท�ำวิจยั ควบคูก่ บั การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่ง ตาม มาตรา 30 และ มาตรา 24 (5) ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2542 ก�ำหนดให้ครูเป็นผู้ท�ำวิจัย
เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทั้งครูและนักเรียน ดังนั้น ครูต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคการท�ำวิจัย
และมี ค วามสามารถน� ำ กระบวนการวิ จั ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ทัง้ ด้านความรู้ เครือ่ งมือและวิธดี ำ� เนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550) ได้สรุป
ไว้ว่าการด�ำเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอน
มี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น              
เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน และ
มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง ส่วนปัญหาในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ ครูขาดความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน อาจเป็นเพราะว่า ครูเข้าใจ
ความหมายของการท�ำวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนคลาดเคลือ่ นไป
เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ดีนั้นต้องมาจากปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนหรือเป็นการน�ำวิธีการจัดการเรียนการสอน
ใหม่ๆ ที่น�ำมาใช้ในชั้นเรียนแล้วบันทึกผลการทดลองว่าดีหรือไม่
อย่างไร มีปญ
ั หาอย่างไร และจัดการกับปัญหาอย่างไร ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นารีรัตน์ เฉลยปราชญ์ (2550) ได้พบว่า ปัญหา
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น คื อ ด้ า นก� ำ หนดวิ ธี ก ารในการแก้ ป ั ญ หา
รองลงมาคือด้านน�ำวิธีการ หรือนวัตกรรมไปใช้และด้านการพัฒนา
วิธีการ หรือนวัตกรรม
ส�ำหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน
ควรมีการให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้องเพือ่ สร้างความตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการน�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้เพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมกั บ สถาบั น ทางวิ ช าการต่ า ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู ้ ที่
หลากหลายและน�ำมาขยายผลต่อครูที่สอนรายวิชาเดียวกันหรือ
ครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ คลิคแมน, กอร์ดอน, และ
รอส-กอร์ดอน (Glickman; Gordon & Ross-Gordon, 2009 : 283)
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รำไ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่ า งด้ า ว เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ระกอบการกั บ การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วในเขตอ� ำเภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา จ�ำแนกตามปัจจัยด้านสถานประกอบการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 103 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล และค่าสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท�ำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติทดสอบ t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมประมงในเขตอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ต่อการขึน้ ทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงในเขตอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่มีปัจจัย
ด้านสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน
ส่วนปัจจัยด้านความรู้พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ไม่มีความสัมพันธ์กับความเห็นของผู้ประกอบการ
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The objectives of this research were to study the opinion of entrepreneurs toward the registration of the
Migrant Labors in Mueang District, Songkhla Province ; according to entrepreneurs factors and to study the relationship
between the knowledge of the Working of Alien ACT, B.E.2008 and the opinion of the entrepreneurs toward the
registration of the Migrant Labors in Mueang District. The samples consisted of the 103 entrepreneurs in Mueang
District, Songkhla Province. Questionnaire was the tool for data collecting. Statistic tool for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing by t-test, One-way ANOVA and Pearson Product Moment
Correlation Coefficient at the .05 significance level.
The research showed that the opinion of the entrepreneurs toward the registration of the Migrant Labors
in Mueang District, Songkhla Province was at the high level. The research showed that entrepreneurs in Mueang
District, Songkhla Province who had different personal factors caused no difference in the opinion of the
entrepreneurs toward the registration of the Migrant Labors. The knowledge of the working of Alien ACT, B.E. 2008
had no relationship with the opinion of the entrepreneurs toward the registration of the Migrant Labors in
Mueang District, Songkhla Province.  
Keywords : Opinion, Entrepreneur, Registration of Migrant Labor.  
ปฏิพัทธ์ ปทุมมณี, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าและขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจสูงประเทศหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน ส่งผลให้มี
ความต้ อ งการแรงงานเพื่ อ เข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานส� ำ หรั บ เป็ น แรง
ขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ สามารถด� ำ เนิ น การได้
อย่างต่อเนื่อง แต่สภาพปัญหาของสถานการณ์แรงงานไทยใน
ปัจจุบันคือมีการขาดแคลนแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องด้วยจาก
อัตราเพิ่มขึ้นของประชากรมีอัตราที่ต�่ำลงและมีแนวโน้มที่จะลด
ต�่ำลงไปอีกเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยบางส่วนเลือกที่จะ
เดินทางไปท�ำงานยังต่างประเทศซึ่งโดยมากจะได้รับผลตอบแทน
การท�ำงานทีส่ งู กว่า กอปรกับงานบางประเภททีแ่ รงงานไทยไม่นยิ ม
ท�ำซึ่งมีลักษณะงานที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น มีความเสี่ยง ต้องใช้
ความขยัน และความอดทนสูง เช่น อุตสาหกรรมประมง และ
ประมงต่อเนื่อง กิจการก่อสร้าง กิจการสวนยางพารา กิจการ
สวนปาล์มน�้ำมัน เป็นต้น (วิภารัตน์   เต็มภักดี, 2551: 1) ส่งผลให้
ทางผู้ประกอบการสนใจที่จะน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว เข้ามา
เติมเต็มในส่วนของแรงงานที่ขาดแคลน ทว่าการน�ำเข้ามาแรงงาน
ต่างด้าวนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ในส่วนของปัญหา
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายใน
ประเทศไทยเป็นปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขทีเ่ ร่งด่วนและเป็นระบบ
ที่สามารถด�ำเนินการในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วจะส่งผลกระทบต่อประเทศในหลากหลายด้าน เช่น ด้านความ
มัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านสาธารณสุข
(กวิน  กิ้มยก, 2557: 1)
ในช่วงระยะไม่กี่ปีให้หลังมานี้ผู้ประกอบการและแรงงาน
ต่างด้าวได้ท�ำเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้มีปัจจัย
ส่วนหนึง่ ว่าผูป้ ระกอบการมีความต้องการแรงงานเป็นจ�ำนวนมากขึน้
กอปรกับแรงงานต่างด้าวได้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนื่องอีก
ทั้งยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลท�ำให้เกิดปัญหาการลักลอบ
เข้ามาใช้แรงงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไขปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาล
จึงได้ออกนโยบายต่างๆ เพือ่ ก�ำหนดแผนการบริหารแรงงานต่างด้าว
ทั้งระบบ เป็นก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจัด
ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การก�ำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงาน
ต่ า งด้ า ว การสกั ด กั้ น แรงงานต่ า งด้ า วที่ ลั ก ลอบเข้ า มาท� ำ งาน
การปราบปราม จับกุม ด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าวทีล่ กั ลอบเข้าเมือง
การผลั ก ดั น และส่ ง กลั บ แรงงานต่ า งด้ า ว การประชาสั ม พั น ธ์
ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย (กวิน   กิ้มยก, 2557: 2)
จากการออกนโยบายที่เข้มงวดและมีการกวดขันจากเจ้าหน้าที่
ในภาคปฏิบัติส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวเกิด

ความเกรงกลัวต่อมาตรการที่ด�ำเนินโดยภาครัฐ จึงไม่กล้าเสี่ยงที่
จะหลีกเลี่ยงการไปขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามสถานที่ทางภาครัฐได้ก�ำหนด แต่อย่างไรก็ตามในภาคปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วในปั จ จุ บั น ยั ง ประสบ
กั บ อุ ป สรรคจากหลากหลายปั จ จั ย เช่ น การขาดความรู ้ ข อง
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรื่อง
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการได้รับข้อมูล
อย่างทั่วถึง (กวิน  กิ้มยก, 2557: 3)
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในความคิ ด เห็ น ของ
ผูป้ ระกอบการต่อการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา โดยผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะสามารถท�ำให้ทราบถึงความรู้
ความเข้ า ใจของผู ้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง อุ ป สรรคต่ า งๆ ในการ
ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อใช้เป็นในทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนระบบการท�ำงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้มี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานยิ่งขึ้นต่อไป

รำไ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ระกอบการในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับ
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จ�ำแนกตามปัจจัยด้านสถานประกอบการ และปัจจัยด้านความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องความคิ ด เห็ น ของผู ้
ประกอบการกั บ ความรู ้ เรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารท� ำ งานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2551
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
ผู ้ ป ระกอบการต่ อ การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว ในเขต
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา ผู ้ ป ระกอบการในเขตอ�ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 103 ราย ซึ่งมาจากจ�ำนวนผู้ประกอบ
อุ ต สาหกรรมประมงที่ ขึ้ น ทะเบี ย นจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วในเขต
อ� ำ เภอเมื อ ง ต่ อ ส� ำ นั ก จั ด หางานจั ง หวั ด สงขลา (จั ด หางาน
จังหวัดสงขลา)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3
ขั้นตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นสถาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ประกอบการ ได้แก่ ประเภทกิจการ รายได้ ระยะเวลาในการด�ำเนิน ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท จ�ำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ
กิจการ จ�ำนวนแรงงานต่างด้าว ประสบการณ์จดทะเบียนแรงงาน 74.8 รองลงมามี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001-40,000 บาท
ต่างด้าว ซึ่งเป็นค�ำถามทั่วไปประกอบด้วยค�ำถาม 5 ค�ำถาม
จ�ำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นความรู ้ เรื่ อ ง ที่สุดคือ 20,00-30,000 บาท จ�ำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.9
พระราชบัญญัติการการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2551
ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จ�ำนวน 15 ข้อ โดยได้ก�ำหนดลักษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจการ มากกว่า 3 ปี จ�ำนวน 93 คิดเป็น
ค�ำถามซึ่งเป็นข้อความเชิงบวกทั้งหมด โดยมีการให้คะแนน คือ ใช่ ร้อยละ 90.3 รองลงมาระยะเวลาในการด�ำเนินกิจการ 1-3 ปี
ให้คะแนน 1 ส�ำหรับค�ำถามที่ถูกต้อง และ ให้คะแนน 0 ส�ำหรับ จ�ำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นระยะเวลาในการด�ำเนิน
ค�ำถามที่ไม่ถูกต้อง, ไม่ใช่ ให้คะแนน 0 ส�ำหรับถามที่ถูกต้อง และ กิจการน้อยที่สุด
ให้คะแนน 0 ส�ำหรับค�ำถามที่ไม่ถูกต้อง มีเกณฑ์แปลค่าเฉลี่ย
จ�ำนวนแรงงานต่างด้าว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�ำนวน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง .00 - .33 หมายถึง มีความรู้ในระดับน้อย, แรงงานต่างด้าว 5 คนขึ้นไป จ�ำนวน   44 ราย คิดเป็นร้อยละ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง .34 - .66 หมายถึง มีความรู้ในระดับปานกลาง 42.7 รองลงมา 3-4 คน จ�ำนวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.9
และค่าเฉลี่ยระหว่าง .67 - 1.00 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดมี จ�ำนวนแรงงานต่างดาว 1-2 คน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ จ�ำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4
เกี่ ย วกั บ การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว ในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
ประสบการณ์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว กลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นค�ำสอบถามแบบ ส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ จ ดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว จ� ำ นวน
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ครั้ง ขึ้นไป จ�ำนวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา
เพื่ อ วั ด ประเด็ น ต่ า งๆ ส� ำ หรั บ ค� ำ ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 5 ช่ ว ง คื อ 3-4 ครั้ง จ�ำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9 และกลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5, เห็นด้วย ให้คะแนน 4, เห็นด้วย น้อยที่สุด มีประสบการณ์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จ�ำนวน
ปานกลาง ให้คะแนน 3, ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2, และไม่เห็นด้วย 1-2 ครั้ง จ�ำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5
อย่างยิ่ง ให้คะแนน 1 มีเกณฑ์แปลค่าเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2. ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
1.00-2.33 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย, ค่าเฉลี่ยระหว่าง ปี พ.ศ.2551
2.34-3.66 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง และค่า
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ รือ่ งพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงาน
เฉลี่ยระหว่าง 3.67 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2551 ของผู้ประกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็น
ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากที่สุดมีหลายข้อด้วยกัน ได้แก่ (ข้อ 1)
ผูป้ ระกอบการส่งแบบสอบถามกลับคือ โดยได้แบบสอบถามสมบูรณ์ ห้ามมิให้คนต่างด้าวท�ำงานใดนอกจากงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กลับคืนจ�ำนวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
นายทะเบียน (ข้อ 3) คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตจะต้อง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มี ถ่ิ น ที่ อ ยู ่ ใ นราชอาณาจั ก ร หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า มาใน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท�ำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ทดสอบ t-test และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดิน
(One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดย (ข้อ 6) นายจ้างที่ไม่ส่งเงินค่าจ้างเข้ากองทุน หรือส่งไม่ครบถ้วน
ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต้องไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินค่าจ้าง
ที่ไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ (ข้อ 7) กองทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการส่งตัวลูกจ้างออกไปนอกราชอาณาจักร (ข้อ 8) ใบอนุญาต
ที่ออกให้แก่คนต่างด้าวมีอายุสูงสุด 2 ปี (ข้อ 9) ก่อนที่ใบอนุญาต
ผลการวิจัย
สิ้นอายุ และผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะท�ำงานนั้นต่อไป ให้ไปยื่น
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานประกอบการ
ประเภทกิจการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ค�ำขอต่ออายุกับนายทะเบียน (ข้อ 12) นายทะเบียนมีอ�ำนาจ
ประมงทะเล จ�ำนวน 71 ราย คิดเป็น ร้อยละ 68.9 รองลงมาเป็น เพิกถอนใบอนุญาตผูร้ บั ใบอนุญาตทีฝ่ า่ ฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ผู้ประกอบการประมงน�้ำจืด จ�ำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.1 ในการอนุญาต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 คิดเป็นร้อยละ 100
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มากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติ ด ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
มลพิษทางเสียง อากาศ ฯลฯ เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ท�ำให้
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส�ำคัญของการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและยังศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ เหล่านีท้ จี่ ะตามมา
ดังนัน้ จึงท�ำให้ความคิดเห็นผูป้ ระกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้การขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวยังช่วยคัดเลือกแรงงานที่ไร้ฝีมือและมีคุณภาพ
ในอัตราการจ้างงานที่ถูกกว่าการจ้างงานคนไทยด้วยกันอีกด้วย
2. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
กับการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พบว่า ผู้ประกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีประเภท
กิจการ รายได้ ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจการ จ�ำนวนแรงงาน
ต่างด้าว และประสบการณ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากในปัจจุบันสถานประกอบการ
มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้นเนื่องจากมีแรงงานไทยจ�ำนวน
น้อยที่ท�ำงานประเภทไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ดังนั้นแรงงาน
ส่วนใหญ่ที่ท�ำงานในประเภทงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor)
จะเป็นแรงงานต่างด้าวแทบทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของอทิตยา   สุวรรณโณ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสงขลา พบว่าโดยภาพรวมปัจจัยการจ้าง
แรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้แรงงาน
ต่างด้าวของผูป้ ระกอบการด้านคุณสมบัตขิ องลูกจ้าง ด้านต้นทุนของ
กิจการ ด้านการขาดแคลนแรงงาน   ด้านกฎหมายและนโยบาย
ภาครัฐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในการตัดสินใจใช้แรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบการ จากที่กล่าวข้างต้นไม่ว่าจะปัจจัย
ใดก็ตาม เมื่อผู้ประกอบการก็ต่างใช้แรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกัน
และอยูภ่ ายใต้กฎหมายและข้อบังคับเดียวกัน ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลาทีม่ ปี จั จัยสถานประกอบการต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่แตกต่างกัน
3.   ความคิดเห็นของผู้ประกอบการไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้ประกอบการใน
จั ง หวั ด สงขลามี ค วามรู ้ เรื่ อ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารท� ำ งานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2551 ในระดับมาก แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าผูป้ ระกอบ
การจะมีความประสงค์ที่จะน�ำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ทุกราย
ตามที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐกวดขัน เนื่องด้วยมองว่าการ

ชภัฏ

ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุดคือ (ข้อ 14)
หากนายจ้างจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตจะต้องรับโทษปรับ
ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาต 1 คน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .40 คิดเป็นร้อยละ 40
3. ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ (ข้อ 11) การขึ้น
ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วช่ ว ยให้ ท ่ า นเลื อ กแรงงานที่ ต รงกั บ
ประเภทงาน และ (ข้อ 18) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวท�ำให้
ลดการกดขี่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
น้อยทีส่ ดุ คือ (ข้อ 15) การขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยลดปัญหา
ยาเสพติด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
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จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ระกอบการในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป ระกอบการในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ หมายถึง ผูป้ ระกอบการ
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีความรู้และให้ความส�ำคัญ
กับการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก ด้วยจังหวัดสงขลา
เป็นจังหวัดหนึง่ ของภาคใต้ทมี่ คี วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ก้าวกระโดด และเกิดการขาดแคลนแรงงานไทยอย่างหนัก อีกทั้ง
แรงงานไทยมักเลือกงานไม่นิยมท�ำงานที่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงาน
อย่างหนัก ประเภทงานไร้ทักษะ (Unskilled Labor) ผู้ประกอบการ
จึงเลือกใช้แรงงานต่างด้าว จากสถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้แรงงาน
ต่างด้าวที่เดินทางผ่านพรมแดนเข้ามาหางานท�ำในจังหวัดสงขลา
เข้ามาท�ำงานในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของวิภารัตน์ เต็มภักดี (2551) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีต่อแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
สมุ ท รสาคร พบว่ า ผู ้ ป ระกอบการมี ค วามคิ ด เห็ น อยู ่ ใ นระดั บ ที่
เห็นด้วยค่อนข้างมากที่สุดในเรื่องจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้ามาท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในการประกอบกิจการโดยเฉพาะกิจการประมงทะเล เพราะ
ตลาดแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่พร้อมจะ
ท�ำงานในกิจการประเภทนี้มากกว่าแรงงานไทย ซึ่งไม่ค่อยนิยม
ท�ำงานประเภทนี้ และจากที่กล่าวข้างต้นเมื่อมีแรงงานต่างด้าว
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ด้านสาธารณสุขยังไม่ค่อนข้างน้อย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยควรมี ม าตรการระบบสาธารสุ ข
ที่ทั่วถึง เพื่อสามารถดูแลแรงงานต่างด้าวได้ รวมถึงการให้ความรู้
ด้านสุขอนามัยแก่แรงงานต่างด้าว รวมถึงผูป้ ระกอบการทีม่ แี รงงาน
ต่างด้าวอยูใ่ นสถานประกอบการ เพือ่ เป็นการป้องกันและระวังไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคติดต่อที่มากับแรงงานต่างด้าว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

รำไ

ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปเกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของผู ้
ประกอบการในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและสามารถน�ำผล
วิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาคธุรกิจให้มากที่สุด ควรศึกษาวิจัย
ถึงปัญหาของแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยภายหลัง
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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น�ำแรงงานไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการ
ยังมองว่าในการน�ำแรงงานไปขึ้นทะเบียนยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใน
หลายประเด็ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม ภาระในหลายๆ ด้ า นแก่
ผูป้ ระกอบการ เช่น การเสียเวลาของผูป้ ระกอบการในการน�ำแรงงาน
ไปขึ้นทะเบียนในสถานที่ที่หน่วยงานราชการก�ำหนด ค่าใช้จ่ายใน
การไปขึ้นทะเบียน การต้องจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม การจ่ายค่า
ตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สมเกียรติ สังข์นาค (2550) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน
สวัสดิการในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เห็นว่า สิ่งที่
ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายมาก
คือสวัสดิการในการท�ำงาน เช่น ที่พักอาศัย การจ่ายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยด้านสวัสดิการนี้มีผลท�ำให้
ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการแรงงานต่างด้าวที่
ไม่ถกู กฎหมาย อยูใ่ นระดับมาก  เพือ่ เป็นการหลีกเลีย่ งต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
ในส่วนของสวัสดิการที่จะต้องจัดหาให้ตามกฎหมายก�ำหนด ซึ่ง
จากผลการวิจยั ของผูป้ ระกอบการในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการ
ขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่างด้าวในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวั ด สงขลา
เพื่อให้การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวดีขึ้น ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน
ข้อที่ 15 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยลดปัญหายาเสพติด
มีค่า x = 3.80 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเห็นว่าในหลายครั้ง
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มักจะใช้ยาเสพติด ในการกระตุ้นร่างกาย
เพื่อให้สามารถท�ำงานให้ยาวนานขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวแรงงาน
และผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไป เนื่องว่ายาเสพติดนั้นเป็น
บ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ด้านความมั่นคง เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของไทยควรมีมาตรการติดตามผลและควบคุมปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งผู้ประกอบเองควรให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าว
ให้ตระหนักถึงโทษและอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในขณะท�ำงาน
หรือใช้แรงงานในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันและระวังไม่ให้
เกิดการใช้ยาเสพติดในการท�ำงานอีกทางหนึ่งด้วย
2. จากผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน
ข้อที่ 16 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยลดปัญหาโรคติดต่อ
มีค่า x = 4.30 เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าโรคติดต่อที่ติดมา
กับแรงงานต่างด้าวไม่ได้ลดลง เช่น โรควัณโรค โรคเท้าช้าง เป็นต้น
เนื่องจากว่าแรงงานต่างด้าวมักจะมีกิจวัตรประจ�ำวันที่ค่อนข้าง
ไม่ถูกหลักอนามัย และโอกาสในการเข้าถึงการเข้ารับบริการทาง
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ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์
The Success of Participative Administration of Primary Schools
under The Basic Education Commission Based on Phenomenon Factors
เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) เพื่อศึกษาความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เปรียบเทียบความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร บทบาทของชุมชน/สังคม บรรยากาศองค์กร
พฤติกรรมของครู และสภาพแวดล้อม วิเคราะห์จ�ำแนกความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม และวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ของ
ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระดับ
ความส�ำเร็จในการบริหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 930 คน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก จ�ำนวน 310 โรงเรียน เครื่องมือใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุและวิเคราะห์จ�ำแนกกลุ่ม ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร บทบาทชุมชน/สังคมบรรยากาศองค์กร พฤติกรรมของครู และสภาพแวดล้อมโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยด้านบทบาทชุมชน/สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัย
ด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ 3) ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูงกับโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ 
พบว่า ปัจจัยทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์จ�ำแนกกลุ่ม ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุด คือ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร (x1) รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (x5) ด้านบทบาทชุมชน/สังคม (x2) ด้านบรรยากาศองค์กร
(x3) และด้านพฤติกรรมของครู (x4) ตามล�ำดับ โดยมีสมการจ�ำแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ D = 2.886(x1)+.811(x2)–.083(x3)–
.553(x4)+.836(x5)–16.668 และมีสมการท�ำนายการเข้ากลุ่ม โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูง D สูง = 55.062(x1)+0.988(x2)+
3.625(x3)+2.133(x4)+8.341(x5)–155.807 โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ  D ต�่ำ  = 48.480(x1)–0.862(x2)+3.813(x3)+
3.393(x4)+6.435(x5)–120.742 สมการสามารถท�ำนายการเข้ากลุ่มของโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูงได้ถูกต้องร้อยละ 98.4
ท�ำนายการเข้ากลุ่มของโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำได้ถูกต้องร้อยละ 69.4 ท�ำนายการเข้ากลุ่มในภาพรวมได้ถูกต้องร้อยละ
92.58 และ 4) ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์ พบว่า โรงเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในกลุม่ สูงกับโรงเรียน ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในกลุม่ ต�ำ 
่ มีวธิ ดี ำ� เนินการ
ให้ประสบความส�ำเร็จที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกันเป็นบางส่วน โดยเรียงล�ำดับปัจจัยที่มีความสอดคล้องกันจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ปัจจัยพฤติกรรมของผูบ้ ริหารด้านพฤติกรรมผูน้ ำ 
� การเปลีย่ นแปลง ปัจจัยพฤติกรรมของครูดา้ นพฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัยบรรยากาศ
องค์กรด้านพฤติกรรมแตกแยก ปัจจัยสภาพแวดล้อมทุกด้าน และปัจจัยบทบาทของชุมชน/สังคมด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค�ำส�ำคัญ : ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม, โรงเรียนประถมศึกษา
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This mixed methods research aimed to study the success of participative administration that compare the
success of participative administration factors of administrator behaviors, role of community/social, organizational
climate, teacher behaviors and environment discriminant analyze the success of participative administration and
analyze phenomenon factors of the success of participative administration of primary schools under the Basic
Education Commission by the level of the success of administration. The samples were 930 school administrators, teachers, and the school boards of 310 primary schools under the Basic Education Commission in the east.
The research instrument was a 5 rating-scale questionnaires and the structured interview. The statistical used to
analysis data were average, standard deviation, multivariate analysis of variance, discriminant analysis and content
analysis. The research results were as follows: 1) The success of participative administration of primary schools under
the Basic Education Commission by factors of administrator behaviors, role of community/social, organizational
climate, teacher behaviors and environment; as a whole and by dimension were rated at the high level.  
2) Comparison the success of participative administration of primary schools under the Basic Education Commission
found the role of community/ social was different in statistically significance at the .05 level. Other factors were
different in no significant. 3) The success of participative administration of schools under the Basic Education
Commission distinguish by the high success group and the low success group found the whole factors different
statistically significance at the .01 level. The discriminate analysis showed the coefficient of the factors from the
highest to the lowest were administrator behaviors (x 1), environment (x5), role of community/social (x2),
organizational climate (x 3) and teacher behaviors (x 4). The equation of the discriminant function was:
D = 2.886(x1) + .881(x2) – .083(x3) – .553(x4) + .836(x5) – 16.668. The raw scores classification function were:
The high successful schools: Dhigh = 55.062(x1) + 0.988(x2) + 3.625(x3) + 2.133(x4) + 8.341(x5) – 155.807.
The low successful schools: Dlow = 48.480(x1) – 0.862(x2) + 3.813(x3) + 3.393(x4) + 6.435(x3) – 120.742.
The Dhigh and Dlow classification functions predicted the schools to groups correctly with 98.40 and 69.40
percentage ordered, and overall accuracy was 92.58 percentage. 4) The success of participative administration
of schools under the Basic Education Commission based on phenomenon factors found the high successful
schools and the low successful schools had a method of operation that consistent success and corresponding
partially by ascending order from high to low factors as follows: administrator behaviors in transactional
leadership, teacher behaviors in teacher’s teaching behavior, organizational climate in disengaged behavior,
whole environmental, and role of community/social  in participation of  the school board.
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การบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความส�ำเร็จได้เพราะ
การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ทั้งครู
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในมาตรา 8
(2) และมาตรา 9 (6) กล่าวถึงการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น มาตรา 24 (6) และมาตรา 29 กล่าวถึงให้มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน นอกจากนั้นในมาตรา 57
และมาตรา 58 (2) ได้กล่าวถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดยน�ำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช�ำนาญ
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของบุคคลในชุมชนมาใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มาตรา 39 ก�ำหนดหลัก
การบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยให้มกี ระจายอ�ำนาจการบริหาร
และการจั ด การศึ ก ษา ไปยังคณะกรรมการส�ำนัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง มาตรา 40
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554 : 4-21)   และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) มีนโยบาย ปีงบประมาณ 2559
ข้อ 8 สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
การให้บริการที่ดี เร่งรัดการกระจายอ�ำนาจและความรับผิดชอบ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
แบบร่วมคิดร่วมท�ำ  การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถ
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ ในสังคม เห็นได้ว่า
การจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ ค� ำ นึ ง ถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
แต่ความพยายามปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ดังเห็นได้จากรัฐบาลให้มีการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ที่ ส อง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่ ง รั ฐ เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการ
มีส่วนร่วม ได้ก�ำหนดให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นจุดเน้นหนึง่ ในสามประเด็นหลักทีจ่ ะท�ำให้เป้าหมาย
การปฏิรปู การศึกษาประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับความคาดหวัง
และความต้องการของสังคมชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552)

การบริ ห ารสถานศึ ก ษาจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ
การมี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น ให้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอเมนู - เทคา (Amenu Tekaa, 1988 : 1626) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนน�ำไป
สู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหาร
ครูจะต้องมีบทบาทช่วยส่งเสริมด้วย และงานวิจัยของวันเพ็ญ
บุรีสูงเนิน (2552) พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ยังมีไม่มาก
เท่ า ที่ ค วร เพราะบุ ค คลหรื อ องค์ ก รไม่ ท ราบบทบาทในการมี
ส่วนร่วมของตนเอง ขาดความรู้ ความเข้าใจ  มีหน้าที่ การงานและ
ประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน และไม่มเี วลาให้กบั โรงเรียน อันเนือ่ งมา
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม
อาชีพ รวมทั้งสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ โดยประชากร
ส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นมาจากถิ่นอื่น เพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ที่
มีโรงงานอุตสาหกรรม จะมีประชากรหนาแน่น จะเห็นได้วา่ จังหวัด
ในภาคตะวั น ออกนั้ น เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมซึ่ ง มี
เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของจังหวัด
ภาคตะวันออกที่ว่า “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”
จากสภาพดังกล่าวส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมในการบริหารโรงเรียนเป็น
อย่างยิ่ง (ส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก,
2557 : 25) และจากการศึกษาน�ำร่องจากสถานศึกษา 3 แห่ง
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นไร่ จั น ดี โรงเรี ย นวั ด แกลงบน โรงเรี ย นวั ด
ตะเคียนทอง พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) พฤติกรรมของผู้บริหาร
2) บทบาทของชุมชน/สังคม 3) บรรยากาศองค์กร 4) พฤติกรรม
ของครู และ 5) สภาพแวดล้อม (สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา, 2555) จากสภาพและเหตุผล
ดังกล่าว ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
จึงสนใจที่จะศึกษาความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน บนฐานของปั จ จั ย เชิ ง ปรากฏการณ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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1. เพื่อศึกษาความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร บทบาท
ของชุมชน/สังคม บรรยากาศองค์กร  พฤติกรรมของครู และสภาพ
แวดล้อม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห าร
บทบาทของชุมชน/สังคม บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมของครู
และสภาพแวดล้อม
3. เพื่อวิเคราะห์จ�ำแนกความส�ำเร็จในการบริหารแบบ
มีสว่ นร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระดับความส�ำเร็จในการบริหาร
4. เพื่ อ วิ เ คราะห์ เชิ ง ปรากฏการณ์ ข องความส� ำ เร็ จ ใน
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ตามระดับ ความส� ำ เร็ จ ใน
การบริหาร

ตอนที่ 2 ปัจจัยบทบาทชุมชน/สังคม จ�ำนวน 25 ข้อ โดยมีประเด็น
3 ด้ า น คื อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครอง การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการมี ส ่ ว นร่วมของ
ผู้น�ำชุมชน ตอนที่ 3 ปัจจัยบรรยากาศองค์กร จ�ำนวน 30 ข้อ
โดยมีประเด็น 6 ด้าน คือ พฤติกรรมสนับสนุน พฤติกรรมชี้น�ำ 
พฤติกรรมควบคุม พฤติกรรมร่วมมือ พฤติกรรมมิตรสัมพันธ์ และ
พฤติกรรมแตกแยก ตอนที่ 4 ปัจจัยพฤติกรรมของครู จ�ำนวน
23 ข้อ โดยมีประเด็น 2 ด้าน คือ พฤติกรรมการสอนของครู และ
ความพึงพอใจในการท�ำงานของครู ตอนที่ 5 ปัจจัยสภาพแวดล้อม
จ�ำนวน 14 ข้อ  โดยมีประเด็น 3 ด้าน คือ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี และตอนที่ 6 ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา จ�ำนวน 29 ข้อ โดยมีประเด็น
4 ด้าน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีของ ลิเคิร์ท (Likert, 1981) แฮร์ริส (Harris, 1969) แบส
(Bass, 1985) โคเฮนและ อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980)
ชาดิด และคณะ (Shadid and others, 1982) ไวท์ (White,
1982) ฮอยและมิ ส เกล (Hoy & Miskel, 2001 : 189)
ฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967) รอบบินส์ และคูลเตอร์ (Robbins &
Coulter, 2002) และงานวิจัยของวันเพ็ญ   บุรีสูงเนิน (2552)
จันทรานี สงวนนาม (2553)    แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
5 ท่าน ได้ข้อค�ำถามที่มีดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า
0.50-1.00 และท�ำการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability) โดยน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 30 คน น�ำแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination) โดยใช้
ค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยคัดเลือกแบบสอบถามข้อที่มีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป จากนั้นน�ำวิเคราะห์หาค่าความ
เชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามในแต่ละตอนด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์
อั ล ฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204)
ได้แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์   ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตอนที่ 1-6
ดังนี้ .97, .95, .97, .92, .93 และ .94 ตามล�ำดับ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูง จ�ำนวน
3 โรงเรียน และโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ  จ�ำนวน
3 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview)
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การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความส�ำเร็จในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์ เป็นการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยมีวิธี
ด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,608 โรงเรียน
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan, 1970 : 608-609) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น
(stratified random sampling) โดยใช้จังหวัดและเขตพื้นที่เป็น
เกณฑ์ในการแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 310 โรงเรียน
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 930 คน เครือ่ งมือในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจ�ำนวน 6 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหาร จ�ำนวน 62 ข้อ โดยมีประเด็น 6 ด้าน
คือ ภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม การติดต่อระหว่างบุคคล พฤติกรรม
ผู้น�ำทางวิชาการ พฤติกรรมผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้น�ำ
แบบแลกเปลี่ยน และพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของครู
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ชนิดปลายเปิด สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการการบริหาร
4. วิเคราะห์ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ส่ ว นร่
ว มให้ ป ระสบความสํ
ย ที่ม่ เีผกีล่ ย วข้โรงเรี
อ งที่ มยี ผนประถมศึ
ลต่ อ ความสํ
ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม กษา
แบบมีสแบบมี
่วนร่วมให้
ประสบความส�
ำเร็จ ตามปัาจเร็จัจยทีตามปั
่เกี่ยวข้จอจังที
กษาา เร็สัจงในการบริ
กัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ
ของโรงเรี
ยน บนฐานของปั
เชิงวปรากฏการณ์
ผ่านการตรวจสอบด้
โดยผู้เชีจ่ยจัวชาญจํ
านวน 5 ท่านจากการวิจัยเชิง
ต่อความส�
ำเร็จในการบริ
หารแบบมีจสจั่วยนร่
มของโรงเรียนซึ่งบนฐาน
ขั้นพื้นฐานานภาษา
บนฐานของปั
ยเชิงปรากฏการณ์
ของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบด้านภาษา โดย คุณภาพโดยการสัมภาษณ์โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จสูง จ�ำนวน
การวิำนวน
เคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญจ�
5 ท่ขาน้อมูล
3 โรงเรียน และโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จต�่ำ จ�ำนวน 3 โรงเรียน
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
1. วิเคราะห์ระดับความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
5. งวิคมเคราะห์เด้ปรี
ยบเทียบข้กอรมูด้ลานพฤติ
การวิกรรมของครู
จัยเชิงปริและ
มาณและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สั
านบรรยากาศองค์
การวิเคราะห์
ข้อมูอมลโดยใช้การคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ(SD
จัย)เชิงคุณภาพ โดยน�ำผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ
ด้านสภาพแวดล้
1. วิ เ คราะห์
ร ะดักบารเปรี
ความส�
ำ เร็ จ ในการบริ
ารแบบมี
และการวิ
จยั เชิกงษาคุณสังภาพเปรี
ยบเทียบความเหมื
อนหรื
อแตกต่
2. วิเคราะห์
ยบเทียบความสํ
าเร็จในการบริห
หารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรี
ยนประถมศึ
กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
้นพื้นฐาน
ตาม างแล้ว
ส่วนร่วมของโรงเรี
กษาสั
งกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
สรุปofผลการวิ
จัย : MANOVA)
Variance
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ยองนประถมศึ
ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ
(Multivariate Analysis
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ำแนกตามปั
ยด้านพฤติ
บ้ ริหยนประถมศึ
าร กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระดับความสําเร็จใน
3. วิจ�เคราะห์
จําแนกปัจจจัยจัการบริ
หารแบบมีกสรรมของผู
่วนร่วมของโรงเรี
การบริหาร
ด้วยการวิ
เคราะห์
แนกกลุ่ม (Discriminant
ด้านบทบาทชุ
มชน/สั
งคม
ด้าจํานบรรยากาศองค์
กร ด้าAnalysis)
นพฤติกรรม
4.
วิ
เ
คราะห์
ค
วามสํ
า
เร็
จ
ในการบริ
ห
ารแบบมี
ส
ว
่
นร่
นประถมศึ
กษา สังกัดสํจานััยกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนฐานของปัจจัยเชิง
ผลการวิ
ของครู และด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้การค�ำนวณหาค่วมของโรงเรี
าเฉลี่ย ย(X)
โรงเรียน เและโรงเรี
านวน 3 โรงเรีหยารแบบมี
น
ปรากฏการณ์
จากการวิจัยเชิง(SD)
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จสูง จํานวน 3ผลการวิ
คราะห์ยนที
ข้อ่ประสบความสํ
มูลความส�าเร็ำจเร็ต่ําจจํในการบริ
และส่วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
analysis)
โดยการวิ
เคราะห์เนืก้อารเปรี
หา (Content
2. วิเคราะห์
ยบเทียบความส�
ำเร็จในการบริหารแบบ ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
5.
วิ
เ
คราะห์
เ
ปรี
ย
บเที
ย
บข้
อ
มู
ล
จัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิการศึ
งคุณภาพ
โดยนํน
การวิจัยเชิงจปริจัมยาณและการวิ
จัยเชิงคุณภาพ
กษาขั
้ าพืผลการวิ
น้ ฐานเคราะห์
บนฐานของปั
เชิงปรากฏการณ์
สรุปได้ดงั นี้
มีสว่ นร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำการวิ
นักงานคณะกรรมการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างแล้วสรุปผลการวิจัย
1. ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ
ผลการวิจัย (Multivariate Analysis of Variance : ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/
MANOVA)
สังคมส่วด้นร่
านบรรยากาศองค์
กร ด้านพฤติกษา
กรรมของครู
3. วิเคราะห์
จ�ำแนกปั
จจัยขการบริ
หารแบบมี
่วนร่วมของ
ผลการวิ
เคราะห์
้อมูลความสํ
าเร็จสในการบริ
หารแบบมี
วมของโรงเรียนประถมศึ
สังกัดสํานัและด้
กงานานสภาพ
งปรากฏการณ์
สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการการศึ
้นฐาน บนฐานของปัจจัยกเชิษา
แวดล้อมโดยรวมและรายด้
านอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1
โรงเรียนประถมศึ
กษาสังกัดกษาขั
ส�ำนั้นกพืงานคณะกรรมการการศึ
1. บความสํ
ส่วนร่วเคราะห์
มของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามระดั
ความส�าเร็ำเร็จจในการบริ
ในการบริหหารแบบมี
าร ด้วยการวิ
ขั
้
น
พื
้
น
ฐาน
จํ
า
แนกตามปั
จ
จั
ย
ด้
า
นพฤติ
ก
รรมของผู
้ บ ริ ห าร ด้ า นบทบาทชุ ม ชน/สั ง คม ด้ า นบรรยากาศองค์ ก ร
จ�ำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis)
ด้านพฤติกรรมของครู และด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ ่ 11 ความสํ
ความส�าำเร็เร็จจในการบริ
ในการบริหหารแบบมี
ารแบบมีสสว่่วนร่
กษาขั
ตารางที
นร่ววมของโรงเรี
มของโรงเรียยนประถมศึ
นประถมศึกกษาษาสังสักังดกัส�ดำสํนัากนังานคณะกรรมการการศึ
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาน้ พืน้ ฐาน
ำเร็จในการบริหาร
ขั้นความส�
พื้นฐาน
ปัจจัยโดยรวมของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ความสําเร็จในการบริหาร
กลุ่มสูง (n =234)
กลุ่มต่ํา (n = 76)
รวม (n = 310)
แบบมีส่วนร่วม
X SD ระดับ อันดับ X SD ระดับ อันดับ X SD ระดับ อันดับ
1. การมีส่วนร่วม
4.47 .28 มาก 3 3.87 .38 มาก 3 4.32 .40 มาก 3
ในการตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วม ใน
ใน
4.49 .30 มาก 2 3.91 .39 มาก 2 4.35 .41 มาก 2
การดําเนินงาน
3. การมีส่วนร่วม
4.50 .28 มาก 1 3.92 .29 มาก 1 4.36 .38 มาก 1
ในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วม
4.44 .30 มาก 4 3.79 .34 มาก 4 4.28 .42 มาก 4
ในการประเมินผล
รวม
4.47 .26 มาก
3.87 .31 มาก
4.33 .38 มาก
2. การเปรียบเที ยบความสํา เร็จ ในการบริหารแบบมี ส่ ว นร่วมของโรงเรี ยนประถมศึก ษา สัง กั ดสํ า นั ก งาน
2. การเปรียบเทียบความส�
ในการบริ
สว่ นร่วม มชน/สั
ส่วนปังจคมจัยระหว่
ด้านอืา่นงโรงเรี
แตกต่ยนที
างกั่ปนระสบความสํ
อย่างไม่มีนัยาส�เร็ำจคัในกลุ
ญทางสถิ
คณะกรรมการการศึ
กษาขั้นำพืเร็้นจฐาน
ตามปัหารแบบมี
จจัยด้านบทบาทชุ
่มสูง ติ เมื่อ
ของโรงเรีและโรงเรี
ยนประถมศึ
สังกัดส�ำนักางานคณะกรรมการการศึ
านปั
ยด้บานพฤติ
รรมของผู
ด้าานบทบาท
ยนทีก่ปษาระสบความสํ
เร็จในกลุ่มต่ํา แตกต่างกักนษา
อย่างมีพินจัยารณารายด้
สําคัญทางสถิ
ติทจี่รจัะดั
.05 ส่วกนปั
จจัยด้า้บนอืริห่นาร
แตกต่
ง
ขั้นพื้นฐาน
ตามปั
จ
จั
ย
ด้
า
นบทบาทชุ
ม
ชน/สั
ง
คม
ระหว่
า
งโรงเรี
ย
น
ของชุ
ม
ชน/สั
ง
คม
พิ
จ
ารณาด้
า
นย่
อ
ย
คื
อ
ส่
ว
นการมี
ส
่
ว
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม นร่วมใน
ที่ประสบความส�
จในกลุ
นทีว่ปมในการประเมิ
ระสบความส�ำนเร็ผลจ แตกต่
การประเมิ
างอย่ตาิทงมีี่ระดั
นัยบส�ำ.05
คัญดัทางสถิ
ติท่ ี่ร2ะดับ .05
พิจารณาด้ำเร็านย่
อย คื่มอสูส่งและโรงเรี
วนการมีสย่วนร่
างอย่างมีนนผลัยสําแตกต่
คัญทางสถิ
งตารางที
่ 2 การเปรี
ยบความสํ
ารแบบมีสต่วิ ท
นร่ี่ รวมของโรงเรี
ยนประถมศึ
ษาสังกัดสํา่ นั2กงาน
ในกลุ ่ มตารางที
ต�่ ำ  แตกต่
า งกัยบเที
น อย่
า งมีานเร็ั ยจในการบริ
ส� ำ คั ญหทางสถิ
ะดั บ .05
ดังกตารางที
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48.480
-.862
3.813
3.393
6.435
-120.742

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการทํานายกลุ่ม

4. ความสํ า เร็จในการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ ว มของโรงเรี ย นประถมศึ กษา สังกั ดสํา นักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน บนฐานของปัจจัย เชิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

จัยเชิงคุหณารแบบมี
ภาพ พบว่า สโรงเรี
่ประสบความสํายเร็นจในกลุ่มสอดคล้
สูงกับโรงเรีอยนที
าเร็จในกลุ่มต่1982
ํา มีวิธีดําเนิ
การให้ปชาดิ
ระสบความสํ
าเร็จที่
4. ปรากฏการณ์
ความส�ำเร็จากการวิ
จในการบริ
่วนร่ยนทีวมของโรงเรี
งกั่ปบระสบความสํ
ไวท์ (White,
: น18)
ด และคณะ
สอดคล้องกัน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหารด้านพฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างแรงบันดาล การกระตุ้น
ประถมศึกษาการใช้สังปกััญดญาส�ำการมุ
นักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน (Shadid et al., 1982: 107-122 และจากผลการสัมภาษณ์
่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล และด้านพฤติกรรมผู้นําแบบแลกเปลี่ยนในเรื่องการให้รางวัลตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉย 2) ปัจจัย
บนฐานของปัพฤติ
จจักยรรมของครู
เชิงปรากฏการณ์
จากการวิจัยเชิ3)งปัคุจณจัยภาพ
พบว่า กรด้าโรงเรี
ป่ ระสบความส�
ำเร็จในกลุอมด้ม่ สูานสั
งและโรงเรี
ยนทีเศรษฐกิ
ป่ ระสบความ
ด้านพฤติกรรมการสอนของครู
บรรยากาศองค์
นพฤติยกนที
รรมแตกแยก
4) ปัจจัยสภาพแวดล้
งคมวัฒนธรรม
จ และ
เทคโนโลยี และ 5) ปัจจัยบทบาทของชุมชน/สังคมด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ย นที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในกลุ ่ ม สู ง กั บ โรงเรี ย นที่ ป ระสบ ส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ  ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จ พบว่า ปัจจัย
ความส�ำเร็จสรุ
ในกลุ
่มต�่ำ  มีปวิรายผล
ธีด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จที่ ทุกปัจจัยมีความส�ำคัญต่อการบริหารแบบมีสว่ นร่วม แต่ลกั ษณะเด่น
ปและอภิ
สอดคล้องกัน เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ปัจจัย ของโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูงคือทุกงานทุกกิจกรรม
พฤติกรรมของผูบ้ ริหารด้
นพฤติากเร็รรมผู
น้ ำ� การเปลี
ย่ นแปลงในเรื
ง ทุกฝ่ยานประถมศึ
ยเข้ามามีสก่วษานร่สัวงมด้
มใจ สมัครใจอาสาเข้
1. าความสํ
จในการบริ
หารแบบมี
ส่วนร่วอ่ มของโรงเรี
กัดวสํยความเต็
านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาามา
ของการสร้าขังแรงบั
นดาลจําการกระตุ
ัญญา กการมุ
่งความ
่ ว นร่กวรรมของครู
ม ส่ ว นโรงเรีบรรยากาศองค์
ย นที่ ประสบความส�
ำ เร็ จ ในกลุอ่ มต�และ
่ำการมี
้นพื้นฐาน
แนกตามปั้นจการใช้
จัยด้าปนพฤติ
รรมของผู
้บริหารมี สพฤติ
กร สภาพแวดล้
สัมพันธ์เป็นบทบาทของชุ
รายบุคคล และด้
านพฤติ
รรมผูย้นที
น�ำแบบแลกเปลี
ส่วนร่่มวสูมในการด�
ำเนิยนนที
งานมี
เป็นบางครั้งาเร็และเข้
่วนร่าวมก็
่ประสบความสํ
จในกลุามามี
่มต่ําสพบว่
มชน/สั
งคม กโรงเรี
่ประสบความสํ่ยนาเร็จในกลุ
งและโรงเรี
โดยรวมและรายด้
านอยู่ในระดัก ารบริ
บมากหเมืารแบบวางเฉย
่อพิจารณาด้านย่อยจะเห็
ว่าโรงเรี
ยนที
่ประสบความสํ
าเร็จในกลุ
่มสูงและโรงเรียฒ
น นา
ในเรื่ อ งการให้
ร างวั ล ตามสถานการณ์
ต่อเมื่อนโรงเรี
ยนเชิ
ญไปเท่
านั้น ประกอบกั
บนโยบายในการพั
ที่ประสบความสํ
าเร็ดจ้ าในกลุ
่มต่กํารรมการสอนของครู
ในทุกปัจจัยด้านการมีส่วนร่
วมในการรั
บผลประโยชน์
าเป็นสอั่วนนร่
ดับวแรก
ทั้งนี้เนื่องจาก
2) ปั จ จั ย พฤติ
ก รรมของครู
นพฤติ
และปฏิ
รูปการศึ
กษา ยึดหลักมการมี
มการกระจายอ�
ำนาจสู่
ความสําเร็จในการมี
ส่วนร่กวมรั
บผลประโยชน์
าเร็จทีก่เษา
กิดจากการมี
นร่วมในการดํ
าเนิวนนในสั
งานต่งคม
าง ๆสอดคล้
ของ อง
3) ปัจจัยบรรยากาศองค์
กรด้านพฤติ
รรมแตกแยก
4) เปัป็จนจัความสํ
ย สถานศึ
และความต้สอ่วงการของทุ
กภาคส่
น งซึคมวั
่งเป็นฒรูนธรรม
ปธรรมและเป็
ที่เกิดและ
ขึ้นในด้กัาบนจิทิตศใจมากกว่
นสิ่งตอบแทน
เช่น การได้งรขัับนเกีของประเทศ
ยรติบัตร
สภาพแวดล้โรงเรี
อมด้ายนสั
เศรษฐกินจผลประโยชน์
และเทคโนโลยี
ทางการพัาจะเป็
ฒนาและเพิ
่มศักยภาพการแข่
ชื่ น ชมในการให้
ค วามร่ง คมด้
ว มมื อากันการมี
บ กิ จ กรรมของทางโรงเรี
ย น การลงข่
า วชื่ น ชมและขอบคุ ณ ในวารสารและแผ่
น พั บแ ละ
5) ปั จ จั ย บทบาทของชุ
ม ชน/สั
ส ่ ว นร่ ว มของ รวมทั
้ ง เป็ น ไปตามกระบวนการของสภาปฏิ
รู ป แห่ ง ชาติ
ประชาสัมกพัษาขั
นธ์ข้นองโรงเรี
(Shadid et al., 1982,ฐมนตรี
pp. 107คณะกรรมการสถานศึ
พื้นฐานยนสอดคล้องกับไวท์ (White, 1982,
สภานิp.ต18)
บิ ญ
ั ญัชาดิ
ตแิ ดห่งและคณะ
ชาติ และแนวนโยบายของคณะรั
เพือ่ ให้
122 และจากผลการสัมภาษณ์โรงเรียนที่ประสบความสํการด�
าเร็จในกลุ
่
ม
สู
ง
และโรงเรี
ย
นที
่
ป
ระสบความสํ
า
เร็
จ
ในกลุ
่
ม
ต่ํา
ำเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบ
ด้านปัจ จัยที่มีผลต่อความสํา เร็จ พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัยการศึ
มีความสํ
าคัญต่อการบริ
ารแบบมีส่วนร่วม แต่ลกักษาขั
ษณะเด่
กษาของไทย
(ส�ำนักหงานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นนฐาน,
ยนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงคือทุกงานทุกกิ2558)
จกรรมจึทุงท�กำฝ่ให้
ายเข้
ามามีหสารแบบมี
่วนร่วมด้สวว่ ยความเต็
มใจ สมั
ครใจอาสากษา
สรุปและอภิของโรงเรี
ปรายผล
การบริ
นร่วมของโรงเรี
ยนประถมศึ
เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ําการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมีเป็นบางครั้ง และเข้ามา
1. ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน โรงเรี ย นที่ ประสบความส� ำ เร็ จ ในกลุ ่ มสู ง และโรงเรี ย นที่ป ระสบ
มีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อโรงเรียนเชิญไปเท่านั้น ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
การกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและ
จ�ำแนกตามปัเพิจ่มจัศัยกด้ยภาพการแข่
านพฤติกรรมของผู
้บริหาร พฤติ
กรรมของครู
สอดคล้องกับภารดี   อนัรูปนแห่
ต์นงาวีชาติ(2545)
ได้วิจตัยิบเรืัญ่อญังปัติแจห่จัยงชาติ
ที่ส่งผล
งขันของประเทศ
รวมทั
้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิ
และสภานิ
บรรยากาศองค์
กร สภาพแวดล้อม และบทบาทของชุ
มชน/สั
ต่ อ ประสิ
ท ธิ ผบลของโรงเรี
ย นประถมศึ
ษา สั ง กั ด ส� ำ นักษา
ก งาน
และแนวนโยบายของคณะรั
ฐมนตรี เพื่อให้
การดํงาคม
เนินงานเป็
นที่ยอมรั
และเกิดความมั
่นคงยั่งยืนกในระบบการศึ
โรงเรี ย นที่ ปของไทย
ระสบความส�
จในกลุ่ม สูงและโรงเรียนที
่ ประสบ
คณะกรรมการการประถมศึ
งชาติส่ผลการวิ
จัยพบว่า ตัยวนแปร
(สํ า นัำกเร็งานคณะกรรมการการศึ
ก ษาขั
้น พื้ น ฐาน,
2558) จึ ง ทํ า ให้ ก ารบริกหษาแห่
ารแบบมี
ว นร่ ว มของโรงเรี
ความส�ำเร็จประถมศึ
ในกลุ่มต�่ำ กษา
พบว่โรงเรี
าโดยรวมและรายด้
านอยู่าในระดั
บมาก
ที่ ส ่ ง ผลกระทบทางบวกสู
อ ประสิ
ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ยนที่ประสบความสํ
เร็จในกลุ
่มสูงและโรงเรี
ยนที่ประสบความสํงาสุเร็ดจต่ในกลุ
่มต่ําทในภาพรวมและ
เมื่อพิจารณาด้
านย่
อยจะเห็
นว่บามาก
โรงเรีสอดคล้
ยนที่ประสบความส�
เร็จนใน
คือ คุณลักยษณะ
รายด้
านอยู
่ในระดั
องกับภารดี ำอนั
ต์นาวี ประถมศึ
(2545) กได้ษาคื
วิจัยอเรืสถานการณ์
่องปัจจัยที่สโ่งรงเรี
ผลต่ยอน  รองลงมา
ประสิทธิผลของโรงเรี
น
กลุ่มสูงและโรงเรี
ยนที
่ประสบความส�
ำเร็จในกลุ่มต�่ำในทุกปัจจัย กผูษาแห่
้น�ำของผู
้บริหผลการวิ
าร และบรรยากาศของโรงเรี
น
ประถมศึ
กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึ
งชาติ
จัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งยผลกระทบทางบวก
ด้านการมีสสู่วนร่
นอันดับกแรก
้
เคราะห์เคืปรีอยคุบเที
จในการบริ
งสุดวมในการรั
ต่อประสิทบธิผลประโยชน์
ผลของโรงเรีมยาเป็
นประถมศึ
ษา คืทัอ้งนีสถานการณ์
โ2.รงเรีผลการวิ
ยน รองลงมา
ณลัยกบความส�
ษณะผู้นำําเร็ของผู
้บริหารหาร
เนื่องจากความส�
ำเร็จในการมีส่วนร่วยมรั
และบรรยากาศของโรงเรี
น บผลประโยชน์เป็นความ แบบมี ส ่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
ส�ำเร็จที่เกิดจากการมีส2.่วนร่
วมในการด�
ำเนินเปรี
งานต่
างๆยของโรงเรี
น จในการบริ
คณะกรรมการการศึ
พื้นฐาน ตามปั
จจัยด้านพฤติ
เคราะห์
ยบเที
บความสํยาเร็
หารแบบมีสก่วษาขั
นร่ว้นมของโรงเรี
ยนประถมศึ
กษา กสัรรมของ
งกัด
ผลการวิ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ
ษาขั
้ น พืต้ นใจมากกว่
ฐาน ตามปั
ก รรมของผู
้ บ ริ หงคม  บรรยากาศองค์
าร บทบาทของชุ ม ชน/สั
ง คม
ซึ่งเป็นรูปธรรมและเป็
นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกในด้
านจิ
า จผูจั้บยริด้หาารนพฤติ
บทบาทของชุ
มชน/สั
กร พฤติ
กรรม
บรรยากาศองค์
ร พฤติรกับรรมของครู
พบว่า ปัและสภาพแวดล้
จจัยด้านบทบาทของชุ
มชน/สั
างกันอย่างมี
จะเป็นสิ่งตอบแทน
เช่น กการได้
เกียรติบัตรชืและสภาพแวดล้
่นชมในการให้อม ของครู
อม พบว่
า ปัจงจัคม
ยด้าแตกต่
นบทบาทของชุ
มชน/
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยเมืน่อพิการลงข่
จารณารายด้
น พบว่สัาการมี
ส่วนร่าวงกัมในการประเมิ
แตกต่ตาทิ งกัรี่ ะดั
นอย่บ า.05
งมีนเมืัยอ่ สํพิาจคัารณา
ญ
ความร่ ว มมืนัอยกัสํบาคักิญจ กรรมของทางโรงเรี
า วชื่ นาชม
งคม แตกต่
นอย่างมีนยั ส�ำนคัผล
ญทางสถิ
ติที่ระดับ .05นพัทั้บงนีประชาสั
้เนื่องจากมพัผูน้บธ์ริขหองโรงเรี
ารโรงเรียยนนบริหรายด้
ารงานโดยให้
ของชุ
มชน/สังคม เข้นาผล
มามีแตกต่
ส่วนร่วามงกั น
และขอบคุณทางสถิ
ในวารสารและแผ่
า น พบว่คาวามสํ
การมีาสคั่ วญนร่
ว มในการประเมิ
ในการบริหารงานของโรงเรียน มีการนําผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น จะเห็ น ได้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน/สั ง คม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะในชุมชน/สังคม มีกลุ่มผู้นําบทบาทของชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
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ส่วนร่วมมากขึ้น ประกอบด้วยวิธีการด�ำเนินงาน 4 ประการ คือ
1) การน�ำโรงเรียนสู่ชุมชนโดยสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามทีช่ มุ ชน
ต้องการหรือร้องขอ เป็นวิทยากรให้ชุมชน เป็นคณะกรรมการ
เป็นทีป่ รึกษาของชุมชนหรือหน่วยงาน ในชุมชน 2) การสร้างศรัทธา
ของผู้บริหารและครู โดยผู้บริหารและครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ่ อ ชุ ม ชน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชนครู มี
ความตั้งใจและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) การน�ำชุมชนเข้าสู่โรงเรียน โดยสถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามาร่วม    
ในกิจกรรมของโรงเรียน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4) การให้บริการชุมชน โดยสถานศึกษาให้บริการและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ชุมชน ให้ชุมชนใช้สถานที่ของโรงเรียนในการท�ำ
กิจกรรม
3. ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำแนกตามกลุม่ โรงเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในกลุม่ สูงและโรงเรียน
ที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ พบว่า ทั้งปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้บริหาร ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม ด้านบรรยากาศองค์กร
ด้านพฤติกรรมของครู และด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความส�ำคัญของ
แต่ละตัวแปร ในการจ�ำแนกกลุ่มจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
พบว่าตัวแปรทีม่ คี า่ สัมประสิทธิม์ ากทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริหาร
รองลงมาสภาพแวดล้อม และบทบาทของชุมชน/สังคม ส่วนอีก
สองตัวแปรมีคา่ สัมประสิทธิเ์ ป็นลบ คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร
และพฤติ ก รรมครู เมื่ อ น� ำ สมการที่ ไ ด้ ไ ปคาดคะเนความส� ำ เร็ จ
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่าสมการสามารถ
จ�ำแนกโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูงได้ถูกต้อง ร้อยละ
98.4 จ�ำแนกโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำได้ถูกต้อง
ร้อยละ 69.4 จ�ำแนกทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 92.58 เมื่อ
เปรี ย บเที ย บความส� ำ คั ญ ของตั ว แปรในการจ� ำ แนกกลุ ่ ม จาก
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร โรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูง
พบว่า ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุด คือ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริหาร รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศองค์กร พฤติกรรม
ครู และบทบาทของชุ ม ชน/สั ง คม ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นโรงเรี ย นที่
ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ  พบว่า ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
มากที่สุด คือ พฤติกรรมของผู้บริหาร รองลงมาคือ สภาพแวดล้อม
บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมครู ส่วนอีกหนึง่ ตัวแปรมีคา่ สัมประสิทธิ์
เป็นลบ คือ บทบาทของชุมชน/สังคม จะเห็นได้ว่าทั้งโรงเรียนที่
ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มสูง กับโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จ    
ในกลุ ่ ม ต�่ ำ  ให้ ค วามส� ำ คั ญ ของตั ว แปรในการจ� ำ แนกกลุ ่ ม ตาม
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหาร
โรงเรียนบริหารงานโดยให้ความส�ำคัญของชุมชน/สังคม เข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของโรงเรี ย น มี ก ารน� ำ ผู ้ ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้น�ำชุมชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการประเมิน ผลการด�ำเนิน งานต่างๆ ของโรงเรี ย น
จะเห็ น ได้ ว ่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน/สั ง คม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ                         
การด�ำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะในชุมชน/
สังคม มีกลุ่มผู้น�ำบทบาทของชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ทรัพยากร
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ข้อมูล เช่น ปัญหาและความต้องการของชุมชน แหล่งทรัพยากร
แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 1-2) อีกทั้ง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และผู ้ ป กครอง ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ง าน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบก�ำหนด  
พร้อมทั้งก�ำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
สถานศึกษา ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับโกลด์
(Gold, 2000 : 295) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเน้น
การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครองและนักการศึกษา
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลเฟีย
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการของชุมชนเป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้ปกครอง ครอบครัวกับโรงเรียน เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้าง
การอ่านออกเขียนได้ และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุมชนท�ำให้
ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองกับนักการศึกษา ท�ำให้เกิดทรัพยากรที่มีคุณค่า
ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียน สอดคล้องกับอเมนู
เทคา (Amenu - Tekaa, 1988 : 1626) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องทัศนะ
ของชาวอินเดียในประเทศแคนนาดาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาของชุมชน
ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ นั้ น เนื่ อ งมาจากประชาชนในชุ ม ชนได้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาทีต่ อบสนอง ต่อความต้องการของชุมชน และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน งานวิจยั ของอเมนู เทคา เน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา ทัง้ นีผ้ บู้ ริหาร ครูจะต้องมีบทบาทช่วยส่งเสริมด้วย
สอดคล้องกับสุวิชา วิริยมานุวงษ์ (2554) ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบ
การมี ส ่ ว นร่ ว มของสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ภายใต้บริบทของโรงเรียนภูมปิ ญ
ั ญา และโรงเรียน
วิทยาการ ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนใน
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ท� ำ ให้ ส ถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนมี
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(2545) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง  
บรรยากาศโรงเรียน ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมการบริหาร
ความพึงพอใจในการท�ำงานของครู มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา และตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษา คือ พฤติกรรมการบริหาร (ADMIN) และความคิด
สร้างสรรค์ (CRE) สอดคล้องกับภารดี อนันต์นาวี (2545) ได้ท�ำ
การวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการ
วิจัยพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลกระทบทางบวกสูงสุดต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา คือ สถานการณ์โรงเรียนรองลงมาคือ
คุ ณ ลั ก ษณะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห าร และบรรยากาศของโรงเรี ย น
ตามล�ำดับ สอดคล้องกับวันเพ็ญ   บุรีสูงเนิน (2552) ได้วิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเล ตะวั น ออก ผลการวิ จั ย พบว่ า
พฤติกรรมผู้น�ำของผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนด้านที่สอดคล้องกันเป็น
บางส่วนหรือไม่สอดคล้องกัน คือภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำบางส่วนมี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูงและไม่ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา ท�ำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกไม่มีอิสระในการท�ำงาน ซึ่งท�ำให้พฤติกรรม
ผู้บริหารด้านภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วมทั้งสองกลุ่มไม่สอดคล้องกัน
2) พฤติกรรมของครู ทั้งนี้เนื่องจากครูจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียน
เป็ น ส� ำ คั ญ และน� ำ เทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ ห ลากหลายมาใช้ ใ น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น�ำสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประกอบ
การจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมจิตร อุดม (2547) ได้วิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต้ พบว่า การได้รับสนับสนุนทางสังคมของ
ครูส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถม
ศึกษาในภาคใต้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนด้านที่สอดคล้องกัน
เป็นบางส่วนหรือไม่สอดคล้องกันคือความพึงพอใจในการท�ำงาน
ของครู ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่มีความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำบางส่วน
มีความพึงพอใจในการท�ำงานต�่ำต้องการขอย้ายไปโรงเรียนที่มี
ความพร้อมมากกว่า ท�ำให้ความพึงพอใจในการท�ำงานของครู
ทั้ ง สองกลุ ่ ม ไม่ ส อดคล้ อ งกั น 3) ด้ า นบรรยากาศองค์ ก ร ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากบรรยากาศองค์ ก รในด้ า นเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมต่ า งๆ
เกิดจากการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและครูทมี่ ปี ฏิสมั พันธ์
ทางสั ง คมต่ อ กั น ผู ้ บ ริ ห ารมี อั ธ ยาศั ย และบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ง่ า งาม
เป็นคนร่าเริงแจ่มใส เปิดโอกาส ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
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ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว แปร ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากความส� ำ เร็ จ ในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จนั้น เกิดจาก
พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู ้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
มืออาชีพเน้นการมีส่วนร่วม แสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อการ
บริ ห ารอยู ่ เ สมอ มี ก ารพั ฒ นาและใช้ น วั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
บริหารงานโดยค�ำนึงผลที่เกิดขึ้นกับครู กับนักเรียนและชุมชน
รวมทั้งการรายงานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรม
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 8 อีกทั้งสัมพันธ์กับทฤษฎี
การบริหารเชิงสถานการณ์ (situational management theory)
ของ Fiedler ซึ่งมีแนวความคิดว่าการเลือกทางออกที่ไปสู่การแก้
ปัญหาทางการบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนัน้ เน้นผูบ้ ริหารต้อง
วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดที สี่ ดุ ซึง่ การวิเคราะห์สถานการณ์ทดี่ ที สี่ ดุ
นั้นต้องอาศัยการแสดงหาข้อมูลเพื่อการบริหารอยู่เสมอ สอดคล้อง
กับวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชาย
ฝั่งทะเล ตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมผู้น�ำของผู้บริหาร
2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 3) บรรยากาศสถานศึกษา 4) คุณภาพ
การสอนของครู 5) ความพึงพอใจในการท�ำงานของครู 6) การได้รบั
การสนับสนุนทางสังคมของครู 7) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา 8) เจตคติต่อสถานศึกษา 9) การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. จากการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า โรงเรียนทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในกลุ่มสูงกับโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ  มีวิธี
ด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จที่สอดคล้องกัน เรียงล�ำดับจาก
มากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห าร
ด้านพฤติกรรมของครู ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านสภาพแวดล้อม
และปั จ จั ย ด้ า นบทบาทของชุ ม ชน/สั ง คม ตามล� ำ ดั บ ดั ง นี้
1) พฤติกรรมผูบ้ ริหาร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� ในการปฏิบตั ิ
งานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
น�ำความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานมี
การจัดโครงสร้างในการบริหารอย่างชัดเจน มอบหมายงานอย่าง
เป็นระบบ มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม โดยใช้กระบวนการ PDCA
และน�ำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน ครองตน ครองคน
ครองงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครูในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน (จันทรานี
สงวนนาม, 2553 : 141) สอดคล้ อ งกั บ ดวงสมร กลิ่ น เจริ ญ
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ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การอบรม
สั่งสอนให้แก่บุตรธิดาของชุมชน โรงเรียนจะพัฒนาได้ดี เกิดผลต่อ
การพั ฒ นานั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ถ้ า ทุ ก ฝ่ า ยในชุ ม ชนเข้ า มา
ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมจัดการศึกษา และร่วมสนับสนุนทรัพยากร
ทั้ ง บุ ค คลและงบประมาณในการพั ฒ นาโรงเรี ย น (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2547 : 420 - 425)
การพัฒนาการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของคน
ส่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชน พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ ไ ม่ แ ตกแยกจากชุ ม ชน
ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นให้สัมพันธ์กับภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจและเห็นคุณค่าในชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552, : 65)
สอดคล้ อ งกั บ เมตต์ เมตต์ ก ารุ ณ ์ จิ ต (2541) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง
การมีสว่ นร่วมในการบริหารของคณะกรรมการศึกษา ประจาํ โรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าเรื่องที่คณะกรรมการศึกษา     
มีส่วนร่วม ได้แก่ การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร การกระตุ้น
การท�ำงาน การประสานงานและการประเมินโดยคณะกรรมการ
ศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในระดับมาก สอดคล้องกับโกลด์ (Gold,
2000 : 295) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา โดยเน้ น การให้
ความร่วมมือระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และนักการในรัฐฟิลลา
เดลเฟีย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการของชุมชนเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ปกครอง ครอบครัวกับโรงเรียน เพื่อเป้าหมายในการ
เสริมสร้าง การอ่านออกเขียนได้ และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ชุมชน ท�ำให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชน ดังนั้นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผูป้ กครองกับนักการศึกษาท�ำให้เกิดทรัพยากร
ที่มีคุณค่าทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียน ส่วนด้านที่
สอดคล้องกันเป็นบางส่วนหรือไม่สอดคล้องกัน คือการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่มีความส�ำเร็จในกลุ่มต�่ำ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นบางครั้ง
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ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ความถนัดและความต้องการ
ของแต่ละบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ค�ำแนะน�ำใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
นิ เ ทศ ก� ำ กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานให้ ส� ำ เร็ จ ตาม
เป้าหมาย  สอดคล้องกับดวงสมร กลิ่นเจริญ (2545) ได้ท�ำการวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา
มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง บรรยากาศโรงเรียน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ พ ฤติ ก รรมการบริ ห าร ความพึ ง พอใจใน
การท�ำงานของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ส่วนด้านทีส่ อดคล้องกันเป็นบางส่วน
หรือไม่สอดคล้องกัน คือพฤติกรรมควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ทีม่ คี วามส�ำเร็จในกลุม่ ต�ำ่ ผูบ้ ริหารมอบหมายงานตามความต้องการ
ของตนเอง สร้ า งกฎระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมตรวจสอบ ก�ำกับติดตาม การปฏิบัติงานของครู 4) สภาพ
แวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
การบริหารแบบมีส่วนร่วมประสบผลส�ำเร็จ อิทธิพลของสภาพ
แวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีผลมาจากความต่างระดับทางสังคม และ
ส่งผลกระทบมายังโรงเรียน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสาร นโยบายด้านการเมืองและกฎหมาย สังคมค่านิยม
ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ จ�ำนวนประชากร ผู้ปกครอง สถาบัน
การศึกษาอื่นๆ (Hoy & Miskel, 2001 : 253) ดังที่ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ (2539 : 53) กล่าวว่า การบริหารองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือธุรกิจเอกชน ผู้บริหารต้องเผชิญกับสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการด�ำเนินการ
การที่ผู้บริหารตระหนักถึงความส�ำคัญและปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมย่อมก่อให้เกิดโอกาสที่จะวางแผนสิ่งต่างๆ ได้ใน
อนาคต หากผู้บริหารละเลยเพิกเฉยไม่สนใจสภาพแวดล้อมใน
การบริหารองค์กรแล้ว จะเกิดความเสีย่ งและท�ำให้กจิ การล้มเหลวได้
สอดคล้องกับมุทิตา แพทย์ประทุม (2549) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในการพั ฒ นาด้ า น
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของการมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญ 6 ประการ ได้แก่
การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมี ส ่ ว นร่ ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มในการลงทุ น การมี
ส่วนร่วมติดตามประเมินผล และตรวจสอบ และการมีส่วนร่วม
รับประโยชน์ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์
ทางตรงและ ผลประโยชน์ทางอ้อม และ 5) ด้านบทบาทของชุมชุน/
สังคม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้น�ำชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ย พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห าร
บทบาทของชุมชน/สังคม บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมของครู
สภาพแวดล้อม ซึง่ โรงเรียนสามารถน�ำไปประยุกต์ในการบริหารงาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ความส�ำเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับมาก จึงควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบ
เทียบผลของการพัฒนาโรงเรียนทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นระดับปัจจัยและระดับ
ความส�ำเร็จของการบริหาร เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาทั้งปัจจัย
การบริหารและความส�ำเร็จของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ปัจจัยที่ร่วมจ�ำแนกกลุ่มมีจ�ำนวน 5 ปัจจัย มีทั้งปัจจัย
ที่มีผลทางบวกและทางลบต่อความส�ำเร็จในการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ดั ง นั้ น โรงเรี ย นจึ ง ควรให้
ความส�ำคัญและน�ำสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
4. ควรมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ ที่จะน�ำมาก�ำหนด
ปั จ จั ย ที่ ส ามารถจ� ำ แนกความส� ำ เร็ จ ที่ มี ก ารใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์     
ตัวแปรเชิงพหุ ควรมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทุกตัวเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์
ผลข้อมูลนั้นๆ

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 85

รำไ

พพ
รรณ
ี

Harris, B.M. (1969). In - service Education. Englewood
Cliffs: Prentice - Hall.
Hoy, W.K., & Miskel, C.G. (2001). Educational administration:
Theory, research and practice (6th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining
Sample Size for Research Activities. Education
and Psychological measurement. 607 - 610.
Likert, R. (1967). The human organization: Its
management and value. New York: McGraw-Hill.
Robbins, S.P. & Maree, M. (2002). Management. New York:
Delmar Learning.
Shadid, W. et al. (1982). Access and participation: a
theortical approach in participation of the
poor in development. New York: McGraw-Hill.
White, Alastair T. (1982). Why Community Participation,
Annual UN. Report A Dicussion of The Agrument
Community Participation: Current issue and
lesson learned. Boston: Prentice Hall.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

สุวมิ ล ติรกานันท์. (2553). การวิเคราะห์ตวั แปรพหุในงานวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2552). สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนใต้. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนีเคชัน่ .
Amenu - Tekaa, Chistian E.K. (1988). Perception of Community
participation in Education on Canadian Indian
Reserves: A North - Central Alberta Case Study.
(CD - ROM) Doctoral issertation, University of
Pittsburgh Abtract availabke: Propose File;
Dissertation.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond
expectations. New York: The FreePress.
Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. (1980). Participation’s
place in rural development: Seeking clarify
through specificity world development 8.
Cornell University: Rural Development Committee
Center for International Studies
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological
testing  (5th ed.). New York: Harper  Collins.
Fiedler, F.E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness.
New York: McGraw - Hill.
Gold, S.E. Community organizing at a neighborhood
high school: Promises and dilemmas in building
parent-educator partnership and collaborations.
Pro Quest Digital Dissertations, 60(7) (2000,
January): 295.

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข

86   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

พพ
รรณ
ี

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
Community Participation Strategies on Educational
Administration in  Small Schools under Chanthaburi Primary Educational
Service Area Office 2.
แสงเดือน  อาจหาญ
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ิทยา
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รำไ

บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาและหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี  ้
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น 552 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจ�ำนวน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มี 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .57 - .85 ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .98 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณตามผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลฉบับที่ 1  และส่วนที่ 2 ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างใช้ในการสนทนากลุม่ (Focus  Group )  เพือ่ หากลยุทธ์การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis)  สรุปผลการอภิปรายน�ำเสนอเป็นความเรียงในรูปการบรรยายเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก   
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรเี ขต 2 จ�ำแนกตามสถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า  1) ผูป้ กครองนักเรียนมีสว่ นร่วม
ในด้านการตัดสินใจ และมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ ารน้อยทีส่ ดุ 2) ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว่ นร่วมในด้านการประเมินผล
และมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์นอ้ ยทีส่ ดุ 3)  ครูมสี ว่ นร่วมในด้านการประเมินผล มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ าร และมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์
มากที่สุด  และ 4) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจมากที่สุด  
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2 ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การระดมพลังสมองสองมือสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต กลยุทธ์ตลาดนัด
วิชาการ กลยุทธ์การสร้างระบบการประเมินผลในหลายมิติ กลยุทธ์การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กลยุทธ์การส่งเสริมคลังความรู้ให้กับชุมชน และกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและรางวัลทางสังคม ตามล�ำดับ
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This research is the mixed method research . The aim were to study Problems and Strategies the participation
of communities in the management of small schools Primary Educational Service Area Office 2 Chanthaburi District.
The samples used in this research consisted of school administrators, teachers Chairman of Basic education and
Students’ parents total 552 people, the tools used to collect data were 2 parts, part 1 a query about the 5 - rating
scale uestionnaires with the discrimination between. 57 to .85, the confidence of the whole. 98, part 2 a structured
interviews for information qualitative data confirmed by quantitative data analysis, part 1, and part 2 used to
collect qualitative data. Structured interviews are used in the discussion group (Focus  Group ) to find out the
strategy of participation of communities in the management of small schools. The statistics used for data analysis
were frequency percentage, mean (x) and standard deviation (SD) and content analysis (Content Analysis).
The summary of the debate presented a composition in the form of lecture content.
The results were as follows:
Part 1 The analysis of the level of community involvement in the education of the community in the
management of small schools under Primary Educational Service Area Office 2 Chanthaburi District by status found
that: 1) Parents participated in decision - making and participated in the operation the  least 2) Chairman of basic
Education participate in the evaluation and participated in the benefits the least 3) Teachers participated in the
evaluation, engagement and participated in the benefits the most 4) The directers of schools participated in
decision-making the most.
Part 2 Strategies to engage the community in the education of school small town were 7 strategies consist
of strategic 1) Brainstorming and hands create a new image of the future strategy 2) Academic brainstorm strategy,
3) Evaluation systems in several dimensions, 4) Adjust Learning and changing teaching strategy, 5) Strategy use of
digital technology to promote proactive community, 6) Strategy to promote knowledge to the community, and
7) Strategies for motivating and rewarding way respectively.
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1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2
2. เพื่อหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 41 คน ครูผู้สอน จ�ำนวน 262 คน ประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 41 คน และผู้ปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2 จ�ำนวน 2,701 คน รวมทั้งสิ้น 3,045 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน 22 คน ครูผู้สอน จ�ำนวน
141 คน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 22 คน
และผู้ปกครองนักเรียน จ�ำนวน 337 คน รวมทั้งสิ้น 552 คนโดย
ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากการใช้ ต ารางของ Krejcie &
Morgan (1970 : 608)
2. กลุ ่ มตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการสั มภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้า ง
เพื่อใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผู ้ เชี่ ย วชาญจากการสุ ่ ม แบบเจาะจง (Purposive sampling)
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น�ำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน
จ�ำนวน 10  คน      
ส่วนที่ 2 การหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดย
แบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 5 คน ผู้น�ำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน จ�ำนวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 10  คน   
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนทีส่ อดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลง  การทีจ่ ะ
บริหารโรงเรียนให้ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
โรงเรียนควรน�ำหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินในการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและร่วมจัดการ
ศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างความเข้มแข็งในการบริหารโรงเรียนได้อย่างต่อเนือ่ ง
(ยุทธศิลป์  พานนนท์, 2546 : 3) ซึง่ สอดคล้องกับจันโททัย กลีบเมฆ
(2559 : 15) กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาในอนาคตจ�ำเป็นจะต้องมี
ทั้งนักคิด ผู้น�ำไปปฏิบัติ  และผู้ให้การสนับสนุน ประกอบกันไปทั้ง
3 ส่วน อย่างกลมกลืนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในปัจจุบนั
เราคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้รับแนวความคิด  
และนโยบายจากระดับสูง เพื่อน�ำไปปฏิบัติโดยผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิน่ เข้าไปมีสว่ นร่วมเพียงเล็กน้อย เช่น กรรมการสถานศึกษา
เป็นต้น  ดังนัน้ ในอนาคตควรมีการเพิม่ บทบาทของผูป้ กครองชุมชน  
และท้องถิ่นให้มากขึ้น บทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
ทีม่ ตี อ่ การศึกษาในอดีตและปัจจุบนั นัน้   ในความจริงแต่ละโรงเรียน
มีแนวโน้มจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว การติดต่อระหว่างผู้ปกครองชุมชน  
และท้องถิ่นกับโรงเรียนมีน้อยถึงน้อยมากหรือไม่มีเลย
จากผลการศึกษาของดาวประกาย  สายแก้ว (2556 : 21)  
เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
วั ด ทั บ ไทร สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรี เขต 2 พบสภาพปัญหาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ว่าการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
จากผู้ปกครองและชุมชนค่อนข้างน้อยประกอบกับชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมที่ ต ้ อ งเข้ า สวนเพื่ อ ดู แ ลผลไม้ ต ่ า งๆ
ภายในสวน ท�ำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน เนื่องจากสาเหตุ
เวลาที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนท�ำให้มีปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว  และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
นอกจากนี้ยังกระทบต่อการให้ความร่วมมือ สนับสนุนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอีกหลายๆ ด้านทั้งด้านการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ และเจตนารมณ์
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เท่าที่ควร
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะ
บุคลากรทางการศึกษา จึงมีความสนใจทีจ่ ะท�ำการวิจยั เรือ่ ง กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

บทน�ำ

แสงเดือน อาจหาญ

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 89

กรอบแนวคิดในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาหากลยุทธ์การมีสว่ นร่วมของ การระดมพลังสมองสองมือสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต
ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน กลยุทธ์ตลาดนัดวิชาการ กลยุทธ์การสร้างระบบการประเมินผล
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยศึกษาเอกสาร ในหลายมิติ กลยุทธ์การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน กลยุทธ์การใช้
แนวคิด ทฤษฏีของ Cohen & Uphoff (1977 : 7 - 26 อ้างถึง เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กลยุทธ์การส่งเสริม
ในชัยฤกษ์   วงษ์เจริญ, 2545 : 80) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คลังความรู้ให้กับชุมชน และกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและรางวัล
ตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่   ทางสังคม  ตามล�ำดับ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
สรุปและอภิปรายผล
ประเมินผล ตามล�ำดับ      
ระดับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของชุมชน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลจากการศึกษาพบว่า
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าโดยภาพรวม
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาและหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ  
ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน การบริหารงานภายในโรงเรียนโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับผู้อ�ำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ใน โรงเรียนเป็นผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ การวางแผนการด�ำเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีจ�ำนวน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มี 2 ฉบับ ได้แก่ และสั่งด�ำเนินการด้านต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ และ
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .57 - .85 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เท่ากับ .98 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ สิริพัฒน์   ลาภจิตร (2550 : 1) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ข้อมูลเชิงคุณภาพยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณตามผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การตัดสินใจมีสว่ นร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน
ฉบับที่ 1 และส่วนที่ 2 ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus   พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความส�ำคัญยิ่งต่อการบริหาร  
Group) เพือ่ หากลยุทธ์การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ผู้ก�ำกับนโยบายนักการเมืองและผู้ที่อยู่ในฐานะส�ำคัญในสังคม
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ตลอดจนการตัดสินใจของบุคคล การตัดสินใจจึงจ�ำเป็นมากส�ำหรับ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ น�ำไปใช้ในกิจกรรมที่แต่ละบุคคลกระท�ำอยู่ เมื่อพิจารณาตาม
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการอภิปราย สถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า  
1.1 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ
น�ำเสนอเป็นความเรียงในรูปการบรรยายเชิงเนื้อหา
น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนขาดการประชุม  
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะครู  ผูป้ กครองนักเรียนและชุมชน  
สืบเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบ
ผลการวิจัย
   ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน อาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ท�ำประมง ซึ่งมีฐานะยากจน  
ในการจัดการศึกษาของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ต้องหาเช้ากินค�ำ่ ทุกวันไม่คอ่ ยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน  
ขนาดเล็ก  สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการนัดหมายเพื่อมาประชุม และมีส่วนร่วม
เขต 2 จ�ำแนกตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล พบว่า 1) ผู้ปกครอง ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นักเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ Schuler (1996 : 2595-A) ได้วิจัยเรื่อง การเข้ามามีส่วนร่วมของ
การน้ อ ยที่ สุ ด 2) ประธานกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ประชาชนในการตัดสินใจ  ด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินนิโซดา  
ส่วนร่วมในด้านการประเมินผล และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความกระตือรือร้น
น้อยที่สุด 3) ครูมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล มีส่วนร่วมใน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วม
การปฏิ บั ติ ก าร และมี ส ่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ ม ากที่ สุ ด และ อย่างไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากความบกพร่องในการสื่อสารปัญหา
4) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจมากที่สุด   ของการมีส่วนร่วม  
1.2 ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมีสว่ นร่วมในด้านการตัดสินใจ
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรมีน้อย  

แสงเดือน อาจหาญ

90   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

รำไ

พพ
รรณ
ี

อันดีกับคนในท้องถิ่น  
2.2 ครู มี ส ่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก ารมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้
อาจเนื่องมาจากครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใกล้ชิด เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เข้าร่วมและท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษา
ด้านต่างๆ   ทุกอย่างตามนโยบายจากระดับสูง   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Erdeljac (1985 : 3250 - A)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจระหว่างศึกษาธิการกับประธานสหภาพครู
ของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐเพนซิลวาเนีย ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 2 ฝ่าย
มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน โดยศึกษาธิการมีการรับรู้ อ�ำนาจการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจ  ความสัมพันธ์ของบุคลกรกับข้อมูล
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ อ�ำนาจการติดต่อ สื่อสารและการจูงใจ  
ระดับการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของหมู่คณะที่มีต่อการ
ตัดสินใจ ดุลของอ�ำนาจในการตัดสินใจของแต่ละระดับต่องานที่
ก่อให้เกิดคุณภาพสิทธิ์ของสมาชิกในแต่ละระดับต่อการก�ำหนด
เป้าหมาย หลักสูตร บุคลากร การเงินและบริการ อ�ำนาจของ
โครงสร้างปัจจุบนั และการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของครูมากกว่า
ประธานสหภาพครูของโรงเรียนรัฐบาล  
3. ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  โดยภาพรวมชุมชน
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรอยู่จ�ำนวนจ�ำกัด ดังนั้นทรัพยากรใน
การบริหารที่เป็นส่วนของผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�ำคัญ   
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสริยา ปิ่นตบแต่ง (2554 : บทคัดย่อ)  
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัย พบว่า
ทัง้ ปัจจัยจูงใจ ภายนอกและปัจจัยจูงใจภายในมีคา่ เฉลีย่ โดยภาพรวม
อยู่ ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจภายนอก ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อม
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ รองลงมาคือ การได้รับค�ำชมเชย และ
น้อยที่สุดเป็นการได้รับรางวัล ปัจจัยจูงใจภายในที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คื อ ความเป็ น มื อ อาชี พ รองลงมาคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในความรู ้
ส่วนบุคคล และน้อยที่สุดคือ สถานภาพทางสังคม เมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า
		
3.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว่ นร่วม
ในผลประโยชน์มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดความเข้าใจในรูปแบบ และ
บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของตนเองระหว่างบ้าน  
โรงเรียน และชุมชนอย่างเพียงพอ และทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า  
ทางผูบ้ ริหารโรงเรียนอาจขาดการจัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนควรน�ำหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิดโอกาส
ให้ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยมาร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มตั ด สิ น ใน
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและร่วม
จัดการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบ�ำเหน็จ
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ครูไม่ครบชั้น ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  
เกษตรกรรม ท�ำประมง ซึ่งมีฐานะยากจน ต้องหาเช้ากินค�่ำทุกวัน
ไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ท�ำให้เป็นอุปสรรค
ในนัดหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผ่องพรรณ ลิ้มเล็งเลิศ
(2544 : 13) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจได้เองก็ตาม  
แต่การปฏิบัติงานต่างๆ นั้น ต้องอาศัยผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน  
การให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ส ่ ว นร่ ว ม ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกิ ด
ความรับผิดชอบร่วมกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  
2. ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ พบว่า โดยภาพรวม
ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและคณะครูมปี ฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูป้ กครองนักเรียน
และชุมชน จึงมีสว่ นช่วยในการเสริมสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวประกาย  
สายแก้ว (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า ด้านการรับความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ด้านเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา  
ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการชุมชน  
ด้านการเป็นผู้น�ำ  และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนวัดทับไทร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า
2.1 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพท�ำสวนผลไม้ ไม่ค่อยมีเวลา ต้องเข้าสวนแต่เช้า
บางท่านต้องไปรับจ้างทั่วไปหาเช้ากินค�่ำ  ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของกรเกล้า  แก้วโชติ (2544 : 16) ได้ศึกษาความต้องการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษาในกรุงเทพมหานคร ได้สรุป ปั ญหาและ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาพอจะ
สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 1) ชุมชนยังขาดความเข้าใจบทบาท
ของตนเองว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในเรื่องใดบ้าง 2) ชุมชนขาด
ความมั่นใจเนื่องจากขาดความพร้อมทั้งประสบการณ์ และไม่มี
เวลาที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งจริ ง จั ง 3) โรงเรี ย นขาดการ
ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบาย และขาดสิ่งจูงใจที่จะให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 4) ผู้บริหารและคณะครูขาดการประสานงาน
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ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ลักษณะงานเฉพาะด้านน้อย และมองว่าการบริหารงานในโรงเรียน
เป็นหน้าที่ของโรงเรียน และโรงเรียนมีความสามารถในเรื่องการ
ประเมินผลอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญน้อม จ�ำพล
(2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับประสิทธิผลการบริหาร
งานโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ์เขต 3 พบว่าการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
งานโรงเรียน จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4.2 ครูมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล และด้าน
การมีสว่ นร่วมในการผลประโยชน์มากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากครู
มีบทบาทในการท�ำงานทุกขั้นตอน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ เข้าร่วมและท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษาด้านต่างๆ
ทุกอย่างตามที่ได้รับนโยบายมาจากระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Erdeljac (1985 : 3250 - A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจระหว่างศึกษาธิการกับประธานสหภาพครู
ของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐเพนซิลวาเนีย ผลการวิจยั พบว่า ทัง้ 2 ฝ่าย  
มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน โดยศึกษาธิการมีการรับรู้อ�ำนาจ การมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ของบุคลกรกับข้อมูล
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ อ�ำนาจการติดต่อสื่อสารและการจูงใจ  
ระดับการแสดงออกและการมีสว่ นร่วมของหมูค่ ณะทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจ
ดุลของอ�ำนาจในการตัดสินใจของแต่ละระดับต่องานที่ก่อให้เกิด
คุณภาพสิทธิ์ของสมาชิกในแต่ละระดับต่อการก�ำหนดเป้าหมาย  
หลักสูตร บุคลากร การเงินและบริการ อ�ำนาจของโครงสร้างปัจจุบัน  
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2 มี 4 ด้านดังนี้
1. ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ กลยุ ท ธ์ส�ำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้ ได้แก่ กลยุทธ์ระดมพลังสมอง
สองมือสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต ทั้งนี้เพราะว่าการ
ท�ำงานทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนการท�ำงาน การวางแผนการ
ท�ำงานที่ดี จะต้องอาศัยผู้รอบรู้จากหลากหลายอาชีพ เพื่อระดม
สมองให้แสดงความคิดเห็น ให้การสนับสนุนความคิดเห็นต่อเติม
หรือเสริมของกันและกันได้ ส�ำหรับการระดมสมองเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะสร้างความส�ำเร็จในการท�ำงาน เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมอง
วิสัยทัศน์ที่แตกต่าง และการระดมพลังสมองยังเป็นการส่งเสริม
ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับของคนในชุมนชน
อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยวรรณ  วิศวกุลวาณิช
(2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยใช้การบริหารแบบสมดุล :  
กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนะวิทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า สามารถ
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จี น ขาวข� ำ  (2545 : 33) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
พบว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษานั้นถ้า
พิจารณาจากด้านกรรมการการศึกษาแล้วจะเห็นว่า กรรมการศึกษา
ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง เห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของตน
ยังไม่มีความส�ำคัญเพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน  
ส่วนในด้านโรงเรียนนัน้ ผูบ้ ริหารมักไม่เห็นความส�ำคัญของกรรมการ
สถานศึกษาเพราะคิดว่าศักยภาพของโรงเรียนมีเพียงพอ  
3.2 ครูมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใกล้ชิด เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง เข้าร่วมและท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษาด้านต่างๆ
ทุกอย่างตามที่ได้รับนโยบายมาจากระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสมลักษณา   ไชยเสริฐ (2549 : 142 - 149) ได้ศึกษา
เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจ สถานีต�ำรวจนครบาล
พบว่า การเป็นตัวแทน (Repressentation) การสรรหาและการ
คัดเลือกตัวแทนจะต้องค�ำนึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตัวแทนเข้าไป
ร่วมด้วย จะได้ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัวและเกิดความเป็น
ธรรมขึ้น รวมทั้งค�ำนึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนที่ต้องการด้วยโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ  
4. ด้านการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล พบว่า โดยภาพรวม
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลอยูใ่ นระดับมากทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน และ
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงผลของการพัฒนาด้านต่างๆ
และวิเคราะห์ วิจารณ์ร่วมกัน มีการให้ข้อเสนอแนะให้ทัศนะ
ความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกัน สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของสมลั ก ษณา   ไชยเสริ ฐ (2549 : 142 - 149)
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจ  สถานี
ต�ำรวจนครบาล พบว่า การเป็นตัวแทน (Repressentation)
การสรรหาและการคั ด เลื อ กตั ว แทนจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตัวแทนเข้าไปร่วมด้วย
จะได้ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัวและเกิดความเป็นธรรมขึ้น  
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า
4.1 ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว่ นร่วม
ในด้านการประเมินผลน้อยที่สุดอาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย
ภายในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ไม่มีเวลา
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ภายนอกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการจัดสภาพแวดล้อมในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ รองลงมาคือ การได้รับค่าชมเชย และน้อยที่สุด
เป็นการได้รับรางวัล ปัจจัยจูงใจภายในที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
ความเป็นมืออาชีพ รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นในความรู้ส่วนบุคคล  
และน้อยที่สุดคือ สถานภาพทางสังคมและความไว้วางใจ ส�ำหรับ
การสือ่ สารทีท่ ำ� ให้การแลกเปลีย่ นความรูใ้ นหน่วยงานประสบความ
ส�ำเร็จมากที่สุดคือ การสื่อสารแบบเผชิญหน้า รองลงมาคือการ
สื่อสารผ่านการประชุมแบบประชุมกลุ่มย่อย และน้อยที่สุดเป็น
การสื่อสารผ่านทางการใช้โทรสาร
1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกลยุทธ์ของ
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ที่ ค วรเลื อ กใช้ ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ ต ลาดนั ด
วิชาการทัง้ นีเ้ พราะว่าการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม
ในการประเมินผล  โดยการให้ชุมชนได้รับทราบการด�ำเนินงานของ
โรงเรียนในด้านต่างๆ  ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  
ตลาดนัดสีเขียว ออกร้านแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน  
และรวมถึงการดึงเอาหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดร้านให้มีสีสรร
น่าสนใจด้วยนัน้   เป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั คณะครู นักเรียน  ผูป้ กครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  และประชาชนทัว่ ไปได้มสี ว่ นร่วมแบ่งปัน
ความรู้ ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการ
บูรณาการการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวั ฒ น์ จิ ร ชั ย    เวชชนิ น นาท (2558 : 279) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความพึ ง พอใจของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบ
บู ร ณาการ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนตาบลผาสุ ก อ� ำ เภอกุ ม ภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีเพียงด้านการขาย
โดยพนักงานขาย  และการประชาสัมพันธ์ทผี่ บู้ ริโภคมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ด�ำเนินงานที่ส่งผลให้ตัวชี้วัด (KPI) ประสบความส�ำเร็จ 28 ตัวชี้วัด
การด�ำเนินการสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และพบปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จ 4 ประการ คือ 1) ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร 2) ทักษะ
ทางการบริหาร 3) กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม PAOR
ที่เป็นพลวัติ (Dynamic) และ 4) การพัฒนาที่เป็นระบบมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1.1 ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารกลยุ ท ธ์ ส� ำ หรั บ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน ทั้งนี้เพราะว่า แต่เดิมครูจัดการเรียนการสอนโดย
การบอกบรรยายเนื้อหาให้แ ก่เด็ก แต่ป ัญ หาใหญ่ที่ต ามมาคื อ
เด็กน�ำเอาความรู้ไปใช้ไม่ได้ ดังนั้น รูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ครูจำ� เป็นต้องปรับวิธเี รียน เปลีย่ นวิธสี อน นอกเหนือ
จากทักษะด้านภาษาแล้วจะสอนอย่างไรให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะ
การคิ ด การแก้ ป ั ญ หา กระบวนการในการเรี ย นรู ้ ตลอดจน
การบริการสังคม มีจติ เป็นสาธารณะ เห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่า
ส่วนตน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจโรจน์   แก้วอุไร และศรัณยู   
หมื่นเดช (2559 : ออนไลน์) ศึกษาเรื่อง 8 ขั้นตอนการเรียนแบบ
โครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  
ผลการวิจัยยังพบว่า การเรียนแบบโครงงานจะท�ำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบเดิม และ 2) กลยุทธ์
ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งนี้เพราะว่า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ อื้ อ ให้
การจัดการความรูป้ ระสบความส�ำเร็จ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต เป็นแรงผลักดันช่วย
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสื่อสารช่วยให้คนในชุมชน  
และประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายและช่วยให้
เกิดการประสานการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค
ในเรื่องของระยะเวลาและระยะทาง  
1.2 ด้านการมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ กลยุทธ์สำ� หรับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การส่งเสริมคลัง
ความรู้ให้กับชุมชน ทั้งนี้เพราะว่า การส่งเสริม สนับสนุน และ
การสร้างฐานความรู้ให้กับชุมชนได้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง โรงเรียน และชุมชน
อย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยพัฒนาคนในชุมชนให้คิดเป็น ท�ำเป็น
แก้ปัญหาเป็น การท�ำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโรงเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อิสริยา  ปิ่นตบแต่ง (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัย พบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจภายนอกและ
ปัจจัยจูงใจภายในมีคา่ เฉลีย่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยจูงใจ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ควรส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทาง
สังคมให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   ควรน�ำกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาทัง้ 7  กลยุทธ์นไี้ ปปรับใช้ในการจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมดังนี้
2.1 ด้านการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจผูบ้ ริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ควรเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ร ะดมพลั ง สมองสองมื อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต  โดยด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อจัดท�ำ  SWOT ของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
และมีส่วนร่วม
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2.2 ด้านการมีส่วนร่วมปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กควรเลือกใช้ 1) กลยุทธ์ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดย
ปฏิรูปห้องเรียนให้ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อ
การเรียนการสอนแทนการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ และสร้ า งนวั ต กรรม
เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ วั ฒ นาการทางความรู ้
และเทคโนโลยี และ 2) กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การจัดท�ำแผ่นพับ วารสารของโรงเรียน  
การจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบันการจัดท�ำ  Website Facebook Line กลุ่มผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา เป็นต้นและ 3) กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ
และรางวัลทางสังคม โดยการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผปู้ กครอง
นักเรียนชุมชนหรือให้รางวัลตอบแทนความดี ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน  เป็นต้น
2.3 ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ ผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียนขนาดเล็กควรเลือกใช้ 1) กลยุทธ์การส่งเสริมคลังความรู้
ให้กบั ชุมชน เช่น การฝึกอบรมผูน้ ำ� ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
และกลุ่มเครือข่ายในเรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา การจัดท�ำวารสารของโรงเรียน การส่งเสริมความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถานบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ  
เป็นต้น 2) กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและรางวัลทางสังคม เช่น  
การส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหรือ
ให้รางวัลตอบแทนความดี ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน เป็นต้น
2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กควรเลือกใช้ 1) กลยุทธ์ตลาดนัดวิชาการโดย
การส่งเสริม แนะน�ำ  ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและ
การด�ำรงชีวิต และจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2) กลยุทธ์สร้างระบบการประเมินผลในหลายมิติ โดย
การส่งเสริมให้มีการจัดประชาคมในโรงเรียน จัดระบบการนิเทศ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ท� ำ แบบส� ำ รวจความพึ ง พอใจของ
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนต่ อ
โครงการ/กิจกรรมที่พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo
วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
The Development of Online Learning Based on Gagne Principle with
Edmodo Program Ms Excel Subject for Second Year Diploma
Students in Bussiness Computer Faculty.
เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ
(MS Excel) ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90
และเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Edmodo ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ จ�ำนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วยโปรแกรม Edmodo
วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) แบบทดสอบปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel)
ผลการวิจัยปรากฏว่า การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel)
ส�ำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 = 93.36/95.45
เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนเมือ่ ศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์
Edmodo ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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The purpose of this research were to develop online learning base on Gagne Theory with Edmodo program
for second year diploma students and to compare the test scores before and after learning with the Edmodo online
lesson of the student. The sample consisted of 22 second year diploma students at the Faculty of Business
Computer selected by cluster random sampling. The research instruments included an online learning base on
Gagne with Edmodo program and a practical test of Microsoft Excel.
The results indicated that the efficiency of online learning base on Gagne Theory with Edmodo program for
second year diploma students were higher (93.36/95.45) than the criteria set and the comparison of the test scores
before and after learning with Edmodo online lesson the posttest scores were higher than the pretest scores
significance at .05 level
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โปรแกรมที่ เ ป็ น ระบบ Learning Management System
จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)   เป็นโปรแกรมที่อนุเคราะห์ให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีผู้ใช้งานอยู่
ได้กำ� หนดแนวนโยบายผ่านยุทธศาสตร์ตา่ งๆ เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนา มากที่สุดในปัจจุบัน อีกทั้ง Edmodo เป็นระบบ LMS ที่ผนวก
และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การพัฒนาคุณภาพเพิม่ โอกาส ระหว่าง e-Learning กับ Social Network อาจเรียกได้ว่าเป็น
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อ Social Learning ซึ่งภายในมีระบบบริหารจัดการผู้เรียน (User,
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รียนครูคณาจารย์บคุ ลากรทางการ Group) ระบบจัดการข้อมูล (Resource: Content) และกิจกรรม
ศึกษาและสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน (Activity: Assignment, Quiz) แบ่งแยกส่วน
ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ การศึก ษาที่มี คุณ ภาพ ติดต่อผู้ใช้งานออกเป็นสองส่วนคือ ครู/อาจารย์ (Teacher) และ
มาตรฐานและมี ผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรี ย นรู ้ นักเรียน (Student) รวมทั้งสามารถติดตั้งแอพผ่านทางอุปกรณ์
ด้วยตนเองและสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมี ไร้สายอย่าง Tablets, Smart Phone ได้
แนวความคิดของกาเย่ในการออกแบบการเรียนการสอน
แนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ต�ำราเรียนที่มีคุณภาพรวมทั้งสื่อและต�ำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี โดยยึดหลักการน�ำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
เนือ้ หาสาระทีท่ นั สมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียน มีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอน 9 ประการ ได้แก่ 1. เร่งเร้าความสนใจ
ศึกษาได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ พัฒนาสือ่ การเรียนการสอนต้นแบบทุกสาขา 2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม 4. น�ำเสนอเนื้อหาใหม่
วิชาหลักและทุกระดับการศึกษา เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัด 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6. กระตุ้นการตอบสนอง 7. ให้ข้อมูล
การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ย้อนกลับ 8. ทดสอบความรู้ใหม่ 9. สรุปและน�ำไปใช้ ดังนั้น
ใกล้เคียงกัน และปรับระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้ การออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รียน แนวคิด 9 ขัน้ ของกาเย่จงึ เป็นอีกหนึง่ แนวทางทีจ่ ะน�ำไป
สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาในปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ โดยยึดหลักการน�ำเสนอเนื้อหา
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
การเรียนการสอน การน�ำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ กับผู้สอน ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้
ในระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System : ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดของกาเย่เป็นแนวทางในการสร้างและออกแบบ
LMS) เพื่อใช้ในการศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ บทเรียนออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอนวิชา โปรแกรมตารางค�ำนวณ
ของผู้เรียน โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยการติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยี (ICT) เป็นเครื่องมือส่วนประกอบส�ำคัญของการสอน (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร, 2554) อีกทั้งเครือข่าย สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ มุ ่ ง เน้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ซึ่ ง วิ ช า
คอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียน โปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ได้ก�ำหนดสมรรถนะรายวิชา
และนอกห้องเรียน ท�ำให้เกิดการยืดหยุ่นทางการเรียน (Oblinger., ไว้ว่าให้ผู้เรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของ
D.G., Barone, C.A. and Hawkins, B.L., 2001) และมีข้อดีคือ โปรแกรมตารางค�ำนวณ ผูเ้ รียนสามารถใช้คำ� สัง่ เครือ่ งมือเพือ่ จัดการ
เป็นระบบจัดการเรียนรูใ้ นปัจจุบนั ครอบคลุมเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย ข้อมูล ผู้เรียนสามารถสรุปจัดท�ำรายงานและแสดงผลข้อมูลใน
มากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ท�ำการจัดการการเรียนการสอนเพื่อใช้ใน รูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีนักเรียน
การประเมิ น มี ก ารจั ด ระบบที่ ไ ม่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นอี ก ทั้ ง การพั ฒ นา
ระบบการจัดการการเรียนการสอนในปัจจุบันยังครอบคลุมในด้าน ที่เรียนไม่ทันเพื่อน และไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft
ของคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้อีกด้วย การเรียนการสอนส่วนใหญ่ Excel ได้อย่างถูกต้องตรงตามที่โจทย์ก�ำหนดไว้ อีกทั้งระยะเวลา
สามารถน�ำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดระบบ ที่ท�ำการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อผู้เรียนท�ำให้การจัดการเรียน
มาพัฒนา หรือปรับใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงท�ำให้ผู้เรียน การสอนเป็นตามก�ำหนดการที่ผู้สอนก�ำหนดไว้ ท�ำให้ผู้เรียนเกิด
เกิดการเรียนรู้ได้แบบไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ปั ญ หาเรี ย นไม่ ต ่ อ เนื่ อ ง และไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต รงตาม
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บจึงได้รับความนิยมมากใน วัตถุประสงค์รายวิชา
จากความสามารถในการท�ำงานของโปรแกรม Edmodo
ขณะนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยการน�ำโปรแกรม Edmodo และแนวคิดของกาเย่ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะน�ำ
มาใช้ท�ำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ โปรแกรมมาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาโปรแกรมตาราง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งโปรแกรม Edmodo นั้นเป็น ค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาสาระและผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังเพือ่
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แนวคิดของกาเย่ เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบ ก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหน่วย ผลที่ได้ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาสาระและผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
การเรียนทีน่ กั เรียนมีอสิ ระต่อการเรียนรูข้ องตนเอง และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่นักเรียนต้องการ ได้แก่ การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า เพือ่ ก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหน่วย
2. การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทบทวนบทเรียน การประเมินตนเองโดยการท�ำแบบฝึกหัด
3. สร้างแบบทดสอบปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ 5 หน่วย
ออนไลน์ทนี่ กั เรียนสามารถทราบคะแนนการท�ำแบบฝึกหัดได้ตลอด
เป็นแบบทดสอบแบบปฏิบัติ เรื่องละ 1 ข้อ จ�ำนวน 5 ข้อ โดยสร้าง
เวลาอย่างเป็นอิสระ
ตามสัดส่วนเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
4. หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยน�ำแบบทดสอบไปให้
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�ำการประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์กับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ ต ามแนวคิ ด ของกาเย่ เนื้อหาสาระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลและประเมินจ�ำนวน
ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับ 3 ท่าน โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบทดสอบปฏิบัติ
5. สร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ ต ามแนวคิ ด ของกาเย่ ด ้ ว ย
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลัง Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียน
การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ ตามแนวคิดของกาเย่ดว้ ย Edmodo ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากนั้น
วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียนระดับ ท�ำการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ทางด้านเทคนิค และ
เนื้อหา โดยท�ำการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์มีขั้นตอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การด�ำเนินการดังนี้
1. ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น เพื่ อ รวบรวม
ความคิ ด เห็ น ความเหมาะสมด้ า นเนื้ อ หา ด้ า นเทคนิ ค และ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนออนไลน์
2. ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
วิ ช าโปรแกรมตารางค� ำ นวณ (MS Excel) ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
ใช้เกณฑ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
ประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ท�ำการแปลความ
เป็นการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนในการด�ำเนินงานวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร หมายจากค่าเฉลี่ย
3. ก�ำหนดแหล่งข้อมูล
ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเลือกแหล่งข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ใช้วิธีเลือกโดย
1. การศึกษาเอกสารและต�ำราทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
เรียนรายวิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ของหลักสูตร การสุ ่ ม แบบประกอบด้ ว ยผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา และเทคนิ ค
ด้านละ 3 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประกอบด้วย
2. ศึกษาเอกสารและต�ำราทีเ่ กีย่ วกับแนวคิดทฤษฏีการ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้องและมีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
เรียนรู้ของกาเย่
4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์
4. การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรแกรม Edmodo  
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค แบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออก
ด้วย Edmodoวิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับ เป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินระดับความเหมาะสมเนือ้ หา และ
ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS เทคนิคของบทเรียนจ�ำนวน 5 หน่วย
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
Excel) ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90
(มนตรี แย้มกสิกร, 2551) ซึ่งมีการด�ำเนินการ ดังนี้
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Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2.2 ด�ำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.3 ให้นกั ศึกษาศึกษาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิด
ของกาเย่ด้วย Edmodoวิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel)
ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจในแต่ละหน่วย โดยเริ่มจากหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 5 ตามล�ำดับ
3.2.4 เมือ่ นักศึกษา ศึกษาบทเรียนออนไลน์จบเนือ้ หา
แล้วให้นักศึกษาท�ำการทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
2.5 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น ปี ท่ี 2 สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ช ลบุ รี
จ�ำนวน 53 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปแกรม
ตารางค�ำนวณ จ�ำนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo
วิ ช าโปรแกรมตารางค� ำ นวณ (MS Excel) ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. แบบทดสอบวิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel)
ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อท�ำการสรุปผลการประเมิน
6. การด�ำเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์
การทดลองครั้งที่ 1
ด�ำเนินการทดลองกับผู้เรียน จ�ำนวน 3 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างโดยคัดจากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และ
ไม่ เ ก่ ง จากนั้ น ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นออนไลน์ จ ากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง การทดลองใช้บทเรียนในครั้งที่ 1
ผลที่ได้คือ บทเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร เนื่องจากตัวอักษร
ที่ใช้ตัวเล็ก ยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร ท�ำให้ผู้เรียนมีปัญหาในการ
อ่านข้อความ การทดลองครั้งที่ 2 น�ำบทเรียนผ่านเว็บ ที่ได้จาก
การปรับปรุงครั้งที่ 1 ไปทดลองกับผู้เรียนจ�ำนวน 10 คน ซึ่งไม่ใช่
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่น�ำไปใช้ในครั้งที่ 1 โดยให้ผู้เรียนศึกษา
บทเรียนออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
เครื่อง ผลที่ได้คือ บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 90/91.18
ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ 90/90 การทดลองครั้ ง ที่ 3
เป็นการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง
22 คน โดยน�ำบทเรียนออนไลน์ ที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่ 2
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 22 คน โดยให้ผู้เรียนศึกษา
บทเรียนออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 ผลที่ได้คือ
บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 93.36/95.45 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 90/90  
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่
ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 ผู้วิจัยน�ำจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปถึง
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.1.2 ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับผูส้ อนและนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เพื่อก�ำหนดวันและเวลาที่
ใช้ในการทดลอง
3.1.3 เตรี ย มสถานที่ ที่ ใช้ ใ นการทดลองบทเรี ย น
ออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตาราง
ค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ขั้นตอนด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ผู ้ วิ จั ย ชี้ แจง วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ ง
และน�ำแนะวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิด
ของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel)
ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่
ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ (MS Excel) ส�ำหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ พบว่าบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 93.36/95.45
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Edmodo ของ
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1. การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ ต ามแนวคิ ด ของกาเย่
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1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel)
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่ตั้งไว้ 90/90
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ที่เปิดจากตารางพบว่า ค่า t ที่ค�ำนวณได้ มีค่ามากกว่าค่า t ที่เปิด
จากตาราง สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเฉลี่ยมีนัยส�ำคัญ
3. ด้านเนือ้ หาจากการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก เนื่องมาจากเนื้อหาวิชามีคุณภาพอยู่ในระดับเป็นผลมา
จากความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องระหว่างเนือ้ หา
กับวัตถุประสงค์ ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียนไม่มากเกินไป
เนื้อหามีความถูกต้อง มีล�ำดับขั้นในการน�ำเสนอเนื้อหา และความ
ชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา โดยที่เนื้อหามีความเหมาะสมของ
กับระดับของผู้เรียน การด�ำเนินเรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
เป็นผลมาจากความเหมาะสมของล�ำดับขั้นการน�ำเสนอเนื้อหา
ความชัดเจนในการด�ำเนินเรื่อง ความน่าสนใจในการด�ำเนินเรื่อง
การน� ำ เสนอสื่ อ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา การใช้ ภ าษามี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นผลมาจากความถูกต้องของ
ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับวัยของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 2 และความชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้สอื่
ความหมาย ไม่ก�ำกวม แบบทดสอบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นผลมาจากความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์
ความครอบคลุมระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์แต่ละหน่วย
การเรียน ความเหมาะสมของชนิดแบบทดสอบที่เลือกใช้กับระดับ
ของผู้เรียน และเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ด้ า นเทคนิ ค จากการประเมิ น โดยผู ้ เชี่ ย วชาญพบว่ า
คุณภาพอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากเนื้อหาและการด�ำเนินเรื่อง
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากล�ำดับขั้นในการน�ำเสนอ
เนื้อหาที่เรียงจากเนื้อหาที่ยากไปง่าย ความชัดเจนในการอธิบาย
เนื้อหาที่เน้นความกระชับและเข้าใจง่าย ภาพ ภาษา และเสียง
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก เป็นผลมาจากความตรงตามเนื้อหา
ของภาพที่ น� ำ เสนอในแต่ ล ะหน้ า ขนาดของภาพที่ ใช้ ป ระกอบ
บทเรียนที่ชัดเจน รวมไปถึงมีการสอดแทรกวิดิโอที่ใช้ประกอบ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสม และตรงกับเนื้อหาในแต่ละ
หน่วยของบทเรียน ตัวอักษร และสี มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นผลมาจากขนาดและสีของตัวอักษรที่ใช้ในการน�ำเสนอซึ่งมี
ขนาดใหญ่และอ่านง่าย รวมถึงสีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวม
ที่รบกวนสายตาผู้เรียนเกินไป แบบทดสอบ อยู่ในระดับมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นผลมาจากความเหมาะสมของชนิดแบบ
ทดสอบที่เลือกใช้กับระดับของผู้เรียน และเกณฑ์การให้คะแนน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การจัดการบทเรียน มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก เป็นผลมาจากการออกแบบหน้าจอ โดยภาพรวมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน และ
การจัดการบทเรียนโดยภาพรวมที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับ
การเรียนออนไลน์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
น่าสนใจส�ำหรับผู้สอนที่ต้องการเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบรับรู้
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น�ำเสนอในรูปแบบของวิดิโอ มีการบรรยาย พร้อมสาธิต เนื้อหา
ความรู้ พร้อมขั้นตอนการท�ำอย่างละเอียด เมื่อผู้เรียนศึกษาจบใน
แต่ละหน่วย สามารถท�ำแบบทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ทาง
การเรียน เมื่อท�ำเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลของแบบทดสอบ
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน อีกทั้งผู้เรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ไม่จ�ำกัดสถานที่
เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถ
ย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนเดิมได้ตลอดเวลามีหอ้ งสนทนา (chat)
มีกระดานเสวนา (web board) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือสอบถามครูผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัย ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของ กัลยาณี   รจิตรังสรรค์ (2557) เรื่อง การพัฒนาแผน
การจัดการเรียนรูบ้ นสือ่ ออนไลน์ Edmodo รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3
ง23103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนจ่านกร้อง พบว่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์ Edmodo
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ง23103 ส�ำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า E1/E2 = 82.5 7/81.40
ตามเกณฑ์  80/80
2. การเปรี ย บเที ย บคะแนนจากการทดสอบก่ อ นและ
หลังการเรียนของนักเรียนเมื่อศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดของกาเย่ดว้ ย Edmodo ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตาราง
ค�ำนวณ (MS Excel) ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของ
กาเย่ด้วย Edmodo ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางค�ำนวณ
(MS Excel) เกิดจากขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนทีไ่ ด้มกี ารสังเคราะห์
และการด�ำเนินการพัฒนาตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้อง โดยยึดหลักขัน้ ตอน
ของกาเย่ทงั้ 9 ขัน้ ตอนมาช่วยในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ทำ� ให้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสะท้อนมาจากการท�ำแบบทดสอบ จึงส่งผล
ให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่
มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ความสามารถได้มีโอกาสใช้
เวลาในการศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียนในการเพิ่มเติม ความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลาและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา
หรือเข้าใจน้อยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของ มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ (2558) เรื่อง การพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Edmodo โดยเชื่อม
โยงกับ Quest base หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ ง Language ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งค่า  t ทีได้ก็คือ 16.05 องศาแห่งความเป็นอิสระ df = 38 - 1 =
37 เปิดค่าวิกฤติจากตาราง t แบบ two-tail ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05 ได้ค่า 2.0262 น�ำ  ค่า t ที่ค�ำนวณได้มาเปรียบเทียบกับค่า t
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ท�ำซ�้ำและเรียกคืน ท�ำให้ผู้เรียนจดจ�ำได้ในระยะเวลารวดเร็ว และ
สามารถกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจด้วยค�ำถามทบทวน ท�ำให้ผู้เรียน
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการเรี ย น แต่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของ
เนื้อหากับเทคนิคที่น�ำมาใช้ และความน่าสนใจของสื่อด้วย
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การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
The Potentiality Thinking Development of Child Care Takers
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นของ
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ�ำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธี
การด�ำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการคิด ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพทักษะการคิด และระยะที่ 2 การสรุปและถ่ายทอดผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพของครูผู้แดเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก เป็นการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ จัดประสบการณ์เพื่อให้ครู
ผู้ดูแลเด็กได้รู้และพัฒนาทักษะการคิด โดยมีการจัดกระท�ำให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกทักษะการคิดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
นั้นๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ผู้วิจัยได้น�ำการฝึกทักษะการคิดของ Arends (2001: 362-366) มาปรับใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วมกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดได้เกิด
องค์ความรู้ในเรื่องของการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบุคคลอื่นๆ ในกลุ่มที่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆ
ทั้งทักษะทางการคิด หรือทักษะในการท�ำกิจกรรมที่แต่ละคนจะมีความถนัดหรือความชอบที่ต่างกันออกไป ซึ่งท�ำให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิด
การเรียนรู้ในเรื่องของการท�ำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมายงาน การคิดหลากหลายรูปแบบ หรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึก
ที่มีต่อบุคคลอื่นภายในกลุ่มทั้งในแง่บวก และลบ
2. จากผลการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นส่งผลต่อทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อวิเคราะห์การจัด
การเรียนรู้ที่ได้จัดกับครูผู้ดูแลเด็กนั้น พบว่า มีลักษณะของกระบวนการในการคิดที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่ง
รูปแบบของทักษะการคิดออกเป็น 2 แบบ ทั้ง 2 แบบ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตัวในลักษณะที่ต่างกัน ดังนี้
แบบที่ 1 มีลักษณะของคนที่ใช้ความรู้สึก ใช้อารมณ์ และยึดมั่นกับความคิดของตนเองในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การคิดกับสมาชิกภายในกลุ่ม พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กในลักษณะนี้จะประสบปัญหาในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งก็ไม่ได้
มีผลกระทบหรือส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดแต่อย่างใด
แบบที่ 2 มีลักษณะของคนที่ใช้ทักษะชีวิตเข้ามาร่วมกับทักษะการคิดที่ตนเองได้พบในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ และเป็นนักปฏิบัติ
ที่จะคอยคิดและกระท�ำการแก้ปัญหาร่วมด้วย พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กในรูปแบบที่ 2 นี้ค่อนข้างจะมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการกระท�ำ 
และความคิดในทักษะการคิดเป็นอย่างดี
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Abstract
The purposes of this research were to study the thinking skills of child care takers and to develop thinking
skills of child care takers in the Rayong, Chanthaburi and Trat. The sample was 40 child care takers in Rayong,
Chanthaburi and Trat. The research consisted of 2 phases: 1) the development of thinking skills consisting of
3 steps; (1) develop thinking skills, (2) preliminary field study of the thinking skills and (3) analyse and revise of
the thinking skills, and 2) the conclusion of the research results.
The findings were as follows :
1. The potentiality thinking development’ s child care takers in Rayong, Chanthaburi and Trat to develop
thinking skills, they learned and practiced from the real situations. The Arends’s thinking skills (2001: 362-366)
was to develop thinking skills of child care takers, they were participate in the process of developed their thinking
skills, have developed a knowledge of their own roles and the others. They learned to practice in various forms,
to work in the groups, teamworks, to difference in thought and they were feeling in the activity groups: positive
thinking and negative thinking.
2. From the potentiality thinking development’ s child care takers, they were devided into 2 groups.
The first group applies to develop the thinking skills through feeling within the group and the second group
applies to develop the thinking skills through the life skills and problem-solving skills within the group.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

Keywords : The Potentiality Thinking Development, Thinking skills, Child care taker

นภัส ศรีเจริญประมง, วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 105

มห
าว

ิทยา

พพ
รรณ
ี

ลัยร
า

ชภัฏ

ทักษะการคิดเป็นหัวใจของพัฒนาการของมนุษย์ด้วยเหตุ
ที่มนุษย์เราต่างจากสัตว์ เพราะเรามีกระบวนการคิดตั้งแต่ก�ำเนิด
และสามารถพั ฒ นาทั ก ษะทางความคิ ด ได้ อ ย่ า งไร้ ข อบเขต
เด็กปฐมวัยเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมอง 1 แสนล้านเซลล์ที่พร้อม
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีพื้นฐานของสมองที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้โดยสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ และด้านสังคม ทักษะการคิดจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน เด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคนควรได้รับการประเมิน
และส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ ให้ เขาประสบความส� ำ เร็ จ และ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้และอยู่รอดทั้งในวันนี้และในอนาคต (ศศิภา
จงรักโชคชัย, 2557)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) ได้ กํ า หนดพั น ธกิ จ เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
คนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น
มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว รู ้ เ ท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
อีกทั้งยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส�ำนึกในคุณธรรม
จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรูต้ ลอดชีวติ ควบคู่
กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้
เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11, 2555) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่องของทักษะทาง
การคิดมีผลต่อการด�ำรงชีวิต และช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวได้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
เด็กในยุคปัจจุบนั และอนาคต ต้องมีทกั ษะเพือ่ การด�ำรงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งหมด
นี้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรี ย นการสอน และพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่ 21 โดยครู ต ้ อ ง
ยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” กล่าวคือในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของเด็ก ครูตอ้ งตอบได้วา่ ศิษย์ได้เรียนอะไรและเพือ่ ให้ศษิ ย์ได้เรียน
สิ่งเหล่านั้น ครูต้องท�ำอะไร ไม่ท�ำอะไร ในสภาพเช่นนี้ ครูยิ่งมี
ความส�ำคัญมากขึ้น ที่จะต้องปฏิบัติตนด้วยการไม่สอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้และอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะดังกล่าว (วิจารณ์   พานิช, 2555) ซึ่งเป็นความ
ท้ า ทายของทั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารและครู ผู ้ ส อนที่ จ ะต้ อ งมี ค วามสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิด พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนั้น
การพัฒนาทักษะการคิดของครูจงึ เป็นสิง่ จ�ำเป็น และจะช่วยส่งเสริม

การปูพื้นฐานทางสมองที่ดีให้แก่เด็กต่อไปในทุกด้าน โดยเฉพาะ
ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ แรกเกิ ด จนถึ ง 3 ขวบเป็ น ช่ ว งที่ ส มองของเด็ ก มี
การเติบโตมาก กว่าช่วงวัยอื่นๆ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง
เวลาที่รอยเชื่อมต่อของเซลล์สมองแต่ละเซลล์จะถูกสร้างขึ้น และ
มีการเชื่อมโยงของเซลล์สมองนับพันล้านนิวตรอน
จากปัจจัยของการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เป็น
แหล่งทางความรู้ ได้พัฒนาก้าวไกลอย่างมาก และเพื่อให้ทันกับ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกดังได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้วา่
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์สง่ ผลต่อการศึกษาไทย ทัง้ ในด้านทีเ่ ป็นประโยชน์
หรือเป็นโอกาส ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการศึกษาไทย
ซึง่ การศึกษามีความจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและใช้โอกาสจากโลกาภิวฒ
ั น์ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
การศึกษาไทยมากที่สุด (ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์, 2544) จึงท�ำให้
“ครู” ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ได้
“ผลผลิ ต ” ที่ มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.2553 ได้ก�ำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด
ของผู้ดูแลเด็กย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปในทิศทางที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นวิธีการรูปแบบ
หนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้เด็กในท้องถิน่ เกิดการพัฒนา และสอดคล้องกับแนว
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ดังกล่าว คือ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาส
ได้ออกไปแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งการที่ผู้เรียนต้องหาความรู้
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เกิดการเรียนรูท้ เี่ ป็นกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(Lifelong Process) (วิชนีย์ ทศศะ, 2547)              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การสร้างทรัพยากรที่ทรงคุณค่า การดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่จะต้องจัดการศึกษาและพัฒนา
เด็ ก เล็ ก ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามพร้ อ มและศั ก ยภาพตามวั ย
ซึ่งการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นครูที่มีศักยภาพทางทักษะการคิด
ถือเป็นบทบาทหนึ่งของครูยุคใหม่ ที่มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มุ่งหวัง กล่าวคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
กับเด็ก กับกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียนหรืออืน่ ๆ ครูผดู้ แู ล
เด็กต้องทําการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริง แสวงหาแนวทาง
หลักการ เทคนิควิธีการต่างๆ สําหรับนํามาใช้แก้ปัญหา วางแผน
แก้ปญ
ั หา ดําเนินการตามแผนทีว่ างไว้ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
ของการแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ทักษะทางการคิด
เข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน

รำไ

บทน�ำ

นภัส ศรีเจริญประมง, วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์
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รำไ

พพ
รรณ
ี

นรู้ที่เกิดขึ้น และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงได้คําอธิบายปรากฏการณ์การ
โครงการวิจกระบวนการเรี
ัยนี้ผู้วิจัยต้อยงการหาแนวทางในการพั
ฒนาครู วิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น สภาพการณ์ เงื่ อ นไข การกระท� ำ  ผลลั พ ธ์
ปรับเปลี่ยนทางความรู้ เจตคติ และทักษะ ของครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถวิเคราะห์ให้เห็น
ผู้ดูแลเด็กให้เกิดการพั
ฒนาทักษะการคิดผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนา ของกระบวนการนั้นๆ เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐาน
สภาพการณ์ เงื่อนไข การกระทํา ผลลัพธ์ ของกระบวนการนั้น ๆ เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับการพัฒนา
ศักยภาพทักษะการคิครูดผของครู
ู้ดูแอลเด็
ู้ดูแลเด็กผในท้
งถิ่นกต่ในท้
างๆ อได้งถิ
ต่อ่นไปเขตภาคตะวันออก ให้กับการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นต่างๆ ได้ต่อไป
โดยพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ค วามเป็ น รู ป ธรรมและมี
วัตถุอปการส่
ระสงค์
ของการวิ
รายละเอียดเพียงพอต่
งเสริ
มให้ครูจผัยู้ดูแลเด็กสามารถพัฒนา
ตนเองได้ และเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
ค้นหา พัฒนา ตรวจสอบปรากฏการณ์
การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดของครูผู้ดูแล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
จากข้อมูลจริงทีศ่ กึ ษา น�ำไปสูก่ ารอธิบายกระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ เด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กใน
ค�ำอธิบายปรากฏการณ์การปรับเปลี่ยนทางความรู้ เจตคติ และ ท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
ทักษะ ของครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถ

กรอบแนวคิด กรอบแนวคิด

ระยะที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดแู ลเด็ก
ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพทักษะการคิด

ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครู
ผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
- วิเคราะห์แนวคิด
- สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด
- ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด
- ปรับปรุงแก้ไข

ชภัฏ

แนวคิดทักษะการคิด

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

ลัยร
า

ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด

การกําหนดผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นครูผู้ดูแลเด็ก
ในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
- เก็บข้อมูลพื้นฐานทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก

ิทยา

การดําเนินการตามขั้นตอนของต้นแบบ
เป็นระยะเวลา 1 ปี

การเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
- การสัมภาษณ์
- การบันทึกการไตร่ตรองตนเอง (reflection)
- การสนทนากลุ่ม (focus group)

มห
าว

ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ

- การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
- การประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบฯ
- การปรับปรุงกระบวนการ
ระยะที่ 2 : การสรุป นําเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย

2.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
2.2 การนําเสนอผลการวิจัย คือ การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
2.3 นําเสนอผลของการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก
2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
วิธีดําเนินการวิจัย

ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 40 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้
นภัส ศรีเจริญประมง, วราลีระยะที
ถนอมชาติ
, ญาณิศา บุญพิมพ์
่ 1 การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพทักษะการคิด ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาต้นแบบศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
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ผลการวิจัย

1. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู ผู ้ แ ดเด็ ก ในท้ อ งถิ่ น เขต
ภาคตะวันออก เป็นการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้จัดประสบการณ์
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รู้และพัฒนาทักษะการคิด โดยมีการจัด
กระท�ำให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกทักษะการคิดที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด ผู้วิจัยได้น�ำการฝึกทักษะการคิดของ Arends (2001:
362-366) มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครู
ผู้ดูแลเด็ก ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการน�ำเสนอปัญหาหรือสถานการณ์
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น การวิ เ คราะห์ แ ละก� ำ หนดล� ำ ดั บ แนวคิ ด ที่ มี ต ่ อ การ
แก้ ป ั ญ หา ขั้ น ที่ 3 ขั้ น การก� ำ หนดประเด็ น การเรี ย นรู ้ และ
การประเมิ น ความเหมาะสม ขั้ น ที่ 4 ขั้ น การแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง และขั้นที่ 5 ขั้นการแก้ปัญหาและนําเสนอถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในขณะท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วม
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดได้เกิดองค์ความรู้
ในเรื่องของการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบุคคลอื่นๆ
ในกลุม่ ทีไ่ ด้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน ได้ฝกึ ทักษะในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทักษะ
ทางการคิด หรือทักษะในการท�ำกิจกรรมที่แต่ละคนจะมีความถนัด
หรือความชอบทีต่ า่ งกันออกไป ซึง่ ท�ำให้ครูผดู้ แู ลเด็กเกิดการเรียนรู้
ในเรื่องของการท�ำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมายงาน
การคิดหลากหลายรูปแบบ หรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกที่มี
ต่อบุคคลอื่นภายในกลุ่มทั้งในแง่บวก และลบ
2. จากผลการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นส่งผลต่อทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อวิเคราะห์
การจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดกับครูผู้ดูแลเด็กนั้น พบว่า มีลักษณะของ
กระบวนการในการคิ ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไป ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นของจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จ�ำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
การด�ำเนินการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ วิธกี ารด�ำเนินการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ประกอบด้วย
3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการคิด ผู้วิจัยด�ำเนินการพัฒนาต้นแบบศักยภาพทักษะ
การคิดของครูผู้ดูแลเด็ก โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
บทความ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั มองเห็นองค์ความรูเ้ กีย่ วข้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษา น�ำไป
สู่การสร้างกรอบแนวคิด สามารถตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาที่จะ
น�ำมาเป็นหัวข้อการวิจัย และเลือกฐานแนวคิดส�ำหรับการด�ำเนิน
การวิจัย เลือกรูปแบบการวิจัย ก�ำหนดวัตถุประสงค์ แนวค�ำถาม
เริ่มต้นในการวิจัย ตลอดจน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะ
การคิด ผู้วิจัยด�ำเนินการน�ำต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะ
การคิดโดยการก�ำหนด และสร้างความสัมพันธ์กับครูผู้ดูแลเด็ก
ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ด� ำ เนิ น การตามต้ น แบบ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก และ
ออกแบบการด�ำเนินการจัดกิจกรรมโดยการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาก�ำหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก ในช่วงที่ 2
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยเก็บ
ข้อมูลไปพร้อมกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ใช้การสังเกต
แบบมีสว่ นร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลัก และ
ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะ
การคิด ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับการจัดการเรียนรู้
ในช่วงที่ 3 โดยเริ่มท�ำการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ใน
ระหว่างด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามต้นแบบการจัดการเรียนรู้ จากนั้น
ได้ท�ำการประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ คือ
การจัดการเรียนรู้ ประเมินด้วยวิธีการตั้งค�ำถามเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้ทบทวนตัวเอง และการด�ำเนินการในการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละส่วน
โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัย บันทึกการเรียนรู้และ

พพ
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ี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การสัมภาษณ์ ท�ำการประเมินและวิเคราะห์การเรียนรู้และความ
พึงพอใจ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับและพัฒนาองค์ความรู้
และกิจกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของครู
ผู้ดูแลเด็ก ในระหว่างการใช้การจัดการเรียนรู้กับครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ใน
ทุกช่วงเวลาที่ด�ำเนินการ พร้อมการปรับขั้นตอน การจัดการเรียนรู้
ในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรูข้ อง
แต่ละคน และสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ระยะที่ 2 การสรุปและถ่ายทอดผลการวิจัย ผู้วิจัยท�ำ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นค�ำถามวิจัย โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ในแต่ละช่วงเวลา น�ำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานใน
การพั ฒ นา และสร้ า งศั ก ยภาพทั ก ษะการคิ ด ของครู ผู ้ แ ลเด็ ก
ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อสรุปย่อยๆ เข้าด้วยกัน และสร้างเป็นบทสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการท�ำวิจัย

รำไ

2.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
2.2 การนำ�เสนอผลการวิจัย คือ การพัฒนาศักยภาพ
ทั ก ษะการคิ ด ของครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในท้ อ งถิ่ น เขต
ภาคตะวันออก
2.3 นำ�เสนอผลของการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด
ของครูผู้ดูแลเด็ก
2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
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สามารถแบ่งรูปแบบของทักษะการคิดออกเป็น 2 แบบ ทั้ง 2 แบบ ความสามารถในการท�ำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการสือ่ ความหมาย
ส่งผลให้มีการปฏิบัติตัวในลักษณะที่ต่างกัน ดังนี้
และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการท�ำงานในสถานที่ท�ำงานร่วม
แบบที่ 1 มีลักษณะของคนที่ใช้ความรู้สึก ใช้อารมณ์ และ กับบุคคลอื่น
ยึดมั่นกับความคิดของตนเองในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
1.2 ระยะเวลาในการด� ำ เนิ น กระบวนการพั ฒ นา
ทักษะการคิดกับสมาชิกภายในกลุม่ พบว่า ครูผดู้ แู ลเด็กในลักษณะนี้ ศักยภาพทักษะการคิดใช้ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึง่ กระบวนการ
จะประสบปัญหาในการทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกภายในกลุม่ ซึง่ นี้มีความเป็นนามธรรมสูง สมาชิกจะต้องใช้ทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย
ก็ไม่ได้มผี ลกระทบหรือส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดแต่อย่างใด จึงท�ำให้การวัดและสังเกตผลที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนเท่าไรนัก
แบบที่ 2 มีลักษณะของคนที่ใช้ทักษะชีวิตเข้ามาร่วมกับ จะเป็นรายบุคคลที่ค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดในพฤติกรรมการคิดที่
ทักษะการคิดที่ตนเองได้พบในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ และเป็น แสดงออกมา ซึ่งอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่นานขึ้นในการเรียนรู้
นักปฏิบัติที่จะคอยคิดและกระท�ำการแก้ปัญหาร่วมด้วย พบว่า และฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด นี้ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ส มาชิ ก เกิ ด ทั ก ษะการคิ ด ที่
ครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในรู ป แบบที่ 2 นี้ ค ่ อ นข้ า งจะมี ก ารพั ฒ นาตนเอง เพิ่มมากขึ้น
ทั้งทางด้านการกระท�ำ และความคิดในทักษะการคิดเป็นอย่างดี
2. ผลการพัฒนาศักยภายภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแล
เด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก
สมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการคิดได้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบุคคล
สรุปและอภิปรายผล
1. การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิดของครูผดู้ แู ลเด็ก อื่นๆ ในกลุ่มที่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆ
1.1 กระบวนการในจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ทั้งทักษะทางการคิด หรือทักษะในการท�ำกิจกรรมที่แต่ละคนจะ
การคิดที่พัฒนาขึ้นนั้น ได้ออกแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ มีความถนัดหรือความชอบที่ต่างกันออกไป ซึ่งท�ำให้สมาชิกได้
ครูผู้ดูแลเด็กมีการเชื่อมโยงเรื่องราว และประสบการณ์ที่ครูจะต้อง เกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อ งของการท� ำ งานเป็ น กลุ ่ ม การแบ่ ง งาน
เจอในชีวติ ประจ�ำวัน หรือในอนาคตของการท�ำงานในสายวิชาชีพครู การมอบหมายงาน หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การแสดงความรู ้ สึ ก ที่ มี ต ่ อ
ทีจ่ ะต้องมีการท�ำงานเป็นระบบหรือเป็นกลุม่ และจะต้องใช้ทกั ษะใน บุ ค คลอื่ น ภายในกลุ ่ ม ในแง่ บ วกและลบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การคิดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงทักษะในการคิดแก้ปัญหา มนสภรณ์ วิฑูรเมธา (2544) ที่ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วยวิธี
การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมด้วย รวมทั้ง การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดให้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้นนั้นยังเป็นกิจกรรมที่สามารถ เกิดขึ้นนั้น เป็นการเรียนรู้แบบที่มีผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�ำวันได้ทั้งหมด รวมทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วย
ทุกกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยจะเลือกกิจกรรมที่ให้ครูผู้ดูแลเด็กได้แสดงออก กัน โดยเป็นการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ การเรียน
และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง รูเ้ กิดขึน้ ทีผ่ เู้ รียนด้วยตนเองเป็นส�ำคัญ มีการใช้ทกั ษะทีบ่ รู ณาการใน
ซึ่ ง จะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบในการสอนทั ก ษะการคิ ด ใน รูปแบบต่างๆ ทั้งทักษะการคิดและการปฏิบัติ หรือการท�ำกิจกรรม
หลายๆ ด้านร่วมด้วย ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2548) ได้กล่าวถึง ร่วมกันเข้ามา ซึ่งเชื่อว่าการที่ผู้เรียนจะแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้ต้อง
จุดประสงค์ส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด อาศัยความรู้เกี่ยวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา และ
โดยน�ำการคิดแบบเน้นปัญหาเป็นฐานเข้ามาในการจัดการเรียนรู้ เป็นการเรียนทีผ่ เู้ รียนจะประเมินผลสัมฤทธิไ์ ด้ดว้ ยตนเอง เนือ่ งจาก
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางความคิด คือ สมาชิกในกลุ่มได้ ในขั้นตอนของการเรียน ผู้เรียนจะต้องค้นความรู้หรือทักษะการคิด
ค้นพบองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ด้วยตนเอง ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่ ในรูปแบบต่างๆที่จะน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้นๆ
เกิดขึ้นโดยใช้ความรู้ที่ตนมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เพิ่มพูนความรู้
และปรับปรุงความรูข้ องตนเองให้สามารถน�ำไปใช้เมือ่ ประสบปัญหา
ใหม่ได้ และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับ ข้อเสนอแนะ
วัชรา เล่าเรียนดี (2547) ที่ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดในเรือ่ งของกิจกรรมต่างๆ
ปัญหาเป็นหลักและผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้นั้น คือ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ท�ำขึน้ นัน้ เป็นในเรือ่ งของตัวกิจกรรมทีม่ คี วามสอดคล้อง
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนา กับสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะศึกษาในเรือ่ งของทักษะการคิดของผูด้ แู ลเด็ก
ความสามารถในการแสวงหาข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม พั ฒ นาทั ก ษะ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นการน�ำกิจกรรมไปใช้จึงควรมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำ  พัฒนา การปรับเปลีย่ นให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของผูท้ จี่ ะน�ำไปพัฒนา
ที่ต่างกันออกไป
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มณสภรณ์ วิฑูรเมธา. (2544). การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem-based learning/PBL). วารสาร
1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพทักษะในด้านอื่นๆ นอกเหนือ
รังสิตสารสนเทศ. 7(1): 57-69.
จากการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ า นทั ก ษะการคิ ด ในผู ้ ดู แ ลเด็ ก
เนือ่ งจากครูผดู้ แู ลเด็กมีบทบาทส�ำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาและส่งเสริม คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , ส� ำ นั ก งาน. (2553).
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
ให้เด็กมีศักยภาพและเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553. กรุ ง เทพฯ:
2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง และมีความ
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การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
The Development of Internet Addiction Behavior Soale for Students
In Matthayomsuksa 1-3 under The Secondary Educational
Service Area Office 18
มนัญญา หาญอาสา,  ไพรัตน์ วงษ์นาม,  ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์,
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 และศึกษาผลการใช้แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ�ำนวน 1,125 คน จากโรงเรียน
50 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ชุด ได้แก่
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1 ฉบับ 53 ข้อ
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้แบบวัด ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�ำนวน 53 ข้อ
2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับได้ นัน่ คือ มีความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญมีคา่ ดัชนีสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง .80 - 1.00  อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง .34 - .72 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .92 ความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างมีดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
2
ยืนยันพบว่าดัชนีการวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .90  ค่าไคสแควร์ (x ) มีค่าเท่ากับ 2841.03 ระดับองศาอิสระ (df) มีค่า
เท่ากับ 975 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (x2/df) มีค่าเท่ากับ 2.91 ค่ารากก�ำลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ .045 และระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.00000
3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) ของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อน�ำมาเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ระบุไว้ พบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง
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The purposes of this research were to develope an internet addiction behavior scale for students in
Matthayomsuksa 1-3 under the Secondary Educational Service Area Office 18, to determine the quality of the
developed internet addiction behavior scale, and to develop norm of the internet addiction behavior scale for
the students in Matthayomsuksa 1-3. The research subjects were 1,125 Matthayomsuksa 1-3  students studying
in the schools under the Office of Secondary Educational Service Area Office 18 in the academic year 2013 from
50 schools through multi-stage random sampling. The instrument used for data collection in this study was the
internet addiction behavior scale
The results of the study were as follows:
1. The internet addiction behavior scale consisted of 53 items of six rating scales
2. The developed internet addiction behavior scale for students in matthayomsuksa 1-3 in the Secondary
Educational Service Area Office 18 met the acceptable quality criteria; the content validity of the test determined
by the experts showed the index objective of congruence (IOC) of .80 - 1.00, the power of discrimination of .34 - .72
and the test reliability of .92. Its construct validity index of congruence between the reach model and the empirical
data through confirmatory factor analysis (CFA) indicated its goodness of fit index (GFI) of .90, the Chi-Square test
(x2) of 2841.03, the degree of freedom (df) of 975, x2/df of 2.914, the square root mean error of approximation
(RMSEA) of .045, and the statistical significance (p-value) of 0.00000.
3. The norms of the development of internet addiction behavior scale for students in matthayomsuksa
1-3 in the Secondary Educational Service Area Office 18, as compared with the established norms, were mostly
found at a medium level.
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ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยาย
กว้างของการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ท�ำให้มีโอกาสรับข้อมูล ความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มากขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูบุตรในอนาคต ซึ่งการได้รับข้อมูลที่หลากหลาย
มีขอ้ ดี คือสมาชิกครอบครัวสามารถพัฒนาตนเองให้มคี วามรูก้ า้ วไกล
และในปัจจุบนั นีอ้ นิ เตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถชี วี ติ ของคนใน
ประเทศไทย ซึ่งนับวันจ�ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
อินเตอร์เน็ตกลายเป็นสือ่ ทางเทคโนโลยีสอื่ ใหม่ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถติดต่อ
สื่อสารกันได้ทั่วโลก และอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทางแห่งใหม่
ที่สังคมโลกให้ความนิยมในการใช้บริการการใช้อินเตอร์เน็ตใน
ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น
ความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ท�ำให้ระบบ
การสื่อสารสามารถท�ำได้โดยสะดวกไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก
ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลรวมทั้งการสืบค้น
ข้อมูลจากบริการจ่าวสารทางหน้าเอกสารอินเตอร์เน็ต (World
Wide Web) ท�ำให้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งรวมทั้ง
เด็กๆ และเยาวชนด้วย ท�ำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอายุน้อยเหล่านี้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่
มักจะสนับสนุนให้ลูกหลานได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุยังน้อย
โปรแกรมที่ใช้งานส่วนใหญ่ก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย แม้แต่
เด็กเล็กๆ ก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ แต่หากจะเอาใจใส่และ
ส�ำรวจว่า ผู้ใช้อายุน้อยเหล่านี้นิยมใช้โปรแกรมใดในอินเตอร์เน็ต
มากทีส่ ดุ ก็คงจะหนีไม่พน้ โปรแกรมยอดนิยมในการสนทนา (Chat)
ซึง่ ในปัจจุบนั อินเตอร์เน็ตบริการข้อมูลออนไลน์และเครือข่ายข้อมูล
ขององค์กรเอกชนต่างๆ  แม้วา่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารจะดึงรัง้
โลกกว้างให้กลายเป็นชุมชนที่แคบลงได้ ซึ่งน่าจะก่อปัญหาท้าทาง
ให้ต้องคิดแก้ไข (นภดล เวชสวัสดิ์, 2538)
การที่เด็กไทยมีโอกาสและเสรีภาพของการเข้าถึงข้อมูล
ข่ า วสาร ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ได้ ง ่ า ยขึ้ น แม้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ดี ใ นแง่
การเปิดโลกการเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป
ในต่างประเทศเด็กจ�ำนวนมากก็กลายเป็น “โรคติดเน็ต” (Internet
Addiction Disorder) ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับการติดการพนันทีถ่ อน
ตัวไม่ขึ้น หมกมุ่นอยู่กับอินเตอร์เน็ตไม่สามารถควบคุมตนเองได้
ใช้อินเตอร์เน็ตนานกว่าที่ตั้งใจไว้และหงุดหงิดเมื่อต้องใช้น้อยลง
หรือไม่ได้สัมผัส แต่ข้อมูลจากโครงการติดตามสถานการณ์เด็ก
และเยาวชน (Child Watch) จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยในปี 2546 แจ้งว่า จากการส�ำรวจวัยรุ่นระดับมัธยมปลาย
และอุดมศึกษา พบสถานการณ์เด็กไทยที่น่าเป็นห่วงเพราะเกิดจาก
การติดอินเตอร์เน็ต และในปัจจุบันเด็กวัยรุ่นในเขตอ�ำเภอเมือง
กว่าร้อยละ 50 นิยมใช้บริการร้าน Internet และร้อยละ 10
ที่เข้าร้าน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เล่นเกมและ
พูดคุยทางอินเทอร์เน็ต (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2546)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ตื่นตัวเกี่ยวกับ
ปัญหาการติดอินเตอร์เน็ตของเยาวชนไทย อาทิ เช่น รัฐสภา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒสิ ภา และคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาปัญหาสุขภาพของคนไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในกรรมาธิการสาธารณสุข จัดเสวนา “สุขภาวะของเด็กไทย :
การพัฒนาทางสติปญ
ั ญาเพือ่ ก้าวไปสูโ่ ลกแห่งการแข่งขัน” กล่าวว่า
จากผลส�ำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทย (ไอคิว) ในปี พ.ศ.2554
ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งส�ำรวจไอคิวเด็กไทยอายุ 6-15 ปี จาก
โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า นักเรียนหลายหมื่นคนไอคิวเฉลี่ยไม่ถึง
100 คะแนน ถือว่าเป็นไอคิวที่ต�่ำ  นอกจากนี้การวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ (อีคิว) ของเด็กไทยก็มีแนวโน้มที่ต่�ำลงเช่นกัน เช่น
เรื่องจริยธรรม การปรับตัวและการเข้าใจคนอื่น ปัจจุบันหลาย
ครอบครัวให้เด็กเล็กเล่นอินเตอร์เน็ต ถือว่าอันตรายอย่างมาก
จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ อาทิ ท�ำให้เด็กสมาธิสั้น เพราะ
อินเตอร์เน็ตมีการเปลีย่ นความสนใจอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การเรียนรูเ้ สีย
เพราะธรรมชาติของเด็กวัยนี้ ต้องเรียนรูผ้ า่ นของจริง ท�ำให้พฒ
ั นาการ
ด้านสังคมเสีย เพราะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ส่งผลให้สุขภาพเสีย
ทั้งเสียสายตา ภาวะอ้วน และเด็กจะก้าวร้าวรุนแรง
แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์
แต่มคี นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีน่ ำ� มาใช้ในทางทีผ่ ดิ จากการส�ำรวจเว็บไซต์
โป๊ที่เป็นเว็บไซต์พื้นฐานของประเทศไทย พบว่า จะน�ำไปสู่เว็บไซต์
โป๊ประมาณ 1,000 เว็บไซต์ที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไป
ดูภาพโป๊เปลือย การร่วมเพศและส่งภาพโป๊ของตัวเองและผู้อื่น
ในลักษณะแอบถ่ายให้ผู้ที่นิยมชมชอบเข้าไปดูได้ตลอดเวลารวมทั้ง
สามารถสั่งซื้อหนังแผ่นโป๊และอุปกรณ์เครื่องเล่นประกอบการมีเซ็กส์
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพูดคุยสุด ถูกน�ำมาเป็นเครื่องมือเชื้อเชิญ
หรือเพือ่ ขายบริการทางเพศหรือเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้ทงั้ สองฝ่าย
(อิทธิพล ปริติประสงค์, 2546)
เด็กและเยาวชนวันนี้ เป็นอนาคตของชาติ สิ่งที่เป็นปัญหา
และน่าเป็นห่วง คือ ได้มีการเตรียมตัวเพียงพอหรือยัง ทั้งเรื่องของ
ร่างกาย คุณภาพ สุขอนามัย ความรู้ และคุณธรรมในสังคม เด็กไทย
อายุ 12-14 ปี มักติดอินเทอร์เน็ต และมือถือ ครอบครัวมีแนวโน้ม
ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล�ำพังมากขึ้น เนื่องจากบิดา มารดา ต้องไปหา
งานท�ำ  (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2542) เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1996
เป็นครัง้ แรกทีส่ อื่ มวลชนเริม่ ประโคมข่าวโรคติดอินเทอร์เน็ตโดยเกิด
กลุม่ อาการทางจิตหลายอย่าง เนือ่ งมากจากใช้อนิ เตอร์เน็ตมากเกินไป
เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม โรคติดอินเตอร์เน็ตนั้น
ก็คล้ายๆ กับการติดสิ่งเสพติดต่างๆ ที่สร้างปัญหาให้เกิดกับอารมณ์
ร่างกาย สังคม หลายๆ หน่วยงานหรือแม้กระทั่งนักจิตวิทยาหลายๆ
ท่ า นได้ ท� ำ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยการน�ำ
แบบวัดมาวัดพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ และในปัจจุบันแบบวัด
พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตนั้นมีอยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะใน
แบบออนไลน์ที่สามารถเปิดเข้าไปลองทดสอบกันได้ตามเว็บไซต์
ต่างๆ ทั่วไป
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ก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แก่ จังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดระยอง
จ�ำนวนนักเรียน 44,224 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยม
ศึ ก ษาตอนต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556 สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ�ำนวน 1,125 คน จากโรงเรียน
50 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบวัดพฤติกรรมการติด
อินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นแบบประเมิน
ตัวเองชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ�ำนวน 53
โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ
1. สนทนาติดต่อสัมพันธ์ทั่วไป
2. ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์
3. ความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง หรือดาวน์โหลดข้อมูล
4. เล่นเกมออนไลน์
5. เรื่องเกี่ยวกับทางเพศ
6. ค้นหาความรู้และการศึกษาเล่าเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาถือได้วา่ เป็นวัยทีม่ คี วามเสีย่ งในการ
ติดอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัยที่มีความอยากรู้
อยากลองและมี ค วามสนใจในเทคโนโลยี ต ่ า งๆ โดยเฉพาะ
อินเตอร์เน็ต และยังไม่มีวิจารณญาณมากพอที่จะแบ่งเวลาใน
การใช้อินเตอร์เน็ตว่าควรจะใช้มากน้อยเพียงใด จากสภาพการณ์
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการสร้าง
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต เพือ่ น�ำไปวัดพฤติกรรมการติด
อินเตอร์เน็ตของเยาวชน โดยท�ำการวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งก�ำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า  เป็นก�ำลังที่ดี
และทรัพยากรอันทรงคุณค่า ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติสบื ต่อไป
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดำ� เนินการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
การติดอินเตอร์เน็ตส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มี
คุณภาพทีด่ แี ละมีความเชือ่ มัน่ เชือ่ ถือได้ ตลอดจนวัดระดับพฤติกรรม
การติดอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้น�ำผลที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการค้นหาเทคนิควิธที เี่ หมาะสมในการป้องกันและแก้ปญั หา
ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติ
โดยเฉพาะนักเรียนในชัน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ใช้อนิ เตอร์เน็ต
ได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย และ
เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตทีม่ อี ยูน่ นั้ จึงอาจจะมีความล้าหลัง
และไม่ทันสมัยหรืออาจจะมีข้อค�ำถามไม่ครอบคลุมพฤติกรรมในต่างๆ
ที่ต้องการวัดได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมการติด
อินเตอร์เน็ตส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขึ้นมา เพื่อใช้
ในการวัดระดับพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จะได้นำ� เครือ่ งมือดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน ด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีต่อไป

มห
าว

ิทยา

1. เพือ่ พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด
อินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความตรง (Validity)
2.2 ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
3. เพื่ อ สร้ า งเกณฑ์ ป กติ ข องแบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด
อินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน ดังนี้
ในการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น
9 ขั้น ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การติดอินเตอร์เน็ต
2. พั ฒ นากรอบแนวคิ ด และนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ
พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตจากทฤษฎีและงานวิจัย
3. ก� ำ หนดรู ป แบบของเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ วั ด โดยผู ้ วิ จั ย
ก� ำ หนดเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล คื อ แบบประเมิ น
พฤติกรรม
4. สร้างข้อค�ำถาม รายการที่จะวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ
เป็ น แบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาหลักแนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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8. น�ำเครื่องมือที่ปรับปรุงและคัดเลือกแล้วน�ำไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนนักเรียน 945 คน ที่ไม่ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเดิม น�ำผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพและจัดท�ำคู่มือการ
ทดสอบ ดังนี้
8.1 ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของ
แบบวัด โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor  Analysis)
8.2 วิ เ คราะห์ ต รวจสอบความเที่ ย ง (Reliability)
ของเครื่องมือทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(α - Coefficient)
8.3 สร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) เพื่อใช้กับเครื่องมือ
วัดที่สร้างขึ้น
9. จัดท�ำคูม่ อื ในการใช้เครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ และน�ำเครือ่ งมือ
ที่มีคุณภาพมาจัดท�ำเป็นต้นฉบับเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
จากการด�ำเนินการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการ
ติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สรุปได้
ดังภาพที่ 1

ชภัฏ

5. ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของเครื่ อ งมื อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และจิตวิทยา
พิจารณา
6. ปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำ  และน�ำ
เครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) ครั้งที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
90 คน เพื่อปรับปรุงในเรื่องของภาษา และก�ำหนดเวลาในการ
ทดสอบ
7. น�ำเครื่องมือที่ได้รับคืนมาและปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 กลับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 90 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดิม
วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination) โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับ
คะแนนรวมทั้งฉบับของแบบวัด (Item - total Correlation)
ตามวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Peason’s
Simple Item - total Correlation) เลือกข้อค�ำถามที่มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก ค่า r ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป คัดเลือกข้อค�ำถามที่มีคุณภาพเพื่อ
น�ำไปใช้เก็บข้อมูลจริง

ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต

ลัยร
า

สร้างแบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดด้านความตรงเชิงเนื้อหา

ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ิทยา

ทดลองครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความถูกต้องด้านภาษาและความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการทําแบบวัด จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 90 คน

ทดลองครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัด วิเคราะห์ความตรง อํานาจจําแนก
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 90 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มเดิม

มห
าว

ทดลองครั้งที่ 3 ตรวจสอบความตรงเชิง (โครงสร้างวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis)) และสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norm)
พร้อมคู่มือการใช้
ประเมินพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาพที่ 1 โรงเรี
ขั้นตอนการพั
ดพฤติ
นเตอร์
เน็ตเขต
สําหรั
ยนสังกัดส�ฒำนาแบบวั
นักงานเขตพื
้นทีก่กรรมการติ
ารศึกษามัดธอิยมศึ
กษา
18บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

การเก็บรวบรวมข้อมูล
มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
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2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกใช้สตู รของเพียร์สนั (Pearson’s
Product - moment Correlation Coefficient)
2.2 ค่าความเชื่อมั่น
2.3 ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL
3. สร้ า งเกณฑ์ ป กติ ข องแบบทดสอบด้ ว ยวิ ธี ก ารแปลง
คะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์

รำไ

1. ผลการสร้ า งแบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้แบบวัดชนิดมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�ำนวน 53 ข้อ
2. ผลการหาคุ ณ ภาพของแบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด
อินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับได้ นั่นคือ มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมี
ค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .80 - 1.00  อ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง .34 - .72 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ .92 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ดัชนีการวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .90 ค่าไคสแควร์ (x2) มีค่า
เท่ากับ 2841.03 ระดับองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 975 ค่า
ไคสแควร์สัมพัทธ์ (x2/df) มีค่าเท่ากับ 2.91 ค่ารากก�ำลังสอง
เฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ
0.045 และระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.00000
ตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน สรุปได้ว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 2
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จ�ำนวน 1,125 คน โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ ปีการศึกษา
2556
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content  Validity)
ของแบบวั ด โดยน� ำ แบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต ให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินข้อความ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
ค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป จึงจะถือว่า
ข้อค�ำถามนั้นผ่านเกณฑ์ก�ำหนด โดยใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2538)
2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Constuct Validity)
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล LISREL
3. ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต
โดยใช้ สู ต รของเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product - moment
Correlation Coefficient) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2547)
4. ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5. การสร้างเกณฑ์ปกติวสิ ยั (Norms) ของแบบวัดพฤติกรรม
การติดอินเตอร์เน็ตส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
วิธีแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานเปอร์เซ็นไทล์โดยใช้
สู ต รการแปลงดั ง นี้ (ต่ า ย   เซี่ ย งฉี , 2526) น� ำ คะแนนที ป กติ
(Normalized T – Score) และแบ่งค่าพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ชวาล แพรัตกุล, 2520)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean)
ส่วนมัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) คะแนนสูงสุด (Maximum) และคะแนนต�่ำสุด (Minimum)
โดยใช้โปรแกรม SPSS

มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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Chi-Square
= 2841.03, df = 975,
P=value
= 0.00000, RMSEA
= 0.045
Chi-Square=2841.03,
df=975,
P=value=0.00000,
RMSEA=0.045
ภาพที่ 2 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียน
ยมศึกษาตอนต้
ยนในสังยืกันดยัส�นำนัแบบวั
กงานเขตพื
่การศึกษามั
ภาพทีชั้น่ 2มัธโมเดลวิ
เคราะห์อนงค์โรงเรี
ประกอบเชิ
ดพฤติ้นกทีรรมการติ
ดอิธนยมศึ
เตอร์กเษา
น็ต เขต
สําหรั18บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) ของแบบวัด มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ น�ำไปทดลองใช้และ
พฤติกรรมการติดอินเตอร์
น็ต ส�ำหรัางเกณฑ์
บนักเรีปยนชั
ยมศึกษา ของแบบวั
ปรับปรุดงพฤติ
จนได้กแรรมการติ
บบวัดที่คดุณอินภาพจ�
3. เผลการสร้
กติว้นิสมััยธ(Norms)
เตอร์ำเน็นวน
ต สํา53
หรับข้นัอกเรีโดยได้
ยนชัห้นาค่าดัชนี
ตอนต้น โรงเรีมัยธนในสั
ดส�ำนักงานเขตพื
ที่การศึ
ยมศึกษา ้นที่กความสอดคล้
อง (IOC)
่าระหว่
- 1.00
อค�ำยถามใด
ยมศึกงกัษาตอนต้
น โรงเรีย้นนในสั
งกัดกสํษามั
านักธงานเขตพื
ารศึกษามัธยมศึ
กษาเขตมีค18
ที่ผู้วาิจงัย.80
สร้างขึ
้น เมื่อและข้
นํามาเที
บ
ว้ พบว่ยบกั
าส่วบนใหญ่
่ในระดั
บปานกลาง
เขต 18 ที่ผู้วกัิจบัยเกณฑ์
สร้างขึป้นกติเมืที่รอะบุ
น�ำไมาเที
เกณฑ์อปยูกติ
ที่ระบุ
ไว้ ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องก็ได้ท�ำตาม
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ จึงท�ำให้ได้แบบวัดมี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. คุ ณ ภาพของแบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต
1. ผลการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สรุปและอภิสํปารายผลการวิ
จัย
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
1. ผลการพั
นาแบบวันดโรงเรี
พฤติกยรรมการติ
เน็ต ้นที่กเขตพื
ที่การศึ
กษามั
ษาตามแนวคิ
เขต 18 ดโดยน�
ำไปทดลองกั
มัธยมศึฒกษาตอนต้
นในสังกัดสํดาอินันกเตอร์
งานเขตพื
ารศึก้นษามั
ธยมศึ
กษาธยมศึ
เขต ก18
เกี่ยวกั
บการติด บกลุ่ม
ส�ำหรับนักเรียอินชันเตอร์
้นมัธยมศึ
กษาตอนต้
น ่ โรงเรี
งกัดส�ำนัS.กงาน
าง 3 ดกลุแบบประเมิ
่ม เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพด้
านค่วานประมาณค่
อ�ำนาจจ�ำแนกและ
เน็ตของ
คิมเบอรี
เอส ยัยงนในสั
(Kimberly
Young)ตัวเป็อย่นแบบวั
นตัวเองชนิ
ดมาตรส่
า
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ(Rating
ก ษามั ธScale)
ยมศึ ก ษา
เขต
18
ผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
พั
ฒ
นาแบบวั
ด
ความเหมาะสมของภาษาของแบบวั
ด
พบว่
า
แบบวั
ด
พฤติ
5 ระดับ นําไปทดลองใช้และปรับปรุงจนได้แบบวัดที่คุณภาพจํานวน 53 ข้อ โดยได้หาค่าดัชนีความ กรรม
พฤติกรรมการติสอดคล้
ดอินเตอร์
น็ต ส�ำมีหรั
นักเรีายงนชั.80
น้ มั–ธยมศึ
การติด่ผอิู้เชีน่ยเตอร์
เน็ต ส�ให้ำหรั
บนักเรีายเพืนชั่อน้ แก้มัธไขข้
ยมศึอบกพร่
กษาตอนต้
อง เ(IOC)
ค่าบระหว่
1.00กษาตอนต้
และข้อนคําถามใดที
วชาญได้
คําแนะนํ
องก็ไนด้ทโรงเรี
ํา ยน
โรงเรียนในสังกัตามคํ
ดส�ำนัาแนะนํ
กงานเขตพื
กษามัาธงเป็
ยมศึนกระบบ
ษา เขต
งกัดดมีส�ำคนัวามเที
กงานเขตพื
น้ ทีก่งเนื
ารศึ้อหาเป็
กษามันธไปตามเกณฑ์
ยมศึกษา เขตท18
ส่ ร้างขึน้
าของผู้นที้เชี่ก่ยารศึ
วชาญอย่
จึงทํ18
าให้ได้ในสั
แบบวั
่ยงตรงเชิ
ี่กําทีหนดไว้
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการติดอินเตอร์เน็ตของ คิมเบอรี่ เอส ยัง มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .34 – .72  อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ
(Kimberly S. Young) เป็ น แบบวั ด แบบประเมิ น ตั ว เองชนิ ด อ�ำนาจจ�ำแนกมีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป เพื่อวิเคราะห์คุณภาพด้าน
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เพื่อสามารถน�ำคะแนนมาเปรียบเทียบกันได้ว่า คะแนนของบุคคล
อยู่ในต�ำแหน่งใดของกลุ่ม และสามารถอ้างอิงไปถึงเกณฑ์ปกติ
เดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ส� ำ หรั บ แบบทดสอบที่ แ ตกต่ า งกั น
ต้องเปรียบเทียบคะแนนทีแ่ ต่ละคนท�ำได้กบั ผลของกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนๆกัน จึงจะแปลความหมายออกมาได้ ดังนั้นในการสร้าง
เกณฑ์ ป กติ ใ นงานวิ จั ย นี้ คื อ การสร้ า งเกณฑ์ ใ นระดั บ เขตพื้ น ที่
ซึ่งหมายถึง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 การแปล
ความหมายจึงเปรียบเทียบกันในกลุ่มตนเองเท่านั้น และจากการ
สร้างเกณฑ์ปกติพบว่า พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544) ที่พบว่ากลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ที่มีอายุระหว่าง กลุ่มอายุ 10-19 ปี มีการใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ
21.4 ซึ่ ง เป็ น ล� ำ ดั บ รองจากกลุ ่ ม อายุ ร ะหว่ า ง 20-29 ปี และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ น�้ำทิพย์ ส�ำเภาประเสริฐ (2543)
ที่ พ บว่ า ผู ้ ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในระยะเริ่ ม ต้ น มี ค วามถี่ ใ นการใช้
อินเตอร์เน็ตในระดับปานกลาง ได้แก่ 2-3 วันต่อสัปดาห์ และ
มี ร ะยะเวลาในการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่
2 ชั่วโมงต่อครั้ง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจาก ความพร้อม
(Readiness) หรือระดับวุฒิภาวะซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�ำกิจกรรม
นั้ น ๆ (Cronbach, 1963) และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และสามารถ สีจ�ำปี (2544) ที่ว่า ผู้ที่ต้องการใช้
อินเตอร์เน็ตนานๆ เพื่อหลบเลี่ยงปัญหา หรืออารมณ์เบื่อหน่าย
และมักจะหงุดหงิด ไม่สบายใจเมื่อต้องการหยุดใช้ จะเห็นได้ว่า
ได้รับผลกระทบทางอารมณ์อย่างมากเมื่อไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต
ท�ำให้พวกเขาต้องการใช้เพือ่ ทีจ่ ะปลดปล่อย ระบายความรูส้ กึ เหล่านี้
ออกไป ท�ำให้ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสม�่ำเสมอ
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ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบวัด โดยใช้สมั ประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า
มีค่าเท่ากับ .96 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูง ทั้งนี้เพราะการสร้างแบบวัด
มีการท�ำตามขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order
Comfirmatory Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8.72
และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย
พบว่า ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
มีค่าเท่ากับ .90 ค่าไคสแควร์ (Chi-Square ) มีค่าเท่ากับ 2841.03
ค่าระดับองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 975 ค่ารากก�ำลังสองเฉลี่ย
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square Error
of Approximation) ที่ค�ำนวณได้เท่ากับ .045 ค่าไคสแควร์
สัมพัทธ์ มีค่าเท่ากับ 2.91 แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จากข้อค�ำถามทั้งหมด
54 ข้อ เมื่อผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
แล้วนั้น ได้เหลือข้อค�ำถาม 53 ข้อ โดยตัดออกไป 1 ข้อ แสดงว่า
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวทางของ Schermelleh-Engel, Moosbrugger, &
Müller ที่ได้เสนอเกี่ยวกับค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันว่า ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์มีค่า
2
เท่ากับ 2 < x /df ≤ 3
3. การสร้างเกณฑ์ปกติวสิ ยั ของพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 เพือ่ สร้างเกณฑ์ปกติวสิ ยั (Norms) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ส่วนการแปลผลคะแนนเนื่องจากการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบวัด
โดยการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalilzed
T-Score) พบว่ามีคะแนนต�่ำกว่า 35 มีจ�ำนวน 48 คน ระหว่าง
35-45 คะแนน จ�ำนวน 290 คน ระหว่าง 46-55 คะแนน จ�ำนวน
377 คน ระหว่าง 56-65 คะแนน จ�ำนวน 166 คน และมากกว่า
65 คะแนน มีจ�ำนวน 64 คน และน�ำคะแนนมาตรฐานทีปกติมา
สร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) โดยอาศัยสมการพยากรณ์ โดยมี
ช่วงคะแนนดิบตั้งแต่ 4-195 คะแนน คะแนนมาตรฐานทีปกติ
ตั้งแต่ 26-76 คะแนน จะเห็นว่าคะแนนมีลักษณะการแจกแจงที่
เหมาะสมในการสร้างเกณฑ์ปกติ ซึ่งเมื่อสร้างเกณฑ์ปกติแล้วพบว่า
มีช่วงเกณฑ์ปกติวิสัยตั้งแต่ T30-T89 สอดคล้องกับ อนันต์ ศรีโสภา
(2520) และลัดดา อะยะวงศ์ (2529) ที่กล่าวถึงความจ�ำเป็นของ
การสร้างเกณฑ์ปกติโดยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. แบบวั ด พฤติ ก รรมการติ ด อิ น เตอร์ เ น็ ต ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบวัดที่มีคุณภาพ
ในระดับดี หน่วยงานทางการศึกษา เช่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา หรือโรงเรียน ควรน�ำไปใช้เพือ่ ประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื่ อ การวางแผนพฤติ ก รรมที่
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
2. การแปลผลคะแนนนั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาเกณฑ์ปกติใน
ระดับเขตพืน้ ที่ ดังนัน้ การใช้จงึ เหมาะสมกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ดั ง นั้ น ในการน� ำ ไปใช้ ใ นระดั บ ชั้ น อื่ น หรื อ ท้ อ งถิ่ น อื่ น
มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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ต้องน�ำไปหาคุณภาพใหม่ก่อนที่จะน�ำไปใช้ และควรมีการปรับ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2544). รายงานการส�ำรวจกลุ่มผู้ใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับระดับชั้น และหาเกณฑ์ปกติวิสัยส�ำหรับ
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานพัฒนา
แปลผลคะแนนกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ
   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ. (2546). โครงการติดตามสถานการณ์
ในการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยของแบบวัดพฤติกรรมการติด
เด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
การวิจัย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใช้วิธีน�ำคะแนน อนันต์ ศรีโสภา. (2524). การวัดและประเมินผลทางการศึกษา.
ดิบมาเทียบเป็นคะแนนทีปกติ แล้วแบ่งการแปลความหมายเป็น
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
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การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก
และการประเมินอภิมาน
The Evalvation of Pattaya Project to Create a Standard Test
to Measure The Ability of Higher Thinking by Integrated
Evaluation Model of Kirkpatrick and Meta Evaluation Approach
ค�ำปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรูค้ วามสามารถในการคิดขัน้ สูงของนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเมืองพัทยา โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) การเรียนรู้ (Learning Evaluation) พฤติกรรม (Behavior Evaluation) ผลลัพธ์ที่เกิด
ต่อองค์กร (Result Evaluation) โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน กลุ่มตัวอย่างบุคลากร
ที่เข้าอบรมในโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของเมืองพัทยา จ�ำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยปรากฏว่าด้านปฏิกิริยาตอบสนองผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม
เหมาะสมเพียงพอ พร้อมทั้งมีความคิดเห็นว่า ควรปรับระยะเวลาในการอบรมให้กระชับ ด้านการเรียนรู้ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ในความรู้ ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบมากยิ่งขึ้นเพราะในเนื้อหามีการน�ำสาระแกนกลางมาใช้ออกข้อสอบในแต่ละตัวชี้วัดด้วย
ด้านพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงาน และมีความ
เป็นไปได้ว่า ข้อสอบที่สร้างมีคุณภาพและสามารถวัดผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐาน และสุดท้ายด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ผู้เข้าอบรม
มีความพึงพอใจในการปฏิรูประบบการท�ำงานเพื่อน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและประโยชน์ที่ได้ ได้รับความรู้ เทคนิค และขั้นตอน
การออกข้อสอบ  ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
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The objective of this research was to evaluate the project of  creating a standard test to measure the ability
if higher  thinking in Pattaya schools by integrated  evaluation model of Kirkpatrick and Meta evaluation approach.
The research studied the area of the reaction evaluation, learning evaluation , behavior evaluation and the result
evaluation by using the integration model of Kirkpatrick and Meta evaluation approach.
The population of this research was 114 trainees in Pattaya project to create a standard test of measure
the ability of higher thinking. The research instrument was a project evaluation form and the data analysis were
percentage, the average, standard Deviation, t-test, One way ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient.
The result of the research inthe reaction evaluation, the trainees were satisfied  the facilities in the training
and they wanted the training period was not too extensively, whereas the result of the research in learning
evaluation, the trainees was satisfied. They could gain more knowledge and more understanding about the method
of creating the test by basing on the basic education core curriculum. The result of the research in the behavior
evaluation, the trainees applied their knowledge from the training into schooling and it was possible that the
standard tests could measure the students’ ability to the state standard. Finally, the result of the research in the result
evaluation, the trainees were satisfied and they believed that the knowledge, the techniques or the process of
creating the test were very advantage and they were functional.
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การประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ การประเมิน
การจัดการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน เพือ่ ช่วย อภิมาน (Meta evaluation) เป็นวิธกี ารประเมินงานประเมินทีแ่ พร่
ก�ำหนดคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์หลังจาก หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ส�ำหรับในประเทศไทยนั้นยัง
ได้รับการเรียนการสอน ช่วยให้ทิศทางของการจัดประสบการณ์ เป็นที่รู้จักไม่มากนักจะรู้จักกันในวงจ�ำกัดเพียงเฉพาะกลุ่มอาจารย์
การเรี ย นรู ้ ห รื อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม การวั ด และนักวิชาการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเท่านั้น
และประเมินผลเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินผลการเรียนรู้ และเริ่มน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานประเมิน
ของผู้เรียนว่าบรรลุผลส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือไม่ ทางการศึกษา (เนติ  เฉลยวาเรศ, 2556 : 1)
เมื่ อ พิ จ ารณารู ป แบบการประเมิ น ทั้ ง สองรู ป แบบพบว่ า
มากน้อยเพียงไร รวมทั้งช่วยให้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน (ขวัญนภา อุณหกานต์, มีส่วนที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน จึงน�ำมาบูรณา-การร่วมกัน
เพื่อใช้ในการประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้
2553 : 1)
ในปัจจุบันการประเมินและติดตามผลโครงการ เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ความสามารถในการคิดขั้นสูง ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การประเมิน
ในขั้นตอนหนึ่งของการด�ำเนินโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจร่วมกับความเหมาะสมของโครงการ
เพือ่ น�ำมาใช้ในการตัดสินโครงการ น�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา การวางแผน การประเมินด้านการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติร่วมกับความถูกต้อง
ด�ำเนินการ การขยายผล และการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงโครงการ ของเนื้อหาในการอบรม การประเมินด้านพฤติกรรมการน�ำความรู้
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น และติ ด ตามผลโครงการยั ง สะท้ อ นถึ ง ที่ได้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับความเป็นไปได้หลังจากอบรมเสร็จแล้ว  
ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของแผนงานหรื อ นโยบายการบริ ห ารด้ ว ย และการประเมินด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการร่วมกับ
โดยให้ข้อมูลว่า การด�ำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการอบรม
จากความส�ำคัญดังกล่าวจะเห็นว่า ทักษะการสร้างข้อสอบ
เพียงใด คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ มีจุดแข็ง จุดอ่อน
ผลส�ำเร็จ ผลกระทบต่อโครงการเป็นอย่างไร การประเมินและ ของครู เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะมี ส ่ ว นช่ ว ยในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ติดตามผลโครงการจะต้องมีการด�ำเนินกันอย่างเป็นระบบและ ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย น ทั้ ง การทดสอบในระดั บ ชั้ น เรี ย น
การทดสอบในระดับท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการทดสอบทางการ
มีความเป็นปรนัย (จุฑารัตน์  ทนันไชย, 2552 : 1)
แบบจ�ำลองการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมของ ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้
เคิร์กแพตทริก เป็นอีกหนึ่งแบบจ�ำลองที่นิยมใช้ในการประเมินและ ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระเมิ น โครงการสร้ า งข้ อ สอบมาตรฐานวั ด ความรู ้
ติดตามผลโครงการฝึกอบรมโดยทั่วไป โดยมีการวัดผลในระหว่าง ความสามารถ ในการคิดขัน้ สูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
และสิ้นสุดการฝึกอบรมและมีการติดตามผลต่อเนื่องในเรื่องของ โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริกและการประเมิน
การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง การเรี ย นรู ้ แ ละพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ อภิ ม าน เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น มาใช้ ป รั บ ปรุ ง
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยจะประเมินเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร การวางแผนพัฒนา ปรับปรุงโครงการ และการด�ำเนินงานของการ
หรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม และวิทยากรให้ทราบถึง จัดท�ำแบบทดสอบของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา อันจะเป็นประโยชน์
ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และเป็ น การประเมิ น เพื่ อ ช่ ว ย
ให้โครงการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การวางแผนด� ำ เนิ น งานโครงการใน
โครงการในแต่ละครั้ง แนวคิดของเคิร์กแพตทริกมีการประเมิน ปีการศึกษาต่อไป
4 ขั้นตอน โดยก�ำหนดเป็น Levels of Training Evaluation ดังนี้
ขั้นปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ขั้นการเรียนรู้
(Learning Evaluation) ขัน้ พฤติกรรม (Behavior Evaluation) และ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขั้นผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) โดยรูปแบบนี้เชื่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น โครงการ
ว่าการฝึกอบรมจะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในบุคคลและหน่วยงาน สร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง
รูปแบบนีม้ จี ดุ เด่นคือ โดยทัว่ ไปคนนิยมใช้เป็นรูปแบบในการประเมิน ของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยบูรณาการรูปแบบการประเมิน
และติ ด ตามผลโครงการฝึ ก อบรมเนื่ อ งจากรู ป แบบจะเน้ น วั ด ของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมานใน  4  ด้าน  ดังนี้
ในขั้นตอนสุดท้าย จึงเป็นกระบวนการที่ง่ายและสะดวกต่อการ
1. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ตามรูป
ประเมินผล และแบบจ�ำลองนี้จะเป็นการประเมินที่มุ่งสัมฤทธิ์ผล แบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน
ของการฝึกอบรมในหลายๆ เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
2. การเรียนรู้ (Learning Evaluation) ตามรูปแบบ
ขั้นบันได (Donald L. Kirkpatrick, 1975)
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน

ค�ำปั่น ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ จิระโร, สมศักดิ์ ลิลา
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1. เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น มาใช้ ป รั บ ปรุ ง
การวางแผนพัฒนา ปรับปรุงโครงการ และการด�ำเนินงานของ
การจัดท�ำแบบทดสอบของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา  
2. ท�ำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะโครงการ อันจะน�ำไปสู่
การบริหารจัดการโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้
ความสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และ
พัฒนาวางแผนด�ำเนินงานโครงการในปีการศึกษาต่อไป

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้บรู ณาการรูปแบบการประประเมิน
ของเคิ ร ์ ก แพตทริ ก ที่ เ น้ น การประเมิ น หลั ง โครงการ 4 ระดั บ
คือ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)
การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) การประเมิน
พฤติกรรม (Behavior Evaluation) และการประเมินผลลัพธ์
ที่เกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) กับการประเมินอภิมาน
ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 มิติ คือ อรรถประโยชน์ (utility) ความเป็นไปได้
(feasibility) ความเหมาะสม (propriety) และความถูกต้อง
(accuracy)

พพ
รรณ
ี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

4

รำไ

3. พฤติกรรม (Behavior Evaluation) ตามรูปแบบ
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน
4. ผลลัพธ์ทเี่ กิดต่อองค์กร (Result Evaluation) ตามรูปแบบ
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน

โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถใสการคิดขั้นสูง

ชภัฏ

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบเคิร์ก แพตทริก
การประเมินการเรียนรู้

การประเมินพฤติกรรม

การประเมินผลลัพธ์

1. สถานที่
2. วิทยากร
3. เอกสาร
4. สิ่งอำ�นวยความสะดวก
5. โสตทัศนูปกรณ์

1. ด้านความรู้
2. ด้านความคิด
3. ด้านทักษะ/การปฏิบัติ
4. ทัศนคติ/ค่านิยม

1. การนำ�ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
2. การพัฒนาความรู้
เพิ่มเติม
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
4. การนำ�ความรู้ ไ ปเผย
แพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ร่วมงาน

1. การลดลงของปัจจัย
เสี่ยง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน
3. การยอมรับขององค์กร

ความเป็นไปได้

อรรถประโยชน์

ลัยร
า

การประเมินปฏิกิริยา

ความถูกต้อง

ิทยา

ความเหมาะสม

การประเมินอภิมาน

มห
าว

จากภาพสามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ขอบเขตของการวิจัย
จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้
ได้ประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถ
ขอบเขตด้
านเนื้อหา นอภิมาน ซึ่งมีอยู่
ความสามารถในการคิดขั้นสูง โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิ1.ร์กแพตทริ
กและการประเมิ
ในการคิ4ดด้ขัาน้ นสูงได้โดยบู
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ร
ก
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แพตทริ
ก
การประเมินโครงการสร้
แก่ การประเมินด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจร่วมกับความเหมาะสมของโครงการ
การประเมิางข้
นด้อาสอบมาตรฐานวั
นการเรียนรู้ ดความรู้
และการประเมิ
น
อภิ
ม
าน  
ซึ
่
ง
มี
อ
ยู
่
4
ด้
า
น
ได้
แ
ก่
การประเมิ
น
ความสามารถในการคิ
ดขัน้ สูงของเมื
องพั้ทที่ไยาโดยบู
ทักษะการปฏิบัติร่วมกับความถูกต้องของเนื้อหาในการอบรม การประเมิ
นด้านพฤติกรรมการนํ
าความรู
ด้ไปปฏิบรณาการรู
ัติจริง ปแบบ
ด้านปฏิร่วกมกั
ิริยบาความพึ
ง
พอใจร่
ว
มกั
บ
ความเหมาะสมของโครงการ  
ร์กแพตทริ
กและการประเมิ
อภิมาน
ความเป็นไปได้หลังจากอบรมเสร็จแล้ว และการประเมินการประเมิ
ด้านผลลัพนธ์ของเคิ
ที่พึงประสงค์
ของโครงการร่
วมกับนประโยชน์
การประเมิ
นด้านการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติร่วมกับความถูกต้อง
1.1 รูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริก (Donald L.
ในการอบรม
ของเนื้อหาในการอบรม การประเมินด้านพฤติกรรมการน�ำความรู้ Kirkpatrick, 1975)  4 ระดับ ดังนี้
ที่ได้ไปปฏิ
บัติจริงร่วมกับความเป็
ขอบเขตของการวิ
จัย นไปได้หลังจากอบรมเสร็จแล้ว  
1.1.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ ส น อ ง
และการประเมินด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการร่วมกับ (Reaction Evaluation) เพือ่ ให้ทราบว่าผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประโยชน์ในการอบรม
ต่อโครงการหรือไม่  มากน้อยเพียงใด
การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ ความสามารถในการคิดขั้นสูงของเมืองพัทยาโดย
บูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน
รูปเทพ
แบบการประเมิ
ค�ำปั่น ศรีมหาไชย,1.1พงศ์
จิระโร, สมศันของเคิ
กดิ์ ลิลร์กา แพตทริก (Donald L. Kirkpatrick, 1975) 4 ระดับ ดังนี้
1.1.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในครัง้ นีเ้ ป็นบุคลากรครูในสังกัดส�ำนักการศึกษาเมือง
พัทยาทั้ง 11 โรงเรียน จ�ำนวน  609  คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive หรือ
Judgmental Sampling) คือ เลือกจากผู้เข้าอบรมในโครงการ
สร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง
ของเมืองพัทยา จ�ำนวน 114 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
จ�ำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่โครงการจ�ำนวน 3 คน
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา (รับผิดชอบ
งานวิ ช าการ) จ� ำ นวน 10 คน ผู ้ แทนครู วั ด ผลทุ ก สถานศึกษา
จ�ำนวน 11 คน ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
จ�ำนวน 89 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ
ในครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) ใช้วดั ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ชุดของค�ำถามที่ผู้ศึกษาได้จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีทั้ง
ข้อค�ำถามที่เป็นปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งแนวของค�ำถามที่ใช้
ในแบบประเมินจะเป็นไปตามรูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริก
และการประเมินอภิมาน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน  ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ  ดา้ นการเรียนรูท้ กั ษะการปฏิบตั ิ ด้านพฤติกรรม
การน�ำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง และด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของโครงการซึ่งบูรณาการตามรูปแบบการประเมินอภิมาน (4 มิติ)
โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนความส� ำ คั ญ ของระดั บ
ความต้องการ 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม
มากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม
มาก หรือเห็นด้วยมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม
ปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม
น้อย หรือเห็นด้วยน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสม
น้อยที่สุด หรือเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การประเมินอภิมาน (4 มิต)ิ และข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
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1.1.2 การประเมิ น การเรี ย นรู ้ (Learning
Evaluation) เพือ่ ให้ทราบว่าผูเ้ ข้าอบรมได้เรียนรูอ้ ะไรจากโครงการ
ฝึกอบรมบ้าง
1.1.3 การประเมิ น พฤติ ก รรม (Behavior
Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่อง
มาจากสิ่งได้เรียนรู้มาหรือไม่
1.1.4 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ต่ อ องค์ ก ร
(Result Evaluation) เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมีผลกระทบ
ในทางบวกต่อองค์กรหรือไม่
1.2 การประเมินอภิมานตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
และคณะ
คณะกรรมการก� ำ หนดมาตรฐานการประเมิ น
ทางการศึกษา (The Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation) ซึ่งมีสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)
เป็นผู้อ�ำนวยการได้ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานส�ำหรับการตัดสิน
คุณภาพการประเมินทางการศึกษา ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน คือ
1.2.1 มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility
Standards) เป็ น การประเมิ น ด้ า นกระบวนการที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
สารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินเป็นส�ำคัญ
1.2.2 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility
Standards) เป็นมาตรฐานเน้นความเป็นจริงของการประเมิน  
สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง   เป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมิน
ผู้ได้รับผลกระทบจากการประเมิน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
สามารถน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.2.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety
Standards) มุง่ เน้นเกีย่ วกับเรือ่ ง กฎ ระเบียบ ศีลธรรม จรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
					1.2.4 และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy
Standards)   เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ตลอดจน
วิธีเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการสร้างข้อสอบ
มาตรฐานวัดความรู้ ความสามารถในการคิดขั้นสูงของเมืองพัทยา
โดยบู ร ณาการรู ป แบบการประเมิ น ของเคิ ร ์ ก แพตทริ ก และ
การประเมินอภิมานมีจ�ำนวน  609  คน กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) คือ
เลือกจากผู้เข้าอบรมในโครงการจ�ำนวน 114 คน ประกอบด้วย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการจ�ำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่
โครงการจ�ำนวน 3 คน ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา (รับผิดชอบงานวิชาการ) จ�ำนวน 10 คน ผูแ้ ทนครูวดั ผล
ทุกสถานศึกษาจ�ำนวน 11 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�ำนวน 89 คน
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2. แบบประเมิ น เมื่ อ ได้ รั บ แบบประเมิ น มาแล้ ว จึ ง ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป SPSS  วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอน
ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ค่าร้อยละ  
2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)   
2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที
(Independent  t-test)  
2.4 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย โดยการวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way  ANOVA)  
2.5 การศึกษาความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson  product  moment  correlation)  
2.6 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)

รำไ

2. การสัมภาษณ์  ใช้ส�ำหรับเก็บข้อมูลในการประเมินและ
ติดตามผลโครงการอบรม โดยจะเก็บจากผูเ้ กีย่ วข้องในโครงการ  ได้แก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ บุคลากรครูที่เข้าร่วมอบรม
โดยสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ สอบถามความเห็ น ซึ่ ง จะเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยข้อค�ำถาม
จะต้องการทราบ ดังนี้
2.1 ความเหมาะสมของโครงการ ความเหมาะสมของ
วัน-เวลา ความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม ความเหมาะสม
ของของสถานที่  ตลอดจนควรมีการปรับปรุงอย่างไร
2.2 ประโยชน์ จากการเข้ารับการอบรมมีประโยชน์
หรือไม่ และหลังจากได้อบรมแล้วจะน�ำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อ
เพื่อนร่วมงานอย่างไร
2.3 ปัญหาและอุปสรรค หลังจากที่ได้รับการอบรม
แล้ ว พบปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งไรเพื่ อ ที่ จ ะได้ ท ราบ
ข้อเด่น-ข้อด้อยทีเ่ กิดขึน้   และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปรับปรุงในการอบรม
ครั้งต่อไป

ผลการวิจัย
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การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้
ความสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมืองพัทยา โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประเมินอภิมาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อมูล
ตามขั้นตอนดังนี้
ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบแบบประเมิ น เมื่ อ จ� ำ แนกตามเพศของ
1. ประชุมหารือแนวทางในการด�ำเนินโครงการร่วมกับ ผูเ้ ข้าอบรมโครงการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มอี ายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ประสบการณ์ทสี่ อนอยูร่ ะหว่าง 1-10 ปี และมีตำ� แหน่งวิทยฐานะครู
		2. ใช้แบบประเมินทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือแล้ว ช�ำนาญการ สอนในระดับชัน้ ประถมปลาย กลุม่ สาระการเรียนรูท้ สี่ อน
ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการแจก ภาษาไทย วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมีวุฒิทางการศึกษา
แบบประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐาน (X = 3.93, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปน้อย
เพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถในการคิดขัน้ สูงหลังจากทีอ่ บรมเสร็จแล้ว พบว่า (X = 3.70, S.D. = 0.47) ซึ่งสรุปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
		3. ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ดังนี้
โครงการและบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรม  เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
1. ผลการประเมิ น ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Reaction
ในการประเมินและติดตามผลโครงการ  
Evaluation) โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริก
4. ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบประเมินแล้วน�ำมาวิเคราะห์ทางสถิติ และการประเมินอภิมาน
ตามกรอบการประเมิน
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.70,
SD = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า
การวิเคราะห์ข้อมูล
ความเหมาะสมเพียงพอของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้
ในการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ (X = 4.08, SD = 0.63) รองลงมา
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ซึ่งได้แก่  
ได้แก่ ความเหมาะสมของความพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
1.1 การหาค่ า ความตรงตามเนื้ อ หา (Content (X = 3.99, SD = 0.52) ส่วนความเหมาะสมของวัน-เวลาในการ
Validity) ของแบบประเมิ น โดยการวั ด ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง จั ด โครงการ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด (X = 3.30, SD=0.91)
(0.8 - 1.0)
สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
1.2 หาความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมิน โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการ
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของ คิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สามารถจ�ำแนก
ครอนบาค (Cronbach)(0.957)
ได้เป็น 3 กลุ่มโดย กลุ่มที่ 1 ด้านระยะเวลาในการอบรมมีผู้ให้ความ
คิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกดังนี้ “คิดว่าระยะเวลา
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สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้
หลั ง จากเข้ า อบรมโครงการสร้ า งข้ อ สอบมาตรฐานวั ด ความรู ้
ความสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เมืองพัทยา สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุม่ โดย กลุม่ ที่ 1 ด้านมีขอ้ สอบ
ที่มาตรฐานมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “คิดว่าจากการที่ได้ปฏิบัติ
กิ จ กรรมท� ำ ให้ ไ ด้ ข ้ อ สอบที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ในแต่ ล ะรายวิ ช า
ที่สามารถจะวัดผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด” กลุ่มที่ 2
ด้านการพัฒนาตนเองมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “คิดว่าเข้าใจในการ
ท�ำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นและได้มีเกณฑ์มาตรฐานในการท�ำข้อสอบ
มากเท่าทีค่ วรพร้อมทัง้ ยังสามารถน�ำไปปรับปรุงข้อสอบของตนเองได้”
กลุม่ ที่ 3 ด้านการเผยแพร่ความรูแ้ ก่เพือ่ นร่วมงานมีผใู้ ห้ความคิดเห็น
ดั ง นี้ “คิ ด ว่ า สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ เ พื่ อ นร่ ว มงานในด้ า น
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดท�ำแผนผังข้อสอบ (Test Blueprint)  
และการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อได้”
		4. ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ต่ อ องค์ ก ร (Result
Evaluation)ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและ
การประเมินอภิมาน
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.96,
SD=0.54) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ เรี ย งจากมากไปน้ อ ย พบว่ า
ความเป็นไปได้ในการปฏิรูประบบการท�ำงานในการปฏิบัติงาน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (X = 4.19, SD = 0.61) รองลงมา ประโยชน์
ที่ได้รับสามารถบูรณาการสู่การท�ำงานเป็นทีมได้ (X = 4.15,
SD = 0.64) ส่วนประโยชน์ที่ได้รับท�ำให้องค์กรยอมรับ มีคะแนน
เฉลี่ยต�่ำสุด (X = 3.76, SD = 0.86)
สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประโยชน์ของ
โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการ
คิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาสามารถจ�ำแนก
ได้เป็น  3  กลุม่ โดย  กลุม่ ที่ 1 ด้านได้รบั ความรู  ้ เทคนิค  และขัน้ ตอน
การออกข้อสอบมีผใู้ ห้ความคิดเห็นดังนี้ “คิดว่าได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
เทคนิค วิธีการ การสร้างข้อสอบที่ได้มาตรฐาน และเที่ยงตรง
มีการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ” กลุ่มที่ 2 ด้านได้น�ำความรู้
จัดสร้างข้อสอบมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “คิดว่าได้เรียนรู้วิธีการ
วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั การออกข้อสอบตามตัวชีว้ ดั การท�ำ Test Blueprint
การหาค่าความยากง่าย ซึง่ น�ำไปใช้ได้จริง” กลุม่ ที่ 3 ด้านได้นำ� ความรู้
มาพัฒนาจริงมีผใู้ ห้ความคิดเห็นดังนี้ “คิดว่าครูออกข้อสอบแนวใหม่
แล้วสามารถน�ำมาใช้กับนักเรียนของตนเองได้”
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงการสร้าง
ข้ อ สอบมาตรฐานวั ด ความรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด เมื อ งพั ท ยา โดยบู ร ณาการรู ป แบบ
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน โดยการ
ทดสอบค่าที่ (Independent t-test) ผลปรากฏว่า ผู้เข้าอบรม
ในโครงการที่ มี เ พศและวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจ
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ในการอบรมครัง้ นีเ้ หมาะสมดี” ในด้านลบ “คิดว่าการอบรมมีจำ� นวน
ระยะหลายช่วงเวลาท�ำให้กระทบกับการสอนของครู” กลุ่มที่ 2
ด้านสถานที่ในการจัดการอบรมมีผู้ให้ความคิดเห็นทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ในด้านบวกดังนี้ “คิดว่าสถานที่ในการอบรมดี สะดวกต่อ
ผู้เข้าร่วมการอบรมเพราะติดถนนสุขุมวิท การเดินทางสะดวก”
ในด้านลบ “คิดว่าบางครัง้ เครียดเกินไปและจัดตรงกับวันทีม่ นี กั เรียน
มาเรี ย นจึ ง ท� ำ ให้ บ างครั้ ง มี เ สี ย งมารบกวนเวลาท� ำ กิ จ กรรม”
กลุ่มสุดท้ายด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้
“คิดว่าดี มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสม”
2. ผลการประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
โครงการตามรู ป แบบการประเมิ น ของเคิ ร ์ ก แพตทริ ก และ
การประเมินอภิมาน
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.05,
SD = 0.50) เมือ่ พิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย พบว่า ความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งนีห้ ลังการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ (X = 4.22,
SD = 0.56) รองลงมา ได้แก่ สามารถประมวลความคิดสูก่ ารพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบกับข้อ 6 สามารถปฏิบัติการออกแบบทดสอบ
วัดความรูค้ วามสามรถขัน้ สูงของนักเรียนได้ (X = 4.11, SD = 0.59)
ส่วนความเกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการฝึกอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด (X = 3.91, SD=0.65)
สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง
ด้ า นเนื้ อ หาของโครงการสร้ า งข้ อ สอบมาตรฐานวั ด ความรู ้
ความสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เมืองพัทยา สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่มโดย กลุ่มที่ ด้านเนื้อหา
มี ผู ้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ทั้ ง ในด้ า นบวกและด้ า นลบ ด้ า นบวกดั ง นี้
“คิ ด ว่ า ความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หาอยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก มี ก ารน� ำ
สาระแกนกลางปี 2551 มาออกข้ อ สอบในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ”
ด้านลบดังนี้ “คิดว่ามีเนื้อหาเยอะเข้าใจยาก” กลุ่มที่ 2 ด้านความรู้
จากวิ ท ยากรมี ผู ้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ดั ง นี้ “คิ ด ว่ า วิ ท ยากรอธิ บ าย
เข้ า ใจง่ า ยและวิ ท ยากรประจ� ำ กลุ ่ ม ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ดี ”
และกลุ ่ ม ที่ 3 ด้ า นการน� ำ เสนอข้ อ มู ล มี ผู ้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ดั ง นี้  
“คิดว่าควรมีการจัดล�ำดับการน�ำเสนอข้อมูลต่อผูเ้ ข้ารับการอบรม”
		3. ผลการประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation)
ตามรูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริกและการประเมินอภิมาน
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.01,
SD = 0.64) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ เรี ย งจากมากไปน้ อ ยพบว่ า
สามารถน�ำความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้มคี ะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด (X = 4.18, SD = 0.65) รองลงมา ได้แก่สามารถให้
ค�ำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ (X = 4.06, SD = 0.72) ส่วนสามารถ
น�ำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้ มีคะแนนเฉลี่ย
ต�่ำสุด (X = 3.91, SD = 0.84)

ค�ำปั่น ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ จิระโร, สมศักดิ์ ลิลา

126   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
ต่อโครงการทั้งรายด้านทุกด้านและโดยรวม ต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนในด้านทีจ่ ำ� แนกวุฒติ ามสาขา มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ เมื่อพิจารณารายด้านและโดยรวม มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงการสร้าง
ข้ อ สอบมาตรฐานวั ด ความรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยบูรณาการรูปแบบการ
ประเมินของเคิรก์ แพตทริกและการประเมินอภิมาน โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way  ANOVA) ผลปรากฏว่า
ผู้เข้าอบรมในโครงการที่มีต�ำแหน่ง/วิทยฐานะต่างกัน สอนใน
ระดับชั้นต่างกัน และปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน
มีความพึงพอใจในโครงการทั้งรายด้านทุกด้านและโดยรวมต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ  
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ด ้ า นปฎิ กิ ริ ย าตอบสนอง
ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม ด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับองค์กรและ
ด้านรวม กับอายุ และประสบการณ์ของผูเ้ ข้าอบรมโครงการโดยใช้สตู ร
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียรสัน พบว่า อายุกบั ประสบการณ์สอน,
ด้ า นปฏิ กิ ริ ย ากั บ ด้ า นการเรี ย นรู ้ , ด้ า นปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองกั บ
ด้านพฤติกรรม, ด้านปฏิกิริยาตอบสนองกับด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กร, ด้านปฏิกิริยาตอบสนองกับด้านรวม, ด้านการเรียนรู้กับ
ด้านพฤติกรรม, ด้านการเรียนรู้กับด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร,  
ด้านการเรียนรู้กับด้านรวม, ด้านพฤติกรรมกับด้านผลลัพธ์ที่เกิด
ต่อองค์กร,  ด้านพฤติกรรมกับด้านรวม,  ด้านผลลัพธ์ทเ่ี กิดต่อองค์กร
กับด้านรวม มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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เคิร์กแพตทริกในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด พบว่าขั้นปฏิกิริยาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการด�ำเนินการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของข้อเด่น
ในการใช้แบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริก คือ สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ในส่วนของข้อจ�ำกัด
มี 2 ลักษณะคือ ข้อจ�ำกัดที่เกิดจากเครื่องมือ และจากกระบวนการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวย และ
อาจเป็นเพราะโครงการนี้  
สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สามารถ
จ�ำแนกได้เป็น 3 กลุม่ โดย กลุม่ ที่ 1 ด้านระยะเวลาในการอบรมมีผใู้ ห้
ความคิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกดังนี้ “คิดว่า
ระยะเวลาในการอบรมครั้ ง นี้ เ หมาะสมดี ” ในด้ า นลบ “คิดว่า
การอบรมมีจ�ำนวนระยะหลายช่วงเวลาท�ำให้กระทบกับการสอน
ของครู” กลุม่ ที่ 2 ด้านสถานทีใ่ นการจัดการอบรมมีผใู้ ห้ความคิดเห็น
ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกดังนี้ “คิดว่าสถานที่ในการ
อบรมดี สะดวกต่ อ ผู ้ เข้ า ร่ ว มการอบรมเพราะติ ด ถนนสุ ขุ ม วิ ท
การเดินทางสะดวก” ในด้านลบ “คิดว่าบางครั้งเครียดเกินไปและ
จัดตรงกับวันที่มีนักเรียนมาเรียนจึงท�ำให้บางครั้งมีเสียงมารบกวน
เวลาท�ำกิจกรรม” กลุ่มสุดท้ายด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมีผู้
ให้ความคิดเห็นดังนี้ “คิดว่าดี มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอ
ต่อความต้องการและเหมาะสม”
2. ผลการประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริกและการประเมิน
อภิมาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงจากมากไปน้อยพบว่า ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งนีห้ ลังการอบรม
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่สามารถประมวลความคิด
ความสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด สู ่ ก ารพั ฒ นางานอย่ า งเป็ น ระบบกั บ ข้ อ 6 สามารถปฏิ บั ติ ก าร
เมืองพัทยา โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก ออกแบบทดสอบวั ด ความรู ้ ค วามสามรถขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นได้   
ส่วนความเกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากการฝึกอบรม
และการประเมินอภิมาน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Reaction มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศันสนีย์  อุตมอ่าง
Evaluation) โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก (2554 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ประเมินโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการประเมิ น อภิ ม าน พบว่ า โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก การผลิตทองม้วนเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เมือ่ พิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อยพบว่า ความเหมาะสมเพียงพอ พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
ของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย่ ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ ได้คะแนนหลังการอบรมเฉลีย่ สูงกว่า
สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ความเหมาะสมของความพร้อมอุปกรณ์ คะแนนก่อนการอบรมเฉลี่ย ชัญญาภัค  วงศ์บา และคณะ (2555 :
โสตทัศนูปกรณ์ ส่วนความเหมาะสมของวัน-เวลาในการจัดโครงการ บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ
มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระยะเวลาการอบรม CHAMPION โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินของเคิรก์ แพตทริก
โครงการใช้เวลานาน สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์  ทนันไชย ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่สงั กัดหน่วยงานราชการ
(2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองของ เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดจบปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 41.53

ค�ำปั่น ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ จิระโร, สมศักดิ์ ลิลา
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ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริก
ในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริกในการ
ประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม   ข้อเด่นและข้อจ�ำกัด
ของการใช้แบบในการประยุกต์ใช้ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่า ขั้นพฤติกรรมและขั้นผลลัพธ์พบว่า
ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมภายหลั ง จาก
การฝึกอบรมในบางพฤติกรรม และสามารถน� ำผลที่ ได้รับจาก
การฝึกอบรมเรื่องยาเสพติดไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ในส่วนของ
ข้อเด่นในการใช้แบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริก คือ สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ในส่วนของ
ข้ อ จ� ำ กั ด มี 2 ลั ก ษณะคื อ ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งมื อ และ
จากกระบวนการประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในเรื่ อ งสภาพแวดล้ อ ม
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้
สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุม่ โดย กลุม่ ที่ 1 ด้านมีขอ้ สอบทีม่ าตรฐาน
มีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “ดิฉันคิดว่าจากการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม
ท�ำให้ได้ขอ้ สอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ ในแต่ละรายวิชาทีส่ ามารถจะวัด
ผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีการสร้างข้อสอบที่เป็นระบบ
และได้มาตรฐานตรงตามตัวชี้วัด สามารถน�ำข้อสอบที่สร้างไปใช้
ทดสอบกับนักเรียนได้จริง” กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาตนเองมีผู้
ให้ความคิดเห็นดังนี้ “ดิฉนั คิดว่าเข้าใจในการท�ำข้อสอบเพิม่ มากขึน้
และได้มีเกณฑ์มาตรฐานในการท�ำข้อสอบมากเท่าที่ควรพร้อมทั้ง
ยังสามารถน�ำไปปรับปรุงข้อสอบของตนเองได้ มีการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนของครูให้สอดคล้องตรงตามแผน
จั ด การเรี ย นรู ้ ข องมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด และน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
มาปรับปรุงข้อสอบที่ใช้วัดกับเด็กนักเรียนและพัฒนาการเรียน
การสอนได้” กลุ่มที่ 3 ด้านการเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน
มี ผู ้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ดั ง นี้ “ดิ ฉั น คิ ด ว่ า สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่
เพื่อนร่วมงานในด้านการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดท�ำแผนผังข้อสอบ
(Test  Blueprint)  และการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อได้ รู้ขั้นตอน
วิธกี ารทีจ่ ะจัดสร้างข้อสอบสามารถน�ำไปเผยแพร่กบั เพือ่ นร่วมงานได้”  
4. ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ต่ อ องค์ ก ร (Result
Evaluation) ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและ
การประเมินอภิมาน พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
รายข้อเรียงจากมากไปน้อยพบว่า ความเป็นไปได้ในการปฏิรูป
ระบบการท� ำ งานในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาประโยชน์ทไี่ ด้รบั สามารถบูรณาการสูก่ ารท�ำงานเป็นทีมได้
ส่วนประโยชน์ที่ได้รับท�ำให้องค์กรยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด   
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์   ทนันไชย (2552 : บทคัดย่อ)
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.31 การประเมินระดับที่ 2 คะแนนเฉลี่ย
ก่อนการฝึกอบรม 15.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม 25.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.79 และยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จุ ฑ ารั ต น์    ทนั น ไชย
(2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง
ของเคิร์กแพตทริกในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแบบจ�ำลองของเคิรก์ แพตทริก
ในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม ข้อเด่นและข้อจ�ำกัด
ของการใช้แบบในการประยุกต์ใช้ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่า ในขั้นการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และยาเสพติดในระดับสูง ในส่วนของ
ข้อเด่นในการใช้แบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริค คือ สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ในส่วนของ
ข้ อ จ� ำ กั ด มี 2 ลั ก ษณะคื อ ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งมื อ และ
จากกระบวนการประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในเรื่ อ งสภาพแวดล้ อ ม
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง
ด้านเนื้อหาของโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้
ความสามารถในการคิ ด ขั้ น สู ง ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เมืองพัทยา สามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่มโดย กลุ่มที่ 1 ด้านเนื้อหา
มี ผู ้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ทั้ ง ในด้ า นบวกและด้ า นลบ ด้ า นบวกดั ง นี้
“ดิฉนั คิดว่าความถูกต้องด้านเนือ้ หาอยูใ่ นระดับดีมาก การให้ความรู้
ในรายละเอียดของการออกข้อสอบจากคณะวิทยากรให้ค�ำชี้แนะ  
แก้ไขและปรับปรุง, มีการน�ำสาระแกนกลางปี 2551 มาออกข้อสอบ
ในแต่ละตัวชีว้ ดั ”  ดา้ นลบดังนี  ้ “ดิฉนั คิดว่าเป็นโครงการทีด่ ี แต่มเี นือ้ หา
เยอะเข้าใจยาก เนื้อหาในการบรรยายเยอะ” กลุ่มที่ 2 ด้านความรู้
จากวิทยากรมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “ดิฉันคิดว่าวิทยากรอธิบาย
เข้าใจง่ายและวิทยากรประจ�ำกลุม่ ให้การช่วยเหลือดี” และกลุม่ ที่ 3
ด้ า นการน� ำ เสนอข้ อ มู ล มี ผู ้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ดั ง นี้ “ดิ ฉั น คิ ด ว่ า
ควรมี ก ารจั ด ล� ำ ดั บ การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ต่ อ ผู ้ เข้ า รั บ การอบรม
มีการน�ำเสนอล่าช้าผู้ปฏิบัติเกิดการสับสนและต้องแก้ไขข้อมูลใหม่
ท�ำให้การท�ำงานล่าช้า  
3. ผลการประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation)
ตามรูปแบบการประเมินของเคิรก์ แพตทริกและการประเมินอภิมาน  
พบว่ า โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ เรี ย ง
จากมากไปน้อยพบว่า สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านได้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่
สามารถให้ค�ำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ ส่วนสามารถน�ำความรู้
ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้ มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด   
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์  ทนันไชย (2552 : บทคัดย่อ)

ค�ำปั่น ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ จิระโร, สมศักดิ์ ลิลา
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ในการคิดขัน้ สูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เป็นโครงการ
ที่พัฒนาความสามารถของพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยาในการ
พัฒนาข้อสอบที่มีมาตรฐานจาการท�ำวิจัยพบว่า จุดแข็งของโครงการนี้
คือได้ข้อสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บุคลากรได้รับความรู้
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการออกข้อสอบ และมีคลังข้อสอบส�ำหรับ
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และจุ ด อ่ อ นของโครงการคื อ
ด้านระยะเวลาในการจัดการอบรม ความรูก้ อ่ นเข้าอบรมของผูอ้ บรม
ซึ่งไม่ได้มีการทดสอบก่อน และวิทยากรที่ให้การอบรมรวมทั้ง
วิทยากรพี่เลี้ยงไม่ทั่วถึง ซึ่งจากการท�ำวิจัยมีจุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. ควรให้มกี ารปรับวัน ระยะเวลาให้กระชับและเหมาะสม
เนื่องจากโครงการนี้ใช้เวลาในการอบรมหลายระยะ และในแต่ละ
ระยะใช้เวลาหลายวันท�ำให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ของผู้อบรมและท�ำให้ผู้เข้าอบรมไม่ได้หยุดพัก
2. ควรให้ความรู้ หลักการในการสร้างข้อสอบที่ถูกต้อง
ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยแก่ผู้เข้าอบรมก่อนอบรมและควรเลือก
ผู้เข้าอบรมตรงกับระดับชั้นที่จะสร้างข้อสอบ เช่น โครงการสร้าง
ข้อสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ควรเลือกผูเ้ ข้าอบรมทีส่ อนในระดับชัน้ นัน้ ๆ
เพือ่ ให้เข้าใจในกระบวนการ  เนือ้ หาสาระ วิธกี ารในการสร้างข้อสอบ  
เนื่องจากครูบางท่านสอนหลายวิชา   บางท่านไม่ได้สอนในชั้น
ที่สร้างข้อสอบในระยะเวลานั้น
3. ควรเพิ่มวิทยากรโดยเฉพาะวิทยากรพี่เลี้ยงประจ�ำกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะและดูแลได้อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่ ม ให้ มี ก ารประเมิ น ถึ ง ผลลั พ ธ์ (Outcomes)
หลังจากเสร็จโครงการว่า มีข้อดี ข้อเสีย ของโครงการส่งผลต่อ
ผูเ้ กีย่ วข้องอย่างไรในระยะยาว  และผลกระทบ (Impact)  ทจี่ ะเกิดขึน้
ตามมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนแนวทางการวางแผนโครงการ
ในวงรอบต่อไปที่ผู้บริหารจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
ว่าจะด�ำเนินการโครงการอย่างไร  
2. ควรมีการท�ำวิจัยพัฒนาธนาคารข้อสอบ (Item Bank)
เพื่อจะได้ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) มาใช้กับนักเรียนต่อไป
3. การประเมินโครงการโดยบูรณาการรูปแบบการประเมิน
ของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน อาจสามารถน�ำไป
ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ได้
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ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริก
ในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจ�ำลองของเคิร์กแพตทริก ในการ
ประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม ข้อเด่นและข้อจ�ำกัด
ของการใช้ แ บบในการประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการประเมิ น สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ของโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไป
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด พบว่า ใน ขัน้ พฤติกรรมและขัน้ ผลลัพธ์พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจากการ
ฝึกอบรมในบางพฤติกรรม และสามารถน�ำผลทีไ่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
เรื่องยาเสพติดไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ในส่วนของข้อเด่นในการใช้
แบบจ� ำ ลองของเคิ ร์ก แพตทริก คือ สามารถน�ำมาประยุ ก ต์ ใช้
ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ในส่วนของข้อจ�ำกัด
มี 2 ลักษณะคือ ข้อจ�ำกัดที่เกิดจากเครื่องมือ และจากกระบวนการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
สรุปข้อคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างเกีย่ วกับประโยชน์ สามารถ
จ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่มโดย กลุ่มที่ 1 ด้านได้รับความรู้ เทคนิค
และขั้นตอนการออกข้อสอบมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “ดิฉันคิดว่า
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ
ได้เรียนรู้ เทคนิค วิธกี าร การสร้างข้อสอบทีไ่ ด้มาตรฐาน และเทีย่ งตรง
มีการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ” กลุ่มที่ 2 ด้านได้น�ำความรู้
จัดสร้างข้อสอบมีผใู้ ห้ความคิดเห็นดังนี้ “ดิฉนั คิดว่าได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั การออกข้อสอบตามตัวชีว้ ดั การท�ำ Test Blueprint
การหาค่าความยากง่าย   ซึ่งน�ำไปใช้ได้จริง ได้ลงมือปฏิบัติการ
สร้างข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดท�ำให้มีความเข้าใจในการออกข้อสอบและฝึก
การท�ำข้อสอบหลากหลาย” กลุม่ ที่ 3 ด้านได้นำ� ความรูม้ าพัฒนาจริง
มีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้ “ดิฉันคิดว่าครูออกข้อสอบแนวใหม่แล้ว
สามารถน�ำมาใช้กบั นักเรียนของตนเองได้ ดีมาก และสามารถน�ำไปใช้
ได้กับนักเรียน ใช้ในการวัดความสามารถด้านการเรียนของผู้เรียน
ว่ามีความพร้อมในการท�ำข้อสอบมากน้อยเพียงใด และมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาการเรียนแค่ไหนและสามารถน�ำความรู้มาพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันภายใต้สภาวะการแช่น�้ำต่อเนื่อง
A Study on Properties of Adobe Brick Mixed with Asphalt Emulsion under
Continuous Submergence Condition
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่ท�ำจากดินลมหอบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันภายใต้การแช่น�้ำต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพฤติกรรมการสูญเสียก�ำลังอัดและการชะละลายของอิฐดินดิบ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างบ้านดินที่สามารถทนต่อ
สภาวะน�ำ้ ท่วมขังได้อย่างปลอดภัย แอสฟัลต์อมิ ลั ชันในส่วนผสมมีสดั ส่วนร้อยละ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 ของน�ำ้ หนักดินลมหอบร่วมกับแกลบ
ที่ใช้ในแต่ละส่วนผสม ท�ำการศึกษาการดูดซึมน�้ำ  และก�ำลังอัดที่สภาวะก่อนและหลังแช่น�้ำ  ร่วมกับการชะละลายของอิฐภายใต้สภาวะ
การแช่น�้ำต่อเนื่องนาน 3, 7 และ 14 วัน จากการศึกษาพบว่าอิฐดินดิบที่มีอัตราส่วนของแอสฟัลต์อิมัลชันเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดูดซึมน�้ำ
และการชะละลายลดลง ในขณะที่อิฐดินดิบที่ไม่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันตัวอย่างไม่สามารถรักษารูปทรงภายใต้สภาวะการแช่น�้ำต่อเนื่องได้
และพบว่าการผสมแอสฟัลต์อมิ ลั ชันในส่วนผสมร้อยละ 4 ให้กำ� ลังอัดสูงทีส่ ดุ ในการทดสอบ โดยมีคา่ ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ถึงแม้จะผ่านการแช่น�้ำต่อเนื่องนาน 14 วัน
ค�ำส�ำคัญ : อิฐดินดิบ, ดินลมหอบ, แอสฟัลต์อิมัลชัน, การชะละลาย

Abstract

ิทยา

ลัยร
า

The objective of this research was to study the properties of adobe brick made from loess mixed with asphalt
emulsion under continuously submerge condition especially studying its compressive strength loss and leaching.
The results would be taken into account for developing earthen building structure that could be safely resist flooding.
Asphalt emulsion was used at the rates of 0, 2, 4, 6, 8, and 10 percent by total weight of loess incorporated with rice
husk for each mixture. Water absorption and compressive strength of the bricks both before and after submergence
were studied along with the leaching under continuously submerge condition for 3, 7, and 14 days. The results
showed that the adobe brick with higher asphalt emulsion content, the lower water absorption and leaching were
observed whereas the mixture without asphalt emulsion could not resist submergence. In addition, the mixture with
asphalt emulsion content of 4 percent gave the highest compressive strength at about 20 ksc even though it was
submerged continuously for 14 days.
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Keywords : Adobe brick, Loess, Asphalt emulsion, Leaching
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการดูดซึมน�้ำ  ก�ำลังอัด และการชะลายของอิฐ
ดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ ภายใต้สภาวะการ
แช่น�้ำอย่างต่อเนื่อง

วัสดุและอุปกรณ์

ส่ ว นผสมของชิ้ น ทดสอบอิ ฐ ดิ น ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้
ประกอบไปด้วยดินลมหอบ แอสฟัลต์อมิ ลั ชัน และแกลบ โดยดินลมหอบ
ทีใ่ ช้เป็นดินลมหอบจาก อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีคณ
ุ สมบัตติ าม
ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ซึง่ สอดคล้องกับดินลมหอบจากงานวิจยั อืน่
(พงศกร พรรณรัตนศิลป์, 2550; ดลฤดี หอมดี และวัชรินทร์ กาสลัก,
2549) แอสฟัลต์อิมัลชันที่ใช้เป็นชนิด CSS-1h ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเรื่ อ งแคตอิ อ อนิ ก แอสฟั ล ต์ อิ มั ล ชั น
ส�ำหรับถนน (2530) ส่วนแกลบได้จากโรงสีข้าว ผิวสาก ยาว รี
ขนาดสม�่ำเสมอ ความกว้างและความยาวประมาณ 2 ถึง 3 และ
8 ถึ ง 10 มิ ล ลิ เ มตร ตามล� ำ ดั บ ความหนาแน่ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ
200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ ไ ด้ ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งาน
กั น อย่ า งมากโดยเฉพาะในวงการก่ อ สร้ า ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เมื่อผลิตปูนซีเมนต์ออกมา 1 ตันก็จะ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 1 ตันเช่นกัน (Joseph
Davidovits, 1991) ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาภาวะโลกร้ อ นและ
ปัญหาอื่นๆ ตามมา ท�ำให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม จึงท�ำให้หลายภาคส่วนหันกลับมา
สนใจและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การรณรงค์ให้ปลูกป่า รณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การน�ำของเหลือจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น การกลับสู่
ธรรมชาติ จัดเป็นการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมรูปแบบหนึง่ ทีพ่ ยายาม
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่ามากที่สุด
การสร้างบ้านดินเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติมาสร้างเป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีปรากฏพบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ประชุม
ค�ำพุฒ และคณะ, 2551) เป็นอีกแนวทางหนึง่ ของการกลับสูธ่ รรมชาติ
ทีส่ ามารถช่วยแก้ปญ
ั หาโลกร้อนได้สว่ นหนึง่ เพราะบ้านทีส่ ร้างจากดิน
จะช่วยลดการใช้วสั ดุจากอุตสาหกรรม ทัง้ ปูนซีเมนต์ มวลรวม และ
เหล็ก และยังลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบได้อย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าอุณหภูมิภายในบ้านดินค่อนข้างคงที่
เมือ่ อากาศหนาวในบ้านดินจะรูส้ กึ อบอุน่ ในทางกลับกันเมือ่ อากาศ
ร้อนภายในบ้านดินจะรู้สึกเย็นสบาย (ณภัทร ศรีวัฒนประยูร และ
คณะ, 2552) ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ง บ้านดิน
สามารถสร้างได้หลายประเภท แต่รูปแบบที่สร้างได้ง่ายและเป็นที่
นิยมคือการสร้างด้วยอิฐดินดิบ (ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และจตุพร
ตัง้ ศิรสิ กุล, 2550) ถึงแม้อฐิ ดินดิบจะสร้างได้งา่ ยเพราะกระบวนการ
ไม่ซบั ซ้อนแต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัดหลายๆ ด้าน ได้แก่ การควบคุณภาพท�ำได้
ยาก ความแข็งแรงต�่ำ  ส่วนผสมต้องใช้ดินเหนียวเป็นหลักซึ่งหาได้
ยากในบางท้องที่ ต้องผสมกับดินทรายเพือ่ ลดการแตกร้าวทีผ่ วิ และ
ที่ส�ำคัญคือไม่ทนทานต่อน�้ำท่วมขัง โดยน�้ำจะซึมเข้าไปในช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดิน ท�ำลายแรงยึดเหนี่ยว และลดแรงเสียดทานระหว่าง
เม็ดดิน ท�ำให้อิฐมีก�ำลังอัดต�่ำลง และรุนแรงไปจนถึงขั้นพังทลาย
นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอิฐแต่ละก้อน
ท�ำให้เสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมลดลงซึ่งอันตรายอย่างมาก
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อการพังทลายของอาคาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทใี่ ช้ผนังดินเป็นโครงสร้างเพือ่ รับน�ำ้ หนัก
จากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าการใช้ดินลมหอบสามารถใช้
ท�ำเป็นอิฐดินดิบได้ อีกทั้งยังสามารถใช้แอสฟัลต์อิมัลชั่นเติมลงใน
ส่ ว นผสมเพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น การซึ ม ผ่ า นของน�้ ำ เข้ า ไปท� ำ ลายแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินได้ (ประยูร พรมหลวงศรี และจักรพันธุ์
วงษ์พา, 2558) ซึง่ ช่วยลดปัญหาของอิฐดินดิบทีต่ อ้ งเผชิญกับสภาวะ
น�้ำท่วมขังได้อย่างมาก แต่การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงก�ำลังอัด

และการชะละลายของอิฐดินดิบที่ต้องเผชิญกับสภาวะน�้ำท่วมขัง
อย่างต่อเนื่องยังไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม และยังขาดข้อมูลในส่วน
ดังกล่าวอยู่อีกมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการชะละลาย
และพฤติกรรมด้านก�ำลังอัดของอิฐดินดิบที่ท�ำจากดินลมหอบผสม
แอสฟัลต์อมิ ลั ชันในสภาวะทีแ่ ช่นำ�้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลพืน้
ฐานทีใ่ ช้ในการออกแบบบ้านดินทีส่ ามารถทนทานต่อสภาวะน�ำ้ ท่วม
ขังต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง

รำไ

บทน�ำ

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

การตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่ใช้ในการทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของดิ น ลมหอบบริ เวณอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น จากงานวิจยั ก่อนหน้าพบว่า ดินลมหอบชนิดสีแดง
ประกอบไปด้วยดินทรายประมาณร้อยละ 65 ดินตะกอนร้อยละ 30
และดิ น เหนี ย วร้ อ ยละ 5 (พงศกร พรรณรั ต นศิ ล ป์ , 2550)
สามารถจ�ำแนกชนิดดินตามระบบ Unified Soil Classification
System (USCS) ได้เป็นประเภท SM ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ของดิน
ทีพ่ บในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(ดลฤดี หอมดี และวัชรินทร์ กาสลัก, 2549) ดินทั้งสองแห่งดังกล่าว
ได้น�ำมาทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ความถ่วง
จ�ำเพาะหน่วยน�้ำหนักแห้ง และพิกัดอัตเตอร์เบิร์ก (Atterberg
Limit) ดังปรากฏในตารางที่ 1 ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานข้างต้นของ
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ข้อมูลจากการทดสอบการกระจายขนาดอนุภาคของเม็ดดินที่ใช้
ในงานวิจยั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 จึงสามารถระบุได้วา่ ดินทีใ่ ช้ในงาน
วิจัยนี้เป็นดินลมหอบ

ตารางที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของดินลมหอบ

ดินลมหอบ (ดลฤดี หอมดี และ
วัชรินทร์ กาสลัก, 2549)
2.54
15.50
16.20
3.08

SM

SC-SM

ดินในงานวิจัยนี้
2.75
15.99
22.00
3.00
SM

ลัยร
า

ชภัฏ

Specific gravity
Natural dry unit weight (KN/m3)
Liquid limit (%)
Plastic city index
Unified Soil Classification System
(USCS)

ดินลมหอบ
(พงศกร พรรณรัตนศิลป์, 2550)
2.60
15.30
16.00
3.00

รำไ

คุณสมบัติ

พพ
รรณ
ี

ดินที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้น�ำมาเปรียบเทียบกับดินลมหอบดังกล่าว
ในตารางที่ 1 ซึ่งลักษณะทั่วไปของดินที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีสีแดง
เม็ดละเอียด คล้ายกับดินลมหอบในงานวิจยั ก่อนหน้า และคุณสมบัติ
อื่นๆ ก็มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน เมื่อท�ำการวิเคราะห์ร่วมกับ
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ภาพที่ 1 การกระจายขนาดอนุภาคของเม็ดดินที่ใช้ในงานวิจัยนี้

การก�ำหนดปริมาณน�้ำในส่วนผสม

มห
าว

น�ำดินลมหอบมาทดสอบความข้นเหลวเพื่อก�ำหนดเป็น
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสม โดยสั ด ส่ ว นน�้ ำ ที่ เ หมาะสมคื อ ส่ ว นผสม
ทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ เพียงพอทีท่ ำ� ให้เนือ้ ดินมีเหลว เหนียวลืน่ ไม่แห้งเกินไป
จนท�ำให้ผสมเข้ากันได้ยาก และไม่เหลวเกินไปจนสามารถสังเกตเห็น
น�ำ้ ส่วนเกินพัดพาส่วนผสมไหลออกไปได้ การทดสอบความข้นเหลวนี้
ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยอื่นได้ เนื่องจากดินแต่ละท้อง
ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป การทดสอบความข้นเหลวของ
ส่วนผสมท�ำได้โดยการน�ำดินลมหอบผสมกับน�้ำในปริมาณร้อยละ
10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน�้ำหนักของดิน ผสมโดยใช้มือบีบนวด
ส่วนผสมเข้าด้วยกัน แล้วจึงทดสอบขึ้นรูปด้วยมือ ซึ่งในขั้นตอนนี้
ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา

จะเลือกส่วนผสมทีไ่ ม่แห้งและไม่เปียกจนเกินไป สามารถปัน้ ขึน้ รูปได้ดี
เนือ่ งจากการน�ำอิฐดินดิบทีย่ งั เหลวอยูไ่ ปเทลงแบบ หากแห้งเกินไป
จะท�ำให้เทได้ยาก ส่งผลให้เกิดโพรงภายในได้งา่ ย และท�ำการควบคุม
คุณภาพได้ยาก แต่หากเหลวเกินไป น�ำ้ จะไหลออกจากส่วนผสมและ
พาเนื้อดินที่เป็นส่วนส�ำคัญในการยึดประสานออกไปด้วย
การสังเกตความข้นเหลวที่เหมาะสมของดินในงานวิจัยนี้
ยังคงใช้การสังเกตโดยอาศัยความช�ำนาญเป็นหลัก เนือ่ งจากยังไม่มี
มาตรฐานในการตรวจสอบความข้นเหลวของอิฐดินดิบในปัจจุบัน
จากการทดสอบในขั้นตอนนี้พบว่า ปริมาณน�้ำที่เหมาะสมส�ำหรับ
การขึ้นรูปอิฐดินดิบเท่ากับร้อยละ 30 โดยน�้ำหนักดิน โดยในภาพ
ที่ 2 (ก) เป็นลักษณะของดินที่มีความข้นเหลวเหมาะสมต่อการ

พพ
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ี
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การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
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ลูกบาศก์ขนาดกว้างด้านละ 15 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยไว้ 2 วัน น� ำ แอสฟั ล ต์ อิ มั ล ชั น ในอั ต ราส่ ว นตามตารางที่ 2 มาผสมน�้ ำ 
อัดสูงสุ
ง ดคือส่วนผสมมที่มีอัตราส่วนดิดินลมหอบต่อแกลบเท่
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ากับ 700 : 30 โดยปริมาตร
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วลผสมเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 30
ฐ นดิบที่ผสมแออสฟัลต์อิมัลชันต่อไป
ต่อเป็นเวลา 7 วัน จึงทดสอบก�ำลังอัดด้วยเครื่องกด (Loading โดยน�ำ้ หนักทุกส่วนผสม กวนให้เป็นเนือ้ เดียวกันจึงน�ำไปผสมกับวัสดุ
การเตรียมตัวอย่างททดสอบ
Machine) ชนิดมือหมุน ปริมาณแกลบที่เหมาะสมจะให้ก�ำลังอัด มวลผสมให้เข้ากัน แล้วเทลงแบบเหล็กทรงลูกบาศก์ที่มีความยาว
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แทนที่ดินลมหอบร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 มีค่าเท่ากับ ตามกระบวนการเดียวกับหัวข้อการหาปริมาณแกลบที
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ส่ ว นผสมที่ มี อั ต ราส่ ว นดิ น ลมหอบต่ อ แกลบเท่ า กั บ 70 : 30 9.50 เซนติเมตร ยาว 19.00 เซนติเมตร และสูง 6.50 เซนติเมตร
โดยปริมาตร ซึง่ จะน�ำปริมาณแกลบดังกล่าวมาใช้ในอิฐดินดิบทีผ่ สม โดยการทดสอบก�ำลังอัดจะใช้ตัวอย่างจ�ำนวน 3 ก้อนต่อส่วนผสม
แอสฟัลต์อิมัลชันต่อไป
ในขณะที่การทดสอบการดูดซึมน�้ำและการชะละลายจะใช้ตัวอย่าง
ส่วนผสมละ 5 ก้อน
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ตารางที่ 2 ส่วนผสมอิฐดินดิบ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ส่วนผสม
ดินลมหอบ
แกลบ
0AE
1207
38
2AE
1207
38
4AE
1207
38
6AE
1207
38
8AE
1207
38
* สมมุติให้ความถ่วงจ�ำเพาะของยางมะตอยน�้ำมีค่าเท่ากับของน�้ำ

น�้ำ
373
348
323
299
274

แอสฟัลต์อิมัลชัน*
0
25
50
75
100

น�้ำหนักรวม (กิโลกรัม)
1617
1617
1617
1617
1617

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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การทดสอบ

ลัยร
า

ผลการวิจัย

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

การชะละลายได้ ขณะทีก่ อ้ นตัวอย่างอืน่ ๆ ในภาพที่ 4 ทีย่ งั คงสภาพไว้
การทดสอบการดูดซึมน�ำ 
้ จะท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักก้อนตัวอย่าง ได้คืออิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของแอสฟัลต์อิมัลชันบางส่วน ซึ่งแช่น�้ำ
ก่อนแช่น�้ำเพื่อใช้เป็นน�้ำหนักที่สภาวะปกติ ซึ่งจะน�ำไปเปรียบเทียบ ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วันเช่นเดียวกัน แต่ยังสามารถคงสภาพไว้ได้
ิมัลกชัหลั
นในส่
จะช่
วยป้นอได้งกัชนัดการดู
มน้วํา่าของอิ
ดิบได้ลต์และยั
ยยึดวเหนี
่ยวเม็ดดินเอาไว้ด้ว
างเห็
จึงเห็ดนซึได้
การเพิฐดิ่มนแอสฟั
อิมัลงชัช่นวในส่
นผสม
กับน�้ำหนักของตัวอย่างในสภาวะหลังแช่นแอสฟั
�้ำ  ซึ่งลน�ต์้ำอหนั
งแช่วนนผสม
�้ำ อย่
ให้อิฐสามารถคงรู
ปร่างเดิมต่อไปได้
ของอิฐฐดิดินนดิดิบบได้ได้และยั
และยั
ดเหนี
่ยวดดินเอาไว้ด้วยกัน
ลต์ใอนน�
ิมัลชั้ำจนท่
นในส่ววมนผสมจะช่
จะช่ววยป้
ยป้อองกั
งกันนการดู
การดูดซึมน้น�ํา้ำของอิ
งช่งวช่ยยึวยยึ
ดเหนี
่ยวเม็
หาได้จากการน�ำก้อนตัวอย่างดังกล่าวข้างต้แอสฟั
นไปแช่
ดดินเอาไว้ด้วยกัน ส่งผลให้อิฐสามารถคงรูปร่างเดิมต่อไปได้
ทิง้ ไว้ในน�ำ 
้ 24 ชัว่ โมง แล้วจึงน�ำขึน้ มาซับเบาให้ๆ อด้ิฐวสามารถคงรู
ยผ้า วางตัวปอย่ร่าางเดิ
ง มต่เม็อไปได้
ทิง้ ไว้อกี 30 นาที ให้ทำ� การซับน�ำ้ ทีไ่ หลออกมาเป็นระยะ ๆ เมือ่ ครบ
30 นาที ให้ท�ำการซับผิวของตัวอย่างอีกครั้ง ไม่ให้มีน้�ำไหลเยิ้ม
ออกมาทีผ่ วิ ของตัวอย่าง จากนัน้ จึงท�ำการอ่านค่าน�ำ้ หนัก โดยการอ่าน
แต่ละครั้งให้อ่านละเอียดถึง 0.1 กรัม ในการทดสอบก�ำลังอัด
ของตัวอย่างทัง้ 5 ส่วนผสม ซึง่ ได้หล่อตัวอย่างไว้สว่ นผสมละ 12 ก้อน
จะท�ำการแบ่งตัวอย่างออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 3 ก้อน โดยที่ชุดที่ 1
ให้ทดสอบก�ำลังอัดทันที่หลังจากตากตัวอย่างแห้งแล้ว ส่วนชุดที่ 2,
3 และ 4 จะน�ำตัวอย่างไปแช่น�้ำ โดยให้น�้ำท่วมก้อนตัวอย่างทั้งก้อน
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3, 7 และ 14 วันตามล�ำดับ เมื่อครบก�ำหนด
การแช่น�้ำแล้วจะน�ำตัวอย่างไปผึ่งให้แห้งเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้
ตั ว อย่ า งแห้ ง ก่ อ นน� ำ ไปทดสอบก� ำ ลั ง อั ด หลั ง แช่ น�้ ำ ตามอายุ วั น
ที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น ส่วนการทดสอบการชะละลายของอิฐดินดิบ
ภาพทีม่ พั3นความสั
นธ์ระหว่
ดซึมมน�าณแอสฟั
้ำและ ลต์อิมัลชัน
่ 3 ความสั
ธ์ระหว่มาพังการดู
ดซึมางการดู
น้ําและปริ
เป็นการหาร้อยละของค่าน�้ำหนักของดินที่หายไปภายหลังจาก ภาพที
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์รปริ
ะหว่
า
งการดู
ด
ซึ
ม
น้
า
ํ
และปริ
ม
าณแอสฟั
ลต์อิมัลชัน
มาณแอสฟัลต์อิมัลชัน
การแช่นำ 
�้ เทียบกับน�ำ้ หนักเดิมของอิฐดินดิบก่อนแช่นำ 
�้ ซึง่ หาได้จาก
การชั่งน�้ำหนักของก้อนตัวอย่างก่อนน�ำไปทดสอบก�ำลังอัด

มห
าว

ิทยา

การดูดซึมน�้ำของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชัน
ภาพที่ 3 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน�ำ้ กับปริมาณ
แอสฟั ล ต์ อิ มั ล ชั น พบว่ า การดู ด ซึ ม น�้ ำ ของอิ ฐ ดิ น ดิ บ ลดลง
ตามปริ ม าณแอสฟั ล ต์ อิ มั ล ชั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง แสดงว่ า แอสฟั ล ต์
มีผลกระทบต่อการดูดซึมของน�ำ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่วนค่าการดูดซึมน�ำ้
ของตัวอย่างที่มีปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันร้อยละ 6 และ 8 มีค่า
ไม่แตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่าแอสฟัลต์ในปริมาณร้อยละ 6
ภาพที
ภาพที
งงแช่งแช่แช่
นน้ําน�้ำ้ํา
ภาพที่ ่ 4่ 44ภาพถ่
ภาพถ่าายอิยอิฐดิฐดินดินดินดิบดิบหลั
บหลั
หลั
เพียงพอที่จะยับยั้งการดูดซึมน�้ำเอาไว้ได้ ซึ่งอาจเป็นการยับยั้ง
ในลักษณะของการเคลือบผิวของตัวอย่างหรือกํผิาวลัของอนุ
ภาคเม็
งอัดของอิ
ฐดินดดิดิบนผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังแช่น้ําต่อเนื่อง
ก�ำลังลอัต์ดอของอิ
นดิงบแช่ผสมแอสฟั
กําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟั
ิมัลชัฐนดิหลั
น้ําต่อเนื่อลงต์อิมัลชันหลังแช่น�้ำต่อเนื่อง
เอาไว้เกือบสมบูรณ์ ดังนัน้ การเพิม่ ปริมาณแอสฟัลต์อมิ ลั ชันเข้าไปอีก
ำ ลั ง อั ด อิลฐต์อดิิมนัลดิชับนในสั
ที่ มี สดส่่ ววนผสมของ
จากการทดสอบกําลังอัดอิจากการทดสอบก�
ฐดินดิบที่มีส่วนผสมของแอสฟั
นร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 ท
จึงไม่ส่งผลต่อการดูดซึมน�้ำอย่างชัดเจน
จากการทดสอบกํ
า
ลั
ง
อั
ด
อิ
ฐ
ดิ
น
ดิ
บ
ที
่
ม
ี
ส
่
ว
นผสมของแอสฟั
ล
ต์
อ
ิ
ม
ั
ล
ชั
ยละ
และฐ
ัลชันในสั
นร้คอ่ายละ
6 และ น8ในสั
ที่แดช่่ ส่น5ว�้ำนร้
ต่ซึออ่งเนืพบว่
่อง า2,กําลั4,งอัด6ของอิ
ต่อเนื่องตามอายุที่กําหนด ได้แอสฟั
แก่ 3,ลต์7อิมและ
14 ดวัส่นวได้
กําลัง2,อัด4,ดังแสดงในภาพที
ในภาพที่ 4 ซึ่งเป็นตัวอย่างอิฐดินดิต่บอทีเนื่แ่อช่งตามอายุ
อยู่ในน�้ำเป็ทนี่กเวลา
แ้ําก่อย่3,างต่ท7อี่กเนื�ำและ
น 3,่อได้งจากน้
กําําลัจะเข้
ง14
อัดาดัวัไปลดแรงยึ
งนแสดงในภาพที
5งแสดง
ซึ่งาพบว่
าลังอัดดดินขอ
ทั้งหมดจะลดลงหลัํางหนด
การแช่ได้นตามอายุ
่อง 314ได้วันแวัก่เนื
งอนุาภกําคเม็
หนด
7ค่าและ
ได้ค่าก�ำดลัเหนี
งอัด่ย่ ดัวระหว่
7 วัน บริเวณด้านล่างซ้ายของภาพ เป็นตัวอย่าทังอิ้งส่หมดจะลดลงหลั
ฐวดินผสม
นดิบที0AE
ไ่ ม่มสี ทีว่ ่โนผสม
งการแช่
้ําอย่างต่ด่ อ5เหนี
เนืซึง่ ่อ่ยพบว่
งวระหว่
3 าก�วันำาลังอนุ
เนื
ดเหนี่ยงวระหว่
ภาคเม็ดา
ดนน้
ําทํานลายแรงยึ
าคเม็ดฐดิําดิจะเข้
นนจนไม่
สง้ หมดจะลดลงหลั
ามารถคงสภาพไว้
ไการ
ด้ จึงไม่างอนุ
สามารถหากํ
ในภาพที
งอั่อดภงจากน้
ของอิ
ดิบาทัไปลดแรงยึ
ของแอสฟัลต์อิมัลชัน พบว่าอิฐดินดิบส่วส่นผสมดั
าวดูทีด่โนดนน้
ซึ้ําได้
มน�ําส่้ำทํวนผสม
วภายหลั
นผสมงงกล่
0AE
าลายแรงยึ
ดเหนี่ยวระหว่
างอนุภอาคเม็
จนไม่14สามารถคงสภาพไว้
ได้ จึงไม่สามารถห
การแช่
เนื่องจากน�
่องทีด่ ดิ7น้ำและ
วัน ก็ไม่ได้ดแเหนี
สดงให้
แช่น2AE
�้ำอย่าภายหลั
งต่อเนืง่อการแช่
ง 3 วันน้ําต่เนื
จะเข้าไปลดแรงยึ
่ยวเห็นถึงการเปลี่ยน
งอัการแช่
น้ํานได้
วนผสม
2AE
งการแช่ดเหนี
น้ําต่่ยอวระหว่
เนื่องทีา่ งอนุ
7 และ
14ดดิวันนตัก็้งแต่
ไม่ไกด้ารแช่
แสดงให้
เข้าไปภายในจนไม่สามารถคงสภาพเอาไว้ไภายหลั
ด้ กํเนืาลัอ่ งงจากน�
ไปท�
ำชัลาย
ดอย่าำ้ งเด่
ดส่เนื
่องจากน้
ําได้ภายหลั
เข้าไปลดแรงยึ
ภาคเม็
นํ้าต่เอห็เนืนถึ่องการเป
3 ว
ระหว่
า
งอนุ
ภ
าคเม็
ด
ดิ
น
ยกเว้
น
ส่
ว
นผสม
0AE
ที
่
โ
ดนน�
้
ำ
ท�
ำ
ลาย
อัดอย่
าเช่งเด่นเดี
นชัยดวกั6AE
เนืบ ่อมีงจากน้
่ยวระหว่
างอนุภาคเม็
นตั้งแต่งการแช่
การแช่นน้ําต่ํ้าต่อเนื
อเนื่องจาก
่ อง 3
ส่ลัวงนผสม
และ
กําลังอัําดได้เพิเ่มข้ขึา้นไปลดแรงยึ
ประมาณ 2ดเหนี
กิโลกรั
มต่อตารางเซนติ
เมตรดดิภายหลั
แรงยึดเหนีย่ วและแรงเสียดทานระหว่างอนุกํภาาคเม็
ดิน4AE
แรงยึ
ด
เหนี
่
ย
วระหว่
า
งอนุ
ภ
าคเม็
ด
ดิ
น
จนไม่
ส
ามารถคงสภาพไว้
และ
มีกําลันงไปได้
อัดเพิว่า่มยางมะตอยน้
ขึ้นประมาณําแข็
2 กิงโตัลกรั
เมตร ภายหลั
งการแช่มน้ํา(Setting
ต่อเนื่อง
เป็น4AE
7จึงไม่
วันสามารถ
ทั6AE
้งนี้อาจเป็
วเพิม่ ต่ขึ้อนตารางเซนติ
จากกระบวนการแข็
งตัวและการบ่
อิฐดินดิบทีท่ ำ� จากดินเหนียว (ศุภสัณห์ ชืน่ ศิรกิ ส่ลุ วชัวันผสม
ยน, 2556)
ได้
จึ
ง
ไม่
ส
ามารถหาก�
ำ
ลั
ง
อั
ด
ภายหลั
ง
การแช่
น
้
�
ำ
ได้
ส่
ว
นผสม
2AE
Curing)
ของตั
ว
ยางมะตอยเองภายหลั
ง
จากที
่
แ
อสฟั
ล
ต์
อ
ิ
ม
ั
ล
ชั
น
ได้
ส
ั
ม
ผั
ส
กั
บ
มวลรวมและเกิ
ด
การดู
ด
ซึ
ม
ัลซิไฟ
นี้อาจเป็นไปได้ว่ายางมะตอยน้ําแข็งตัวเพิ่มขึ้นจากกระบวนการแข็งตัวและการบ่มอิม(Sett
น�ำตัวอย่างดังกล่าวมาทดสอบการดูดซึมน�ำ 
้ วันก�ำเป็
ลังนอัด7หลังวัแช่น นทัำ 
�้ ้งและ
(Emulsifier)
ทําวให้ยางมะตอยเองภายหลั
ค่าความเป็นด่างสูงขึ้นงจากที
จนเนื่แ้ออสฟั
ยางมะตอยกลั
มายึสัมดผัติสดกับเป็
นฟิล์มอีกครั้งดและเริ
Curing)
ของตั
ลต์อิมัลชันบได้
มวลรวมและเกิ
การดู่มดแข็
ซึมงอิตัมว
(Emulsifier) ทําให้ค่าความเป็นด่างสูงขึ้น จนเนื้อยางมะตอยกลับมายึดติดกับเป็นฟิล์มอีกครั้งและเริ่มแข
ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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ภายหลังการแช่น�้ำต่อเนื่องที่ 7 และ 14 วัน ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง แช่นำ�้ ต่อเนือ่ ง 7 วัน เป็น 14 วัน เนือ่ งจากน�ำ้ สามารถแทรกซึมเข้าไป
การเปลี่ยนแปลงก�ำลังอัดอย่างเด่นชัด เนื่องจากน�้ำได้เข้าไปลดแรง ยังเนื้อดินที่ถูกเคลือบด้วยเนื้อยางมะตอยบางส่วนได้ ส่งผลให้เกิด
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินตั้งแต่การแช่น�้ำต่อเนื่อง 3 วันแล้ว การสูญเสียก�ำลังอัดเพิ่มเติม
James,
2006) จากนั
้นกําลังอัดจะลดลงอีกกเล็
1 ถึง 2 กิโลกรัมมต่ต่ออตารางเซนติ
เมตร จากการแช่
้ํ้ําาต่ต่ออเนื
James,
จากนั
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เป็น 7 วัน ทั้งนีส่้อวาจเป็
นไปได้
วมี่าลยางมะตอยน�
้ำแข็่ยงนแปลงกํ
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้้ออแอสฟั
ลลต์ต์ออิิมม่แััลลอสฟั
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ให้
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ารถ่
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มวลรวมและเกิ
ดการดู
ดซึมอิมัลซิไฟเออร์
(Emulsifier)
ท�ำให้ค่า าลัจึงงอัท�ดำทีให้่อกายุารถ่14ายเทประจุ
ของอิ
มลั ซิไฟอิง้ 4AE
เอเจนต์ทำ� ได้
ยาก จึงเริม่ เห็น
ของอิ
ของอิมมััลลซิซิไไฟอิ
ฟอิ้้งงเอเจนต์
เอเจนต์ททํําาได้
ได้ยยาก
าก จึจึงงเริ
เริ่่มมเห็
เห็นนการเพิ
การเพิ่่มมขึขึ้้นนของกํ
ของกําลังอัดที่อายุ 14 วัวันน ซึซึ่่งงต่ต่าางกั
งกับบส่ส่ววนผสม
นผสม 4AE และ
และ 6AE
6AE ทีที่่มมีี
ความเป็
างสูงขึ้น จนเนื7 ้อวัยางมะตอยกลั
บมายึดติดกับเป็นฟิล์ม การเพิ่มขึ้นของก�ำลังอัดที่อายุ 14 วัน ซึ่งต่างกับส่วนผสม 4AE และ
กํกําานลัลัด่งงเพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้นตัตั้ง้งแต่
แต่ 7 วันน
อีกครัง้ และเริม่ แข็งตัว (Alan James, 2006) จากนัน้ ก�ำลังอัดจะลดลง 6AE ที่มีก�ำลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน
อีกเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากการ
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ภาพที
่ 5 การเปลี่ยนแปลงก�
ำลังอัดของอิฐดินฐดิดิบนผสมแอสฟั
ลต์อิมัลชันหลังการแช่
น�้ำที่ระยะเวลาต่างๆางๆ
ภาพที
ภาพที่่ 55 การเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงกํ
นแปลงกําาลัลังงอัอัดดของอิ
ของอิฐดินดิดิบบผสมแอสฟั
ผสมแอสฟัลลต์ต์ออิมิมััลลชัชันนหลั
หลังงการแช่
การแช่นน้ํา้ําทีที่ร่ระยะเวลาต่
ะยะเวลาต่างๆ

ภาพที่ 6 ก�ำลังอัดของอิฐดินดิบที่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น�้ำอย่างต่อเนื่อง
ภาพที
ภาพที่่ 66 กํกําาลัลังงอัอัดดของอิ
ของอิฐฐดิดินนดิดิบบทีที่่ผผสมแอสฟั
สมแอสฟัลลต์ต์ออิมิมััลลชัชันนในอั
ในอัตตราส่
ราส่ววนต่
นต่าางๆ
งๆ เมื
เมื่อ่อแช่
แช่นน้ํ้ําาอย่
อย่าางต่
งต่ออเนื
เนื่อ่องง
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ที่ท�ำจากดินเหนียว จะพบว่าอิฐดินดิบจากดินเหนียวต้องใช้ปริมาณ
แอสฟัลต์อิมัลชันสูงถึงร้อยละ 8 เพื่อที่จะสามารถทนต่อสภาวะ
น�้ำท่วมขังได้นาน 24 ชั่วโมง ในขณะที่ก�ำลังอัดเฉลี่ยในสภาวะ
ไม่แช่น�้ำอยู่ที่ประมาณ 12 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ศุภสัณห์
ชืน่ ศิรกิ ลุ ชัย, 2556; จตุพร ตัง้ ศิรสิ กุล, 2550) จึงจะเห็นได้วา่ อิฐดินดิบ
ที่ ท� ำ จากดิ น ลมหอบมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ก ว่ า ทั้ ง ในแง่ ข องก� ำ ลั ง อั ด
และความทนทานต่อสภาวะน�้ำท่วมขัง

รำไ

การชะละลายของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชัน
การทดสอบการชะละลายของอิฐดินดิบเป็นการศึกษามวล
ที่ ห ายไปภายหลั ง จากการแช่ น�้ ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด ซึง่ ในการทดลองนีไ้ ด้นำ� ตัวอย่างอิฐดินดิบทุกส่วนผสมแช่นำ�้
ต่อเนื่องกันสูงสุด 14 วัน จากการทดลองพบว่า อิฐดินดิบที่ไม่ผสม
แอสฟั ล ต์ อิ ล มั ล ชั น จะไม่ ส ามารถทนต่ อ การแช่ น�้ ำ ได้ ตั ว อย่ า ง
ละลายกลายเป็นตะกอนดินก่อนอายุ 3 วัน ส่วนผสมอื่นๆ ที่มี
แอสฟัลต์อิมัลชันแม้เพียงแค่ร้อยละ 2 ก็จะสามารถต้านทาน
การชะละลายได้ ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3

ชภัฏ

เมื่ อ พิ จ ารณาในมุ ม มองของผลอั น เนื่ อ งมาจากปริ ม าณ
แอสฟั ล ต์ อิ มั ล ชั น ในส่ ว นผสมที่ ส ่ ง ผลต่ อ ก� ำ ลั ง อั ด ของอิ ฐ ดิ น ดิ บ
ดังแสดงในภาพที่ 6 จะพบว่าส่วนผสมที่มีแอสฟัลต์อิมัลชันใน
ส่วนผสมร้อยละ 4 จะให้ก�ำลังอัดสูงที่สุด ทั้งก่อนและหลังแช่น�้ำ 
ซึง่ จากงานวิจยั ก่อนหน้าได้อธิบายไว้วา่ ส่วนผสมทีม่ แี อสฟัลต์อมิ ลั ชัน
ร้อยละ 4 ให้ก�ำลังอัดดีที่สุด เนื่องจากมีปริมาณที่เพียงพอที่จะ
คลุกเคล้าได้ทั่วทั้งส่วนผสมโดยอาศัยการไหลไปกับน�้ำในส่วนผสม
และไม่มากเกินไปจนอนุภาคของแอสฟัลต์อิมัลชันจับตัวกันเป็น
อนุภาคขนาดใหญ่และขัดขวางการผสมซึ่งพบในส่วนผสม 8AE
(ประยูร พรมหลวงศรี และจักรพันธุ์ วงษ์พา, 2558) นอกจาก
นี้จะพบว่าส่วนผสม 4AE ให้ก�ำลังอัดสูงถึง 23.33 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร และเมื่อแช่น�้ำต่อเนื่องก�ำลังอัดจะลดลงต�่ำสุด
เท่ากับ 17.12 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่การแช่น�้ำต่อเนื่อง
นาน 3 วั น หรื อ คิ ด เป็ น ก� ำ ลั ง อั ด ที่ ล ดลงประมาณร้ อ ยละ 25
แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับอิฐดินดิบทีไ่ ม่ผสมแอสฟัลต์อมิ ลั ชัน
เลยจะพบว่าอิฐสามารถต้านทานการซึมผ่านของน�้ำได้ดีมาก และ
ยังคงให้กำ� ลังอัดทีส่ งู ในระดับหนึง่ และเมือ่ เปรียบเทียบกับอิฐดินดิบ
ตารางที่ 3 การชะละลายของอิฐดินดิบที่อายุการแช่น�้ำต่างๆ

0AE
2AE
4AE
6AE
8AE

3 วัน
0.82
0.56
0.52
0.34

การชะละลาย (ร้อยละ)
7 วัน
0.87
0.63
0.54
0.49

ลัยร
า

ส่วนผสม
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จากข้อมูลพบว่า อิฐดินดิบจะมีการสูญเสียน�้ำหนัก หรือ
เกิ ด การชะละลายมากขึ้ น ตามระยะเวลาการแช่ น�้ ำ  เนื่ อ งจาก
น�ำ้ จะค่อยๆ แทรกซึมผ่านชัน้ แอสฟัลต์อมิ ลั ชันเข้ามา ท�ำให้แรงยึดเหนีย่ ว
และความเสียดทานระหว่างเม็ดดินลดลง เม็ดดินละเอียดบางส่วน
เมือ่ หลุดจากสภาวะการโดนยึดเหนีย่ วแล้วจะโดนน�ำ้ พาออกไปท�ำให้
มวลลดลง ดังนั้น การแช่อิฐในน�้ำอย่างต่อเนื่องนานๆ ย่อมจะส่งผล
ให้น�้ำมีเวลามากพอที่จะแทรกซึมเข้าไปหาเม็ดดินที่อยู่ลึกๆ หรือ
มียางเคลือบอยูบ่ างๆ ได้ และสามารถพาเอาเม็ดดินละเอียดเหล่านัน้
ออกมาได้มากกว่าการแช่นำ�้ เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึง่ สามารถสังเกตได้
ในภาพที่ 7 ในช่วง 3 วันแรกของการแช่นำ 
�้ การสูญเสียมวลจะเกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟ จากนั้นระหว่าง
3 วัน ถึง 14 วัน อัตราการสูญเสียน�้ำหนักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
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14 วัน
1.34
0.79
0.76
0.59

แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าการชะละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่อการแช่น�้ำ
ต่อเนื่องนานขึ้น ซึ่งเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ควรต้องให้ความระมัดระวัง
ให้มากในการสร้างบ้านดิน แต่อย่างไรก็ตาม การสูญเสียมวลทีเ่ กิดขึน้
ที่อายุ 14 วัน สูงสุดเพียงร้อยละ 1.34 ส�ำหรับส่วนผสม 2AE ซึ่งมี
ค่าไม่สูงมากนัก
เมือ่ พิจารณาผลกระทบของปริมาณแอสฟัลต์อมิ ลั ชันในส่วน
ผสมต่อการชะลายที่เกิดขึ้นกับอิฐดินดิบแล้ว พบว่าอิฐดินดิบจะถูก
ชะละลายได้น้อยลงเมื่อมีปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสมมาก
ขึ้น ตามที่แสดงในภาพที่ 8 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบในเรื่อง
ของการดูดซึมน�้ำ  เท่ากับเป็นการยืนยันสมมุติฐานอีกทางหนึ่งว่า
ส่วนผสมที่มีแอสฟัลต์อิมัลชันมาก จะท�ำให้น�้ำซึมผ่านได้ยาก และ
ส่งผลให้น�้ำเข้าไปชะละลายมวลดินออกมาได้ยากขึ้น
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ขณะเดี
นเนื้งเอเจนต์
้อแอสฟัทลําต์ได้
อิมยัลากชันจึจะค่
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แข็งตัว่มแต่
นอัตราที
งจากชั
งทําให้
การถ่
ของอิมัลยซิวกัไฟอิ
งเริ่มอเห็
ขึ้นใของกํ
าลัง่ตอั่ํดาเนื
ที่อ่อายุ
14 วั้นนยางมี
ซึ่งต่คาวามหนาจึ
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ง
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ง
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ด
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ายุ
14
วั
น
ซึ
่
ง
ต่
า
งกั
บ
ส่
ว
นผสม
4AE
และ
6AE ที่มี
กําลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน
กําลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน
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ภาพทีภาพที
่ 5 การเปลี
่ยนแปลงกํ
งอัดาของอิ
ฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลันงการแช่
างๆ
่ 7  ความสั
มพันธ์ารลัะหว่
งการชะละลายและระยะเวลาการแช่
�้ำของอินฐดิ้ําทีน่รดิะยะเวลาต่
บ
ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงกําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังการแช่น้ําที่ระยะเวลาต่างๆ
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ภาพที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างการชะละลายและร้อยละของแอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสม
ภาพที่ 6 กําลังอัดของอิฐดินดิบที่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ 6 กําลังอัดของอิฐดินดิบที่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง
เพียงร้อยละ 1.34 โดยน�้ำหนัก และต�่ำสุดที่ 0.59 ซึ่งแสดงให้เห็น
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ดินลมหอบมีความ ชัดเจนว่าอิฐดินดิบทีผ่ สมแอสฟัลต์อมิ ลั ชันสามารถทนทานต่อสภาวะ
เหมาะสมในการใช้ท�ำอิฐดินดิบ โดยส่วนผสมที่มีปริมาณแอสฟัลต์ น�ำ้ ท่วมขังต่อเนือ่ งได้นานถึง 14 วัน ในขณะทีอ่ ฐิ ดินดิบทัว่ ไปสามารถ
อิมลั ชันในอัตราส่วนร้อยละ 4 ของเนือ้ ดินร่วมกับแกลบจะให้กำ� ลังอัด ทนทานต่อสภาวะโดนน�้ำท่วมขังได้ไม่ถึง 3 วัน
สูงสุดถึง 23.33 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และเมือ่ อิฐดินดิบผสม
แอสฟัลต์อิมัลชันจะสามารถทนต่อการพังทลายเนื่องจากน�้ำได้ดี
ซึ่งภายหลังการแช่น�้ำต่อเนื่อง 14 วัน อิฐดินดิบยังคงสภาพไว้ได้ ข้อเสนอแนะ
ถึงแม้ก�ำลังอัดจะลดลงบ้างก็ตาม การเติมแอสฟัลต์อิมัลชันเพียง
1. ควรมี ก ารทดลองกั บ ดิ น แหล่ ง อื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หา
ร้อยละ 2 อิฐดินดิบจะมีการดูดซึมน�ำ้ ต�ำ่ กว่าร้อยละ 5 โดยน�ำ้ หนัก และ ส่วนผสมที่เหมาะสมส�ำหรับการท�ำบ้านดินในแต่ละท้องถิ่น
การดูดซึมจะลดลงเมื่อปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันเพิ่มขึ้น ในขณะที่
2. ควรน� ำ ส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมไปต่ อ ยอดการทดสอบ
การชะละลายเนื่องจากการแช่น�้ำต่อเนื่องนาน 14 วัน มีค่าสูงสุด ในงานโครงสร้างบ้านดินจริง เพื่อศึกษาการน�ำไปใช้งานต่อไป
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
The Results of Using the Problem Based Learning (PBL) on Social Problem
Subject towards Students’ Learning Achievement, Creative Problem
Solving (CPS) Thinking and Satisfaction at Pibulsongkram Rajabhat University
ธัญญาพร  ก่องขันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อมุ่งศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ 1) เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพือ่ ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ภาคเรียนที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 62 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
เรือ่ งปัญหาสังคม จ�ำนวน 9 แผน 27 ชัว่ โมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
		ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เรือ่ ง ปัญหาสังคม
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ (X = 4.82) ซึง่ ด้านทีผ่ เู้ รียนมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ผูส้ อนชีแ้ จง
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเข้าใจอย่างชัดเจน และผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกันและผูเ้ รียนมีโอกาสในการค้นคว้าเสาะหาความ
รู้ด้วยตนเอง  (X = 4.98) รองลงมา คือด้านผู้สอนให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  ดูแลผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาเข้ากับชีวิตประจ�ำวันได้ (X = 4.95)
ค�ำส�ำคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์,
ความพึงพอใจ
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The objectives of this experimental research were (1) to study the learning achievement of students at
Pibulsongkram Rajabhat University on the topic Social Problem before and after using problem based learning (PBL),
(2) to study the creative problem solving (CPS) thinking of students on the topic Social Problem before and after
using PBL, and (3) to study the satisfaction of students towards learning management through PBL. Target group of
this research was 62 undergraduate students majoring in Thai Language at the Faculty of Education, Pibulsongkram
Rajabhat University in the first semester of academic year 2016. Research instruments consisted of 1) 27 hour-9
lesson plans on topic Social Problem, 2) learning achievement test, 3) CPS thinking test, and 4) students’ satisfaction
questionnaire.
The research findings were as follows :
1. Learning achievement scores of students on the topic Social Problem after getting involved in PBL learning
management was higher than before learning which indicated the statistical significance at .05 level.
2. The scores of CPS thinking ability of students on the topic Social Problem after getting involved in PBL
learning management was also higher than before learning which indicated the statistical significance at .05 level.
3. Overall satisfaction of students towards PBL learning management on the topic Social Problem indicated
a “highest” level of satisfaction (X = 4.82). When compared to each other, the highest satisfaction was found with
the sessions in which teacher had clearly explained the learning activities to students, as well as the students
could jointly participate in the activities, and the opportunity for students to explore the knowledge by themselves
(X = 4.98), following by the sessions in which teacher could give an advice, suggest, and look after all students’
learning enhancing them to be able to link what they have learned to daily life (X = 4.95).
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ชภัฏ

ปัจจุบนั ความสนใจของวงการการศึกษาไทยได้มงุ่ เน้นในเรือ่ ง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ค่อนข้างมาก กระบวนการเรียนการสอน
จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ�ำเป็น โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ให้ผเู้ รียนได้ลงมือเรียนรูด้ ว้ ยตนเองให้มากทีส่ ดุ ผูเ้ รียนเป็นผูก้ ำ� หนด
เป้าหมาย หาความรู้ด้วยตนเอง ตกผลึกในความรู้ และประยุกต์ใช้
ตลอดจนสามารถประเมินได้เอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2558)
สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555) ที่ได้กล่าวถึงสังคมในยุค
ศตวรรษที่ 21 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คนในสังคมจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ ก้าวทันและพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง การเตรียมความพร้อมคน
ให้มีศักยภาพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
จ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานส�ำหรับอนาคต สาระเนือ้ หา
วิชาต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั ก็มคี วามส�ำคัญ
ทักษะที่ส�ำคัญที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีและเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจ
ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผูน้ ำ 
� ทักษะด้านการสือ่ สารสารสนเทศ
และรูเ้ ท่าทันสือ่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ได้มีการจัด
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thailand Qualifications Frameworks : TQF) ซึ่งได้ก�ำหนด
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังให้บณ
ั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ด้ า นความรู ้ (Knowledge)ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา
(Cognitive Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา
เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดคิ ด มาก่ อ น
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเห็นได้ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ให้ความส�ำคัญกับการคิด
เป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณภาพของคนจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาที่ดีต้องมีการพัฒนาคน
ให้มคี วามสามารถในการคิด (ฆนัท ธาตุทอง, 2554) นอกจากนีก้ ระบวน
การคิดแก้ปัญหานั้นเป็นจุดมุ่งหมายส�ำคัญของการจัดการศึกษา
และเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
ตามจุดมุง่ หมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542
นอกจากนีย้ งั เป็นกระบวนคิดทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับผูเ้ รียน
ทุกระดับ

แต่จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในเบือ้ งต้น พบว่าทีผ่ า่ นมา ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่ายังขาดการสร้างทักษะทางวิชาการและทักษะทางสติปัญญา
ในเชิงลึก ท�ำให้คุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
ผูว้ า่ จ้างงาน ขาดทักษะในการด�ำรงชีวติ รวมทัง้ วิกฤตความสามารถ
ในการแข่งขันในสังคมมีมากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้บณ
ั ฑิตในปัจจุบนั มักจะใช้
ความรู้อย่างขาดทักษะทางปัญญาในการพิจารณาความถูกต้อง
การสร้างความรูใ้ หม่ในสถาบันการศึกษามีนอ้ ย และขาดการเชือ่ มโยง
ความรู้กับสถานการณ์จริง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ทั้งนี้เพราะ
จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผู้สอนปรากฏว่าผู้สอนยังใช้
ระบบการเรียนการสอนที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนขาดทักษะ
การคิด ไม่สามารถคิดค้นคว้าหาค�ำตอบได้ด้วยตนเอง และค�ำตอบ
ทีไ่ ด้ไม่มคี วามหลากหลาย อีกทัง้ ผูส้ อนยังใช้วธิ กี ารสอนแบบบรรยาย
และเน้นให้ผู้เรียนท่องจ�ำประกอบกับการน�ำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายขาดความยืดหยุ่น ท�ำให้
ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้เรียน กิจกรรม
การเรียนการสอนขาดล�ำดับขัน้ ตอน จึงท�ำให้ผเู้ รียนไม่เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ขาดระบบการคิดที่จัดล�ำดับความส�ำคัญที่ดีท�ำให้
ไม่สามารถตอบค�ำถามได้ เนื่องจากเนื้อหาวิชาในบางเรื่องค่อนข้าง
เข้าใจยากมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่หากมีการจัดเตรียมการสอน
มาอย่างดีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการคิด การค้นคว้าแสวงหาความรู้ การใช้วจิ ารณญาณ การใช้เหตุผล
พิจารณาเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ และมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ปญ
ั หา
ในชีวิตประจ�ำวันให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่ท�ำให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และเกิดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือต้องเน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
การคิดหลายๆ อย่างซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้เรียนจะมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากสภาพปัญหาดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนที่ท�ำให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และเกิดความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ คือต้องเน้นฝึกให้ผเู้ รียนได้ใช้ทกั ษะการคิด
หลายๆ อย่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความคิด
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ วิธกี ารจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเหตุผลของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่
การก�ำหนดปัญหาและให้ความส�ำคัญกับปัญหาเป็นฐาน มีการวางแผน
การแก้ ป ั ญ หา มี ก ารตั้ ง สมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การพิสูจน์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล ท�ำให้ผู้เรียน
ได้เกิดทักษะในการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ได้ฝกึ
ปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้เรียน
จะได้เป็นผู้ด�ำเนินการ ทั้งการเสนอปัญหา ลักษณะปัญหา การสรุป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม
ของนักศึกษา ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ก่อนเรียนและหลังเรียน
		2. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์
เรื่องปัญหาสังคมของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ขอบเขตของการวิจัย

รำไ

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ชั้ น ปี ที่ 1 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
ภาคเรียนที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 62 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถในการคิ ด แก้ ป ั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ และความ
พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เนือ้ หาทีใ่ ช้ คือ  เรือ่ งปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด
ปัญหาความยากจน ปัญหาโรคระบาด ปัญหาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาครอบครัว ปัญหา
ความเสื่อมโทรมด้านจิตใจและศีลธรรม ปัญหาสื่อและเทคโนโลยี
และปัญหากลุ่มผู้ด้อยโอกาส
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
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หาข้อยุติ ตามความสนใจของตนเอง สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี
(2548) ได้กล่าวถึงการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เป็นเทคนิคทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญและเกิดจากความร่วมมือของผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ
โดยผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ  สนับสนุนให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การแก้ปญ
ั หา ให้เกิดความรูใ้ หม่จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างกระบวนการคิด
ด้วยตนเอง มีสว่ นร่วมทางสติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม และยังได้พฒ
ั นา
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวติ โดยเฉพาะการช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนในเนือ้ หาวิชา ซึง่ ก่อให้เกิดการแข่งขัน จนท�ำให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาด้านสังคม ปัญหาทางโครงสร้าง
ทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง
การปกครอง สถาบันทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ดังนั้นการที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเติบโตเป็นบุคคลที่จะอยู
่ในสังคมยุคใหม่ได้นั้น นอกจากจะต้องให้การศึกษาเพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานที่ดีและมีทักษะในการท�ำงานแล้ว ยังต้องฝึกให้รู้จักคิด
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ หลากหลายแนวทาง ได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รียนเอง และรูจ้ กั แก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
ซึ่ ง จากการศึ ก ษาวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานฐาน (Problem
Based Learning; PBL) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยพัฒนาความรู้และ
ทักษะดังกล่าวได้ เนือ่ งจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ใี่ ช้ปญ
ั หา
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
โดยผู้สอนอาจน�ำผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอน
อาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการ
วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและร่ ว มแก้ ป ั ญ หา ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด
ความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการ
ทีห่ ลากหลายในปัญหานัน้ รวมทัง้ ให้ผเู้ รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปญ
ั หา (ทิศนา แขมมณี , 2555)
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาให้ กั บ บั ณ ฑิ ต หรื อ ผู ้ เรี ย น ที่ จ ะเป็ น
ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพัฒนาชุม ชน ตลอดจนประเทศชาติ ผู ้ วิ จั ย
จึงใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน    
และผู้เรียนให้ดีขึ้นต่อไป

ธัญญาพร ก่องขันธ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบ ก่อน-หลัง (The One Group
Pretest-Posttest Design)
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้
X   แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
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2.5 น� ำ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม จ�ำนวน 80 ข้อไปทดลองใช้ (Tryout)กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบแบบ
ข้อมูล ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาสังคม จ�ำนวน 9 แผน อิงเกณฑ์ โดยการตรวจสอบค่าดัชนีความไว ( Si ) ของผลการเรียน
27 ชั่วโมง
ที่มีค่าตั้งแต่ .40 ขึ้นไป และหาความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ระหว่าง .20
3. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด แก้ ป ั ญ หา ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551)
2.6 น� ำ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
อย่างสร้างสรรค์
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามไว (Si) ของผลการเรี ย น
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) แล้ว ไปหาค่า
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดยการตรวจสอบ
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาสังคม จ�ำนวน 9 แผน การวั ด ที่ ส ม�่ ำ เสมอและคงที่ โดยวิ ธี ก ารของคู เ ดอร์ - ริ ช าร์ ด สั น
27 ชั่วโมง
จากสูตร KR-20 และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และเอกสาร ต�ำรา ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test)
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัด
2.7 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
การเรียนรู้
3. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด แก้ ป ั ญ หา
1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรง
ประเด็น
อย่างสร้างสรรค์
3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั เพือ่ เป็นแนวทางใน
1.3 น�ำแผนการจัดการเรียนรูท้ ปี่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องและความเทีย่ งตรง การก�ำหนดนิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
3.2 ศึกษาต�ำรา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัย
ของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การ และวิ ธี ก ารสร้ า งแบบทดสอบวั ด
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
1.4 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด
(try-out) กับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบอัตนัยโดยก�ำหนดเป็นสถานการณ์
เพื่อศึกษาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ ปัญหา 5 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะมีข้อย่อยจ�ำนวน 5
ก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูบริค (Rubric) ตามผลการเรียนรู้
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ของผู้เรียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4 น� ำ แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด
2.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชามนุษย์กบั สังคม กลุม่ วิชาศึกษาทัว่ ไป แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
2.2 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั เพือ่ เป็นแนวทางใน ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อก�ำหนด แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
นิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
2.3 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ั หาอย่างสร้างสรรค์
ของนักศึกษา ตามนิยามศัพท์ และครอบคลุมเนื้อหาตามตาราง น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปญ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบ จ� ำ นวน 80 ข้ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการเลื อ กโดยเป็ น ไปทดลองใช้ (try-out) กับเป้าหมาย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด 4 ตั ว เลื อ ก พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดเกณฑ์ วิจัย เพื่อทดสอบหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r)
และค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ และเปรียบเทียบ
การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผลคะแนนตามชี้วัดที่ก�ำหนด
2.4 น� ำ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ ความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นกั บ หลั ง เรี ย นโดยใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องและความเทีย่ งตรง การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test) เพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
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ผลการวิจัย

จากการด�ำเนินการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เรือ่ ง ปัญหาสังคม ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรุปผลได้ดังนี้
		1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ปรากฏดังตารางที่ 1 ดังนี้

ชภัฏ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ปฐมนิ เ ทศผู ้ เรี ย นให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. ปฏิ บั ติ ก ารสอนตามแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานจากเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีส่ ร้างขึน้
โดยมีผชู้ ว่ ยวิจยั คอยสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมการหลังการสอน

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบ Dependent

รำไ

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน
			4.2 สร้างแบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้เรียน
4.3 น� ำ แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ้ เ รี ย น
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
			4.4 น�ำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1

ลัยร
า

แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนเต็ม
N
X
S.D.
t
p
ก่อนเรียน
40
62
16.44
2.86
20.16*
หลังเรียน
40
62
34.87
3.51
.00
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ิทยา

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2

มห
าว

แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนเต็ม
N
X
S.D.
t
p
ก่อนเรียน
45
62
15.74
2.60
หลังเรียน
45
62
35.03
3.23
22.83*
.00
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

ธัญญาพร ก่องขันธ์
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ความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.82) ซึ่งด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด คื อ ผู ้ ส อนชี้ แจงกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นเข้ า ใจ
อย่างชัดเจนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกันและ
ผูเ้ รียนมีโอกาสในการค้นคว้าเสาะหาความรูด้ ว้ ยตนเอง  (X = 4.98)
รองลงมา คือด้านผูส้ อนให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ดูแลผูเ้ รียนในการเรียนรู้
อย่างทัว่ ถึงและผูเ้ รียนสามารถเชือ่ มโยงเนือ้ หาเข้ากับชีวติ ประจ�ำวันได้
(X = 4.95) ดังแสดงในแผนภูมิ ดังนี้
8
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3. ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อง ปัญหาสังคม
จากการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม พบว่าความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม โดยรวมมีระดับ

ความพึงพอใจของนั
ง
กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูบูลสงคราม
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ย ้โดยใช้ปัญหาเป็
ห นฐาน เรื่อง
อ ปัญหาสังคมม

รำไ

5

3
2
1

X

S.D.

ด้านผู้สอนน
ด้านเนื้อหา
ห
ด้านกิจกรรรมการเรียนกาารสอน
ด้านการวัวัดและประเมินผล

X

เพศชาย

ลัยร
า

0

ชภัฏ

รระดัดบคาเฉลย
บค่าเฉลี่ย

4

44.88
4.9
4
4.88
4
4.71

0.23
0.23
0.25
0.58

4.7
4.9
4.9
4.71

S.D.

เพศหญิ
เพ
พศหญิง
0.51
0.32
0.33
0.56

มห
าว

ิทยา

รูปภาพที่ 1  แสดงแผนภูมิระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
               ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม
รูปภาาพที่ 1 แสดงแแผนภูมิระดับค่าเฉลี
า ่ยความพึงพอใจของนั
พ
กศึกษามหาวิทยาลัยราชภั
ย ฏพิบูลสงงคราม
อย่
า
งมี
น
ั
ย
ส�
ำ
คั
ญ
ต่อการจจัดกิจกรรมการรเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็
ญ นฐาน เรืรื่อง ปัญหาสังคมทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัด
สรุปและอภิปรายผล
ั หาเป็นฐานเป็นกิจกรรมทีม่ ขี นั้ ตอนการด�ำเนินการ
ในการด�ำเนินการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมโดยใช้ปญ
ปหาเป็นฐานปเรืราย
โดยใช้ปสรุญ
ั ปและอภิ
อ่ งยผล
ปัญหาสังคม ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ ใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ได้คิดเป็น ท�ำเป็น มีการตัดสินใจที่ดี
ในการดํ
า
เนิ
การวิจฏัยพิเรืบ่องผลการจั
อู ล สงคราม ดอภิ
กิจกรรมการเรี
จ ป รายผล ยนรู
นและสามารถเรี
้โดยใช้ปัญหายเป็นรูน้ฐาน
่อง นปัทีญมหาสัโดยเน้
ที่มผีตู้เ่อรียนได้คิด
งคม นให้
การท�ำเรืงานเป็
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ยนราชภั
ความพึงพอใจข
ผลสัมฤทธิ
ม ์ทางการเรีรียน ความสามารถในการคิดแก้
แ ปัญหาอย่างสสร้
กศึกษามห
ย รว่ มกัน
แก้าปงสรรค์
ญ
ั หาด้วและ
ยตนเองและคิ
ดอย่าของนั
งเป็นระบบ
ผูเ้ รียหาวิ
นแต่ทลยาลั
ะคนได้
การวิจัยได้ดังนี้
ราชภัภัฏพิบูลสงครามม อภิปรายผลกาารวิจัยได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาจึงท�ำให้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นได้
1. ผลสัมฤทธิ
ฤ ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสสังคม ของนักศึกษา ที่เรียนด้วยการจั
ว
ดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็
ห นฐาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร  ทองเนื้อแข็ง (2548) ได้ศึกษา
ที่เรียนด้
ว
ยการจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
โ
ดยใช้
ป
ั
ญ
หาเป็
น
ฐานก่
อ
นเรี
ย
นและ
ก่อนเรียนและหลังเรีรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ท
ยน เรืรอง
่ ปัญหาสังคมม ของนักศึกษาามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
เรื่ อ งการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐานในวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ
หลังเรียสงคร
น พบว่
า
คะแนนผลสั
ม
ฤทธิ
ท
์
างการเรี
ย
น
เรื
อ
่
ง
ปั
ญ
หาสั
ง
คม
ของ
ราม หลังการจัดกิ
ด จกรรมการเรีรียนรู้สูงกว่าก่อนการจั
น ดกิจกรรรมการเรียนรู้โดยใช้
ด ปัญหาเป็นนฐาน อย่างมีนยสํ
ัย าคัญทาง
ขนาดย่
อ
มส�
ำ
หรั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดั
บ
ประกาศนี
บัตปรวิัญชหาาชีพชั้นสูง
นักศึกสถิ
ษามหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
พิ
บ
ล
ู
สงคราม
หลั
ง
การจั
ด
กิ
จ
กรรมการ
ตทีทิ ี่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกการจัดกิจกรรมมโดยใช้ปัญหาเปป็นฐานเป็นกิจกรรมที
ก ่มีขั้นตอนนการดําเนินกายรแก้
โดยมี
ถุปไระสงค์
และเพื
เรียนรูอย่
้สูงากว่งเป็
นการจัมีดกกิารใช้
้โดยใช้้นปให้ัญผหาเป็
นฐาน
เป็นท์ มีางการเรี
การตัตัดสิยนนใจที
ง าก่นอระบบ
าจกรรมการเรี
ปัญหาเป็นตั
นยนรูวกระตุ
ู้เรียนใฝ่
หาความ
มรู้เพืว่อตั แก้
ขปัญหา
ญ เพือ่ได้ศึคกิดษาผลสั
เป็น ทํมาฤทธิ
่ดี อ่ ศึกษา
และสสามารถเรียนรู้การทํ
ก างานเป็นทีทม โดยเน้นใหห้ผู้เรียนได้คิดแกก้ปัญหาด้วยตนนเองและคิดอย่าางเป็นระบบ ผูเรี
้ ยนแต่ละ
คนไดด้ร่วมกันวิเคราาะห์วิธีการแก้ปัปัญหาจึงทําให้ช่ชวยพัฒนาผลสัสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นได้
น ซึ่งสอดคล้ล้องกับงานวิจัยของสุนทร
ทองเเนื้อแข็ง (2548) ได้ศึกษาเรื่องการเรียนรู้โดยใช้
ด ปัญหาเป็นฐานในวิ
น
ชาการรบริหารธุรกิจขนาดย่อมสําหรัับธัญนักญาพร
ศึกษา ก่องขันธ์
ระดับประกาศนี
บ
ยบัตรวิ
ต ชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์
ร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางงการเรียน และเพื่อศึกษาควาามพึงพอใจ
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3. ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่อง ปัญหาสังคม พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
(X = 4.82) ซึง่ ด้านทีผ่ เู้ รียนมีความ พึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ผูส้ อนชีแ้ จง
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเข้าใจอย่างชัดเจนและผูเ้ รียนมีสว่ นร่วม
ในการท�ำกิจกรรมร่วมกันและผูม้ โี อกาสในการค้นคว้าเสาะหาความรู้
ด้วยตนเอง (X = 4.98) รองลงมา คือด้านผูส้ อนให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ
ดูแลผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาเข้ากับชีวิตประจ�ำวันได้ (X = 4.95) ทั้งนี้เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเป็นกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนทุกคน
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ได้เรียนรู้ในปัญหา
ทีต่ นเองสนใจอยากทีจ่ ะค้นหาค�ำตอบหรือลงมือแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
เป็ น การท้ า ทายความสามารถของตนเองโดยที่ มี ผู ้ ส อนคอยให้
ค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุนทร  ทองเนือ้ แข็ง
(2548) ได้ศึกษาเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการ
บริหารธุรกิจขนาดย่อมส�ำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 จ�ำนวน 28 คน
ผลการวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรม การเรี ย นรู ้ ด ้ า นพฤติ ก รรมการ
ตรงต่อเวลา ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น ความสนใจ
ในการเรียนรู้ การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การค้นคว้าเพิ่มเติม
มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอภิปรายอยู่ในระดับดีมาก และ
นักศึกษา มีความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับดีมาก และ
สอดคล้องกับ อาภรณ์ แสงรัศมี (2543) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
อยู่ในระดับมาก
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ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
จ�ำนวน 28 คน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสอดคล้องกับภัทรกร แสงไชย
(2551) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การสอนแบบแก้ปญ
ั หาโดยอิงทฤษฎีสามศรกับรูปแบบการแก้ปญ
ั หา
ที่ มี ต ่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการคิ ด แก้ ป ั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์
เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา ทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์  เรือ่ ง ปัญหาสังคม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา
จนสามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้ ส่งผลให้มีการค้นหาแนวทาง
การแก้ปัญหาที่หลากหลายแนวทาง เพื่อที่จะคัดเลือกแนวทาง
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แล้ววางแผนการแก้ปญ
ั หาได้ตรงตามปัญหาทีเ่ กิดขึน้
รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศใน ชั้นเรียนให้เอื้อต่อการท�ำงานร่วม
กันของผู้เรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค�ำถามและค้นหาค�ำตอบ
ด้วยตนเอง มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างหลากหลายทิศทาง
มี ค วามแปลกใหม่ หรื อ ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาพันธ์ชนิต  เจนจิต (2546) ได้ศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
เรขาคณิต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ สามารถสอบผ่านเกณฑ์ 75 มากกว่าร้อยละ 75
ของจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส�ำคัญ .10 และ มีพฤติกรรม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนอยู่ในระดับดีทุกด้าน และ
สอดคล้องกับ Ellison (1995) ได้ศึกษาความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยท�ำการศึกษากับนักศึกษาปีที่ 1
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น โดยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์
ด้านการคิดคล่องแคล่วสูงที่สุดที่ระดับนัยส�ำคัญ .05

ธัญญาพร ก่องขันธ์

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยที่พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ เรือ่ ง ปัญหาสังคม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม หลังการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ สู ง กว่ า ก่ อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ป ัญ หา
เป็นฐาน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 นัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ในการวิจัย ดังนี้
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		ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		1. ควรปลูกฝังการใฝ่รู้ การรูจ้ กั การตัง้ ค�ำถาม การเตรียมพร้อม
และการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กั น ให้ แ ก่ ผู ้ เรี ย นอย่ า งสม�่ ำ เสมอทั้ ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
2. ควรส่งเสริมหรือปลูกฝังพฤติกรรมการคิดค้นหาค�ำตอบ
การแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธีหรือมีความสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกสูก่ ารท�ำงานในสังคมจริง
ต่อไปในอนาคต
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อย ของตนเอง
เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนางานตนเองและงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ เช่น กระบวนการ
ท�ำงานกลุ่ม การเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน หรือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ
เพือ่ พิสจู น์ผลการใช้วธิ กี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในวิชาอื่นๆ
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การวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและ
ครูทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและครูกบั การท�ำงานเป็นทีม
ในสถานศึกษา และสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีม จ�ำนวน 22 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ .60 ถึง 1.00
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .39 ถึง .79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการท�ำงานเป็นทีม จ�ำนวน
67 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .40 ถึง .85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ การหาค่าแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและครูทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยจ�ำแนกตามประสบการณ์การท�ำงานและขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและครูกบั การท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การพยากรณ์พฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารและครู กั บ การท� ำ งานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี
มีความถดถอยไปในทิศทางเดียวกันและสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้   
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T he objectives of this research were : 1) To study the level of teamwork in schools of Chanthaburi Primary
Educational Service Area Offices; 2) To compare the decision making behavior of administrators and teachers and
how it affects teamwork in schools; 3) To examine the relationship and formulate the predictive equation for
how decision making behavior affects teamwork. The sample of 327 administrators and teachers in the 2016
academic calendar year was selected by simple random sampling. The research instrument was a two-part, five-rating
questionnaire. Part 1 contained 72 items about the decision making behavior affecting teamwork with a validity of
.60-1.00, a discrimination of .79 and a reliability of .92. Part 2 contained 67 items about the level of teamwork in
the schools with a validity of .60 - 1.00, a discrimination of .40-.85 and a reliability of .99. The data were analyzed
by using Statistical Computer Program to calculate the percentage, mean, standard deviation, Simple Correlation,
One-Way ANOVA and simple linear regression.
Major fact findings were as follow: 1) Teamwork in schools of Chanthaburi Primary Educational Service
Area Offices was at a high level overall; 2) The comparison of the decision making behavior of administrators and
teachers affecting teamwork in terms of work experience and school size was not statistically significantly different;
3) The relationship between the decision making behavior with teamwork in schools was positively shown at the
highest level with a statistical significance at the .01 level; 4) The predictive equation for the decision making behavior
affecting teamwork in schools was a regression to one direction, and the predicted equation was as follows:
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การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้สถานศึกษา
เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ มีเป้าหมาย
ให้สถานศึกษาร่วมมือกันทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริ ห ารทั่ ว ไป โดยมุ่งเน้น ประสิทธิภ าพ คุณภาพ ผลลั พ ธ์
ทางการศึกษา และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญสอดคล้อง
กับแนวคิดหลักการกระจายอ�ำนาจตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และการก�ำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญ
ที่ จ ะท� ำ ให้ ส ถานศึ ก ษามี อิ ส ระ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห าร
เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ และประเทศชาติ
ซึ่ ง นั ก การศึ ก ษาเชื่ อ ว่ า การก� ำ หนดให้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลจะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มี ค วามเป็ น อิ ส ระ สามารถบริหารจัด การศึก ษาในสถานศึ ก ษา
ได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพได้ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553 : 10) การบริหารจัดการศึกษาจึงเป็นรูปแบบ
การบริหารงานที่มีบุคคลหลายๆ คน เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานมีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2550 : 2) และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ภายในองค์กรประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ช่วย กลุ่มงานต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน สายสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กรจะเป็นไปตามลักษณะบังคับบัญชาตามล�ำดับ โดยทั่วไป
ขององค์กรแล้วจะมีข้อก�ำหนดเป็นแนวทางอย่างชัดเจน ทุกระดับ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ต ้ อ งการเสมอ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
เพือ่ การจัดการในองค์กรจึงเป็นไปในทิศทางเพือ่ การปรับปรุง พัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการด�ำเนินการในแต่ละองค์ประกอบ
ทั้งนี้ความจ�ำเป็นของการมีส่วนร่วมอาจไม่ใช่ทั้งหมดของบุคคล
ในทุ ก ระดั บ อาจเฉพาะเพี ย งแต่ ใ นระดั บ เดี ย วกั น เท่ า นั้ น หรื อ
เหนือขึ้นไปในระดับหนึ่งก็เป็นไปได้ (จรัส อติวิทยาภรณ์, 2554 :
272-273) ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารสถานควรศึกษา คือ สถานการณ์
อย่างไรที่ผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และควรมีบทบาทขนาดไหน การพิจารณาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อไรผู้บริหารจะต้องพิจารณา
ถึงบทบาทและขีดขั้นของการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ผู้บริหารที่ดี
จะต้องรู้จักว่าเมื่อใดตนเองจะตัดสินใจ เมื่อใดจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อนร่วมงานจะเอาตัวไปผูกพันกับ
หน่วยงานต่อเมื่อเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของหน่วยงานนัน้ การเปิดโอกาสให้เขามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ส มาชิ ก มี ค วามผู ก พั น กั บ หน่ ว ยงาน

(สมยศ นาวีการ, 2546 : 119) การตัดสินใจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จึงเป็นความเสีย่ งทีส่ ดุ เพราะผลของการตัดสินใจบางครัง้ ไม่สามารถ
ท�ำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ แต่เป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิด
ผลที่ดีที่สุดในสถานการณ์เวลานั้น และการตัดสินใจที่ดีประสบ
ผลส�ำเร็จมากที่สุดนั้นจะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพองค์กร นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการ
ตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นอยูน่ นั่ หมายความว่า
ในบางกรณีผู้บริหารจ�ำเป็นต้องตัดสินใจเอง แต่มีอีกหลายกรณี
ที่ผู้บริหารควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ
ทางเลือกที่ดีที่สุด (ศิริพงษ์ เศาภายน, 2548 : 155) ซึ่งการตัดสินใจ
สั่งการเป็นกระบวนการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญกับสภาวการณ์
ของการเป็นผู้น�ำในการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นหัวใจ
ของการบริ ห ารสถานศึ ก ษาถึ ง แม้ จ ะมี ค� ำ จ� ำ กั ด ความมากมาย
อย่างไรก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่มีความหมายที่แท้จริงก็คือ การตัดสินใจ
และการน�ำการตัดสินใจไปด�ำเนินงานบริหารสถานศึกษา เรื่องของ
การตัดสินใจเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผู้บริหารทั้งหลายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ผูบ้ ริหารจะต้องท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจหลายครัง้ ในวันหนึง่ ๆ
บางครัง้ ก็มคี วามส�ำคัญจนหมายถึงการอยูร่ อดหรือไม่ของหน่วยงาน
บางครั้งก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนการท�ำงานของบุคคลอื่น ๆ
และยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
อยู่ตลอดเวลาและผลของการตัดสินใจก็จะกระทบกระเทือนต่อ
บุคคลเป็นจ�ำนวนมาก (นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2557 : 99) ดังนั้น
ผลของการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะปรากฏออกมาดีหรือไม่
ก็ตาม ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นนั้นด้วย พฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารและครู จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น และส� ำ คั ญ
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงมีผลต่อการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมงานอีกด้วย
ทัง้ นีท้ มี งานจะต้องมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความเป็นผูน้ ำ� กลุม่
กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่มจะมีผลต่อ
การท�ำงานร่วมกัน ดังนั้นเป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็นการ
สร้างทีมงานที่สามารถท�ำงานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา และมีการ
ประสานงานจากสมาชิกทุกคนในทีม เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาทีมงานจะเริ่มต้นเมื่อผู้บริหาร
ตระหนั ก ว่ า ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ารต้ อ งได้ รั บ การ
ปรับปรุงแก้ไข และต้องการให้ผลการด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ส� ำ หรั บ องค์ ก ารที่ มี ป ั ญ หาสามารถพิ จ ารณาได้ จ ากผลงานหรื อ
ความพึงพอใจจากการให้บริการลดลง ยอดขายลดลง คุณภาพ
สินค้าลดลง อัตราเข้าและออกจากงานของบุคลากรสูงขึ้น มีการ
ขาดงานบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มมากขึ้น มีการขอย้ายงานมากขึ้น
ส่วนกระบวนการท�ำงานในองค์กรทีม่ ปี ญ
ั หาสามารถพิจารณาได้จาก
กระบวนการท�ำงานทีเ่ คยเร็วกับช้าลงอย่างผิดปกติทใี่ ห้ผลผลิตหรือ
การให้บริการได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย หรือกระบวนการ

รำไ

บทน�ำ
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การท� ำ งานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
และครูทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำแนกตามประสบการณ์
การท�ำงาน และขนาดโรงเรียน
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและครูกับการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
4. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจ
ของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครู
ทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี       
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,266 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 106 คน และครู จ�ำนวน 1,009 คน
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำนวน 123 คน และครู
จ�ำนวน 1,028 คน ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรเี ขต 2 ใช้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 327 คน โดยสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 33 คน และครูจ�ำนวน 294 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบใช้ความน่าจะเป็น เพื่อให้ครอบคลุมทุกอ�ำเภอ มีตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
1) การเปรียบเทียบการท�ำงานเป็นทีมของผู้บริหารและ
ครู และ 2) การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีม (ภาพที่ 1-2)

มห
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า

ชภัฏ

ท�ำงานในองค์การได้รับผลกระทบ จึงสามารถส่งให้เกิดความไม่พึง
พอใจจากผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556 :
121) เพราะในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่จะอยู่เพียงล�ำพังได้ เราต้อง
เป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ และจะต้องติดต่อสัมพันธ์กบั กลุม่
ต่างๆ อยู่เสมอ แนวคิดในเรื่องกลุ่มจึงมีความส�ำคัญ ทั้งแนวคิดพื้น
ฐานและแนวคิด ที่จะก่อให้เกิดการท�ำงานเป็นกลุ่มหรือทีมงานที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกลุ่มจะแตกต่างไปจากของบุคคล อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
และคุณลักษณะของคนทีม่ ารวมกันเป็นกลุม่ แล้วจะเกิดพลวัตรของ
กลุ่มในเรื่องต่างๆ อันเป็นผลให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มในเชิงบวก
และเป็นพลังร่วมในเชิงบวก ซึ่งผู้บริหารและครูจะต้องค�ำนึงถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพลังร่วมในเชิงบวกให้มากที่สุด (สุพานี
สฤษฏ์วานิช, 2552 : 257) เพราะจะมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างสมาชิก ท�ำให้เกิดการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกซึ่งเข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง ท�ำให้เกิดความรักความผูกพันมีความรู้สึก
ในด้านบวกต่อองค์กร
ผลการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาในด้านของ
คุณภาพสถานศึกษา จากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554-2558) โดย สมศ. ซึ่งจากข้อมูล ณ 17 กันยายน 2556 พบว่า
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ประถม-มัธยม) ทีเ่ ข้ารับการประเมินจ�ำนวน
22,718 แห่ง ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานเพียง 14,811 แห่ง
ไม่รบั รอง 7,907 แห่ง และผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนระดับชาติ
ด้านวิชาการ โดย สทศ. ปีการศึกษา 2556 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งการทดสอบ O-Net (ป.6 ม.3 และ ม.6) ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,
ออนไลน์ : 2558)
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูจึงมีผลอย่างยิ่ง
ต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา ทั้งนี้ พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเรื่องนี้
ผูว้ จิ ยั ได้เน้นวัดจากการตัดสินใจ 5 ด้าน คือ 1) การตัดสินใจโดยอ�ำนาจ
หน้ า ที่ แ บบที่ 1 2) การตั ด สิ น ใจโดยอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ บบที่ 2
3) การตัดสินใจโดยปรึกษาหารือแบบที่ 1 4) การตัดสินใจโดยปรึกษา
หารือแบบที่ 2 และ 5) การตัดสินใจโดยกลุ่ม ท�ำให้ทราบถึงผล
ของการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีม
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ดังรายละเอียดต่อไป
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ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรที่
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 33 คน และครูจํานวน 294 คน และ
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2560 จัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
1) การเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารและครู และ 2) การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการ ทํางานเป็นทีม (ภาพที่ 1-2)
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. ประสบการณ์การทํางาน
1) น้อยกว่า 10 ปี
2) เท่ากับหรือมากกว่า 10 ปี
2. ขนาดโรงเรียน
1) ขนาดเล็ก
2) ขนาดกลาง
2) ขนาดใหญ่
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ตัวแปรอิสระ

การทํางานเป็นทีม
1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
2. การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย
3. การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน
5. การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน

ตัวแปรพยากรณ์

รำไ

ภาพที่ 1่ 1 การเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารและครู
ภาพที

ตัวแปรเกณฑ์

การทํางานเป็นทีม
1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
2. การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย
3. การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน
5. การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน

ชภัฏ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครู
1. การตัดสินใจโดยอํานาจหน้าที่แบบที่ 1
2. การตัดสินใจโดยอํานาจหน้าที่แบบที่ 2
3. การตัดสินใจโดยปรึกษาหารือแบบที่ 1
4. การตัดสินใจโดยปรึกษาหารือแบบที่ 2
5. การตัดสินใจโดยกลุ่ม

ลัยร
า

ภาพที
ที่สท่งี่สผลต่
อการทำ�งานเป็
นทีนมทีม
ภาพที่ ่ 22 การสร้
การสร้าางสมการพยากรณ์
งสมการพยากรณ์พพฤติฤติกกรรมการตั
รรมการตัดดสิสินนใจของผู
ใจของผู้บริ้บหริารและครู
หารและครู
่งผลต่
อการ ทํางานเป็

มห
าว

ิทยา

2. ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการสร้างเครื่องมือและหาคณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
2. ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากทฤษฏี หลักการ แนวคิด และงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
สร้างเครื
อ
่
งมื
อ
และหาคณภาพของเครื
่องมือ ดังนี้
67 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 - 1.00 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 89 ข้อ
กรอบความคิดในการวิจัย
2.1 ศึกษาเอกสารที
่ยวข้องางเครื
โดยศึ
กษาจากทฤษฏี
น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้
Out) กับครู
2.2 ดําเนิ่เนกีการสร้
่องมื
อตามกรอบแนวคิดที่กําหนด 2.4
ประกอบด้
วย พฤติกรรม การตัดสิน(Try
ใจของ
หลักการ
ด และงานการวิ
จัยที่เกีา่ยงานเป็
วข้องตามกรอบความคิ
ด สังในสถานศึ
กษา สังกั้นดทีส�่กำนัารศึ
กงานเขตพื
้นที่การศึ
กษาประถมศึ
ผู้บริหแนวคิ
ารและครู
ท่ีส่งผลต่อการทํ
นทีมในสถานศึกษา
กัดสํานักงานเขตพื
กษาประถมศึ
กษาจั
นทบุรี กษา
ในการวิ
ัย   28 ข้อ และการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา จํานวน 77 ข้จัอนโดยขอคํ
ทบุรี ที่ไาม่แนะนํ
ใช่กลุา่มจากอาจารย์
ตัวอย่าง จ�ำทนวน
30 ทคนและน�
จําจนวน
ี่ปรึกษาวิ
ยานิพนธ์ำแบบสอบถาม
2.2 ด� ำ เนิ2.3
น การสร้
ด มาวิเคราะห์หาค่
าอ�ำนาจจ�
นรายข้
อ โดยใช้
ค่า5สหสัมพันธ์
นําเครื่อางมืงเครื
อที่ผ่ อู้วงมื
ิจัยอสร้ตามกรอบแนวคิ
างขึ้นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที
่ยงตรงของข้
อคํำาแนกเป็
ถามจากผู
้เชี่ยวชาญจํ
านวน
ที่ก�ำหนด
วย พฤติ
กรรมof การตั
นใจของผู้บริCongruency)
หารและ รายข้
บคะแนนรวม
ท่าน ประกอบด้
เพื่อหาค่า IOC
(Index
ItemดสิObjective
ได้ขอ้ กัความเกี
่ยวกับพฤติ(Item-total
กรรมการตัดสิCorrelation)
นใจของผู้บริหารและหาค่า
ี่ส่งผลต่ำองานเป็
การทํานงานเป็
นทีมในสถานศึ
านักงานเขตพื
กษาประถมศึ
นทบุราี จํ(าαนวน
22
ครูที่สและครู
่งผลต่ทอการท�
ทีมในสถานศึ
กษา สักงษา
กัดส�สัำงนักัดกสํงาน
ความเชื้น่ อทีมั่ก่ นารศึ
โดยค่
า สั ม ประสิกทษาจั
ธิ์ แ อลฟ่
- Coeffcient)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 28 ข้อ และ ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204) ได้ ผ ลดั ง นี้
การท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา จ�ำนวน 77 ข้อ โดยขอค�ำแนะน�ำ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2.3 น�ำเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และครูทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
ขอค�ำแนะน�ำ  และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อค�ำถามจาก เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 22 ข้อ มีคา่ อ�ำนาจ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ หาค่า IOC (Index of Item Objective จ�ำแนกตัง้ แต่ .39 ถึง .79 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .92 แบบสอบถาม
Congruency) ได้ข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ เกี่ยวกับระดับการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
ผู ้ บ ริ ห ารและครู ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การท� ำ งานเป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 67 ข้อ มีค่า
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 22 ข้อ อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .40 ถึง .85  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99
มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 - 1.00 และการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .99

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบ�ำรุงกุล

.

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 22 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .39 ถึง .79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
จํานวน 67 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .40 ถึง .85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 153
ทั้งฉบับเท่ากับ .99
2.5 ผู้วิจัยนํา แบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ2.5่มตัวผูอย่ว้ จิ ายั งเพื
นําผลมาวิเคราะห์ดตพิอบผลการวิ
จัยตามวัตถุประสงค์
ติฐานการวิProduct
จัย
น�ำ่อแบบสอบถามไปจั
มพ์เป็นแบบสอบถาม
ความสัและทดสอบสมมุ
มพันธ์ ใช้ Peason’s
Moment Correlation
3.
สถิ
ต
ท
ิ
ใ
่
ี
ช้
ใ
นการวิ
เ
คราะห์
ข
อ
้
มู
ล
ฉบับสมบูรณ์ แล้วน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ Coefficient และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
3.1 สถิ ติ พื้น ฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
น�ำผลมาวิเคราะห์ตอบผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และทดสอบ
3.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
ผลการวิ
สมมุติฐานการวิ
จ
ย
ั
วัตถุประสงค์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าความเชื
่อมัจ่นัยของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและครูทสี่ ง่ ผล
3. แอลฟ่
สถิติทาของครอนบาค
ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อตการท�
ำงานเป็ยนบเที
ทีมยในสถานศึ
กษา าสัง ง2กัดกลุส�ำ่มนัตักวอย่
งานเขตพื
3.1 สถิติพื้นฐาน
อ ค่ตาิทเฉลี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3คืสถิ
ี่ใช้ใ่ยนการทดสอบสมมุ
ติฐาน คือ สถิ
ิที่ใช้ในการเปรี
บค่าเฉลี่ยระหว่
าง ้นที่
ษาประถมศึกมษาจั
รี มีผลการวิ
เคราะห์
ข้อมูลสรุปเป็น
และค่าสัมประสิ
ทธิ์สหสั
มพัน่ยมากกว่
ธ์แบบเพี
สัน่มตัวอย่างขึ้นไป ใช้ F-test สถิการศึ
ใช้ t-test
ค่าเฉลี
า 2ยร์กลุ
ติที่ใช้ใกนการหาความสั
พันธ์นใช้ทบุPeason’s
Product
Moment
นส�ำคัญLinear
ดังนีRegression
้
3.2 สถิ ติ Coefficient
ที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบคุ
Correlation
และการวิเคราะห์ณกภาพเครื
ารถดถอยเชิ่ องงมื
เส้นออย่างง่ประเด็
าย (Simple
Analysis)
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา
คือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์
ผลการวิ
จ
ย
ั
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าความเชื่อมั่นของ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม
ดสิ นใจของผู้ บริ หารและครู
ที่ ส่ ง ผลต่
อ การทํ
ที ม ในสถานศึ
สั ง กั ด
และรายด้
าน พบว่
า อยูา งานเป็
่ในระดับนมาก
เรียงล�ำดับก ษา
จากมากไปหาน้
อย
แบบสอบถาม โดยใช้วิธการศึ
ีหาค่ากสัษาพฤติ
มประสิกทรรมการตั
ธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นประเด็นสําคัญ ดังนี้
3.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติที่ใช้ คือ การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน การปรึกษาหารือ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และแลกเปลี
่ยนความคิอดยเห็คืนอ การติ
การสืด่อตามและส่
สารระหว่งาเสริ
งกันมแบบเปิ
ในการเปรียจับเที
ย
บค่
า
เฉลี
ย่ ระหว่าง 2 กลุานม่ ตัพบว่
วอย่าางใช้
าเฉลีย่ เรียงลํ
นทบุรี โดยรวมและรายด้
อยู่ใt-test
นระดับค่มาก
าดับจากมากไปหาน้
การ ดเผย
งความร่วามมื
อย่างแข็ดเผย
งขันการสร้
และการสร้
างความไว้
มากกว่า 2พัฒกลุ
่มตัมวงาน
อย่าการปรึ
งขึ้นไปกษาหารื
ใช้ F-test
สถิติที่ใช้่ยนความคิ
ในการหาดเห็นการสร้
นาที
อและแลกเปลี
การสื่อาสารระหว่
งกันอแบบเปิ
างความร่
วมมือ วางใจ
างกัน่ 1)ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
(ตารางที
อย่างแข็งขัน และการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ตามลําดับระหว่
ตารางที
เคราะห์
ระดัรบะดัการทํ
างานเป็
นทีมนในสถานศึ
กษากษา
ตารางที่ 1่ 1ผลการวิ
ผลการวิ
เคราะห์
บการท�
ำงานเป็
ทีมในสถานศึ
ระดับการปฏิบัติงาน (n = 327)
ที่
การทํางานเป็นทีม
S.D.
อันดับที่
ระดับ
X
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
3.97
.40
5
มาก
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย
4.02
.42
3
มาก
3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.07
.41
2
มาก
4.02
.43
3
มาก
4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน
4.21
.43
1
มากที่สุด
รวม
4.06
.36
มาก
2. ผลการวิเคราะห์
โดยเปรีเคราะห์
ยบเทียโบพฤติ
ดสิกนรรมการตั
ใจ ตามประสบการณ์
ารท�ำงานทและขนาดโรงเรี
น มีคนวามแตกต่
2. ผลการวิ
ดยเปรีกยรรมการตั
บเทียบพฤติ
ดสินใจของผู้บริหการและครู
ี่ส่งผลต่อการทํายงานเป็
ทีมใน างกัน
ของผู้บริหสถานศึ
ารและครู
ำงานเป็
มในสถานศึ
กษากษาจัอย่
างไม่
มีนัยส�าแนกตามประสบการณ์
ำคัญทางสถิติ (ตารางทีก่ ารทํ
2-3)างาน และขนาด
กษาที่สสั่งกัผลต่
ดสําอนัการท�
กงานเขตพื
้นทีน่กทีารศึ
กษาประถมศึ
นทบุ
รี โดยจํ
สังกัดส�ำนักโรงเรี
งานเขตพื
ก่ ารศึกษาประถมศึ
กษาจั
ำแนก
ยน มีน้ คทีวามแตกต่
างกันอย่างไม่
มีนนัยสํทบุ
าคัรญี โดยจ�
ทางสถิ
ติ (ตารางที่ 2-3)

ิทยา

ตารางที่ 2่ 2ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
เคราะห์โดยเปรี
โดยเปรียยบเที
บเทียยบพฤติ
บพฤติกกรรมการตั
รรมการตัดดสิสินนใจของผู
ใจของผู้บ้บริริหหารและครู
ารและครูทที่สี่ส่ง่งผลต่
ผลต่ออการทํ
การท�าำงานเป็
งานเป็นนทีทีมม
ตารางที
โดยจ�าำแนกตามประสบการณ์
แนกตามประสบการณ์กการทํ
ารท�าำงาน
งาน
โดยจํ
ระดับการปฏิบัติ (n = 327)
เท่ากับหรือมากกว่า 10 ปี
การทํางานเป็นทีม
ที่
น้อยกว่า 10 ปี (n=176)
t
p
(n=151)
3.99
4.05

S.D.
.39
.39

ระดับ
มาก
มาก

4.08

.41

4.00
4.19

X

มห
าว

1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย
3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา
ทีมงาน

3.93
3.99

S.D.
.42
.44

ระดับ
มาก
มาก

1.26
1.40

.21
.16

มาก

4.06

.41

มาก

.55

.58

.44

มาก

4.05

.43

มาก

-.90

.67

.44

มาก

4.23

.42

มาก

-.90

.37

X

รวม
.29
.77
4.06 .36
มาก 4.05
.36
มาก
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม
โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน
ที่
การทํางานเป็นทีม (ขนาดโรงเรียน)
วิไลวรรณ ศรีมFันตะสิริภัทร, ธีรPังกูร วรบ�ำรุงกุล
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
1.772
.172

การปรึ
กษาหารื
อและแลกเปลี
4 3 การสร้
างความร่
วมมื
ออย่างแข็งขั่ยนน 4.00
ความคิดเห็น
4.08
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา
154   วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบั4.00
บที่ 3
4 ทีมการสร้
งาน างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 4.19

.44

มาก

.41

4.05

มาก

4.06

.43

.41

มาก

มาก

.55

-.90

.58

.67

เดื.44
อนกันยายน - ธัน4.05
วาคม 2560
.44 มาก
มาก 4.23 .43.42 มากมาก -.90-.90 .67 .37

5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา
รวม
4.06 .36
มาก 4.05
.36
มาก
.29
.77
.44
มาก
4.23้บริหารและครู
.42
.37 นทีม
ตารางทีทีม่ 3งานผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทีย4.19
บพฤติกรรมการตั
ดสินใจของผู
ทมาก
ี่ส่งผลต่อ-.90
การท�ำงานเป็

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม
รวม
มาก 4.05
.36
มาก
.29
.77
โดยจ�าำแนกตามขนาดโรงเรี
แนกตามขนาดโรงเรี
โดยจํ
ยยนน 4.06 .36
โดยเปรี
ยบเทีนยทีบพฤติ
กรรมการตัยดน)
สินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่Fอการทํางานเป็นPทีม
ที่ ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์
การทํ
างานเป็
ม (ขนาดโรงเรี
โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน
1 ที่ การสร้างความไว้วางใจระหว่
น นทีม (ขนาดโรงเรียน)
การทําางกั
งานเป็
F1.772
P .172
2 1 การสื
่อสารระหว่
นแบบเปิาดงกัเผย
.670
การสร้
างความไว้างกั
วางใจระหว่
น
1.772
.172.513
3 2 การปรึ
อและแลกเปลี
การสืก่อษาหารื
สารระหว่
างกันแบบเปิ่ยดนความคิ
เผย ดเห็น
.670.866
.513.422
4 3 การสร้
างความร่
วมมื
ออย่างแข็งขั่ยนนความคิดเห็น
1.297
การปรึ
กษาหารื
อและแลกเปลี
.866
.422.275
5 4 การติ
ดตามและส่
เสริอมอย่การพั
1.101
การสร้
างความร่วงมมื
างแข็ฒงขันาที
น มงาน
1.297
.275.334
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน
1.101
.334.273
รวม
1.302

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

1.302
3. ผลการวิ เ คราะห์
ค วามสั
ม พั นคธ์วามสั
ร ะหว่มาพัรวม
งพฤติ
ก รรม
น ทบุ รี้บมีริหคารและครู
วามสั ม พักนับธ์การทํ
กั น.273
ทางบวกค่
3. ผลการวิ
เคราะห์
นธ์ระหว่
างพฤติกประถมศึ
รรมการตักดษาจั
สินใจของผู
างานเป็นทีมอ นข้ า งสู ง
การตั ด สิ นของครู
ใจของผูในสถานศึ
้ บ ริ ห3.ารและครู
งานเป็
ของครู
างมีนัยดกส�สิษาจั
ญนทางสถิ
ิที่ราะดัพฤติ
บ ก.01
โดยพฤติ
ดสินใจ
กผลการวิ
ษา สังกกัเั บคราะห์
ดการท�
สํา นักคำวามสั
งานเขตพื
่ก ารศึ
ก ษาประถมศึ
ทบุร้บี ริพบว่
กับรรมการตั
ดสิกนนรรมการตั
มพันนทีธ์้นรมทีะหว่
างพฤติ
กอย่
รรมการตั
นำคัใจของผู
หตารและครู
การทํ
างานเป็
ทีใจของ
ม
้บของครู
ริหสัารและครู
การทํ
มกในสถานศึ
ก้นษาที่กสัารศึ
งกกัษา
ดกสํษาประถมศึ
านักของผู
งานเขตพื
้นหทีารและครู
่กนารศึ
นทบุรนี ดมีทีสิคนมวามสั
กษาาสังานเป็
ง กั้นดทีสํน่กาทีนัารศึ
งานเขตพื
ทบุกรษาประถมศึ
ี พบว่
พฤติกกษาจั
ใจของ
ในสถานศึกผูษา
งกัใดนสถานศึ
ส�ำนักกับงานเขตพื
กษาประถมศึ
้ บกริษาจั
กั บาการท�
ำรรมการตั
งานเป็
มี คม่ าพัสันมธ์ประสิ ท ธิ์
ผู
บ
้
ริ
ห
ารและครู
ก
บ
ั
การทํ
า
งานเป็
น
ที
ม
ในสถานศึ
ก
ษา
สั
ง
กั
ด
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
้
น
ที
่
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษาจั
น
ทบุ
ร
ี
มี
ค
วามสั
ม
พักนับธ์ การ
กั
น
ทางบวกค่
อ
นข้
า
งสู
ง
อย่
า
งมี
น
ั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
.01
โดยพฤติ
ก
รรมการตั
ด
สิ
น
ใจของผู
้
บ
ริ
ห
ารและครู
จันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการ สหสัมพันธ์เท่ากับ .847 (ตารางที่ 4)
กันทางบวกค่
งอย่ทางมี
ัยสํมาพัคันญธ์ทางสถิ
ิที่ระดั(ตารางที
บ .01 โดยพฤติ
นทีม มีอคนข้
่าสัามงสูประสิ
เท่ากับต.847
่ 4) กรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการ
ท�ำงานเป็นทํทีามงานเป็
ดส�ำทธินัธิ์สก์สนหสั
งานเขตพื
ทํในสถานศึ
างานเป็นทีมกษา
มีค่าสัสัมงกัประสิ
หสัมพันธ์เท่้นาทีกั่กบารศึ
.847กษา
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม
ตารางที
่ 4 ผลการวิ
เคราะห์
พันาธ์งพฤติ
ระหว่การรมการตั
งพฤติกรรมการตั
ดสิ้บนริใจของผู
้บริกหับารและครู
กับนการท�
ตารางที
่ 4 ผลการวิ
เคราะห์
ความสัคมวามสั
พันธ์รมะหว่
ดสินใจของผู
หารและครู
การทํางานเป็
ทีม ำงานเป็นทีม
ตัวแปรที่ศึกษา
Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5
ตัวแปรที่ศึกษา
Y
1.000
Y
1.000
X
.847**
X
.847**
X1X1
.610**
1.000
.610**
1.000
X2X2
.727**
.566**
1.000
.727**
.566**
1.000
X3X3
.775**
.535**
.635**
1.000
.775**
.535**
.635**
1.000
X4X4
.750**
.607**
.648**
.676** 1.000
1.000
.750**
.607**
.648**
.676**
X5X5
.619**
.583**
.503**
.536** .595**
.595** 1.000
1.000
.619**
.503**
.536**
.05, ,****pp<<.01.01
** pp <<.05
4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา
4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การพยากรณ์พฤติการณ์ตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับ
และครูทสี่ ง่ ผลต่การทํ
อการท�
ำงานเป็
ทีมในสถานศึ
ส�ำนักงาน้นที่การศึ
มีความถดถอยไปในทิ
ทางเดี
วกัน เป็นไปตามสมการพยากรณ์
างานเป็
นทีมนในสถานศึ
กษา สักงษา
กัดสัสํงากันัดกงานเขตพื
กษาประถมศึกษาจันศทบุ
รี มีคยวามถดถอยไปในทิ
ศทาง
เขตพื้นที่การศึเดีกยษาประถมศึ
ก
ษาจั
น
ทบุ
ร
ี
พบว่
า
การพยากรณ์
Y
=
1.205
+
0.718X
เมื
อ
่
X
คื
อ
ค่
า
คะแนนของพฤติ
กรรมการตัดสินใจ
วกัน เป็นไปตามสมการพยากรณ์ Y = 1.205 + 0.718X เมื่อ X คือ ค่าคะแนนของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
หารและครู
คือ การทํางานเป็
นทีมำงานเป็
(ตารางทีน่ ที5)มใน ของผู้บริหารและครู Y คือ การท�ำงานเป็นทีม (ตารางที่ 5)
พฤติการณ์ตัดผูสิ้บนริใจของผู
้บริYหารและครู
กับการท�

ิทยา

ตารางที่ 5 ตารางที
ผลการวิ
คราะห์เพคราะห์
ฤติกรรมการตั
ดสินใจของผู
้บริห้บารและครู
ที่สท่งี่สผลต่
่ 5 เผลการวิ
พฤติกรรมการตั
ดสินใจของผู
ริหารและครู
่งผลต่อการท�
อการทํำางานเป็
งานเป็นนทีทีมม

มห
าว

Model
1
Regression
Residual
Total
a.Predictors : (Constant), x
Model

Sum of Squares
df
30.628
1
12.093
325
42.721
326
b. Dependent Variable : y
Unstandardized Coeficients

b
(Constant)
1.205
x
.718
a. Dependent Variable : y
สมการถดถอย คือ
Y
1

Mean Square
F
30.628
823.160
.037

Standardized
Coefficients
Beta

Std.Error
.100
.025
.847
= b0+b1X

:

Y

t
12.043
28.691

Sig.
.00**

Sig.
.000**
.000**

= 1.205 + 0.718X

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
วิไลวรรณ ศรีมสํันาตะสิ
ร
ภ
ิ
ท
ั
ร, ้นธีทีรัง่กกูารศึ
ร วรบ�ำรุ
งกุล กษาจันทบุรี สามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
นักงานเขตพื
กษาประถมศึ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา
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การเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกทีม่ อี ยู่ ณ วันนี้ เวลานี้ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
จากผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างที่ต้องการ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ การตัดสินใจจึงเกี่ยวข้องกับมิติของเวลา เพราะเป็นการตัดสินใจ
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สามารถอภิปรายผลทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั นี้ ณ ขณะนี้ เวลานี้ ซึง่ จะส่งผลถึงอนาคต และการตัดสินใจเกีย่ วข้องกับ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา มิติของทางเลือกด้วยเสมอ สอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เมือ่ พิจารณา (2551 : 61) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่เลือก
ั หา
โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากมาก แนวทางทีค่ ดิ ว่ามีความเหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์ หรือแก้ปญ
ไปหาน้อย คือ การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน การปรึกษา ต่างๆ รวมถึงขั้นตอนของการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิรา
หารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การสือ่ สารระหว่างกันแบบเปิดเผย จิตนาวสาร (2559 : 76-82) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน และการสร้างความไว้วางใจ ท�ำงานเป็นทีมของครูผสู้ อนในเขตอ�ำเภอคลองใหญ่ สังกัดส�ำนักงาน
ระหว่างกัน ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ น่าจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีการบริหาร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
จัดการที่เป็นระบบ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องมีการติดตามและ ของครูในเขตอ�ำเภอคลองใหญ่ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมินผล พร้อมทัง้ มีการติดต่อสือ่ สารเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
ในการปฏิบัติงาน ท�ำให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน และ นัยส�ำคัญทางสถิติ จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงาน และ
เกิดความไว้วางใจระหว่างซึ่งกันและกัน เป็นไปตามแนวความคิด ขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549 : 7) ทีก่ ล่าวถึง การท�ำงานเป็นทีม สอดคล้องกับ ปรีชา พึ่งเจียม (2557 : 56-62) ได้ท�ำการวิจัย
ว่า คือ การที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันในการกระท�ำ เรื่อง พฤติกรรมการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา
สิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้สำ� เร็จลุลว่ งด้วยดี โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
เพื่อมุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วย ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการท�ำงานเป็นทีม
ในการด�ำเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ โทมัส ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
และสก็ อ ต (Thomas & Scott, 2002 : 441) ที่ ก ล่ า วถึ ง การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน
การท�ำงานเป็นทีมว่า หมายถึง กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามช�ำนาญมาร่วมกัน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรม
ท�ำงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมายด้วยความ
มุ่งมั่นและสมาชิกมีความไว้วางใจ    ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารและครู กั บ การท� ำ งานเป็ น ที ม ของครู
กมลนิตย์ วิลยั แลง (2559 : 77-82) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การท�ำงานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร จันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับ
ส่วนจังหวัดระยอง พบว่า ประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมของ การท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย ประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมี
รวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ ประพันธ์ ค�ำสามารถ นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทัง้ นี้ น่าจะเป็นเพราะว่าการตัดสินใจ
(2553 : 100) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาการท�ำงานเป็นทีมของ จะเป็นการก�ำหนดทิศทางของการด�ำเนินงานในสถานศึกษา และมี
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพ ส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ครูสามารถท�ำงานร่วมกันเป็นทีมได้ เป็นไปตาม
เขต 1 พบว่า มีการท�ำงานเป็นทีมในโรงเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แนวความคิดของ ธร สุนทรายุทธ (2550 : 45) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ
2. ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ มีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ เพราะผลของการตัดสินใจจะส่งถึง
ของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา แนวทางการด�ำเนินการว่าจะประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยจ�ำแนก นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารแล้วยังต้องอาศัย
ตามประสบการณ์การท�ำงาน และขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน หลักการ แนวคิด และรูปแบบวิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบการ
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าการตัดสินใจ ตัดสินใจด้วย ในทางการศึกษาส่วนมากข้อมูลมักจะอยู่ในรูปของ
ของผูบ้ ริหารและครูจะเป็นผลมาจากปัจจัยพืน้ ฐานของแต่ละบุคคล ข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ การลงสรุปที่ถูกต้อง
ประกอบด้วย ประสบการณ์ท�ำงาน ขนาดโรงเรียน สภาพแวดล้อม และเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดในหลายๆ ทางเลือก สอดคล้องกับ นพพงษ์
และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ณ ขณะนัน้ ซึง่ ผลจากการตัดสินใจจะส่งผลต่อ บุญจิตราดุลย์ (2554 : 99) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจสั่งการเป็น
การท�ำงานเป็นทีมได้ เป็นไปตามแนวความคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช กระบวนการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญต่อสภาวการณ์ของการ
(2552 : 133) ที่กล่าวถึง การตัดสินใจว่า คือ กระบวนการของ เป็นผู้น�ำในการบริหารงานอย่างมาก จนถือว่าเป็นหัวใจของการ
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100-104) ที่กล่าวว่า บุคคลต่างๆ ที่จะมีการตัดสินใจหรือไม่นั้น
จ�ำเป็นจะต้องส�ำรวจว่าการตัดสินใจต่างๆ เกิดขึน้ ได้อย่างไรเสียก่อน
ท�ำไมบางครัง้ บางคนไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจ แต่บางครัง้ ก็เข้าร่วม
ในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้มองเห็นได้ชดั เจนขึน้ ซึง่ การด�ำเนินงาน
จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อการตัดสินใจได้รับการยอมรับในเรื่องที่ตัดสินนั้น
สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน (2550: 2)
ทีก่ ล่าวถึง การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา คือ เป้าหมายการปฏิรปู
การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการโดยให้เป็นรูปแบบการบริหารงาน
ที่มีบุคคลหลายๆ คน เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจ
เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2545: 22-23)
ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะท�ำให้รู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การมากขึ้น เนื่องจากตนเองและค�ำแนะน�ำถูกให้คุณค่า
โดยองค์การ ดังนั้นจึงเป็นการตอบสนองความต้องการความเชื่อถือ
ตนเองและความสมหวังของชีวิต ท�ำให้การบริหารมีคุณภาพดีขึ้น
สอดคล้องกับ พิชติ เทพวรรณ์ (2554: 164) ทีก่ ล่าวว่า การท�ำงานเป็นทีม
เป็นการตระหนักถึงความร่วมมือ การแบ่งปัน การท�ำงานแบบเครือข่าย
เป็นการท�ำงานมิใช่เพียงแต่การแก้ปญั หาเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึง่
แต่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และริเริ่ม
สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
การสร้างพลังร่วมอันจะท�ำให้องค์การอยู่รอดและเจริญเติบโต
ซึ่งสอดคล้องกับ ดอนเดโร (Dondero, 1993: 1647-A ; อ้างถึงใน
ยุกตนันท์ หวานฉ�ำ่ , 2555 : 37) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การจัดการโรงเรียน
ทีอ่ าศัยโรงเรียนเป็นฐาน ระดับการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของครู
ประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึงพอใจในงาน พบว่า การจัดการ
โรงเรียนทีอ่ าศัยโรงเรียนเป็นฐานมีการจัดการโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ
ของครูผรู้ ว่ มงานโดยก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
และก�ำหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเอง พบว่า ครูที่ได้รับ
ความรั บ ผิ ด ชอบและให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น จะมี
ความสุขุมรอบคอบ โรงเรียนมีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การที่ครูได้มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ พบว่า
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นด้ า นบวกกั บ ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการท� ำ งาน
สอดคล้องกับ โคชและ  เฟรนช์ (Coch and French, 1948: 512-532)
ได้ ท� ำ การวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การจาก
Harwood Manufacturing Corporation พบว่า ถ้าผู้บริหาร
มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจเพี ย งผู ้ เ ดี ย วจะมี ก ารสั บ เปลี่ ย นคนงานบ่ อ ย
มีการขาดงาน มีการเรียกร้องต่อรอง หากผูบ้ ริหารให้โอกาสมีสว่ นร่วม
ตัดสินใจ ผลผลิตเพิ่มขึ้น การขาดงานและการเรียกร้องไม่ค่อยมี
ผลการทดลองสนับสนุนการบริหารงานมีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยให้คนงาน
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ บรัดดี (Brady, 1991: 27-A)
ได้ ท� ำ การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบ
ความเป็นผูน้ �ำของผูบ้ ริหารกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู
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บริหารหน่วยงาน การบริหารโรงเรียนที่มีความหมายแท้จริง คือ
การตัดสินใจ และการน�ำการตัดสินใจไปด�ำเนินงานบริหารโรงเรียน
เรื่ อ งของการตั ด สิ น ใจเป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง หลายไม่ อ าจ
หลีกเลีย่ งได้ ผูบ้ ริหารจะต้องท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจหลายครัง้
ในวันหนึ่งๆ บางครั้งก็มีความส�ำคัญจนหมายถึงการอยู่รอดหรือไม่
ของหน่วยงาน บางครั้งก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงการท�ำงาน
ของบุคคลอื่นๆ และยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปจะต้องเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา และผลของการตัดสินใจก็จะกระทบ
กระเทือนต่อบุคคลเป็นจ�ำนวนมากอีกด้วย ซึง่ สอดคล้องกับ ฟาว์เลอร์
(Fowler, 1986 : 3204-A) ได้ ท� ำ การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ กับขวัญก�ำลังใจ
ในการท� ำ งานของครู - อาจารย์ ใ นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในรั ฐ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา
5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจการนักเรียน ด้านบุคลากร
ด้านทรัพยากร และด้านความสัมพันธ์ชมุ ชน พบว่า 1) การมีสว่ นร่วม
ในการตั ด สิ น ใจมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวกกั บ ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
ในการท�ำงาน 2) ครู-อาจารย์ ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกับครู-อาจารย์โรงเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สุทธิรัตน์ นาคราช (2558: 142-143) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารกั บ การท� ำ งานเป็ น ที ม ของครู สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับการท�ำงานเป็นทีม
ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
และครูทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การพยากรณ์
พฤติ ก ารณ์ ตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารและครู กั บ การท� ำ งานเป็ น ที ม
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี มีความถดถอยไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี้ น่าจะเป็นเพราะว่า
การตัดสินใจของผูบ้ ริหารและครูทเี่ กิดขึน้ จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
การมีส่วนร่วม และการท�ำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในการ
ปฏิบตั งิ านว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และเหมาะสมทีจ่ ะร่วมแรงร่วมใจ
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ เป็นไปตามแนวความคิดของ ภาวิดา
ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2551: 166) ที่กล่าวถึง
การตัดสินใจว่า หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ขาดจากทางเลือก
ที่ มี อ ยู ่ ม ากกว่ า หนึ่ ง ทางเลื อ กขึ้ น ไปในอั น ที่ จ ะให้ มี ก ารกระท� ำ
ในลักษณะเฉพาะใด ๆ หรือการตกลงใจทีจ่ ะยุตขิ อ้ ขัดแย้ง ข้อโต้แย้ง
โดยให้มีการกระท�ำไปในทางหนึ่งทางใดที่พิจารณาและตรวจสอบ
อย่างรอบคอบแล้ว สอดคล้องกับ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2557:
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ข้อเสนอแนะ

		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
2. ควรศึกษาผลของการตัดสินใจทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ในสถานศึกษา
3. ควรศึกษารูปแบบการท�ำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษา
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โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู ซึ่งอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในเรือ่ งการเรียนการสอน นอกนัน้ ยังพบว่าลักษณะของผูน้ ำ� จะส่งผล
ความต้องการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ถ้าผูบ้ ริหารให้ครูมสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจน้อย ครูยงิ่ มีความต้องการเข้าร่วมการตัดสินใจมากขึน้
สอดคล้องกับ ดิคาโร (Dicaro, 1997: 1321-A) ได้ท�ำการวิจัย
เรือ่ ง การจัดกลุม่ : ทีมบริหารและทฤษฏีทสี่ นับสนุน โดยมีความมุง่ หมาย
ของการศึกษานี้เพื่อพิจารณาว่า หน้าที่ทางการบริหารและด้าน
การจัดการกลุม่ พบว่า หน้าทีท่ างการบริหารและภารกิจด้านองค์การ
มี ค วามเข้ า ใจกั น ได้ กั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างด้ า นการจั ด กลุ ่ ม หรื อ ที ม
ด้านผู้บริหารความจ�ำเป็นของการติดต่อสื่อสารแบบเปิดกว้าง
ความต้องการด้านเวลาที่มากขึ้น ส�ำหรับผู้บริหารในกระบวนการ
ตัดสินใจและด้านกระบวนการกลุ่มบรรยากาศของความเปิดกว้าง
ควรมีความไว้เนื้อเชื่อใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมเป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จของทีมด้านบริหาร สอดคล้อง
กับ สุภวรรณ ธิวงศ์ษา (2553: 104-109) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม
ครู ผู ้ ต อบแบบสอบถามรั บ รู ้ ว ่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มีพฤติกรรม
การตัดสินใจครบทั้ง 5 แบบ
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จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครู
ที่ส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ควรน�ำผลการศึกษาไปใช้
และศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้
		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
และครูทสี่ ง่ ผลต่อการท�ำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของครู ในแต่ละแบบมีผลต่อการท�ำงานเป็นทีม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและ
ครูควรให้ความส�ำคัญกับการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และความจ�ำเป็น ณ ขณะนั้น
เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานและผลของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดกับสถานศึกษาต่อไป
2. ผู ้ บ ริ ห ารและครู ค วรเปิ ด โอกาสผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะว่าการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจจะท�ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ท�ำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยินดีและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้สำ� เร็จลุลว่ งตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาระดับการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาระดับการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัย
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 71 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่
.32 ถึง .78 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .99 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับการจัดการเรียนรูจ้ ำ� นวน 32 ข้อ มีคา่ ความเทีย่ งตรงตัง้ แต่
.60 ถึง 1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .42 ถึง .80 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรโี ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก  ทกุ ด้าน 2) ระดับการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม กับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ
ด้านการร่วมวางแผนและการสนับสนุนของผู้บริหาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือการร่วมปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การรับรูเ้ ป้าหมายร่วมกัน และการร่วมตัดสินใจ 4) ปัจจัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ประกอบด้วยการร่วมวางแผนและการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .83 สามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ได้ร้อยละ 69 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการในการพยากรณ์ หรือสมการถดถอยได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  = .88 + .53X2 + .29X5 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  = .55ZX2 + .36ZX5
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The purposes of this research were: to study the level of participatory management and the level of quality
of the learning environment in Schools of Chanthaburi Primary Educational Service Area Office; to study the
relationship between participatory management factors and learning environment in schools; and to calculate
a predictive equation of the factors of participatory management which affect the quality of the learning
environment. The sample of 330 teachers in the 2016 academic calendar year was chosen by simple random sampling.
The research instrument was a two-part, five-rating questionnaire. Part 1 consisted of 71 items regarding participatory
management, and it had a reliability of 0.60-1.00, a discrimination of .32-.78 and reliability of .99. Part 2 consisted
of 32 items regarding learning environment, and it had a validity of 0.60-1.00, a discrimination of .42-.80, and a
reliability of .99. The data were analyzed by using Statistical Computer Program to calculate the percentage, mean,
standard deviation, Simple Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The research findings were as follows: 1) The level of participatory management factors were at the
high level. The top three aspects in rank order were: executive support, recognition of common goals and joint
responsibility; 2) The level of the learning environment were at the high level, The top three aspects in rank order
were: child-centered learning, quality student promotion, and facilities and services. 3) There was a positive
relationship between participatory management and learning environment as a whole at the statistically significant
level of .01. The aspects of joint planning and executive support ranked higher than working together, exchange of
ideas, recognition of common goals and joint decision. 4) The two leading factors which affected learning environment
were joint planning and executive support with predictive power of 69 percent. The statistically significant level of
.01 allows the creation of a regression analysis equation as follows: raw score prediction equation Y^ = .88+.53X2+.29X5
and a standard score prediction equation Z^ = .55ZX2+.36ZX5
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ก�ำลังความสามารถ เพือ่ มุง่ ประโยชน์แก่องค์กร เพราะในความเป็นจริง
การศึ ก ษาถื อ ว่ า เป็ น พลั ง ทางปั ญ ญาส� ำ หรั บ ประชาชน องค์กรส่วนมากมักประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลาย
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และชาติบา้ นเมืองให้รงุ่ เรือง ซึง่ โลกในยุค และแตกต่างเป็นจ�ำนวนมาก และความแตกต่างเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนด
ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองค์กรอย่างชัดเจน (ชัยเสฏฐ์
ที่แข่งขันกันด้วยปัญญา ใช้ความรู้เป็นฐานในการท�ำงาน และ พรหมศรี, 2551 : 1) ในยุคปัจจุบนั การจัดการเรียนการสอนได้มกี าร
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนางานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมบุคลากร ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูให้เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริม
ของประเทศให้มีความรู้และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ สนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากประสบการณ์จริง
และการเปลีย่ นแปลง (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 1-2) ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์
ั หา ด้วยกิจกรรม
ตามสาระบัญญัติที่ระบุไว้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราช การประยุกต์นำ� ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ปญ
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 ที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจ ตอบสนองความแตกต่าง
พ.ศ. 2545 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผเู้ รียนทุกคน ระหว่ า งบุ ค คล ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนว
มี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้ เรี ย น ทางดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของครู ผู ้ ส อนและบุ ค ลากร
มีความส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ทางการศึกษาที่ต้องศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 มีทักษะการปฏิบัติ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้หรือส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริง
ด�ำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ เพื่อค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีการพัฒนา
ความถนัดของผูเ้ รียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียน รอบด้าน และมีความสุข (พจนา ทรัพย์สมาน, 2549 : 4)
การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นเป็ น ตั ว แปรที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ
ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้ คิดเป็น ท�ำเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งการพัฒนาคุณธรรมและ
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน จริยธรรมของนักเรียนด้วย ผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน
รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมุ่งพัฒนาการจัด
ไว้ในทุกวิชา ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีม่ งุ่ เน้น การเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นประการส�ำคัญ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อ
ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวนักเรียนแล้ว ยังมีผลต่อการบริหารงานโรงเรียนด้วย การจัด
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ต้องมีการปฏิรูปความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร การเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขในการท�ำงานร่วมกัน
และการเรียนการสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ ลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการท� ำ งาน ท� ำ ให้ ก ารบริ ห ารเกิ ด
การเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครูและการพัฒนาระบบการทดสอบ ความคล่องตัว โรงเรียนจะสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
การวั ด และประเมิ น ผลที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก สู ต ร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ณรงค์ กาญจนานนท์,
ุ ภาพมาตรฐาน
การเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน (ส�ำนักงานเลขาธิการ 2546 : 29) ทัง้ นีก้ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มคี ณ
สามารถแข่งขันกับอารยประเทศในเวทีโลกได้ จะต้องมีการก�ำหนด
สภาการศึกษา, 2557 : 1)
สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมที่มีความส�ำคัญในการ มาตรฐานการศึกษา การจัดระบบโครงสร้าง การวางแผนและ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการด�ำเนินการ การด�ำเนินงานตามแผน รวมทั้งสร้างจิตส�ำนึกให้เห็นว่าการพัฒนา
เพือ่ พัฒนาความรู้ สติปญ
ั ญา ทักษะต่าง ๆ ความเป็นพลเมือง ตลอดจน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะต้ อ งด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นอกจากนัน้ สถานศึกษายังมีหน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกคน (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2553 : 18-19)
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ เป้าหมายการปฏิรูป
ติดตาม พัฒนาและเชือ่ มโยงองค์ความรูเ้ พือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียน
ตลอดจนสังคมโดยกว้าง สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรที่เป็นรากฐาน การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการโดยให้เป็นรูปแบบการบริหาร
ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมในการด�ำเนินงาน งานที่มีบุคคลหลายๆ คน เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมก�ำหนด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้าง นโยบาย ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กร
กระบวนการ และยุทธศาสตร์ ซึง่ ต้องอาศัยหลักการ วิธกี าร และทฤษฏี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การบริหารองค์การและการศึกษาในการบริหารจัดการ (จอมพงศ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 2) การมีส่วนร่วมในการแสดง
มงคลวนิช, 2554 : 15) ทั้งนี้การท�ำงานจะไม่สามารถประสบ ความคิ ด เห็ น และยอมรั บ ในเป้ า หมายเดี ย วกั น จะช่ ว ยกระตุ ้ น
ความส�ำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ถ้าปราศจากการร่วมมือร่วมใจ ให้บคุ คลเกิดความส�ำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรทุกคนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมและประสานงานกันอย่างเต็ม ขององค์กร (Chris Argyris, n.d. 1964 : 35 ; อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี,
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ลดความขัดแย้งในการท�ำงาน และเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
มากขึน้ สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงาน ช่วยให้ผรู้ ว่ มงานมีสขุ ภาพ
จิตดี ทุกคนมีงานท�ำ  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งทะนุ ถ นอม ช่ ว ยให้ ก ารใช้
งบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช่ ว ยให้ พ นั ก งาน
เกิดความรูส้ กึ ว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ (จันทรานี สงวนนาม,
2551 : 71)
การจั ด การเรี ย นรู ้ มี ผ ลโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพของผู ้ เรี ย น
โดยปัจจุบันได้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้ ความคิดรวบยอด
ตามมาตรฐานการเรียนรูใ้ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย (ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (O-NET
= Ordinary National Educational Test) และผลการทดสอบ
ของผู ้ เรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 สามารถดูได้จาก ตาราง 1

รำไ

2552 : 30-32) การมีสว่ นร่วมในการท�ำงาน แม้วา่ จะไม่ได้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่หากได้รับมอบหมาย
ให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน โดยบุคคล
ผู้นั้นได้มีส่วนผลักดันให้งานนั้นบรรลุผลส�ำเร็จ อาจสร้างแรงจูงใจ
ให้ บุ ค คลนั้ น อยากท� ำ งานร่ ว มกั บ องค์ ก ารต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ (อนิ วั ช
แก้วจ�ำนงค์, 2550 : 207) นอกจากนี้ ผู้บริหารควรมีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในตัวผูร้ ว่ มงาน มีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวเป็นไปอย่าง
ฉันท์มติ ร ระหว่างผูบ้ ริหารและผูร้ ว่ มงาน มีการรับฟังค�ำแนะน�ำและ
ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ และน�ำมาปฏิบัติอย่าง
จริงจัง โดยทุกฝ่ายต่างมุง่ ทีจ่ ะสนับสนุนความพยายามทีจ่ ะให้เป้าหมาย
ขององค์การสัมฤทธิผ์ ลตามทีว่ างไว้ (Likert, 1967 : 1997-211 อ้างถึง
ใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551 : 126) ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการบริหาร
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มยั ง มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน
ขององค์การและมีประโยชน์หลายประการ เพราะจะก่อให้เกิด
ความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ

ตาราง 1 คะแนน O-NET ตามกลุม่ สาระการเรียนรูจ้ ำ� แนกตามสังกัด สพป.จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ภาคกลางและภาคตะวันออก และประเทศ
สังกัด

ชภัฏ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลัยร
า

เขต 1
เขต 2
ภาษาไทย
55.06
48.39
คณิตศาสตร์
54.88
41.76
วิทยาศาสตร์
48.49
41.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
56.26
47.64
ภาษาอังกฤษ
47.23
36.61
ที่มา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ออนไลน์ : 2558)

มห
าว

ิทยา

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่า ระดับคะแนน O-NET ของผู้
เรียนในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ยังมีบางกลุม่ สาระการเรียนรูท้ อี่ ยูใ่ นระดับ
ต�่ำ และมีความแตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา สังกัด จังหวัด และ
ภาค ซึ่งการบริหารการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษามีการ
บริหารการจัดการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน ท�ำให้ทราบถึงปัญหาของการ
จัดการเรียนรู้ ซึง่ จะต้องมีแนวทางในการบริหารการจัดการเรียนรูใ้ ห้
กับผูเ้ รียน โดยเริม่ จากการเปิดโอกาสให้ครูผทู้ มี่ หี น้าทีใ่ นการจัดการ
เรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารการจัดการเรียนรู้ เพือ่
พัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถทีเ่ พิม่ มากขึน้ และน�ำความรู้
ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยว
กับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย   การสนับสนุนของผู้บริหาร การร่วม

พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์

จังหวัด

ภาค

ประเทศ

52.28
49.06
44.47
52.55
44.07

50.44
44.71
43.29
50.30
42.34

49.33
43.47
42.59
49.18
40.31

วางแผน การรับรู้เป้าหมาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วม
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ทราบถึงระดับ
การบริหารแบบมีสว่ นร่วมในแต่ละปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั พร้อม
ทัง้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา เพือ่ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงาน
ที่เหนือกว่าสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
1.1 ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู ใ นสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ใน
ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,350 คน ประกอบด้วยครู
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 1 จ�ำนวน 1,058 คน และครูในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จ�ำนวน
1,292 คน
1.2 ใช้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากทุ ก สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยคิดตาม
สัดส่วนของจ�ำนวนประชากรในแต่ละสถานศึกษา ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
1.2.1 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของเขตพื้นที่

พพ
รรณ
ี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1.3.2 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
(ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 :
8-12)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บปั จ จั ย การบริห าร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ�ำนวน 71 ข้อ
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จ�ำนวน 32 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต�ำรา เอกสาร บทความ และ
งานการวิจัย เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ โดยขอ
ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน�ำเครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มาขอค�ำแนะน�ำ  และตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของข้อค�ำถามจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออก
เป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 71 ข้อ
มีคา่ ความเทีย่ งตรงตัง้ แต่ .60 ถึง 1.00 มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ .32
ถึง .78 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ระดั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ จ� ำ นวน 32 ข้ อ มี ค ่ า ความ
เที่ยงตรงตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .42 ถึง
.80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .99

รำไ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

ลัยร
า

จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างของเขตพืน้ ที่ = ประชากรในเขตพืน้ ที่ x จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
                                           ประชากรทั้งหมด

1.2.2 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษา

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง = ประชากรของสถานศึกษา x จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของเขตพื้นที่
ของสถานศึกษา           ประชากรในเขตพื้นที่

มห
าว

ิทยา

1.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1.3.1 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ที่ได้มาจาก
การสั ง เคราะห์ จ ากหลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยคัดเลือกปัจจัยที่มีความถี่มาก จ�ำนวน 7 ด้าน ดังนี้
1.3.1.1 การร่วมตัดสินใจ
1.3.1.2 การร่วมวางแผน
1.3.1.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.3.1.4 การรับรู้เป้าหมายร่วมกัน
1.3.1.5 การสนับสนุนของผู้บริหาร
1.3.1.6 การร่วมรับผิดชอบ
1.3.1.7 การร่วมปฏิบัติงาน

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร การรับรูเ้ ป้าหมายร่วมกัน การร่วมวางแผน
การร่วมตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมปฏิบัติงาน
และการร่วมรับผิดชอบ ตามล�ำดับ   
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม
พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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Y^ = a1 + b2X2 + b5X5
   = .88 + .53X2 + .29X5
สมการพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในรูปคะแนน
มาตรฐาน มีดังนี้
^
Z = βZX2 + βZX5
   = .55ZX2 + .36ZX5

สรุปและอภิปรายผล

รำไ

1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร การรับรูเ้ ป้าหมายร่วมกัน การร่วมวางแผน
การร่วมตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมปฏิบัติงาน
และการร่วมรับผิดชอบ ตามล�ำดับ น่าจะเป็นเพราะสถานศึกษา
ประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลาย และการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง ต่ า ง ๆ
ในสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น และ
พึงปฏิบัติ เป็นไปตามแนวความคิดของ ชาญชัย อาจินสมาจาร
(2547 : 13) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานในการตัดสินใจ
ในองค์กรทั้งที่เป็นเรื่องปกติและเรื่องส�ำคัญ พนักงานมีส่วนร่วม
ในการตั้งเป้าหมาย แก้ปัญหา และท�ำการตัดสินใจที่มีผลกระทบ
ต่อทั้งองค์กร และงานของเขา ท�ำให้มั่นใจว่าองค์กรของตนเอง
อยู่ในเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ทีเ่ ขาให้บริการ สอดคล้องกับ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2551 : 1) ทีก่ ล่าวว่า
การท� ำ งานในองค์ ก รจะไม่ ส ามารถประสบความส� ำ เร็ จ หรื อ
บรรลุเป้าหมายได้ถา้ ปราศจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน
ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมและประสานงานกันอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เพื่อมุ่งประโยชน์แก่องค์กร เพราะในความเป็นจริงองค์กรส่วนมาก
มั ก ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามหลากหลายและแตกต่ า ง
เป็นจ�ำนวนมาก และความแตกต่างเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคลในองค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
กัญญาพัชร พงษ์ดี (2558 : 183-193) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน พบว่า สภาพปัจจุบัน
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพ
ผูเ้ รียนในโรงเรียนพืน้ ทีส่ งู ภาคเหนือตอนบนในภาพรวม ครูมสี ว่ นร่วม
ในการบริหาร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ดาบชัย ข่วงทิพย์
(2555 : 55-60) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 16 อ�ำเภอกุดบาก
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน และสภาพแวดล้อมและการบริการ ตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ปัจจัยการบริหาร
แบบมีสว่ นร่วม กับการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีปัจจัยการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ของครูที่อยู่ในระดับสูง
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมวางแผน (X2) มีค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .785 และการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
(X5) มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เท่ากับ .722 อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ การร่วมปฏิบัติงาน (X7) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .685 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(X3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .658 การรับรู้เป้าหมาย
ร่วมกัน (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .652 การร่วม
ตัดสินใจ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .548 และมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีปจั จัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีส่ มั พันธ์กบั การจัดการเรียนรู้
ของครู ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ ที่ สุ ด คื อ การร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ (X6)
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .112
4. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีส่ ง่ ผล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์ เพื่อหาตัว
พยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มี 2 ด้าน เรียงตามล�ำดับค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของการพยากรณ์ ได้แก่ การร่วมวางแผน
และการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .83 หมายถึง ปัจจัยด้านการร่วมวางแผน และ
การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร สามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี ได้ร้อยละ 69 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ด้าน ส่งผลต่อการจัด
การเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุรี และได้สมการในการพยากรณ์หรือสมการถดถอย ดังนี้
สมการพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ในรูปคะแนนดิบ
มีดังนี้
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พบว่า สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู
อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ปัจจัยการบริหาร
แบบมีสว่ นร่วม กับการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่า งมี นัยส� ำคัญทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 โดยมี ปัจ จัย การบริหาร
แบบมีสว่ นร่วมทีส่ มั พันธ์กบั การจัดการเรียนรูข้ องครูทอี่ ยูใ่ นระดับสูง
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมวางแผน และ
การสนับสนุนของผู้บริหาร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เรียงล�ำดับ
จากมากไปหาน้อย คือ การร่วมปฏิบตั งิ าน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
การรับรู้เป้าหมายร่วมกัน การร่วมตัดสินใจ และมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยมีปจั จัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ของครูที่อยู่ในระดับ
ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ การร่วมรับผิดชอบ ทัง้ นีป้ จั จัยจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทสี่ ดุ
3 ล�ำดับแรก คือ ด้านการร่วมวางแผน การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร และ
การร่วมปฏิบตั งิ าน น่าจะเป็นเพราะว่า การมีสว่ นร่วมในการวางแผน
นโยบาย และหลักสูตรของสถานศึกษา จะท�ำให้การด�ำเนินงาน
ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีขั้นตอน และตรงตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวความคิดของ
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2542 : 127) ที่กล่าวว่า
การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั้ ง เป้ า หมาย
ด้วยตัวของเขาเอง ก็ถอื ได้วา่ เป็นการมีสว่ นร่วมทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ
เพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางสมองหรือทางความคิด เมื่อบุคคล
มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายหรือโครงการนัน้ บรรลุ นอกจากนัน้
ยังเกิดความรูส้ กึ ของการเป็นเจ้าของในเป้าหมายหรือโครงการ ดังนัน้
เมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ และกระตือรือร้นให้งานบรรลุ
ตามที่ เขาได้ มี ส ่ ว นก� ำ หนดขึ้ น มานั้ น สอดคล้ อ งกั บ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (2550 : 2) ที่กล่าวถึง วิธีการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยให้เป็นรูปแบบการบริหารงาน
ทีม่ บี คุ คลหลาย ๆ คน เข้าไปมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ ร่วมก�ำหนดนโยบาย
ร่วมตัดสินใจ เพือ่ ให้ฝา่ ยปฏิบตั ใิ นหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ กรรณิการ์ กะบะเงิน
(2550 : 71-72) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 พบว่ า ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปทุมธานี
เขต 1 มีการรับรู้สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในเรือ่ งของการก�ำหนดนโยบาย
การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ การจั ด ระบบสนั บ สนุ น การจั ด
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สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายการศึกษาที่ 16 อ�ำเภอกุดบาก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน และสภาพแวดล้อมและการบริการ ตามล�ำดับ
น่าจะเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้นั้นจ�ำเป็นจะต้องเน้นที่ผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ เพราะเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาคือ ผู้เรียน
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารและครู ผู ้ ส อนจ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
สภาพแวดล้อม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นไปตามแนวความคิดของ ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548 : 66) ทีก่ ล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้ เป็นวิธีการ กลวิธีในการใช้ความพยายามของครู
ที่จะด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่วางไว้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยต้อง
บูรณาการส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับหลักการ
ทฤษฏี ความก้าวหน้าทางวิชาการ ผู้เรียน ผู้สอน สื่อ รูปแบบ
วิธีการ ศิลป์การสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนปัจจัย
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาขณะทีส่ อนได้อย่างดี
สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2553 : 3) ทีก่ ล่าวถึง
ความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเครือ่ งมือทีส่ ง่ เสริม
ให้ผเู้ รียนรักการเรียน ตัง้ ใจเรียน และเกิดการเรียนรูข้ นึ้ การเรียนรูข้ อง
ผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความส�ำเร็จในชีวิต หรือไม่
เพียงใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การจัดการเรียนรูท้ ดี่ ขี องผูส้ อน หรือผูส้ อน
ด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและ
เหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีตอ่ การเรียนของผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้องกับ          
บ�ำรุง มีนา (2552 : 59-65) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของบุคลากรสายผู้สอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ�ำเภอเชียงแสน ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า สภาพการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ บุคลากรสายผู้สอนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น และ
เข้ า ใจดี เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี
หลายรู ป แบบเพื่ อ น� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนมีการน�ำแนวคิดเรื่องบูรณาการ
มาใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับ ปุณฑริกา นิลพัฒน์ (2558 :
104-114) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
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แบ่งภาระหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารโดยมีหลักของการมีสว่ นร่วมในองค์กร
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการบริ ห ารงานขององค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับ ชุติพนธ์ นามวงค์ (2556: 80-89) ได้ท�ำการวิจัย
เรื่อง แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวชิรวิทย์
ฝ่ายประถมศึกษา อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ควรมีความจริงใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง และ
ควรมีผปู้ ระสานงานให้ แต่ละฝ่ายงานเพือ่ ความสะดวกในการวางแผน
การด�ำเนินงาน และในด้านการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านตามแผน
วิธีการที่ได้ตัดสินใจร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการค้นพบ
ปัญหาต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามแผน เลื อ กแนวทางในการปฏิ บั ติ ที่ ไ ป
ในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม มีประสิทธิภาพ
4. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีส่ ง่ ผล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ด้วยสมการพยากรณ์ เพื่อหาตัว
พยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า มี 2 ปัจจัยที่ร่วมกันส่งผลต่อการจัด
การเรียนรู้ คือ การร่วมวางแผน และการสนับสนุนของผู้บริหาร
น่าจะเป็นเพราะการที่ครูได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด�ำเนินงาน ต่างๆ ของการจัดการเรียนรูน้ นั้ จะท�ำให้ครูสามารถก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานและเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้กบั ผูเ้ รียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวความคิดของ ไมเออร์ (Maier, 1963:
115) ที่กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นลักษณะของการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดที่เป็นอิสระ การวิเคราะห์ปัญหา
การเลือกเป้าหมาย การวางแผน และการจัดตารางการท�ำงาน
สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2549: 420) ที่กล่าวว่า องค์การ
จะต้องมีนโยบายการบริหารงานทีช่ ดั เจนและสามารถท�ำให้พนักงาน
ปฏิบัติตัว ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน ซึ่งนโยบายที่ดี
จะส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ มี ผ ลท� ำ ให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ถ้าบุคคลได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนและก�ำหนดแนวทางในการท�ำงานเอง จะท�ำให้เกิด
แรงจูงใจที่จะท�ำงานนั้นให้ส�ำเร็จมากขึ้น สอดคล้องกับ สุคนธ์
สินธพานนท์ และคณะ (2554: 18) ที่กล่าวว่า การที่ครูผู้สอน
จะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น ควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้ คือ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง ส่วนการสนับสนุน
ของผู้บริหาร จะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการจัดการเรียนรู้
เพราะการที่ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู ้ นั้ น ท� ำ ให้ ค รู มี ก� ำ ลั ง ใจ และ
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
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การเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบ
การนิเทศและช่วยเหลือ และการก�ำกับ ติดตาม และประเมิน
การจั ด การเรี ย นรู ้ โดยภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ด้านการก�ำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการเรียนรู้
ส� ำ หรั บ การสนั บ สนุ น ของผู ้ บ ริ ห าร เป็ น การที่ ผู ้ บ ริ ห าร
ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ท�ำให้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา เป็นไปตามแนว
ความคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551: 82-84) ได้กล่าวถึง
ทฤษฏีของมาสโลว์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์
และความผูกพันกับบุคคลอื่น ตลอดจนได้รับการยอมรับว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคม ดังนัน้ เมือ่ ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ
ได้รับการตอบสนอง และได้หลักประกันว่าเขาสามารถจะด�ำรงชีวิต
ได้อย่างปลอดภัย เขาก็จะเข้าเป็นสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะ
การยอมรับและการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากภายในองค์การ
ซึ่งนับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิก
ของกลุม่ สอดคล้องกับ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972: 204; อ้างถึง
ใน ปณิศา มีจนิ ดา, 2553: 162) ทีก่ ล่าวว่า มนุษย์ตอ้ งการมีสมั พันธ์ภาพ
และความเจริญก้าวหน้า ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บคุ ลากรในองค์การ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง
ให้เจริญก้าวหน้าไปสูค่ วามส�ำเร็จ ซึง่ สอดคล้องกับ ศมนภร นาควารี
(2559: 76-85) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
แบบมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและครูกบั ประสิทธิผลในการบริหารงาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นปากช่ อ ง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริ ห ารแบบมี ส ่ว นร่ว มของผู้บ ริหารและครูกับ ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปากช่อง ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก
ส�ำหรับการร่วมปฏิบัติงาน จะเป็นการมีส่วนร่วมกันใน
การท�ำงานเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นไปตาม
แนวความคิดของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545 : 9) ทีก่ ล่าวว่า การมีสว่ นร่วม
และเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ร ่ ว มงานหรื อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง มี โ อกาสได้ ใช้
ความสามารถและทักษะในการท�ำงานร่วมกัน จะท�ำให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น การตัดสินใจ มีคุณภาพ เกิดความมีน�้ำใจ
และความจงรักภักดีต่อ หน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน
มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2550 : 206-207)
ที่กล่าวว่า การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาท
ในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารงานบางอย่าง เพื่อประโยชน์ในการระดมก�ำลังความคิดและ
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เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับ ลูเนนเบิร์ก และเอิร์นสไตน์ (Lunenberg and
Ornstein, 2004: 318) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจ�ำนวน 149 โรง ในรัฐแมสซาชูเซท โดยคัดเลือก
จากโรงเรียนที่มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำที่เข้มแข็ง และเป็นโรงเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พบว่า ร้อยละ 75 ของผู้บริหารอธิบายว่าตนเอง
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการสูง กล่าวคือเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รของโรงเรี ย น และมี ก ารปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน
อยู่อย่างสม�่ำเสมอ สอดคล้องกับ อนงค์ อาจจงทอง (2557 : 70-72)
ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า การบริหารงานแบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และในด้านการไว้วางใจ
กันมีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ สอดคล้องกับ จิรนันท์ นุน่ ชูคนั (2557: 89-96)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา
ครูผสู้ อนด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบ
ว่า ผูบ้ ริหารควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาตนเอง โดยจัด
ให้มกี ารฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียน นิเทศ และประเมินผลการพัฒนาครู

ชภัฏ

ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับ กอยน์ (Goin, 1992: 378 ; อ้างถึง
ใน ภารดี อนันต์นาวี, 2552: 79) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของครูและครูใหญ่ในการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมของครูและครูใหญ่   
ที่อยู่ในลักษณะการเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนร่วมทั้งในการ
เตรียมการวางแผนของโรงเรียนการฝึกอบรม การน�ำไปปฏิบัติ และ
การธ�ำรงรักษาไว้ให้มั่นคงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จะส่งผล
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน สอดคล้อง
กับ ธัชพงศ์ มีแก้ว (2557: 63-66) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหาร
แบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนในกลุม่ ล�ำเหย อ�ำเภอดอนตูม ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ผู้บริหาร
ควรตระหนักในเรื่อง การมีส่วนร่วม โดยบุคลากรควรมีส่วนร่วม
ในการตัง้ เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน สอดคล้องกับ สุวรรณี เนินทอง
(2557: 82-90) ได้ ท� ำ การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาครู
เพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต
ทุ่งหินเทิน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 พบว่า
แนวทางการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้บริหารและ
ครู ร ่ ว มกั น ประชุ ม วางแผนหาแนวทางการใช้ เ ทคนิ ค การสอน
ที่ เ น้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ยื ด หยุ ่ น
ตามความเหมาะสม ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงน�ำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ การสนั บ สนุ น ของผู ้ บ ริ ห าร เป็ น การที่ ผู ้ บ ริ ห าร
มีสว่ นร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
กับครูในสถานศึกษา ท�ำให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวความคิดของ
สวานเบิ ร ์ ค (Swansburg, 1996: 8) ที่ก ล่าวว่า การบริ ห าร
แบบมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้บริหารให้การยอมรับ ให้ความไว้วางใจ
สนับสนุนช่วยเหลือ ฝึกอบรม ให้อ�ำนาจ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนาเป้าหมายขององค์การและให้ความเป็นอิสระ
ต่อความรับผิดชอบในการบริหารงานแก่ผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับ
สุนทร โคตรบรรเทา (2554: 15-17) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารควรมี
ความเป็นผู้น�ำที่สนใจในสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่ตนเองและผู้อื่น
ต้องการให้บรรลุ มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การ
ด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และน�ำความเข้มแข็งในความต้องการปณิธาน
และความกระตือรือร้นไปสูง่ าน สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ
(2546: 34-35) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้
โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนั ด ของผู ้ เรี ยน ฝึก ทัก ษะ กระบวนการคิด การจั ด การ
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีจัดบรรยากาศ
สิง่ แวดล้อมและแหล่งเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั ปัจจัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมทีส่ ง่ ผล
ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านการร่วมวางแผน และการสนับสนุน
ของผูบ้ ริหารมีผลต่อการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆ
ในสถานศึกษา และให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น พร้อมทั้งร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อให้
การด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น สอดคล้ อ ง สามั ค คี และ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกับสถานศึกษาต่อไป
		2. ผูบ้ ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับรู้เป้าหมายร่วมกัน การร่วม
รับผิดชอบ และการร่วมปฏิบัติงาน เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วน
ที่ท�ำให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การที่ครู
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ รู ้ เ ป้ า หมาย ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจใน
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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วิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง กรณีศึกษา: หมู่บ้านคลองหก
ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
Coastal Change Detection Monitoring Technics:
A Case Study of Klong Hok Village,
Ko Proet Subdistrict, Laem Sing District, Chanthaburi Province
ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
สาขาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

บทคัดย่อ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

จังหวัดจันทบุรี มีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 87 กม. ครอบคลุมพื้นที่ อ.นายายอาม อ.ท่าใหม่ อ.แหลมสิงห์ และอ�ำเภอขลุง
ซึง่ เป็นแหล่งทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและนิเวศวิทยาอืน่ ๆ ปัจจุบนั พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลได้ถกู
น�ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมของพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ตามมา โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ
และสิ่งปกคลุมดินบริเวณชายฝั่ง ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขมาใช้ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในหมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2533 และ ปี พ.ศ. 2547 จากข้อมูลภาพ
ดาวเทียมแลนแซตมาใช้ในการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ ด้วยวิธกี ารจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด
และวิธกี ารจ�ำแนกเชิงวัตถุ ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงจากผลการจ�ำแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซต
พร้อมทัง้ ประเมินความถูกต้อง 2) เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้วธิ กี ารจ�ำแนกข้อมูล และ 3) เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู้
จากระยะไกล รวมทัง้ น�ำผลการศึกษาปัญหาการเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ ทีไ่ ดรบั ไปใชในการวางแผนการจัดการ การอนุรกั ษ การฟน ฟูทรัพยากรชายฝัง่
ทีม่ อี ยูอ่ ยางจํากัดให้คงอยูต่ อ่ ไป วิธกี ารศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย 1) การคัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา 2) การจัดหาข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลเบื้องต้น 3) การจ�ำแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและการจ�ำแนกเชิงวัตถุ 4) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข
5) การส�ำรวจภาคสนามและประเมินความถูกต้อง และ 6) การประเมินความเหมาะสมการเลือกใช้วิธีการจ�ำแนกข้อมูล
ผลการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีการจ�ำแนกเชิงวัตถุ
จากข้อมูลภาพ 2 ช่วงเวลา พบว่า ประกอบด้วย 5 ประเภทข้อมูล ได้แก่ 1) แหล่งน�ำ 
้ 2) สถานทีเ่ พาะเลีย้ งกุง้ 3) ทีโ่ ล่ง 4) ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้าง
และ 5) ป่าชายเลน ผลการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงจากผลการจ�ำแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา จากการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและ
การจ�ำแนกเชิงวัตถุ พบว่า รูปแบบการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดินมี 25 ประเภทข้อมูล และสามารถระบุการเปลีย่ นแปลงของ
ประเภทการจาํ แนกแบบ From-To ได โดยพบว่า การเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ จากผลการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด ประเภทการใช้ทดี่ นิ
และสิง่ ปกคลุมดินเพิม่ ขึน้ ได้แก่ พืน้ ทีน่ ำ 
�้ สถานทีเ่ พาะเลีย้ งกุง้ พืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง และป่าชายเลน เท่ากับ 1.53, 0.38, 0.19, 2.30 ตร.กม.
ตามล�ำดับ และประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินลดลง ได้แก่ พื้นที่โล่ง เท่ากับ 4.40 ตร.กม. ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
จากผลการจ�ำแนกเชิงวัตถุ ประเภทการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดินเพิม่ ขึน้ ได้แก่ พืน้ ทีน่ ำ 
�้ สถานทีเ่ พาะเลีย้ งกุง้ พืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง และ
ป่าชายเลน เท่ากับ 1.78,  0.06, 0.59 และ 2.35 ตร.กม. ตามล�ำดับ และประเภทการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดินลดลง ได้แก่ พืน้ ทีโ่ ล่ง เท่ากับ
4.79 ตร.กม. ผลการประเมินความถูกต้องการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน พบว่า การจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด
และการจ�ำแนกเชิงวัตถุ มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
เท่ากับร้อยละ 77.63, 67.86, 84.75 และ 77.32 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ในการประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีการจ�ำแนกข้อมูล
พบว่า การจ�ำแนกเชิงวัตถุมคี วามเหมาะสมในการติดตามการเปลีย่ นแปลงของการกัดเซาะชายฝัง่ มากกว่าการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด
เนื่องจากมีความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาสูงกว่า และเมื่อน�ำการทดสอบความแตกต่างกันของค่าสัมประสิทธิ์แคปปา
โดยการทดสอบค่า Z มาพิจารณาร่วมด้วย พบว่า การจ�ำแนกเชิงวัตถุมีความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาสูงกว่าการจ�ำแนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุดอย่างมีนัยส�ำคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 80, 90 และ 95
ค�ำส�ำคัญ : การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง, การรับรู้จากระยะไกล, การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจ�ำแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา
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The Chanthaburi province has 87 km shoreline that covers the area of Tha Mai, Laem Sing, and Khlung districts.
Its abundance of marine resources is valuable to the economy, ecology, and society. Currently, the shoreline has
been used to support human activities that lead to effects on environmental quality impact, especially coastal LULC
change. Therefore, this study has focus on the remote sensing data analysis and digital image processing technics
to monitor the coastal change in Klong Hok Village, Ko Proet Subdistrict, Laem Sing District by using the Landsat
images in 1990 and 2004. The objectives of the study are (1) to monitor the change of coastal using combination
of maximum likelihood and object-based classification, the digital change detection, and accuracy assessment,
(2) to assess the optimum classification technique, and (3) to distribute remote sensing technology and the results of
this research to support coastal zone sustainable management include conservation and restoration. The methodology
of the study has six main steps, which are 1) defining the study area, 2) data acquisition and data preprocessing,
3) maximum likelihood and object-based classification, 4) digital change detection, 5) ground surveying and accuracy
assessment, and 6) optimum classification technique
The results of the maximum likelihood and object-based classification of 1990 and 2004 datasets illustrated
from-to change in LULC, included 25 classes and it composed of five different land uses including water body,
aquaculture land, bare land, village, and mangrove forest. The maximum likelihood illustrated from-to change
in LULC increase including water body, aquaculture land, urban, and mangrove forest were 1.53, 0.38, 0.19, and
2.30 sq.km, respectively while LULC decrease including bare land was 4.40 sq.km The object-based illustrated
from-to change in LULC increase including water body, aquaculture land, urban, and mangrove forest were 1.78,
0.06, 0.59, and 2.35 sq.km, respectively while LULC decrease including bare land was 4.79 sq.km. The results
of the accuracy assessment of the maximum likelihood and object-based classification demonstrated that the
overall accuracy were 77.63%, 67.86%, and the Kappa coefficient were 84.75% and 77.32%, respectively. Here,
the object-based classification was considered as the optimum classification technique for monitor coastal erosion
based on a high overall accuracy, kappa coefficient, and Z statistics.
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บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงเชิงเลข ด้วยวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
จากผลการจ�ำแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา (Post classification
comparison) พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องจากผลการจ�ำแนก
ทัง้ 2 วิธี เพือ่ หาความเหมาะสมของการเลือกใช้วธิ กี ารจ�ำแนกข้อมูล
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การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในรูปแบบการกัดเซาะ (Erosional coast) และการสะสมตัว
(Depositional coast) มีสาเหตุมาจากหลายประการ ทั้งจาก
ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ (สิน  สินสกุล และคณะ, 2545)
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชากรบริเวณชายฝั่ง เช่น ก่อให้เกิดความเสียหายของ วัตถุประสงค์
พื้นที่และสูญเสียคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ไปอย่างถาวร
1) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยวิธีการจ�ำแนก
(อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และพยอม รัตนมณี, 2554) จังหวัดจันทบุรี แบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธกี ารจ�ำแนกเชิงวัตถุ ร่วมกับเทคนิค
มีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 87 กม. ครอบคลุมพื้นที่ในเขต การตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงจากผลการจ�ำแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา
อ.นายายอาม อ.ท่าใหม่ อ.แหลมสิงห์ และอ.ขลุง ประกอบด้วย จากข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนแซตพร้อมทัง้ ประเมินความถูกต้อง
ชายฝั่งทะเลหลายชนิด เช่น ชายฝั่งหิน หาดทราย ที่ราบน�้ำขึ้นถึง
2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีการ
และพรุ เป็นทีป่ ระกอบอาชีพท�ำนากุง้ และเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ริมชายฝัง่ จ�ำแนกข้อมูล และ
อาชีพประมงของชาวบ้านในพืน้ ที่ มีแหล่งท่องเทีย่ วริมชายฝัง่ ประปราย
3) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล รวมทั้ง
ทั้งยังเป็นที่ตั้งของชุมชน บ้านเรือน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ น� ำ ผลการศึ ก ษาปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงชายฝั ่ ง ที่ ไ ด  รั บ ไปใช 
และถนนเลียบชายฝั่ง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบบกัดเซาะ ในการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ  การฟนฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ยังท�ำให้โครงสร้างถาวรริมชายฝั่ง เช่น สถานีสูบน�้ำ  บ้านเรือน ที่มีอยู่อยางจํากัดให้คงอยู่ต่อไป
เกิดการพังทลาย คันนากุ้งขาด และบางพื้นที่เกิดการกัดเซาะ
เข้ามาถึงถนนสายหลักเลียบชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2554) โดยชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบบกัดเซาะ วิธีการวิจัย
รุนแรง (อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตร/ปี) คือชายฝั่งเกาะแมว1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
แหลมหญ้า เป็นระยะทางประมาณ 16 กม. ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการ
1.1 ข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนแซต บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษา
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่รุนแรงเนื่องมาจากธรณีสัญฐานของชายฝั่ง หมูบ่ า้ นคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พืน้ ทีป่ ระมาณ
มี ค วามชั น น้ อ ย น�้ ำ ท่ ว มง่ า ย ตะกอนที่ ป ระกอบเป็ น ชายฝั ่ ง 25 ตร.กม. (UTM, 47N WGS 84 844497.750, 1371576.750
เป็ น ทรายปนดิ น เคย์ ซึ่ ง ร่ ว นจั บ ตั ว ไม่ แ น่ น และชายฝั ่ ง เปิ ด โล่ ง ถึง 849987.750, 1366836.750) บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2533 และ
รับลมมรสุมโดยตรง โดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ช่วงเดือน พ.ศ. 2547 ความละเอียดเชิงพื้นที่ 30x30 ม. จ�ำนวน 2 ภาพ
1366836.750)
บันทึงกเมื่อแสดงดั
พ.ศ. 2533
2547 ความละเอียดเชิงพื้นที่ 30x30 ม. จํานวน 2 ภาพ แ
พ.ค.-ก.ย.) ที่มีผลต่อการเกิดคลื่นขนาดใหญ่
กว่าปกติ (ความสู
งรูปที่ และ
1(ก) พ.ศ.
และ (ข)
่ 1(ก)
2-5 เมตร) และมีความถี่ของการเกิดคลื่นทีเพิ
่มสูงและ
ขึ้น (ข)
ซึ่งท�ำให้
ป่ า ชายเลนด้ า นหน้ า ล้ ม ตายและเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงชายฝั ่ ง
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การเกิดน�้ำขึ้นน�้ำลงชนิดน�้ำเดี่ยว
(Diurnal) ส่งผลด้วยเช่นกัน โดยมีเรจน์น�้ำ (Tidal range) ประมาณ
1 เมตร นอกจากนี้ การประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จากการท�ำนากุ้ง
โดยการสูบน�้ำทะเลเข้าสู่นากุ้งหลังหาดและมีถนนสร้างชิดชายฝั่ง
มากเกินไปท�ำให้เกิดการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของตะกอน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น (กรมทรัพยากรธรณี, 2545)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ่ ง เน้ น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การรั บ
รู ้ จ ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิ ง เลขมาใช้ ติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นที่ศึกษาที่เกิดขึ้นใน 2 ช่วงเวลา
โดยการจ� ำ แนกประเภทข้ อ มู ล ภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารจ� ำ แนกแบบ
ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood classification)
และการจ�ำแนกเชิงวัตถุ (Object oriented classification) จาก
(ก)
นั้นน�ำผลการจ�ำแนกทั้งสองวิธี มาวิเคราะห์ร่วมกับการตรวจสอบ
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รูปที่ 1 ข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนแซต (ก) บันทึก ปี พ.ศ. 2533
และ (ข) บันทึก ปี พ.ศ. 2547
1.2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2553 จากกรมพัฒนาที่ดิน
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ ดังต่อไปนี้
2.1 ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ ได้แก่ ERDAS Imaginee Cognition
Developer และ ArcGIS
2.2 ฮาร์ดแวร์ทใี่ ช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งรับสัญญาณ
จีพีเอส และ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
3. วิ ธี ก ารวิ จั ย ในการติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงชายฝั ่ ง
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา หมูบ่ า้ นคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
(ก)
(ข)
จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซตและประเมินความถูกต้องของผล
(ข)
การจ�ำแนก โดยในการศึกษาครัง้ นีม้ ขี นั้ ตอนการศึกษาแสดงดังรูปที่ 2
อมูลภาพจากดาวเที่ยมแลนแซต (ก) บันทึก ปี พ.ศ. 2533 และ (ข) บันทึก ปี พ.ศ. 2547
DEFINE STUDY AREA
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2553 จากกรมพัฒนาที่ดิน
LANDSAT DATA 2533
LANDSAT DATA 2547
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังต่อไปนี้
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ได้แก่ ERDAS Imagine eCognition Developer และ ArcGIS
AND DATA
- ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสACQUIRE
และ กล้อDATA
งถ่ายภาพดิ
จิทัล PREPROCESSING
วิธีการวิจัย ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้น1.ทีTIDAL
่ศึกษา หมู
่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์
CIRRECTION
GEOMETRICาแนก
CORRECT
จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซตและประเมินความถูกต้อ2.งของผลการจํ
โดยในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอน
แสดงดังรูปที่ 2
OBJECT-BASED CLASSIFICATION

ลัยร
า

PIXEL-BASED CLASSIFICATION

MAXIMUM LIKELIHOOD CLASSIFICATION

1. MULTIRESOLOUTION SEGMENTATION
2. CLASSIFICATION AND ASSIGN CLASS

DIGITAL CHANGE DETECTION

ิทยา

POST CLASSIFICATION COMPARISON

GROUND VERIFICATION AND ACCURACY ASSESSMENT

มห
าว

1. GROUND REFERENCE DATA COLLECTION
2. ACCURACY ASSESSMENT
OPTIMUM CLASSIFICATION SELECTION EVALUATION

1. OVERALL ACCURACY
2. KAPPA HAT COEFFICIENT OF AGREEMENT

รูปที่ 2  วิธีการวิจัย
รูปที่ 2 วิธีการวิจัย
การจัดหาข้อมูลอาศัยการสืบค้นผ่านระบบค้นหาข้อมูลภาพดาวเทียมแลนแซต บันทึกเมื่อ 1 ม.ค. พ.ศ. 2533
เวลา 2:54:25 น. และ 22 พ.ย. พ.ศ. 2547 เวลา 3:20:46 น. เนื่องจากมีเมฆปกคลุมน้อยที่สุด เวลาบันทึกใกล้เคียงกัน
ทบทองเคราะห์
ชั้นเจริญผ่า, นเว็
วิระบไซต์
ศรีมขาลา,
ณัฐพล แสวงธรรม
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากน้ําขึ้นน้ําลง และระยะเวลาห่างกันมากพอในการวิ
อง United
States Geological Survey (USGS) (http://www.usgs.gov) การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การปรับแก้
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จุดตัวอย่างที่ได้ไปสุ่มหาต�ำแหน่งที่จะท�ำการส�ำรวจโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบจ�ำแนกชั้น (Stratified random sampling)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการส�ำรวจภาคสนาม พร้อมท�ำการ
ประเมินความถูกต้องการของการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยการค�ำนวณค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy)
และสั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปา (Kappa coefficient) นอกจากนี้
น�ำค่าสัมประสิทธิแ์ คปปาทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็น
สูงสุดและการจ�ำแนกเชิงวัตถุ ของข้อมูลทัง้ 2 ช่วงเวลา มาเปรียบเทียบ
ว่าค่าความถูกต้องสัมประสิทธิ์แคปปาที่ได้รับจากประเภทข้อมูล
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ หรื อ ไม่
โดยค�ำนวณค่าสถิติ Z (Z Score) ที่มีการปรับมาตรฐานและมีการ
กระจายแบบปกติ (Congalton, R. G. and Green, K., 2009)
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินความเหมาะสมของการ
เลือกใช้วธิ กี ารจ�ำแนกประเภท พิจารณาจากค่าความถูกต้องโดยรวม
และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
จากผลการจําแนกข้อมูลใน 2 ช่วงเวลาในพื้นที่ศึกษา

ชภัฏ

การจั ด หาข้ อ มู ล อาศั ย การสื บ ค้ น ผ่ า นระบบค้ น หาข้ อ มู ล
ภาพดาวเทียมแลนแซต บันทึกเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ.2533 เวลา
2:54:25 น. และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เวลา 3:20:46 น.
เนื่องจากมีเมฆปกคลุมน้อยที่สุด เวลาบันทึกใกล้เคียงกันเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนจากน�้ำขึ้นน�้ำลง และระยะเวลาห่างกันมากพอ
ในการวิเคราะห์ ผ่านเว็บไซต์ของ United States Geological
Survey (USGS)(http://www.usgs.gov) การประมวลผลข้อมูล
เบือ้ งต้น ได้แก่ การปรับแก้ความผิดพลาดเชิงเรขาคณิต (Geometric
correction) โดยอาศัยจุดควบคุมพืน้ ดิน (Ground Control Point,
GCP) จากข้อมูลภาพถ่ายออร์โทสี (Color orthophoto data)
ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (พ.ศ.2543-2545) ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรึ ง ภาพ
แบบภาพสูภ่ าพ (Image-to-image registration) จากนัน้ น�ำข้อมูล
หลายช่วงคลื่น (4, 3, 2) มาตัดภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
ในการจ� ำ แนกแบบความน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด (Maximum
likelihood classification) ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอน
คือ (1) ก�ำหนดพื้นที่ตัวอย่างให้กับตัวจ�ำแนกเพื่อจดจ�ำประเภท
และคุณลักษณะที่ต้องการใช้ในการจ�ำแนก (2) จุดภาพจะถูกจัด
เข้าสูป่ ระเภทตามกระบวนการจ�ำแนกข้างต้น ในการจ�ำแนกเชิงวัตถุ
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ (1) การแบ่งส่วนภาพ (Image
segmentation) มาตราส่วนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับใช้ในการแบ่งส่วนภาพ
เพื่อน�ำไปใช้ในการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
มีค่าเท่ากับ 4 ค่าน�้ำหนักของสี (Color) และรูปร่าง (Shape)
เท่ากับ 0.9 และ 0.1 ตามล�ำดับ ค่าน�้ำหนักของค่าการเกาะกลุ่ม
(Compactness) และค่าความเรียบ (Smoothness) มีค่าเท่ากัน
คือ 0.5 (2) การจ�ำแนกวัตถุภาพ (Image object classification)
ด้วยขั้นตอนวิธีแบบจุดภาพข้างเคียงใกล้ที่สุด (Nearest neighbor
classification) ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข (Digital
change detection) ด้วยวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลการจ� ำ แนกข้ อ มู ล ใน 2 ช่ ว งเวลา (Post classification
comparison) โดยนําผลการจ�ำแนกข้อมูลทั้ง 2 วิธี จากข้อมูลภาพ
2 ช่วงเวลามา แล้วนําผลที่ได้รับมาเปรียบเทียบโดยการจัดสร้าง
ตารางตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2533
และปี พ.ศ. 2547 โดยผลที่ได้คือ การเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะ
ชายฝัง่ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ทัง้ นี้ ในกระบวนการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็น
สูงสุดและการจ�ำแนกเชิงวัตถุ ได้มกี ารน�ำข้อมูลภาพดาวเทียมสปอต
(SPOT) บันทึกเมื่อ ปี พ.ศ. 2552 ความละเอียดเชิงพื้นที่ 25x25 ม.
มาจ�ำแนกประเภทเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการจ�ำแนกประเภทการใช้
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ในการส�ำรวจภาคสนามและประเมินความถูกต้อง ใช้การค�ำนวณ
หาจุดตัวอย่าง (Sample point) บนพื้นฐานการแจกแจงแบบ
อเนกนาม (Multinomial distribution) จากนั้น น�ำจ�ำนวน

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ผลการวิจัยวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นที่
ศึกษาด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533 และ
ปี พ.ศ. 2547 ที่แบ่งประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินออกเป็น
5 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่น�้ำ  2) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 3) ที่โล่ง
4) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ 5) ป่าชายเลน สามารถสรุป
ได้ดังนี้
1. ผลการจ�ำแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนแซต
ผลการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด ป พ.ศ. 2533
มีพนื้ ทีเ่ ทา กับ 10.75, 3.26, 8.81, 1.91 และ 1.60 ตร.กม. ตามลําดับ
และ ปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่เท่ากับ 12.28, 3.64, 4.41, 2.10 และ
3.90 ตร.กม. ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 3 และ 4
ผลการจ�ำแนกเชิงวัตถุ ป  พ.ศ. 2533 มีพื้นที่เทากับ
10.62, 2.83, 9.64, 0.91 และ 2.33 ตร.กม. ตามลําดับ และ
ปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่เท่ากับ 12.40, 2.89, 4.85, 1.50 และ
4.68 ตร.กม. ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 5 และ 6
2. ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจ�ำแนก
ข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา
ผลการตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น และ
สิ่งปกคลุมดินจากการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่น�้ำไปเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ที่โล่ง
พืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง และป่าชายเลน คิดเป็นพืน้ ที่ 0.00 ตร.กม.
การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งไปเป็นพื้นที่น�้ำ  ที่โล่ง
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และป่าชายเลน คิดเป็นพื้นที่ 0.04,
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สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ที่โล่ง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ
ป่าชายเลน คิดเป็นพืน้ ที่ 0.00 ตร.กม. การเปลีย่ นแปลงจากสถานที่
เพาะเลี้ยงกุ้งไปเป็นพื้นที่น�้ำ  ที่โล่ง พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
และป่าชายเลน คิดเป็นพื้นที่ 0.11, 0.26, 1.21 และ 0.91 ตร.กม.
เป็นล�ำดับ การเปลี่ยนแปลงจากที่โล่งไปเป็นพื้นที่น�้ำ  สถานที่
เพาะเลี้ ย งกุ ้ ง พื้ น ที่ ชุ ม ชนและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และป่ า ชายเลน
คิดเป็นพื้นที่ 1.77, 2.35, 1.59 และ 3.97 ตร.กม. เป็นล�ำดับ
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ไปเป็นพื้นที่น�้ำ 
สถานทีเ่ พาะเลีย้ งกุง้ ทีโ่ ล่ง และป่าชายเลน คิดเป็นพืน้ ที่ 0.01, 0.11,
0.36 และ 0.41 ตร.กม. เป็นล�ำดับ และการเปลี่ยนแปลงจาก
ป่าชายเลนไปเป็นพืน้ ทีน่ ำ 
้� สถานทีเ่ พาะเลีย้ งกุง้ ทีโ่ ล่ง และพืน้ ทีช่ มุ ชน
และสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นพื้นที่ 0.07, 2.10, 0.05 และ 0.27 ตร.กม.      
เป็นล�ำดับ แสดงดังตารางที่ 3 และรูปที่ 8

รำไ

0.56, 0.69 และ 0.23 ตร.กม. ตามล�ำดับ การเปลี่ยนแปลง
จากที่โล่งไปเป็นพื้นที่น�้ำ  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง และป่าชายเลน คิดเป็นพื้นที่ 1.36, 2.93, 2.03 และ
1.28 ตร.กม. ตามล�ำดับ การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชุมชนและ
สิง่ ปลูกสร้าง ไปเป็นพืน้ ทีน่ ำ �้ สถานทีเ่ พาะเลีย้ งกุง้ ทีโ่ ล่ง และป่าชายเลน
คิดเป็นพื้นที่ 0.01, 0.02, 0.02 และ 1.21 ตร.กม. เป็นล�ำดับ และ
การเปลี่ ย นแปลงจากป่ า ยชายเลนไปเป็ น พื้ น ที่ น้� ำ  สถานที่
เพาะเลี้ยงกุ้ง ที่โล่ง และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นพื้นที่
0.13, 0.31, 0.30 และ 1.35 ตร.กม. ตามล�ำดับ แสดงดังตารางที่ 2
และรูปที่ 7
ผลการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดิน
จากการจ�ำแนกเชิงวัตถุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่น�้ำไปเป็น
ตารางที่ 1 ผลการจ�ำแนกข้อมูล

ลัยร
า
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ประเภทข้อมูลแลนแซต
ข้อมูลหลายช่วงคลื่น
ความละเอียดเชิงพื้นที่
30 x 30 เมตร
ช่วงคลื่น
432
ประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่ง การจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด (ตร.กม.)
การจ�ำแนกเชิงวัตถุ (ตร.กม.)
ปกคลุมดิน
2533
2547
การเปลี่ยนแปลง
2533
2547
การเปลี่ยนแปลง
แหล่งน�้ำ
10.75
12.28
+1.53
10.62
12.40
+1.78
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
1.91
3.64
+1.73
2.83
2.89
+0.06
ที่โล่ง
8.81
2.10
-6.71
9.64
4.85
-4.79
หมู่บ้าน
1.60
4.41
+2.81
0.91
1.50
+0.59
ป่าชายเลน
3.26
3.90
+0.64
2.33
4.68
+2.35
ตารางที่ 2 ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2533 - 2547 จากการจ�ำแนกแบบ ความน่าจะเป็นสูงสุด

พื้นที่น�้ำ (W)
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A9)
ที่โล่ง (M4)
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)
ป่าชายเลน (F3)
รวม

มห
าว

การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ปี พ.ศ. 2533

ิทยา

การเปลี่ยนแปลง
(ตร.กม.)

W
10.74
0.04
1.36
0.01
0.13
12.28

การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปี พ.ศ. 2547
A9
M4
U
F3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
0.56
0.69
0.23
2.93
1.22
2.03
1.28
0.02
0.02
0.34
1.21
0.31
0.30
1.35
1.18
3.64
2.09
4.41
3.91

รวม
10.75
1.91
8.81
1.60
3.26
26.33
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ตารางที่ 3 ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2533 - 2547 จากการจ�ำแนกเชิงวัตถุ
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พื้นที่น�้ำ (W)
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A9)
ที่โล่ง (M4)
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)
ป่าชายเลน (F3)
รวม

W
11.74
0.11
1.77
0.01
0.07
13.70

การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปี พ.ศ. 2547
A9
M4
U
F3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.66
0.26
1.21
0.91
2.35
1.00
1.59
3.97
0.11
0.36
0.11
0.41
2.10
0.05
0.27
0.10
5.21
1.67
3.19
5.39
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า
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รำไ

การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ปี พ.ศ. 2533

การเปลี่ยนแปลง
(ตร.กม.)

มห
าว

ิทยา

ผลการจ�าแนกแบบความน่
ำแนกแบบความน่าจะเป็
าจะเป็นสูนงสูสุงดสุของพื
ดของพื้นที้น่ศทีึก่ศษาจากภาพถ่
ึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเที
ายจากดาวเทียมแลนแซต
ยมแลนแซตปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2533
2533
รูปรูทีป่ที3่ 3ผลการจํ

ทบทอง ชั้นเจริญ, วิระ ศรีมาลา, ณัฐพล แสวงธรรม

รวม
11.74
3.14
10.69
1.00
2.59
29.16

รำไ

พพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 177
รูปที่ 3 ผลการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ผลการจ�
ำแนกแบบความน่
าจะเป็
ดของพื
ึกษาจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ยมแลนแซตปี ปีพ.ศ.2547
พ.ศ.2547
รูปรูทีป่ ที4่ 4ผลการจํ
าแนกแบบความน่
าจะเป็
นสูนงสูสุงดสุของพื
้นที้น่ศทีึก่ศษาจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ยมแลนแซต

รูปที่ 5 ผลการจํ
งวัตำถุแนกเชิ
ของพืง้นวัทีต่ศถุึกขษาจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ยมแลนแซตยมแลนแซต
ปี พ.ศ. 2533
รูปที่ า5แนกเชิ
ผลการจ�
องพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ปี พ.ศ. 2533

ทบทอง ชั้นเจริญ, วิระ ศรีมาลา, ณัฐพล แสวงธรรม
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รูปที่ 5 ผลการจําแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533
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รูปที่ 6 ผลการจํ
งวัตำถุแนกเชิ
ของพืง้นวัทีต่ศถุึกขษาจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ยมแลนแซตยมแลนแซต
ปี พ.ศ. 2547
รูปที่ า6แนกเชิ
ผลการจ�
องพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่
ายจากดาวเที
ปี พ.ศ. 2547

ผลการเปลี
นแปลงการใช้
และสิ่ง่งปกคลุ
จากผลการจ�
แนกแบบความน่
รูปที
ปรูปที่ 7่ 7ผลการเป
ปลี่ย่ยนแปลงการใ
ใช้ทที่ดี่ดินินและสิ
ปปกคลุมดินจาก
ผลการจําำแนกแ
แบบความน่าจะเป็
จะะเป็นนสูสูงงสุสุดดของพื
ของพื้น้นทีที่ศ่ศึกึกษา
ษา
จาากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแ
แซต ระหว่
างปี พ.ศ.
พ ยมแลนแซต
2533-25447ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2547
จากภาพถ่
ายจากดาวเที

ทบทอง ชั้นเจริญ, วิระ ศรีมาลา, ณัฐพล แสวงธรรม
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รูปที
ป ่ 7 ผลการเปปลี่ยนแปลงการใใช้วารสารวิ
ที่ดินและสิ
ป�ไพพรรณี
มดินจาก
าจะะเป็
งสุดของ
พื้นที179
่ศึกษา
จัย่งรำปกคลุ
ปีที่ ผลการจํ
11 ฉบับาแนกแ
ที่ 3 แบบความน่
เดือนกันยายน
- ธันนสูวาคม
2560
จาากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแแซต ระหว่างปี พ.ศ.
พ 2533-25447

ชภัฏ

รูปที่ ปลี
8 ผลการเปลี
่ยนแปลงการใช้
ินและสิมดิ่งปกคลุ
มดินจากผลการจ�
งวัต้นนที
ถุข่ศองพื
้นที่ศึกษาาพถ่ายจาก
รูปที
ป ่ 8 ผลการเป
่ยนแปลงการ
รใช้ที่ดินและสิท่งีดปกคลุ
นจากกผลการจํ
าแนกเชิงำวัแนกเชิ
ตถุของพื
ึกษาจากภา
ายจากดาวเที
ดาาวเทียมแลนแซตต ระหว่างปีจากภาพถ่
พ.ศ. 2533-2547
7 ยมแลนแซต ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2547
ถึง 100.00 ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับร้อยละ 67.86 และ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปาแบบมี เ งื่ อ นไขของแต่ ล ะประเภทของ
ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 37.43 ถึง 91.97
และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปาแบบมี เ งื่ อ นไขของแต่ ล ะประเภท
ของความถูกต้องส�ำหรับผู้ใช้งาน มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 24.14
ถึง 100.00 แสดงดังตารางที่ 4

ลัยร
า

3. ผลการส�ำรวจภาคสนามและประเมินความถูกต้อง
ผลการประเมินความถูกต้องของการจ�ำแนกการใช้ทดี่ นิ
และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาด้ ว ยข้ อ มู ล ภาพจากดาวเที ย ม
แลนแซต จากจุดตัวอย่างเท่ากับ 295 จุด พบว่า การจ�ำแนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุด มีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ
77.63 ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 46.55 ถึง
93.92 ความถูกต้องส�ำหรับผู้ใช้งานมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 28.00

มห
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ตารางที่ 4 เมตริกซ์ความผิดพลาดในการประเมินความถูกต้องของการจ�ำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด
ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ข้อมูลอ้างอิงจากการส�ำรวจภาคสนาม
ข้อมูลจากการจ�ำแนกประเภท
W
A9
M4
U2
F3
รวม
พื้นที่น�้ำ (W)
139
0
0
0
0
139
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A9)
4
27
4
0
8
43
ที่โล่ง (M4)
2
1
14
0
3
20
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  (U)
2
27
3
14
4
50
ป่าชายเลน (F3)
1
3
3
1
35
43
รวม
148
58
24
15
50
295

ทบทอง ชั้นเจริญ, วิระ ศรีมาลา, ณัฐพล แสวงธรรม
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Producer’s accuracy User’s accuracy
W = 88.50%
100.00%
A9 = 37.43%
53.68%
M4 = 55.30%
67.34%
U2 = 91.97%
24.14%
F3 = 64.88%
77.60%
การจ�ำแนกเชิงวัตถุ มีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ
84.75 ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 40.00 ถึง
98.65 ความถูกต้องส�ำหรับผูใ้ ช้งานมีคา่ อยูร่ ะหว่างร้อยละ 40.00 ถึง
100.00 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปาเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 77.32 และ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปาแบบมี เ งื่ อ นไขของแต่ ล ะประเภทของ
ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 36.79 ถึง 97.31
และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาแบบมีเงื่อนไขของแต่ละประเภทของ
ความถู ก ต้ อ งส� ำ หรั บ ผู ้ ใช้ ง าน มี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 36.79
ถึง 100.00 แสดงดังตารางที่ 5

รำไ

Overall accuracy = 229/295 = 77.63%
Producer’s accuracy (Omission error)
W = 139/148 = 93.92% 6.08% omission error
A9 = 27/58 = 46.55% 53.45% omission error
M4 = 14/24 = 58.33% 41.67% omission error
U2 = 14/15 = 93.33% 6.67% omission error
F3 = 35/50 = 70.00% 30.00% omission error
User’s accuracy (Commission error)
W = 139/139 =100.00% 0.00% commission error
A9 = 27/43 =62.79% 37.21% commission error
M4 = 14/20 =70.00% 30.00% commission error
U2 = 14/50 =28.00% 72.00% commission error
F3 = 35/43 =81.41% 18.60% commission error
Kappa hat coefficient of agreement = 67.86%
Condition K hat coefficient of agreement

ตารางที่ 5 เมตริกซ์ความผิดพลาดในการประเมินความถูกต้องของการจ�ำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการเชิงวัตถุ
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ข้อมูลอ้างอิงจากการส�ำรวจภาคสนาม
A9
M4
U2
F3
1
0
0
0
35
1
4
5
0
19
0
0
8
0
6
1
14
4
5
44
58
24
15
50

W
146
1
0
0
1
148

ลัยร
า

ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ข้อมูลจากการจ�ำแนกประเภท
พื้นที่น�้ำ (W)
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (A9)
ที่โล่ง (M4)
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  (U)
ป่าชายเลน (F3)
รวม

มห
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Overall accuracy = 250/295 = 84.75%
Producer’s accuracy (Omission error)
W = 146/148 = 98.65% 1.35% omission error
A9 = 35/58 = 60.34% 39.66% omission error
M4 = 19/24 = 79.17% 20.83% omission error
U2 = 6/15
= 40.00% 60.00% omission error
F3 = 44/50 = 88.00% 12.00% omission error
User’s accuracy (Commission error)
W = 146/147 = 99.32% 0.68% commissionerror
A9 = 35/46 = 76.09% 23.91% commissionerror
M4 = 19/19 = 100.00% 0.00% commissionerror
U2 = 6/15
= 40.00% 60.00% commissionerror
F3 = 44/68 = 64.71% 35.29% commissionerror
Kappa hat coefficient of agreement = 77.32%

ทบทอง ชั้นเจริญ, วิระ ศรีมาลา, ณัฐพล แสวงธรรม

รวม
147
46
19
15
68
295

Condition K hat coefficient of agreement
Producer’s accuracy User’s accuracy
W = 97.31%
98.63%
A9 = 53.02%
70.23%
M4 = 77.73%
100.00%
U2 = 36.79%
36.79%
F3 = 84.41%
57.50%

4. ผลการประเมิ น ความเหมาะสมการเลื อ กใช้ วิ ธี ก าร
จ�ำแนกข้อมูล
ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของการเลื อ กใช้
การจ� ำ แนกข้ อ มู ล ที่ พิ จ ารณาจากค่ า ความถู ก ต้ อ งโดยรวมและ
ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา พบว่า การจ�ำแนกเชิงวัตถุมีความเหมาะสม
กั บ การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงชายฝั ่ ง มากกว่ า การจ� ำ แนก
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และการจ�ำแนกเชิงวัตถุ ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 21.25 และ 26.86 ตามล�ำดับ
พบว่า ค่าความถูกต้องทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำแนกเชิงวัตถุมคี า่ ความถูกต้อง
สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 80, 90 และ
95 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.23 แสดงดังตารางที่ 6

พพ
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แบบความน่าจะเป็นสูงสุด เนื่องจากมีความถูกต้องโดยรวมและ
ค่าสัมประสิทธิแ์ คปปาสูงกว่า นอกจากนี้ ผลการทดสอบความแตกต่าง
กันของความถูกต้องจากค่าสัมประสิทธิ์แคปปาโดยการทดสอบ
ค่า Z (Z score) จากค่า Z ของการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด

ตารางที่ 6 การวั ด ค่ า การแจกแจงปกติ แ บบมาตรฐานเพื่ อ หาความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ของความถู ก ต้ อ งจากการจ� ำ แนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุดและการจ�ำแนกเชิงวัตถุที่ใช้ในการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ศึกษา
ค่าวิกฤติ (Critical value)
1.28
1.65
1.96

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่การใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาทีด่ นิ และ 3) ความแตกต่างของเวลาของข้อมูลทีใ่ ช้จำ� แนก
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการท�ำการเกษตรทีค่ ำ� นึงถึงราคา
ของผลผลิตเป็นส�ำคัญ
นอกจากนี้ เมื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ภาพถ  า ยจากดาวเที ย มสปอต
ปี พ.ศ. 2552 จากส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (www.gistda.or.th) มาจ�ำแนกด้วยวิธกี ารเชิงวัตถุ
ที่มีการก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เท่ากัน โดยเลือกใช้ช่วงคลื่น
1, 2, 3 ผลการจ�ำแนกประเภทข้อมูลภาพถายจากดาวเทียมสปอต
ปี พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ ที่แบ่งประเภทการใช้ท่ีดินและ
สิง่ ปกคลุมดินออกเป็น 5 ประเภทเช่นเดียวกัน มีพนื้ ทีเ่ ท่ากับ 12.68,
5.84, 1.47, 3.37 และ 3.03 ตร.กม. ตามล�ำดับ แสดงดังรูปที่ 9
พบว่า ผลการจ�ำแนกประเภทข้อมูลภาพถายจากดาวเทียมแลนแซต
ป พ.ศ. 2547 และ Spot ปี พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ มีการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดินในลักษณะทีส่ อดคล้องกัน
โดยมีความแตกต่างกันของขนาดพื้นที่ในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน
และสิง่ ปกคลุมดินเนือ่ งจากความแตกต่างของเวลาและความละเอียด
เชิงพื้นที่ของข้อมูล
การประเมินความถูกต้องการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดิน
และสิ่ ง ปกคลุ ม พบว่ า การจ� ำ แนกแบบความน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด
มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการ
จ�ำแนกประเภทการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดิน เท่ากับร้อยละ 77.63
และ 67.86 ตามล� ำ ดั บ ในขณะเดี ย วกั น การจ� ำ แนกเชิ ง วั ต ถุ
มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการ
จ�ำแนกประเภทการใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดิน เท่ากับร้อยละ 84.75
และ 77.32 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ หากน�ำผลการจ�ำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยซึ่งอาศัยการจ�ำแนกเชิงวัตถุในการ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงแนวชายฝัง่ ของ Marangoz, A. M. Görmüş,

วิจารณ์ผลและสรุปผล
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5. ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
ผลการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารรั บ รู ้ จ ากระยะไกล
ผู้วิจัยได้ท�ำรายงานการวิจัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
กรณีศึกษา : หมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
พร้อมทัง้ จัดส่งเอกสารน�ำเสนองาน ภาพประกอบ และแนวทางแก้ไข
ปั ญ หา เพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารรั บ รู ้ จ ากระยะไกลส� ำ หรั บ
หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด ส่วนต�ำบล และชุมชน ในพื้นที่
ที่ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้นได้ทราบและ
ตระหนักปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ไดรับ
ไปใชในการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ  การฟนฟูทรัพยากร
ชายฝั่งที่มีอยู่อยางจํากัดให้คงอยู่ต่อไป

ค่า Z (Z statistics)
2.23
2.23
2.23

รำไ

ระดับความเชื่อมั่น (Confidence level)
80%
90%
95%
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การจ� ำ แนกแบบความน่ า จะเป็ น สู ง สุ ด อาศั ย โปรแกรม
ERDAS Imagine และการจ�ำแนกเชิงวัตถุอาศัยโปรแกรม eCognition
Developer พบว่ า สามารถจ� ำ แนกประเภทการใช้ ที่ ดิ น และ
สิ่งปกคลุมดินกับข้อมูลภาพทั้ง 2 ช่วงเวลาได้ และจ�ำนวนประเภท
การใช้ทดี่ นิ และสิง่ ปกคลุมดินทีไ่ ด้สอดคล้องกับประเภทการใช้ทดี่ นิ
ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ระดับที่ 2 โดยพบว่า ผลการประเมินความถูกต้อง
ของผลการจ� ำ แนกเชิ ง วั ต ถุ ใ ห้ ค ่ า ความถู ก ต้ อ งโดยรวมและ
ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจ�ำแนกประเภทการใช้ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินสูงกว่าการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด
สาเหตุสำ� คัญของความแตกต่างของพืน้ ทีเ่ กิดจาก 1) วิธกี าร
จ�ำแนก 2) การก�ำหนดประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ซึ่งในการศึกษาครั้งได้ก�ำหนดให้พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งใดปกคลุมเป็นที่โล่ง
(Bare land) ซึ่งมีการใช้ที่ดินส�ำหรับสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งและพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพื้นที่เหล่าได้ถูกจ�ำแนกให้เป็นที่โล่ง
ซึ่งหากรวมพื้นที่ของที่โล่งเข้ากับสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งและพื้นที่
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เป็นสูงสุด มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจําแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
เท่ากับร้อยละ 77.63 และ 67.86 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน การจําแนกเชิงวัตถุ มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจําแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เท่ากับร้อยละ 84.75 และ 77.32
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ตามลําดับ
ทั้งนี้ หากนําผลการจําแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยซึ่งอาศัยการจําแนก
เชิงวัตถุH.ในการติ
ตามการเปลี
่ยนแปลงแนวชายฝั
่งของ Marangoz,
A. M.รกีGörmüş,
S. Kutoglu,
H. S. and
K. S. Kutoglu,
S. andดAlkis,
Z. (2012)
โดยอาศัยการประมวลผล
ประเทศตุ
ผลการศึกK.
ษาพบว่
า การจ�ำแนกเชิ
งวัตถุAlkis,
ให้ความถูกต้อง
Z.
(2012)
โดยอาศั
ย
การประมวลผลจากโปรแกรม
eCognition
Developer
และเปรี
ย
บเที
ย
บผลการจํ
า
แนกกั
บ
การ 80 - 83
จากโปรแกรม eCognition Developer และเปรียบเทียบผล โดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปา อยู่ระหว่าง ร้อยละ
แปลตีบคการแปลตี
วามด้วยสายตาโดยอาศั
ยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภู
มิศาสตร์ยวกั
จากข้
อมู่อลเปรี
ดาวเที
ยมแลนแซต
ันทึกเมืง่อวัปีตถุกับการ
การจ�ำแนกกั
ความด้วยสายตาโดยอาศั
ยโปรแกรมระบบ ในขณะเดี
น เมื
ยบเที
ยบผลการจ�ที่บำแนกเชิ
ค.ศ. 1987,
2001, จากข้
2006อและ
2010ยมแลนแซต
เพื่อติดตามการเปลี
่งบริวเยสายตา
วณปากแม่พบว่
น้ํา Sakarya
เมือง Karasu
สารสนเทศทางภู
มิศาสตร์
มูลดาวเที
ที่บันทึก ่ยนแปลงชายฝั
แปลตีความด้
า มีผลจากการจ�
ำแนกเป็นไปใน
ประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การจําแนกเชิงวัตถุให้ความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปา อยู่ระหว่าง
เมื่ อ ปี ค.ศ. 1987, 2001, 2006 และ 2010 เพื่ อ ติ ด ตาม ทิศทางเดียวกัน
ร้อยละ 80 - 83 ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบผลการจําแนกเชิงวัตถุกับการแปลตีความด้วยสายตา พบว่า มีผลจาก
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณปากแม่น�้ำ  Sakarya เมือง Karasu
การจําแนกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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รูปาทีแนกเชิ
่ 9 ผลการจ�
แนกเชิ
ถุของพื้นที่ศึกาษาจากภาพถ่
ยม Spot
รูปที่ 9 ผลการจํ
งวัตถุขำองพื
้นทีง่ศวัึกตษาจากภาพถ่
ยจากดาวเทียามยจากดาวเที
Spot ปี พ.ศ.
2552 ปี พ.ศ. 2552
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดวยเทคนิคการตรวจสอบ โดยการทดสอบค่า Z (Z score) พบว่า ค่าความถูกต้องที่ได้รับ
การตรวจสอบการเปลี
นแปลงด้
ยเทคนิมีคขการตรวจสอบการเปลี
่ยนแปลงจากผลการจํ
ลในางมี2นัยส�ำคัญ
งวัตถุมีค่าความถูกต้าอแนกข้
งสูงกว่อามูอย่
การเปลี่ยนแปลงจากผลการจ�
ำแนกข้อมูล่ยใน
2 ช่ววงเวลา
อดี จากการจ�ำแนกเชิ
ช่วงเวลางยากจากการปรั
มีข้อดีคือ ลดความยุ
แก้คงรัวามคลาดเคลื
งรังอสี่ มัและผลที
ได้จ90
ากการวิ
ามารถ
คือ ลดความยุ
บแกค่งยากจากการปรั
วามคลาดเคลื่อบนเชิ
งสี ณ ระดั่อบนเชิ
ความเชื
น่ ร้อยละ ่80,
และ 95เคราะห์
ดังนัน้ สการจ�
ำแนกเชิงวัตถุ
อธิ
บ
ายการเปลี
ย
่
นแปลงประเภทการใช้
ท
ด
่
ี
น
ิ
และสิ
ง
่
ปกคลุ
ม
ดิ
น
จากประเภทหนึ
ง
่
ไปเป็
น
ประเภทหนึ
ง
่
ได้
โดยความถู
ก
ต้
อง นสูงสุด
และผลที่ไดจากการวิเคราะหสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง มีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการจ�ำแนกแบบความน่าจะเป็
แม่นยําของการตรวจสอบการเปลี
่ยนแปลงที่ได้จ่งะขึ
้นกับนความถูกต้อการเผยแพร่
งในการจําแนกข้
อมูลภาพถ่
ยมทั้ง
เทคโนโลยี
การรัาบยจากดาวเที
รู้จากระยะไกลและการน�
ำ
ประเภทการใช้
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากประเภทหนึ
ไปเป
ประเภทหนึ่ ง ได  โดยความถู ก ต้ อ งแม น ยํ า ของการตรวจสอบ ผลการศึกษาที่ไดรับไปใชในการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ 
การเปลี่ยนแปลงที่ไดจะขึ้นกับความถูกตองในการจําแนกขอมูล การฟนฟูทรัพยากรชายฝั่ง ผู้วิจัยได้ท�ำรายงานการวิจัยพร้อม
ภาพถายจากดาวเทียมทั้งสองชวงเวลาเป็นส�ำคัญ หากการจําแนก ทั้งเอกสารน�ำเสนองาน ภาพประกอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ขอมูลทั้งสองชวงเวลามีความถูกตองสูง ผลลัพธที่ไดรับจากการ และจัดส่งให้หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด ส่วนต�ำบล และชุมชน
ในพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ เพือ่ ให้ได้ทราบ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจะมีความถูกตองมากขึ้น
การประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้การจ�ำแนก และตระหนักปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
การใช้ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ให้ เ หมาะสมกั บ การติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พิจารณาจากค่าความถูกต้องโดยรวมและ
ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา พบว่า การจ�ำแนกเชิงวัตถุมีความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ
กั บ การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงชายฝั ่ ง มากกว่ า การจ� ำ แนก
ในการวิจัยที่มีการประเมินความถูกต้องของผลการจ�ำแนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุด เนื่องจากมีความถูกต้องโดยรวมและ ควรใช้ข้อมูลดาวเทียมที่เป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงปัจจุบัน เพราะ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปาสู ง กว่ า นอกจากนี้ ในผลการทดสอบ จะส่งผลต่อค่าความถูกต้องที่ได้รับจากการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก
ความแตกต่ า งกั น ของความถู ก ต้ อ งจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ คปปา การใช้ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
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ท�ำให้การตรวจสอบความถูกต้องทางภาคสนามมีความยุ่งยาก Congalton, R. G. and Green, K. (2009). Assessing the
นอกจากนี้ พบว่า นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลงสภาพการใช้ทดี่ นิ
Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles
ตามธรรมชาติและธรณีสัญฐานแล้ว พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
and Practices. CRC Press Taylor&Francis Group.
การใช้ ที่ ดิ น ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ ยั ง เป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด Landis, J. and Koch, G. (1977). The measurement of
การเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ มากยิง่ ขึน้ โดยพบว่า การก่อสร้างโครงสร้าง
observer agreement for categorical data.
ถาวรริ ม ชายฝั ่ ง เช่ น บ้ า นเรื อ น ถนนเลี ย บชายฝั ่ ง รวมไปถึ ง
Biometrics. 33: 159-174.
การท�ำประมงน�ำ้ ตืน้ ทีใ่ ช้อวนรุน อวนลาก ซึง่ ท�ำให้ทอ้ งทะเลเปลีย่ นรูป Marangoz, A. M. Görmüş, K. S. Kutoglu, H. S. and Alkis, Z.
และการท�ำนากุ้งบริเวณป่าชายเลนด้านหน้าที่เป็นแนวก�ำบังและ
(2012). Verification of Temporal Analysis of
การท�ำหน้ากุ้งโดยการสูบน�้ำทะเลเข้าสู่นากุ้งหลังหาด ซึ่งท�ำให้
Coastline using Object-based Image Classification
เกิดการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของตะกอนมากยิ่งขึ้น แนวทาง
Derived from Landsat-5 Images of Karasu,
การแก้ ไขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงชายฝั ่ ง จากสาเหตุ ลั ก ษณะนี้
Sakarya - Turkey. Proceedings of the 4th GEOBIA.
ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ (1) การปักแนวก�ำแพงไม้ไผ่ เติมดินเลน
Rio de Janeiro, Brazil. p.321
พร้อมปลูกป่าชายเลน (2) การก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง พร้อมปลูกป่า
ชายเลน และ (3) การก่อสร้างกันคลื่นใต้น�้ำ พร้อมปลูกป่าชายเลน
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552)
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กรมพัฒนาที่ดิน. (2552). การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน.
ส่ ว นวิ เ คราะห์ ส ภาพการใช้ ที่ ดิ น . กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2552). โครงการ
วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จังหวัดชลบุรี
Relationships Between The Perception of Organizational Justice and Engagement
of Employee in Automobile Parts Manufacturing Companies in Chonburi
รวีวรรณ  คงได้  พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ  อภิญญา  อิงอาจ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ .946 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 โดยค่า tolerance ไม่ต�่ำกว่า .2 และค่า variance inflation
factor (VIF) ไม่เกิน 10 ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
2. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร, พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Abstract

มห
าว

ิทยา

The purposes of this research are 1) to study the level of the organizational justice, 2) to study the level of the
engagement of employees 3) to study the relationships between organizational justice and the engagement of employees in automobile parts manufacturing companies in Chonburi. This research instrument is the questionnaire
in collecting data from 375 employees. The index of item objective congruence (IOC) equals to .946 . The statistics
used to analyze data include percentage, average, standard deviation and Canonical correlation analysis. Stipulating
the statistical significance level at .05 ,tolerance not less than .2 and variance inflation factor (VIF) not more than
10. The result of this research showed that:
1. The level of the organizational justice of employees in automobile parts manufacturing companies
was rather high
2. The level of engagement of employee in automobile parts manufacturing companies was rather high
3. The relationships between organizational justice and engagement significance level at the level .05.
Keywords : Organizational justice, Engagement, employee in automobile parts
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จะสูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากองค์กรไป และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ บุคคลได้เข้ามาท�ำงานกับองค์กรแล้วรูส้ กึ
มีความรุนแรงมากขึ้นท�ำให้อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรม ว่าควรท�ำงานกับองค์กรต่อไปนั้นเป็นความถูกต้อง
องค์กรเป็นสังคมหนึง่ และความยุตธิ รรมเป็นพืน้ ฐานทีท่ ำ� ให้
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีการปรับตัว   ซึง่ ในการขับเคลือ่ น บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โดยเฉพาะสังคมในองค์กร
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ ที่บุคคลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้
การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น นั้ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การเตรี ย ม บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคลที่เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ องค์กรได้น�ำ  ความสามารถประสบการณ์ ความอุตสาหะ พยายาม
ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ น อกจากต้ อ งลงทุ น สู ง ความทุ่มเท มาท�ำงานแลกกับผลตอบแทนต่างๆ เช่น เงินเดือน
ในเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีซงึ่ ถือเป็นปัจจัยหลักในการผลิตชิน้ ส่วน สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน (ยุวดี ศิริยทรัพย์, 2553) การรับรู้
ยานยนต์แล้ว ก็ยังมีความจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมากและ ความยุติธรรมในองค์กรเป็นการรับรู้การแลกเปลี่ยนทางสังคม
เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญเช่นกันในขัน้ ตอนการผลิต  ซึง่ ถ้าบุคลากรไม่ผกู พัน ระหว่างบุคคลกับองค์กรและผูบ้ งั คับบัญชา โดยบุคคลจะเปรียบเทียบ
กับองค์กรเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงาน หรือขาดงาน จะท�ำให้เกิด สิ่งที่ตนลงทุนไปกับองค์กรกับผลตอบแทนที่องค์กรให้กลับมาว่า
ปัญหามากขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต มีความสมดุลหรือไม่ และนอกจากค่าตอบแทนแล้วพนักงานยังค�ำนึง
การด�ำเนินโครงการทีอ่ งค์การวางแผนไว้จะขาดความต่อเนือ่ ง ล่าช้า ถึงกระบวนการในการก�ำหนดผลตอบแทน เช่นกระบวนการในการ
หรืออาจหยุดชะงัก (วิรัช เตียวสุรัตน์กุล, 2551) ดังนั้น องค์กรจึง ประเมินผลการปฏิบตั งิ านว่ามีความยุตธิ รรมหรือไม่ และการปฏิบตั ิ
พยายามบริหารจัดการให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวของผู้บังคับบัญชาว่าในการแสดงออกถึงการให้เกียรติ มีการ
และต้องมีความยึดมัน่ อยูก่ บั องค์กร ไม่อยากจากองค์กรไป มีเป้าหมาย แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง รวมทั้งสามารถอธิบายข้อมูลหรือเหตุผล
ร่วมกับองค์กรดังจะเห็นว่าองค์การที่ประสบความส�ำเร็จส่วนใหญ่ ในการตัดสินใจให้พนักงานได้ทราบอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าบุคคลรับรู้
จะให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก และ ว่าตนเองได้รับความยุติธรรมก็จะเกิดทัศนคติที่ดีและแสดงออกมา
เพื่ อ รั ก ษาบุ ค ลากรและส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ทางพฤติ ก รรมของการทุ ่ ม เทแรงกายแรงใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ประสิ ท ธิ ภ าพ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเกิ ด อย่างตั้งใจเพื่อความส�ำเร็จขององค์กร เกิดความผูกพันต่อองค์กร
(สุ จิ น ต์ พู ล ปั ้ น , 2553) แต่ ถ ้ า พนั ก งานรั บ รู ้ ว ่ า ตนไม่ ไ ด้ รั บ
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ เชื่ อ มโยงองค์ ก รกั บ ความยุตธิ รรมก็จะแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ไม่มคี วามผูกพันต่อองค์กร
พนักงานไว้ด้วยกัน ท�ำให้พนักงานอยากอยู่ร่วมท�ำงานเป็นสมาชิก ละเลยหน้าที่ และลาออกจากองค์กรไป ซึ่ง Colquitt et al
กับองค์กรต่อไป มีความเชือ่ มัน่ ในองค์กร มีความภูมใิ จ มีการยอมรับ (2001: 425-445) ได้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบการรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรม
เป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงานขององค์กร ความรู้สึกผูกพัน ในองค์กรไว้ 3 รูปแบบ คือ การรับรู้ความยุติธรรมด้านการก�ำหนด
จะเกิดขึน้ ได้เมือ่ พนักงานมีความรูส้ กึ ด้านบวกกับองค์กร สังเกตได้จาก ผลตอบแทนหมายถึงพนักงานรับรู้ว่าองค์กรจัดสรรผลตอบแทน
ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีอัตราการขาดงาน การลา มาสาย ให้พนักงานอย่างยุติธรรมเมื่อเทียบกับสิ่งที่พนักงานลงทุนไปกับ
และการเปลี่ยนงานต�่ำ  แต่จะมีความร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ องค์กร การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการหมายถึงพนักงาน
ทีจ่ ะทุม่ เทท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ รูส้ กึ เห็นด้วยกับเป้าหมาย รับรูว้ า่ กระบวนการทีใ่ ช้ในการก�ำหนดผลตอบแทน เช่น กระบวนการ
ขององค์กรและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กร ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมยุติธรรม และการรับรู้
ประสบผลส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย ความผูกพันต่อองค์กรถือว่าเป็น ความยุ ติ ธ รรมด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ คื อ การรั บ รู ้ ว ่ า ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้บุคลากรอยู่กับองค์กรได้ยาวนานและท�ำงาน มีความสุภาพและปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และยังพบว่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร และ ภัทร ศรีสรวล, ถ้ า พนั ก งานไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ รู ้ สึ ก ว่ า องค์ ก รมี ก าร
2559 : 66-77) ซึ่งจะท�ำให้องค์การเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ประเมิ น ผลที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม และปั จ จั ย ด้ า นผลตอบแทนซึ่ ง เป็ น
ในทางทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง และเกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ Allen and องค์ประกอบของการรับรู้ความยุติธรรม นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้
Meyer (1990 : 1-18) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นสภาวะ เกิดความไม่พึงพอใจและลาออกจากองค์กรได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
ทางจิตใจของบุคคลทีม่ ตี อ่ องค์กร ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความผูกพัน การรับรู้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ท�ำให้
ด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง พนักงานเกิดความไว้วางใจในตัวผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กรก่อให้เกิด
อันเดียวกันกับองค์กร ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร คือ พฤติ ก รรมการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นร่ ว มงานท� ำ ให้ ก ารท� ำ งาน
การรับรูผ้ ลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากองค์กรถ้าบุคคลลาออกจากองค์กร เกิดประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างบุคลากรที่ดี
มีความรักและผูกพันต่อองค์กร
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
จากความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจ
ท� ำ การศึ ก ษาระดั บ ความการรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก รและ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับรายได้ อายุงาน
ระดับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในองค์กร มีคำ� ถามเกีย่ วกับ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้านผลตอบแทนและ
ปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยผลิ ต ในบริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ใ นเขตนิ ค ม การรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้านกระบวนการ และการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีเพื่อป้องกันปัญหาแรงงาน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต โดยเลือกบริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัลสถานประกอบการ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีตดิ ต่อกัน ตัง้ แต่ แบ่งเป็น 3  ด้าน ได้แก่ ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน และด้านจิตใจ
ปีพ.ศ. 2554 - 2558 เนือ่ งจากว่าบริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัลนีแ้ สดงให้เห็นถึง
ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีลักษณะเป็น
การให้ความส�ำคัญกับพนักงานและต้องการให้พนักงานผูกพัน แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ
กับองค์กร ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั เล่มนีจ้ ะน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ เป็น โดยให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้
ข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป
ระดับความคิดเห็น               ระดับคะแนน
เห็นด้วยมาก                         4
เห็นด้วยค่อนข้างมาก               3
เห็นด้วยค่อนข้างน้อย               2
วัตถุประสงค์การวิจัย
เห็นด้วยน้อย                         1
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ
ส่วนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ
พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เกีย่ วกับการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร
มีลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิด
ปฏิบัติการฝ่ายผลิต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์ ก ารและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
ฝ่ายผลิต
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
		เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) คือ พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต ความยุตธิ รรมในองค์กร ความผูกพันองค์กร เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ก�ำหนดกรอบของเนื้อหาแบบสอบถาม
2. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามที่ มี ลั ก ษณะเนื้ อ หา
จังหวัดชลบุรี ซึง่ เลือกเจาะจงองค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน ที่เกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 6 องค์กร  มปี ระชากรทัง้ หมด จากหนังสือ ต�ำรา เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างๆ โดยได้รับ
5,091 คน จากนั้นค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของยามาเน่ ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ทปี่ รึกษา เมือ่ สร้างแบบสอบถามแล้วจึงเสนอ
ได้กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) จ�ำนวน 375 คน โดยก�ำหนดค่าความเชือ่ มัน่ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
3. น�ำแบบสอบถามที่จัดท�ำขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ 95% และยอมให้ขนาดความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนประชากร
และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 5% (e = .05) จากนั้นท�ำการสุ่มอย่างง่าย
ด้านโครงสร้างของเนื้อหาวิชา การใช้ภาษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามแบบ แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
4. น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้จากผูท้ รงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แปลผล คือ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย แบ่งเป็น 4 ส่วน ให้ถูกต้องเหมาะสม จึงท�ำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content validity) โดยผู้วิจัยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ดังนี้
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ของข้อค�ำถาม
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หาโดยในแบบสอบถาม
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ทีป่ รับปรุงก�ำหนดให้คำ� ตอบแบบเลือกตอบ 3 ค�ำตอบ ได้แก่ สอดคล้อง
1. ด�ำเนินการขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง และอีก 1 ช่องว่างส�ำหรับการแก้ไขปรับปรุง เก็บข้อมูล จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อค�ำถาม โดยให้มีการให้คะแนน ดังนี้
เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยัง
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค�ำถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับ องค์กรที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานอยู่
วัตถุประสงค์การวิจัย
2. ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือ
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค�ำถามข้อนัน้ วัดได้ตรงกับ ในการตอบแบบสอบถามโดยใช้ เวลาประมาณ 15 นาที แ ละ
วัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่
ส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค�ำถามข้อนั้นไม่ได้ตรงกับ
3. ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
จากการส�ำรวจได้แบบสอบถามกลับคืนมา 375 ชุด คิดเป็นร้อยละ
			วิธีแปลผลคือ
100  และน�ำข้อมูลเข้าระบบประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
ข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 - 1.00  
คัดเลือกไว้ใช้ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ ค� ำ ถามที่ มี ค ่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งต�่ ำ กว่ า .50
ในการวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
ในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้น
5. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนรถยนต์ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ�ำนวน 30 คน
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
เพื่อตรวจสอบความเข้
าใจในภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามให้
ตรงกับ ละฉบับ 2. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
1. ตรวจสอบความสมบู
รณ์ของแบบสอบถามแต่
ความหมายและเนื2.้อหาของการวิ
ำผลที่ไ้ตด้อบแบบสอบถาม
ไปวิเคราะห์ โดยใช้
(Descriptive Statistics)
แก่แการแจกแจง
การวิเคราะห์จขัย้อมูโดยน�
ลทั่วไปของผู
โดยใช้สสถิถิตตเิ ชิิเงชิพรรณนา
งพรรณนา(Descriptive
Statistics)ได้ได้
ก่
หาค่าความเชื
่
อ
มั
่
น
(Reliability)
ของแบบสอบถาม
โดยวิ
ธ
ี
ห
าค่
า
การแจงแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ส่วน
สัมประสิทธิ์แอลฟ่3.า (Alpha
coefficient)
Cronbach
(1990)การ เบี
่ยงเบนมาตรฐาน
Deviations
วิเคราะห์
ระดับการรับของ
รู้ความยุ
ติธรรมในองค์
และระดั
บความผูกพั(Standard
นต่อองค์การด้
วยการหาค่: SD)   
าเฉลี่ย (ݔҧ )
ซึ่งได้ค่าการวิ
ความเชื
อ
่
มั
น
่
ทั
ง
้
ฉบั
บ
เท่
า
กั
บ
.964
เคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations : SD) 4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
6. ผู้วิจัย4.น�ำแบบสอบถามที
่ปรับมแก้
เสนอต่
ออาจารย์
วิเคราะห์หาความสั
พันแธ์ล้รวะหว่
างการรั
บรู้ความยุในองค์
ติธรรมในองค์
รกับความผู
ต่อองค์
วยการหาค่
ก รกั บกความผู
ก พั น ต่กพัอนองค์
ก รด้กวรด้
ยการหาค่
า สัามประสิท ธิ์
ผูค้ วบคุมสัวิมทประสิ
ยานิพทนธ์
ดพิมพ์คแอล
ละใช้(Canonical
เป็นแบบสอบถาม
ธิ์สเพื
หสัอ่ มด�พัำเนิ
นธ์นแการจั
บบคาโนนิ
correlation
เนื่องจากเป็
มพันธ์ระหว่างanalysis)
สหสัanalysis)
มพันธ์แบบคาโนนิ
คอลนการหาความสั
(Canonical correlation
ชุดรตัณ์วใแปร
และด้
วยเงื่อนไขของการวิ
งพหุางต่มีอขไป
้อตกลงเบื้องต้เนืน่อว่งจากเป็
าต้องไม่มนีคการหาความสั
วามสัมพันธ์ระหว่
แปรในชุ
วกัน และด้วย
ฉบับสมบู
นการเก็
บรวบรวมข้
อมูลจากกลุจ่มัยตัเชิวอย่
มพันางตั
ธ์รวะหว่
างชุดดตัเดีวยแปร
(Collinearity) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึเงืง่มีอกนไขของการวิ
ารใช้สถิติทดสอบ
Variance้ อ งต้
Inflation
จั ย เชิโดยการหาค่
ง พหุ มี ข ้ อา ตกลงเบื
น ว่ า ต้ อ งไม่ มี
Factor
(VIF)
และค่
า
Tolerance
โดยมี
เ
กณฑ์
ก
ารตรวจสอบคื
อ
ค่
า
Variance
Inflation
Factor
(VIF)
ที
เ
่
หมาะสมไม่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดเดียวกัน (Collinearity) เพื่อให้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ควรเกิ
น
10
และค่
า
Tolerance
นั
น
้
ไม่
ค
วรน้
อ
ยกว่
า
0.2
ซึ
ง
่
ผลการทดสอบ
เป็นดัมงีคตาราง
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
วามน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงมีการใช้สถิติทดสอบ
เป็นแบบเลือกตอบและประมาณค่าและน�ำแบบสอบถามไปทดสอบ โดยการหาค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance
และสอบถามความคิดเห็นก่อนน�ำไปใช้จริง จากนัน้ จึงได้ดำ� เนินการ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบคือ ค่า Variance Inflation Factor (VIF)
ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10 และค่า Tolerance นั้นไม่ควรน้อยกว่า
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
.2 ซึ่งผลการทดสอบ เป็นดังตาราง

มห
าว

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance
ตัวแปร
Tolerance
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (X1)
.963
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2)
.974
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (X3)
.976
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Y1)
.665
ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Y2)
.492
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Y3)
.439

VIF
1.038
1.026
1.034
1.504
2.031
2.276

จากการผลการทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าค่า Variance Inflation Factor (VIF)
จากการผลการทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าค่า Variance
ของทุกตัInflation
วแปรมีค่าFactor
ไม่เกิน (VIF)
10 และค่
า กTolerance
้อยกว่
า .2า ทุTolerance
กตัว
ของทุ
ตัวแปรมีค่ามีไม่คเ่ากิไม่นน10
และค่
มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 ทุกตัว

ผลการวิจัย

รวีวรรณ คงได้, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ, อภิญญา อิงอาจ
จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ระดับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่าง

ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Y3)

.439

2.276

จากการผลการทดสอบค่
และค่า2560
Tolerance พบว่าค่า Variance
188   วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี ปีทาี่ Variance
11 ฉบับทีInflation
่ 3 เดือนกัFactor
นยายน(VIF)
- ธันวาคม
Inflation Factor (VIF) ของทุกตัวแปรมีค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 ทุกตัว

ผลการวิผลการวิ
จัย จัย

พพ
รรณ
ี

จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ระดับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เคราะห์
้ความยุตเิธคราะห์
รรมในองค์
ร นระดั
กพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยุติธรรมในองค์จากการวิ
กรและความผู
กพัรนะดัต่บอการรั
องค์กบรรูผลการวิ
ข้อมูลกเป็
ดังบนีความผู
้
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
SD
ระดับ
อันดับ
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ݔҧ
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
2.86
.37
ค่อนข้างมาก
2
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
2.72
.50
ค่อนข้างมาก
3
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์
2.88
.47
ค่อนข้างมาก
1
รวม
2.82
.45
ค่อนข้างมาก

รำไ

จากตารางทีจากตารางที
่ 21 โดยภาพรวมพนั
กงานระดักงานระดั
บปฏิบัตบิกปฏิ
ารบัติกโดยเรี
ยงล�ตำดับริบษจากมากไปน้
ยได้แก่ ใการรั
่ 1 โดยภาพรวมพนั
ารฝ่ายผลิ
ัทผลิตชิ้นส่วอนรถยนต์
นเขตนิบครู้คมวามยุติธรรมด้าน
ฝ่ า ยผลิ ตอุบริตสาหกรรมอมตะนครจั
ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
นเขตนิ
มอุบตการรั
สาหกรรม
สัมพันธ์ ก(Xร อยู
= ่ใ2.88)
บรูา้คงมาก
วามยุ(ݔҧ
ติธรรมด้
านผลตอบแทน
งหวัดใ ชลบุ
รีมีรคะดั
บรู้ความยุตปฏิ
ิธรรมในองค์
นระดับการรั
ค่อนข้
= 2.82)
เมื่อ
อมตะนครจั
หวัดชลบุราีมนโดยเรี
ีระดับการรั
วามยุติธรรมในองค์
ร บ(Xรู้ค=วามยุ
2.86)ติธและการรั
บรูสค้ ัมวามยุ
ธิ รรมด้
านกระบวนการ
(X = 2.72)
พิจงารณารายด้
ยงลําบดัรูบ้คจากมากไปน้
อยได้แก่ กการรั
รรมด้านปฏิ
พันธ์ต(ݔҧ
= 2.88)
การรับรู้ความ
อยู ่ ใ นระดัยุบตค่ิธรรมด้
อ นข้ า งมาก
(X = 2.82)
เมื่ อ พิและการรั
จ ารณารายด้
า น ติธตามล�
บ
นผลตอบแทน
(ݔҧ = 2.86)
บรู้ความยุ
รรมด้ำาดันกระบวนการ
(ݔҧ = 2.72) ตามลําดับ

ชภัฏ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร
ตารางที
่ย และส่
อองค์กร
ความผู่ 3กพัค่นาต่เฉลี
อองค์
กร วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับݔҧความผูกพันต่SD
ความผู
กพันต่อ่ องค์กร
SD
ݔҧ
ด้านการคงอยู
2.89
.55
ด้ด้าานบรรทั
นการคงอยู
2.89
.55
ดฐาน่
2.98
.42
ด้ด้าานบรรทั
ด
ฐาน
2.98
.42
นจิตใจ
2.91
.48
ด้านจิตใจ
2.91
.48
รวม
2.93
.48
รวม
2.93
.48

ระดับ
ระดัางมาก
บ
ค่อนข้
ค่ค่ออนข้
นข้าางมาก
งมาก
ค่ค่ออนข้
า
งมาก
นข้างมาก
ค่ค่ออนข้
นข้าางมาก
งมาก
ค่อนข้างมาก

อันดับ
อัน3ดับ
31
12
2

ลัยร
า

จากตารางที
่ 32 โดยภาพรวมพนั
กงานระดั
บปฏิบับติปฏิ
การบัติการฝ่
ต่ อ องค์
นอยู
บค่ อ นข้ในเขตนิ
า งมากโดยเรี
จากตารางที
่ 2 โดยภาพรวมพนั
กงานระดั
ายผลิกตรทุบริกษด้ัทาผลิ
ตชิ่ ใ้นนระดั
ส่วนรถยนต์
คม ย งล� ำ ดั บ จาก
จากตารางที
่
2
โดยภาพรวมพนั
ก
งานระดั
บ
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารฝ่
า
ยผลิ
ต
บริ
ษ
ท
ั
ผลิ
ต
ชิ
น
้
ส่
ว
นรถยนต์
ใ
นเขตนิ
ฝ่ า ยผลิ ตอุบริ
ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
นเขตนิ
มอุ ตกสาหกรรม
มากไปน้อยู
อย่ในระดั
ได้แก่ บด้ค่านบรรทั
ดฐาน (X = 2.98)คด้มานจิตใจ (X = 2.91)
ตสาหกรรมอมตะนครจั
งหวัดใชลบุ
รีมีคความผู
พันต่อองค์กรโดยรวม
อนข้างมาก
อุ(ݔҧตงสาหกรรมอมตะนครจั
ีมีคาวามผู
พักนพัใ่ นระดั
ต่นอต่องค์
อยู่ใ่ในระดั
าางมาก
และด้
นการคงอยู
=นข้2.89)
ตามล�ำดัยบงลําดับจากมากไป
อมตะนครจั
ดชลบุเมื
รมี ่อคี พิวามผู
กพังนหวัต่ดอชลบุ
องค์
กรรโดยรวม
บกรโดยรวม
=หวั2.93)
จารณารายด้
านพบว่
ความผูกอยู
อองค์
กรทุ
กด้านอยู
นระดับบ่ ค่(Xค่ออนข้
งมากโดยเรี
(ݔҧ
=
2.93)
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณารายด้
า
นพบว่
า
ความผู
ก
พั
น
ต่
อ
องค์
ก
รทุ
ก
ด้
า
นอยู
ใ
่
นระดั
บ
ค่
อ
นข้
า
งมากโดยเรี
ยงลําดัาดับบจากมากไป
ค่อนข้างมาก
เมื่อพิดจฐาน
ารณารายด้
านพบว่
ความผู
กพัน= 2.91) และด้านการคงอยู่ (ݔҧ = 2.89) ตามลํ
น้อย (X
ได้แ=ก่ 2.93)
ด้านบรรทั
(ݔҧ = 2.98)
ด้าานจิ
ตใจ (ݔҧ
น้อย ได้แ่ 4ก่ ด้ค่าานบรรทั
= 2.98)
นจิตใจคอลระหว่
(ݔҧ = 2.91)
านการคงอยู่ (ݔҧ = 2.89) ตามลําดับ
ตารางที
นัยสําคัดญฐาน
และค่(ݔҧาสหสั
มพันธ์ด้คาาโนนิ
างกลุและด้
่มตัวแปร
ตารางที
่ 4 ค่านัยสําคัญcanonical
และค่าสหสัCorrelation
มพันธ์คาโนนิคอลระหว่
างกลุ่มตัวแปร
eigenvalues
Chi-square
df
Sig.
eigenvalues
canonical
Correlation
Chi-square
df
Sig.
.251
.501
120.786
9
.000*
.251
.501
120.786
9
.000*

มห
าว

ิทยา

จากตารางที่ 3 พบว่าการคํานวณสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ความ
จากตารางที
พบว่ำนวณสหสั
าการคํด้าานวณสหสั
มพันคธ์และด้
คอลาโนนิานปฏิ
วกแปร
ประกอบด้
วายนจิการรั
รูค้ความสั
วาม มพันธ์กัน
จากตารางที
่ ก43รด้พบว่
า่ 3การค�
มพันธ์คาโนนิ
ด้คอลระหว่
านการคงอยู
่ ่มด้ตัานบรรทั
ตใจมี
ยุติธรรมในองค์
านผลตอบแทน
นกระบวนการ
สัมพันาธ์งกลุ
และอี
กลุ่มซึตัด่งวฐาน
แปร ซึและด้
่งประกอบด้
วบยความ
ยุผูตกิธพั่ มรรมในองค์
ก่ งรด้
านผลตอบแทน
ด้านกระบวนการ
และด้
นปฏิ
สัมนพััยนมส�ธ์พัำนและอี
่มตตันิทวัยี่แปร
ประกอบด้
ยความ
ระหว่ า งกลุ
ประกอบด้
ว ย่ ด้าการรั
บ รูด้ คฐาน
วามยุและด้
ติ ธ รรม
อย่คาวามสั
งมี
คัธ์ญกทางสถิ
รสํะดัาคับซึญ่งทางสถิ
.05
ซึ่งตหมายความว่
นตัต่วอแปร
องค์กซึรด้
านการคงอยู
นบรรทั
านจิตาใจมี
ันกอย่กลุางมี
ิที่รวะดั
บ .05 ซึา่งตัวแปร
ผู
ก
พั
น
ต่
อ
องค์
ก
รด้
า
นการคงอยู
่
ด้
า
นบรรทั
ด
ฐาน
และด้
า
นจิ
ต
ใจมี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ก
น
ั
อย่
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บางกลุ
.05 ่ซึม่งตัวแปร
หมายความว่
าตัวแปรทั
้งสองชุดนี้สามารถอธิ
ายความแปรปรวนระหว่
่มตัวแปรได้บรายความแปรปรวนระหว่
้อยละ 25.1
ในองค์กรด้
านผลตอบแทน
ด้านกระบวนการ
และด้าบนปฏิ
สัมพันธ์ ทั้งสองชุาดงกลุ
นี้สามารถอธิ
หมายความว่าตัวแปรทั้งสองชุดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 25.1
และอี ก กลุ ่ ม ตั ว แปร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ได้ร้อยละ 25.1
การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ
การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ
ผลตอบแทน (X1)
ด้านการคงอยู่ (Y1)
ผลตอบแทน (X1)
ด้านการคงอยู่ (Y1)
การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ (X2)
กระบวนการ (X2)

.202
.202
.036
.036

การรับรู้
การรับรู้
ความ
ความ
ยุติธรรม
ยุติธรรม

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
.936
การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
.936
ปฏิสัมพันธ์ (X3)
ปฏิส,ัมพิพัมนพ์ธ์ป(X3)
รวีวรรณ คงได้
วีณ์ วัฒนาทรงยศ, อภิญญา อิงอาจ

.501
.501

ความ
ความ
ผูกพัน
ผูกพัน
ต่อ
ต่อ
องค์กร
องค์กร

.990
.990 ความผูกพันต่อองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การ

.504 ด้านบรรทัดฐาน (Y2)
.504 ด้านบรรทัดฐาน (Y2)
.54
.54

ความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจ (Y3)
ด้านจิตใจ (Y3)

จากตารางที่ 3 พบว่าการคํานวณสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านปฏิสัมพันธ์ และอีกกลุ่มตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ ด้าวารสารวิ
นบรรทัดจฐาน
านจิปีตทใจมี
นัยสํา-คัธัญนทางสถิ
ติที่ระดับ189
.05 ซึ่ง
ัยรำ�และด้
ไพพรรณี
ี่ 11ความสั
ฉบับมทีพั่ 3นธ์กเดืันออย่
นกัานงมียายน
วาคม 2560
หมายความว่าตัวแปรทั้งสองชุดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ตัวแปรได้ร้อยละ 25.1
การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทน (X1)

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์ (X3)

.202

พพ
รรณ
ี

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ (X2)

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่ (Y1)

ความ

การรับรู้

.036

ความ

ผูกพัน

.501

ต่อ

ยุติธรรม

องค์กร

.936

.990

ความผูกพันต่อองค์การ
.504 ด้านบรรทัดฐาน (Y2)

.54

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจ (Y3)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ภาพที
รูปแบบความสั
นธ์ราะหว่
างการรั
บรู้ความยุ
ติธรรมในองค์
รกับความผู
ต่อกองค์
กรของพนั
กงานบัติการ
ภาพที
่ 1่ รู1ปแบบความสั
มพันมธ์พัระหว่
งการรั
บรู้ความยุ
ติธรรมในองค์
กรกับกความผู
กพันกต่พัอนองค์
รของพนั
กงานปฏิ
ปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิฝ่ตาชิยผลิ
้นส่วตนรถยนต์
บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น ด้านผลตอบแทน (X1) และการรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้านกระบวนการ
จากภาพที
่ 1 แสดงให้
เห็นผลการวิ
ความสั
นธ์เชิจะส่
งเส้นงผลให้
ของชุดเกิตัดวความผู
แปรการรั
ิธรรมในองค์ซึก่งารจากการ
กพับนรูต่้คอวามยุ
องค์กตรรองลงมา
ของชุ ด ตั ว แปรการรั
บ รู ้ ค วามยุ
ติ ธ รรมในองค์
ก ารมีเคราะห์
ค ่ า น�้ ำ หนั
ก มพั(X2)
มีค่าน้่ใํานระดั
หนักคาโนนิ
บสูงที่สบุดรู้คคืวามยุ
อ ตัวแปรการรั
วามยุตพบว่
ิธรรมด้
สัมพันบธ์รู้ค(X3)
าตัาวนปฏิ
แปรการรั
วามยุ(r=.936)
ติธรรมด้รองลงมา
านปฏิสัมพันธ์ (X3)
คาโนนิคอลอยู
บสูงที่สคุดอลอยู
คือ ่ใตันระดั
วแปรการรั
ติธรรม บวิรูเ้คคราะห์
ได้
แ
ก่
การรั
บ
รู
ค
้
วามยุ
ต
ธ
ิ
รรมด้
า
นผลตอบแทน(X1)(r=.202)
และการรั
บ
รู
ค
้
วามยุ
ต
ธ
ิ
รรมด้
า
นกระบวนการ
(X2)(r=.036)
ด้านปฏิสมั พันธ์ (X3) (r=.936) รองลงมาได้แก่ การรับรูค้ วามยุตธิ รรม จะส่งผลมากที่สุดต่อการเกิดความผูกพันต่อଶองค์กร รองลงมา
) นั้น และการรับรู้
และถ้าพิจารณาในลั
กษณะของค่
าความแปรปรวนที
ดขึ้นกับได้
ชุดแตัก่วแปรการรั
รู้ความยุ
ติธรรมในองค์
กร (( ݎX1)
การรับรู้คบวามยุ
ติธรรมด้
านผลตอบแทน
ด้ า นผลตอบแทน
(X1) (r=.202)
และการรั
บ รู้ความยุ ติ ธ่เกิรรม
สามารถอธิ(X2)
บายได้
ว่า ชุดตัและถ้
วแปรการรั
บรู้ความยุกตษณะของ
ิธรรมในองค์กความยุ
รถูกอธิตบิธายได้
วแปรการรับ(X2)
รู้ความยุ
รรมด้ายนวกันก็สามารถ
รรมด้จาากตั
นกระบวนการ
ในท�ตำิธนองเดี
ด้านกระบวนการ
(r=.036)
าพิจารณาในลั
ค่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม อธิบายได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Y1) ส่งผล
ในองค์ ก ร (r 2) นั้ น สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า ชุ ด ตั ว แปรการรั บ รู ้ มากที่ สุ ด ต่ อ การรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ร รองลงมาได้ แ ก่
ความยุ ติ ธ รรมในองค์ ก รถู ก อธิ บ ายได้ จ ากตั ว แปรการรั บ รู ้ ความผูกพันด้านจิตใจ (Y3) และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Y2)
ความยุตธิ รรมด้านปฏิสมั พันธ์ (X3) มากทีส่ ดุ ร้อยละ 87.6 รองลงมา
คือ การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (X1) ร้อยละ 4 และ
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2) ร้อยละ 0.1
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของชุดตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ
มีค่าน�้ำหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ตัวแปรความผูกพัน พนักงานปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
ต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Y1) (r=.990) รองลงมาคือ ความผูกพัน อมตะนครจั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยผลิ ต
ต่อองค์กรด้านจิตใจ (Y3) (r=.545) และความผูกพันต่อองค์กร บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ มี ก ารรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ร
ด้านบรรทัดฐาน (Y2) (r=.504) ถ้าพิจารณาในลักษณะของค่า ด้านปฏิสัมพันธ์มากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชา
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับชุดตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรนั้น มีสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน มีการปรึกษา หารือ เปิดโอกาส
สามารถอธิบายได้ว่า ชุดตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรดังกล่าวนี้ ให้ พ นั ก งานได้ ซั ก ถามในข้ อ สงสั ย และสามารถตอบข้ อ สงสั ย
ถูกอธิบายได้จากตัวแปรความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ ที่พนักงานมีอย่างชัดเจน และหัวหน้างานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
(Y1) มากที่สุดร้อยละ 98 รองลงมา ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับองค์กรให้พนักงานรับทราบอย่างทันท่วงที รองลงมา
ด้ า นจิ ต ใจ (Y3) ร้ อ ยละ 29.7 และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน เนื่องมาจาก
ด้านบรรทัดฐาน (Y2) ร้อยละ 25.4
องค์ ก รจ่ า ยผลตอบแทนแก่ พ นั ก งานเหมาะสมกั บ ปริ ม าณงาน
นอกจากนัน้ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เมือ่ พนักงานปฏิบตั กิ าร ที่มอบหมายให้พนักงาน และยังเหมาะสมกับหน้าที่ที่พนักงาน
ฝ่ า ยผลิ ต บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม รั บ ผิ ด ชอบอยู ่ และล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ การรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรม
จังหวัดชลบุรเี กิดการรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้านปฏิสมั พันธ์ (X3) จะส่งผล ด้านกระบวนการ เนื่องมาจากการที่พนักงานรับรู้ว่าเกณฑ์ที่องค์กร
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด โดยการรับรู้ความยุติธรรม ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน เกณฑ์ที่ใช้ในการ

รวีวรรณ คงได้, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ, อภิญญา อิงอาจ
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ในองค์กรด้านกระบวนการ ด้านผลตอบแทน และด้านปฏิสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

รำไ

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรในการน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงาน
เกิดการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กร และเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ของพนักงานปฏิบตั กิ ารฝ่ายผลิตบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ประกอบ
ไปด้วย ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านปฏิสัมพันธ์
พบว่ า พนั ก งานมี ก ารรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก รอยู ่ ใ นระดั บ
ค่อนข้างมากทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณาในรายข้อแล้วพบว่า มีบางข้อ
ที่องค์กรสามารถน�ำไปพิจารณาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเพิ่มขึ้นได้อีก คือการรับรู้
ความยุตธิ รรมด้านกระบวนการ การจะพัฒนาให้พนักงานเกิดการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรด้านกระบวนการเพิ่มมากขึ้นปัจจัยที่ควร
ให้ความส�ำคัญคือ เรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการซึ่งผู้วิจัย
เสนอแนะว่า องค์กรควรใช้กระบวนการประเมินผลที่สามารถ
วัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยน�ำผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมาใช้ประกอบการ
พิจารณาประเมินผล มากกว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลของพนักงาน  
ส่วนด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
ซึ่งประกอบด้วยความผูกพันด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐานและ
ด้านจิตใจ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก แต่เมือ่ พิจารณาในรายข้อแล้วพบว่า มีบางข้อทีอ่ งค์กร
สามารถน� ำ ไปพิ จ ารณาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด
ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นได้อีก คือความผูกพันต่อองค์กร
ด้านการคงอยู่ การจะพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ด้านการคงอยู่เพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรท�ำการวางแผน
สายอาชี พ ของพนั ก งานให้ ชั ด เจน สื่ อ สารให้ พ นั ก งานทราบถึง
โอกาสในความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ และเตรี ย มความพร้ อ ม
ในด้ า นการพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนั ก งาน และ
จากผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กรมีความสัมพันธ์
กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ซึ่ ง พบว่ า การรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรม
ด้านปฏิสัมพันธ์ส่งผลอย่างมากต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น
องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม
ด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น เปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามข้อสงสัย
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ประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะงานทีพ่ นักงาน
ปฏิบัติ นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติเป็นไปโดยปราศจาก
ความล�ำเอียง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุศรารัตน์ บัวงาม
(2556) พบว่าการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กรโดยรวมของพนักงาน
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก
ส� ำ หรั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พบว่า พนักงานปฏิบัติการ
ฝ่ า ยผลิ ต บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
ด้านบรรทัดฐานเป็นอันดับหนึง่   เนือ่ งมาจากการทีพ่ นักงานมีความรูส้ กึ
ว่าการตัง้ ใจปฏิบตั งิ านเป็นหน้าทีข่ องตน และจะรูส้ กึ ไม่ดหี ากละเลย
การปฏิบัติหน้าที่นั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฉัตรกมล
เจริญวิภาดา (2552) ที่พบว่าพยาบาลประจ�ำการมีความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสูง เพราะส�ำนึกในหน้าทีข่ องตนท�ำให้เกิด
การตั้งใจปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ
พนักงานมีความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างมาก และ
มีความเต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทแรงกายแรงใจเพือ่ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ล�ำดับสุดท้ายคือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่
เนือ่ งมาจากการทีอ่ งค์กรมีการจ่ายเงินเดือนทีด่ ี และมีสวัสดิการทีด่ ี
ท�ำให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากร่วมงานกับองค์กรต่อไป
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้านผลตอบแทน การรับรูค้ วามยุตธิ รรม
ด้ า นกระบวนการ และการรั บ รู ้ ค วามยุ ติ ธ รรมด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรด้านคงอยู่ ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ และพบว่า
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์จะส่งผลมากที่สุดต่อการ
เกิดความผูกพันต่อองค์กรสอดคล้องกับ นพดล  ฤทธิโสม และ สงวน
อินทร์รักษ์ (2559: 757)   ที่กล่าวว่าการที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ชีแ้ จงหรือให้ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้ เป็นสิ่งที่ช่วย
เสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร  อธิบายได้ว่า
เมื่ อ พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยผลิ ต บริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
มีการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กรด้านปฏิสมั พันธ์ ได้แก่ การเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานซั ก ถามในข้ อ สงสั ย ต่ า งๆ แจ้ ง ข่ า วสารให้ รั บ ทราบ
อย่างรวดเร็วตรงตามความจริง สามารถอธิบายและชี้แจงเหตุผล
ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้พนักงานเข้าใจได้ และ
การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กรด้านผลตอบแทน ได้แก่ การทีพ่ นักงาน
ได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่พนักงานปฏิบัติ และ
เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน จะส่ ง ผลให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของอัจฉรา   เนียมหอม (2551) ที่พบว่า การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กรโดยรวมและรายด้านคือ ด้านการรับรู้ความยุติธรรม
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จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กรของพนักงานปฏิบตั กิ ารฝ่ายผลิตบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ดังนั้น การท�ำวิจัย
ครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เนื่ อ งจากงานวิ จั ย นี้ ท� ำ การศึ ก ษาเฉพาะพนั ก งาน
ปฏิบัติการฝ่ายผลิต การวิจัยครั้งต่อไปควรท�ำการศึกษาการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ฝ่ายส�ำนักงานเพือ่ ให้เห็นภาพรวมของทัง้ องค์กร และน�ำผลการวิจยั
มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
2. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท�ำการศึกษาเฉพาะพนักงาน
ปฏิ บั ติ ก ารฝ่ า ยผลิ ต อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ เ ท่ า นั้ น
ควรมีการศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพัน
ต่อองค์กรในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมการบริการ
3. ควรขยายขอบเขตการศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร เช่น การมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดี การลาออกของพนักงาน เป็นต้น
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

วารสารวิจัยรําไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยจัดทําเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคมสิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ

รำไ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย
กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวน ไม่เ กิน 10-12 หน้า และกํา หนดให้ใ ช้ ตัว อัก ษร TH SarabunPSK โดยทุก
บทความต้อ งมีบ ทคัด ย่อ เป็ น ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และมีส ่ ว นประกอบดัง นี้ บทนํา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
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1) ผู้วิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า
ทางอีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลท่า
ช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โดยวงเล็บมุมซองว่า ส่งบทความตีพิมพ์
ทั้ง นี้ส ามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์ โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องชําระค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500 บาท โดย
ผู้วิจัยสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินและ
ส่งในระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ วารสารวิจัยรําไพพรรณี หรือ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com
4) กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น
ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 193

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ





ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ขนาดกระดาษ A4
ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
o บทคัดย่อ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด
14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
- หัวข้อย่อยขนาด 14 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทนํา วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดําเนิน การวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
 คําศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คําบรรยายรูปภาพ
ให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

มห
าว

1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย
ปัญหาปัจจุบนั และการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.//หน้า.
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ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ
จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence
from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International
Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester
Wheatsheaf. pp. 152-159.
3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). // ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กกําแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy
Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of
Development Administration.
5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจยั /เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.
ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette.
118, 85A (27 September 2001): 1-4.
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7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รูปแบบ :
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198   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ผลการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน “วารสารวิจัยรําไพพรรณี”
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเป็นมา / ความสําคัญของปัญหาวิจัย

รำไ

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน...........................................................................................ส่งคืนภายในวันที่.................................................

ชภัฏ

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ /
ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)

ลัยร
า

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ิทยา

4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

มห
าว

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. อื่น ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

รำไ

ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

7. โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจยั นี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย 3)
1) ควรตีพมิ พ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น คําผิด)
2) ควรตีพมิ พ์ โดยอาจแก้ตามคําแนะนําของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้
3) ควรตีพมิ พ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ประเมินก่อน โดย
ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง

ลัยร
า

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
(................................................................)
วันที่
................................................

หมายเหตุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได้
2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์
และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 3515 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

มห
าว

ิทยา

กรุณาส่ง

มห
าว
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รำไ

ชภัฏ

ลัยร
า

ิทยา

