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	 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร ่

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�าปี	 2560	 (กันยายน-ธันวาคม)	 เพื่อเป็นการ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความ 

น่าสนใจมากขึ้น	 ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้	 จ�านวน	 20	 เร่ือง	 ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ได้ด�าเนินงานมา 

เป็นปีท่ี	 11	 โดยบทความวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ผ่านการประเมินจากผู ้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา	 ซึ่งวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 ในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด	ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	กลุ่มที่	2 

กองบรรณาธิการวารสารได้ด�าเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยร�าไพพรรณีไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย	 และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั่วประเทศเป็นประจ�าทุก	4	เดือน		

	 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูเ้ขยีนทกุท่านท่ีส่งบทความวจัิยมาให้พจิารณาตีพิมพ์	ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ	 ให้มี 

ความถกูต้อง	และขอขอบพระคณุทกุท่าน	ทีม่ส่ีวนสนบัสนนุการจดัท�าวารสารวจิยัร�าไพพรรณ	ีฉบบันี	้ให้เสรจ็สมบรูณ์ด้วยดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ปีที่	11	ฉบับที่		3		ประจ�าปี	2560	(กันยายน-ธันวาคม)	จะสามารถตอบสนอง 

ความสนใจของผู ้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี	 และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 

ร�าไพพรรณี	 สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	 ซึ่งจะได้ด�าเนินการรวบรวม	 คัดกรอง	 เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร ่

ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์มาศ		สุขกสิ

	 	 	 	 บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   5

ชูวงศ์ อุบาลี

กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย	–	กัมพูชา	

The	Mechanisms	in	Managing	Non-Traditional	Security	Issues	Along

Thai	–	Cambodian	Border	on	Eastern	Region

ชูวงศ์	อุบาลี

หลักสูตรรัฐศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 โครงการวิจัย	เรื่อง	กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย	–	กัมพูชา	มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกลไกท่ีมีอยู่ในการจัดการผลกระทบ	 และมาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ 

จากปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย	 –	 กัมพูชา	 ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใช้การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ด้วยการศึกษาเอกสาร	การสมัภาษณ์เจาะลึก	การสังเกตการณ์	และการจดัเวทรีะดมความคิดเหน็	การวเิคราะห์ข้อมลู 

ใช้การจัดแยกประเภท	และท�าการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ต่างๆ	และการตีความข้อมูล	ผลการศึกษาพบว่า

	 1)	 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วคือ 

การใช้กลไกการเจรจา	 กลไกทางการเมือง	 และกลไกด้านการบริหารจัดการงบประมาณ	 กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ 

กลไกการประเมินผลแผนการปฏิบัติงานตามหลักการมีส่วนร่วม	 กลไกการควบคุมปัญหาแรงงาน	 กลไกการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล 

หน่วยงานระดับท้องถิ่นระหว่างประเทศ	 และกลไกการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก	 ส�าหรับประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไก 

ในการจัดการผลกระทบท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึน	 คือ	 กลไกการจัดการความขัดแย้ง	 และกลไกการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ	

กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ	 กลไกการสนับสนุนประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	 กลไกการพัฒนา 

ของผูน้�าท้องถิน่ส�าหรบัรองรบัการพฒันาระบบเศรษฐกจิในท้องถิน่	กลไกการจดัการตามแผนปฏิบตังิานด้านสังคมและทรพัยากรธรรมชาต	ิ

และกลไกการควบคุมแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรภาคธุรกิจ

	 2)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของกลไกในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่	 คือ 

(1)	มาตรการการเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรอง	(2)	มาตรการจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	(3)	มาตรการปรับลดงบประมาณ

รายจ่ายประจ�า	 (4)	 มาตรการส�ารวจความต้องการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 (5)	 มาตรการประเมินผลลัพธ์ของแผนงานด้านเศรษฐกิจ 

(6)	 มาตรการการส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน	 (7)	 มาตรการก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ท่ีสอดคล้อง

กับบริบทชุมชน	 (8)	 มาตรการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ	 (9)	 มาตรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	 (10)	 มาตรการการจัดกิจกรรม 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	และ	(11)	มาตรการอ�านวยการ	การประสานการปฏิบัติในพื้นที่	

 

ค�าส�าคัญ	:	ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่,	กลไกการจัดการผลกระทบ,	มาตรการการเพิ่มศักยภาพ
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ชูวงศ์ อุบาลี

Abstract
	 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.

Keywords	:	 Problem	of	Non-Tradition	security,	Mechanisms	to	manage	the	effects,	Growth	potential	measures	
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บทน�า
	 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศของประชาคม

อาเซียน	 เมื่อปี	พ.ศ.	2558	การเป็นหนึ่งในประเทศของประชาคม

อาเซียนในคร้ังนี้ได้ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อไทย	 เน่ืองจาก

ประเทศไทยต้องเปิดเสรีในหลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้า 

และบริการ	 การลงทุน	 การเคลื่อนย้ายเงินทุน	 การเคล่ือนย้าย 

แรงงานฝีมอื	และหากพจิารณาในแง่ของทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ของไทย 

ที่เอื้อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในอาเซียน	 เนื่องจาก

ประเทศไทยมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 

4	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 และมาเลเซีย 

ท�าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ	 โดยเฉพาะ 

ในบริเวณแนวพืน้ท่ีชายแดนที	่อาท	ิปัญหาการเรยีกร้องสทิธเิสรภีาพ

ของกลุ ่มคน	 ปัญหาการเคลื่อนย้ายทุน	 แรงงานทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและ 

การก่อการร้าย	 ปัญหาบ่อนพนัน	 การจัดการสาธารณภัยระหว่าง

ประเทศ	ฯลฯ	เป็นต้น	(สมาคมความมัน่คงปลอดภยัแห่งประเทศไทย,

2545)	

	 สถานการณ์ภัยคกุคามในพืน้ทีช่ายแดนแต่เดมิเป็นภยัคกุคาม 

ทางด้านการทหาร	 โดยเฉพาะการสู้รบในพ้ืนที่ชายแดน	 ขณะที่

ปัจจุบันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและกระแสภูมิภาค	

ส่งผลให้สถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนได้เปลี่ยนรูปแบบ

และมีลักษณะผสมผสานระหว่างภัยความมั่นคงทางการทหาร	

และภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน	 รวมทั้งมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง	ภยัความมัน่คงในรปูแบบใหม่นีห้มายถงึ 

การให้ความส�าคญักบัเรือ่งของความสงบสขุภายในประเทศ	เกีย่วกบั 

ความแน่นอนในชวิีต	และเศรษฐกิจของพลเมอืง	ประชาชนพลเมอืง

รู ้สึกมีความปลอดภัยมีความหวังและความไว้วางใจในอนาคต 

และยังไว้วางใจได้ว่า	 แม้ความผันผวนหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นมารัฐ

จะสามารถบริหารจัดการได้	 ดังนั้นความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 

จึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในรัฐ 

โดยตรง	 (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,	 2552-2553:	 3-4) 

และหากจะแบ่งระดบัของปัญหาความมัน่คงในรปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ 

ในประเทศไทยอาจแบ่งตามระดับพื้นที่ที่มีแนวโน้มต่อการเกิดขึ้น

ของปัญหามากทีส่ดุคอื	พืน้ทีช่ายแดน	เนือ่งจากสภาพพืน้ทีด่งักล่าว

มีปัจจัยที่หลากหลาย	 สามารถส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคง

มากกว่าพื้นที่อื่นๆ	

	 จากผลการศึกษาของชูวงศ์	 อุบาลี	 (2559:	 บทคัดย่อ) 

พบว่าปัจจุบันสถานการณ์ของปัญหาความมั่นคงที่เกิดข้ึน	 โดยใช้

พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเป็นกรณีศึกษา	พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในพื้นที่ชายแดนมี	 2	 ลักษณะ	 ลักษณะแรก	 คือปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่	 ปัญหาการขาด

เสถียรภาพการปกครองในระดบัท้องถ่ิน	ปัญหาด้านการจัดเกบ็ภาษี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ปัญหาการว่างงานของประชาชน	

ปัญหาแรงงานต่างด้าว	 และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	

ลักษณะที่สอง	เป็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	เช่น	ปัญหา 

กลุ่มอิทธิพลในพื้นที่	 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพื้นที ่

ปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอของประชาชน	 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	 และปัญหา 

การขาดจิตส�านึกสาธารณะของประชาชน	 ป ัญหาเหล ่านี้ 

ถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการีลักษณะภูมิประเทศติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมทั้งการก้าวสู่การเป็นประเทศในประชาคม

อาเซียน	

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นปัญหาที่สังคมไทย

ควรให้ความส�าคัญเนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็นปราการด่านแรก 

และหากมีระบบการบริหารจัดการปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

อาจส ่งผลให ้ป ัญหาเกิดการขยายวงกว ้างได ้ 	 ซึ่ งป ัจ จุบัน 

การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภายใต้นโยบายของรัฐบาล 

พลเอกประยุทธ์		จันทร์โอชา	ข้อที่	2	การรักษาความมั่นคงของรัฐ

และการต่างประเทศ	 ในระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส�าคัญกับ

การเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน

ในกิจการ	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การบริหารจัดการชายแดน	 การสร้าง 

ความมั่นคงทางทะเล	 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ

การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการเสริมสร้าง

ศกัยภาพการปฏิบตักิารทางทหารร่วมกนัในอาเซยีน	บทบาทหน้าที ่

ในการจัดการกับปัญหาความม่ันคงชายแดนที่ผ่านมาได้มีนโยบาย 

ในระดบัชาตทิีไ่ด้วางกรอบการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ทีช่ายแดน	

โดยพยายามเพิม่บทบาทให้ท้องถิน่ได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ 

ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น	 เนื่องจากกลไกรัฐที่มีอยู ่ไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อปัญหา	 ด้วยสาเหตุต่างๆ	 เช่น	 การขาดแคลนก�าลัง 

เจ้าหน้าที่	 การขาดแคลนงบประมาณ	 การมีพลวัตรของปัญหา 

ในระยะยาวจ�าเป็นต้องพึ่งพาและเพิ่มบทบาทของประชาชน 

ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหากันเองมากขึ้น	 (ส�านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 2549:	 1)	 ปัจจุบันพบว่าบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นศูนย์กลางการจัดการปัญหา

ทุกระดับและทุกประเภท	 ทุกหน่วยงานในระดับกระทรวง	 ทบวง	

กรม	 ต่างคาดหวังที่จะพึ่งพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ี

เป็นเจ้าของพื้นที่	ที่จะช่วยจัดการปัญหาในความรับผิดชอบของตน	

และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่	

ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็คงไม่สามารถปฏิเสธบทบาท

หน้าที่ในการจัดการปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ได้	 เนื่องจาก 

หากพิจารณาในแง่ที่จะต้องเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จงึจ�าเป็นต้องปรบับทบาทการเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยตรง	 ขณะที ่

ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้มีการด�าเนินการ 
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จัดการกับปัญหาบางปัญหาโดยที่ตนไม่ได้มีอ�านาจหน้าที่โดยตรง 

แต่เป็นการปฏิบัติที่ค�านึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็นหลัก	 และจาก

นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ข้อที่	2	การรักษา

ความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ	 ในระยะเร่งด่วนที่รัฐบาล

ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคมการเมือง 

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ	5	ด้าน	ได้แก่	การบริหารจัดการ 

ชายแดน	 การสร ้างความม่ันคงทางทะเล	 การแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาต	ิการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพือ่นบ้าน 

และการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน 

ในอาเซียน	 เนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเราจะพบว่า	

อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีการก�าหนด

บทบาทหน้าที่ในการจัดการความม่ันคงรูปแบบใหม่อย่างชัดเจน	

แต่อย่างไรก็ดีอ�านาจหน้าท่ีภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน

ด้านความมั่นคงกับอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ภารกิจที่ทับซ้อนกัน

	 ดงันัน้เพ่ือให้การจดัการปัญหาความมัน่คงรปูแบบใหม่ร่วมกนั 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการที่จะ 

ศึกษากลไกการมีส ่วนร ่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดน 

ภาคตะวันออกไทย	 –	 กัมพูชา	 หลังจากท่ีได้มีการเปิดประชาคม

อาเซยีนว่ากลไกทีม่อียูข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อการจดัการ

ปัญหาเป็นอย่างไร	เพยีงพอหรอืไม่	รวมทัง้ศกึษามาตรการในการเพิม่

ประสทิธภิาพของกลไกท่ีมอียูข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการ

จัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่	 เพื่อน�าไปสู่น�าเสนอนโยบาย 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชายแดนไทย	 –	 กัมพูชาในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคม

อาเซียน

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1)	 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกท่ีมีอยู่

ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย	 –	 กัมพูชาในเขตจังหวัด

ภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

	 2)	 เพ่ือศกึษามาตรการการเพิม่ศกัยภาพการมส่ีวนร่วมของ 

กลไกทีม่อียูใ่นการจดัการผลกระทบจากปัญหาความม่ันคงในรปูแบบใหม่ 

ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ชายแดนไทย	–	กัมพชูา	เขตจงัหวดั 

ภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

  

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู ้วิจัยจะใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 ด้วยการศึกษาเอกสาร	 การสัมภาษณ์เจาะลึก 

การสังเกตการณ์	เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกล

ทีม่อียูใ่นการจดัการผลกระทบจากปัญหาความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

และศึกษามาตรการการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของกลไกล 

ทีม่อียูใ่นการจดัการผลกระทบจากปัญหาความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

ในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคมอาเซยีน	การวเิคราะห์ข้อมลู 

จะใช้การจัดแยกประเภท	 และท�าการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ

ปรากฏการณ์ต่างๆ	และการตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย
	 1)	 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกที่มีอยู ่ในการ

จัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย	 –	 กัมพูชาในเขตจังหวัด

ภาคตะวันออกในกระบวนการเป็นประเทศจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	พบว่า

	 	 1.1)	 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกท่ีมีอยู ่

ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความม่ันคงที่เกิดข้ึนแล้ว	

ประกอบด้วย

	 	 	 1.1.1)	 ประเด็นปัญหาความม่ันคงด้านการเมือง	

แบ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	 และปัญหา

การขาดเสถียรภาพทางการบริหารการปกครอง	 กรณีปัญหาเรื่อง

ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	 มีกลไกการจัดการปัญหา 

คือ	 การใช้กลไกการเจรจา	 การพูดคุยด้วยการใช้ความสัมพันธ์ 

เชิงเครือญาติ	 ส�าหรับกรณีป ัญหาเรื่องการขาดเสถียรภาพ 

ทางการบริหารการปกครอง	 ใช้กลไกทางการเมืองเป็นกลไก 

ในการจัดการปัญหา	ด้วยกลไกทางการเมืองผ่านระบบการเลือกตั้ง

ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการบริหาร

การปกครอง	 กล่าวคือ	 หากฝ่ายบริหารที่เข้ามาท�าหน้าท่ีบริหาร

การปกครองในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการเข้ามา 

ท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา	 และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถก็จะท�าให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความไว้วางใจ 

และกจ็ะให้โอกาสในการกลบัเข้ามาท�างานต่อ	ขณะทีก่ลไกด้านการ 

บริหารจัดการงบประมาณในแต่ละปีให้สามารถใช้จ่ายให้เพียงพอ 

การด�าเนนิการจงึใช้งบประมาณเป็นตวัตัง้	แผนงานต่าง	ๆ 	จงึเป็นการ

ด�าเนินงานภายใต้งบประมาณที่มี	 โดยจัดล�าดับการบริหารงาน 

อย่างเป็นระบบ

ชูวงศ์ อุบาลี
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	 	 	 1.1.2)	 ประเด็นปัญหาความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ 

มกีลไกภายใต้แผนการปฏบิตังิานด้านเศรษฐกจิขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 มีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ	 และมีกลไก 

การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานภายใต้หลักการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน	 กลไกที่มีอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�าหรับ 

การจัดการกับปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะถูก

ก�าหนดไว้ในแผนปฏบิตังิานประจ�าปี	และแผนพฒันาสามปี	ทีม่าจาก 

การระดมความคิดเห็นและการส�ารวจความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ก่อนที่จะมาก�าหนดเป็นแผนงานโครงการ	 ซ่ึงแผนงาน

โครงการเหล่านี้ถือได้ว่าเกิดข้ึนภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	บนพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่เป็นส�าคัญ	 ภายใต้แผนโครงการต่างๆ	 ที่ก�าหนดไว้นั้น 

จะมีรายละเอียดของการก�าหนดจ�านวนเงินงบประมาณที่ใช้ใน 

แต่ละโครงการ	 มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบโครงการไว้อย่างชัดเจน	

เช่น	ส�านักปลัด	กองคลัง	เป็นต้น	

	 	 	 1.1.3)	 ประเด็นป ัญหาความม่ันคงด ้านสังคม 

มกีลไกการควบคุมปัญหาแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กับภาคธุรกิจ	 กลไกการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานระดับ

ท้องถิ่นระหว่างประเทศ	 กลไกการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก 

มีกระบวนการด�าเนินการท่ีเริ่มจากการประชุมวางแผน	 หารือ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร ่วมกันระหว่างประเทศไทยและ 

ประเทศกัมพูชา	 โดยท้ังสองประเทศตระหนักต่อปัญหาด้านสังคม	

ได้แก่	ปัญหาแรงงานต่างด้าว	และปัญหายาเสพติด	ท�าให้เจ้าหน้าที่

ทั้งสองประเทศให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าว 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท�าหน้าท่ีประสานการปฏิบัติ 

และอ�านวยการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง	

	 	 1.2)	 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกลที่มีอยู่ 

ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงท่ีมีแนวโน้ม 

จะเกิดขึ้นประกอบด้วย

	 	 	 1.2.1)	 ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง 

มีกลไกในการจัดการปัญหา	 ประกอบด้วย	 กลไกการจัดการ 

ความขดัแย้ง	และกลไกการพฒันาความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้กลไกการจัดการความขัดแย้ง 

ในการแก้ปัญหา	 และการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ให้บรรลเุป้าหมายในกรณขีองปัญหากลุม่อทิธพิลในพืน้ที่	

ส�าหรับกรณปัีญหาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศนัน้	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 

ให้แนบแน่นมากข้ึนเพื่อรองรับแนวนโยบายการพัฒนาที่รัฐ 

ส่วนกลางจะเข้ามามบีทบาทมากข้ึน	เช่น	การเปิดประชาคมอาเซียน

ในอนาคต

	 	 	 1.2.2)	 ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ	

มีกลไกในการจัดการปัญหาใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 กลไกทางตรง 

ได ้แก่	 การก�าหนดแผนงานโครงการในการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน	กลไกทางอ้อม	ได้แก่	การสนับสนุน	

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการประกอบพัฒนา 

ระบบเศรษฐกิจ	 และการประกอบอาชีพของประชาชน	 และ 

กลไกเชิงนโยบายการพัฒนาของผู ้น�าท้องถิ่นส�าหรับรองรับ 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น	เช่น	การมุ่งเน้นการพัฒนา

ให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 ภายใต้กลไกต่างๆ	 เหล่านี้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าจะต้อง

อยู่ภายใต้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่	 เช่น	 การพัฒนาเป็นพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษ	การก้าวเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว 

โอกาสเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจของประชาชนและจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ด้านอื่นๆ	ทั้งระบบ		

	 	 	 1.2.3)	 ประเดน็ปัญหาความมัน่คงด้านสงัคม	มกีลไก

การจดัการปัญหาประกอบด้วย	กลไกการจดัการตามแผนปฏิบตังิาน

ด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และกลไกการควบคุมแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับองค์กรภาคธุรกิจ	 กรณีผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะใช้กลไกการประสาน	การท�าความเข้าใจ 

และการท�าข้อตกลงระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ต่างด้าวโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนในการร่วมมือกัน	 ติดตาม	

ควบคุม	 ดูแลแรงงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้สร้างปัญหา	

ส�าหรับการจัดการปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม	 และปัญหาการขาดจิตส�านึกสาธารณะของประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะมกีารวางแผนงานรองรบัการด�าเนนิการ 

ล่วงหน้า	3	ปี	ภายใต้แผนที่เรียกว่าแผนพัฒนา	3	ปี	โดยส่วนใหญ่ 

แผนงานโครงการจะเป็นกจิกรรมในเชงิการป้องกนัในรปูของกจิกรรม 

โครงการการให้ความรู้	การสร้างจิตส�านึก	แก่เด็กและเยาวชน

	 2)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของกลไก 

ทีม่อียูใ่นการจดัการผลกระทบจากปัญหาความมัน่คงในรปูแบบใหม่ 

ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย	 –	 กัมพูชา 

เขตจงัหวัดภาคตะวนัออกในกระบวนการเป็นประเทศในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

	 	 2.1)	 ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านการเมือง	

ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ	ดังนี้	 (1)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพ

กลไกการเจรจาต่อรองด้วยการเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองให้กับ

กลุ่มผู้น�าท้องถิ่น	(2)	มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกทางการเมือง	

ด้วยการจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 (3)	

มาตรการการเพิม่ศกัยภาพกลไกด้านการบรหิารจดัการงบประมาณ	

ด้วยการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ชูวงศ์ อุบาลี
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10			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

	 	 2.2)	 ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจ		

ประกอบด้วยมาตรการต่าง	ๆ	ดังนี้	(1)	มาตรการการเพิ่มศักยภาพ

กลไกตามแผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	ด้วยการส�ารวจความต้องการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ของประชาชนในท้องถิ่น	 และการประเมินผลลัพธ์	 (Outcome) 

ของแผนการปฏบิตังิานด้านเศรษฐกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(2)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกการสนับสนุน	 การอ�านวย 

ความสะดวกให้กับประชาชนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ด้วยการจัดบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่	 และ	 (3)	 มาตรการการ 

เพิ่มศักยภาพกลไกเชิงนโยบายของผู้น�าท้องถิ่นส�าหรับรองรับการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ	 ด้วยการก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที ่

ให้ชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทชุมชนและศักยภาพของประชาชน

	 	 2.3)	 ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านสังคม	 คือ 

(1)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกการควบคุมปัญหาแรงงาน

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคธุรกิจ	 ด้วยการจัดท�า 

ข้อตกลงความร่วมมือแบบเป็นทางการ	 (2)	 มาตรการการเพิ่ม

ศักยภาพกลไกการจัดการตามแผนการปฏิบัติงานด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	 (3)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกการประชุม 

แลกเปลีย่นข้อมลูหน่วยงานระดบัท้องถิน่ระหว่างประเทศ	ด้วยการ 

จัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับ 

หน่วยงานท้องถิ่น	 และ	 (4)	 มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไก 

การสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก	 ด้วยการอ�านวยการปฏิบัต ิ

และการประสานการปฏิบัติ	 ในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูแล	

การสรุปและอภิปรายผล
	 การสรุปผลเชิงทฤษฎี	 สามารถสรุปผลและนัยเชิงทฤษฎี 

ดังแผนภาพต่อไปนี้

 
 

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานระดับท้องถิ่นระหว่างประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ระดับหน่วยงานท้องถิ่น และ (4) มาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก ด้วยการอํานวยการ
ปฏิบัติ และการประสานการปฏิบัติ ในพื้นที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล  
 
การสรุปและอภิปรายผล 
 การสรุปผลเชิงทฤษฎี สามารถสรุปผลและนัยเชิงทฤษฎีดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 6.1 แสดงทฤษฎีติดพ้ืนดินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหา 
 

 จากแผนภาพที่ 6.1 ท่ีเป็นการแสดงทฤษฎีติดพ้ืนดิน (Grounded theory) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา ได้ดังนี้ 
  สถานการณ์ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา 
สามารถแบ่งประเด็นปัญหาความมั่นคงออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นปัญหาความม่ันคงด้านการเมือง ประเด็น
ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาด้านสังคม ประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนใน
พ้ืนที่ตามแนวชายแดนภาคตะวนัออกไทย – กัมพูชาใน 2 ลักษณะคือ 1) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้ว และ 2) ปัญหาท่ีมีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะปัญหาทั้งสองประการปัจจุบันรวมถึงในอนาคตทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกการ
จัดการผลกระทบของปัญหาทั้งที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนภาคตะวันออก และกลไก
การจัดการผลกระทบที่อยู่ภายใต้อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  กลไกการจัดการผลกระทบของปัญหาดังกล่าวเป็นกลไกท่ีมีอยู่เดิมและกลไกที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับกับ
สถานการณ์ในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้กลไกการจัดการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพจึงควรมีมาตรการเพื่อช่วยเสริมสร้าง

สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

ด้านการเมือง

ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ
ต่อปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นแล้ว 

1.ปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง        
     - กลไกการเจรจาต่อรอง 
     - กลไกทางการเมือง 
     - กลไกด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
2.ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
     - กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ 
3.ปัญหาความมั่นคงด้านสังคม 
     - กลไกการควบคุมปัญหาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับภาคธุรกิจ 
     - กลไกการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
     - กลไกสนับสนุนภารกิจหลัก 

ประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบต่อ
ปัญหาความมั่นคงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 

1.ปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง        
     - กลไกการจัดการความขัดแย้ง 
     - กลไกการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 
2.ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
     - กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ 
     - กลไกการสนับสนุน อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ประกอบการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
     - กลไกเชิงนโยบายการพัฒนาของผู้นําท้องถิ่นสําหรับรองรับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
3.ปัญหาความมั่นคงด้านสังคม 
     - กลไกการควบคุมแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ภาคธุรกิจ 
     - กลไกการจัดการตามแผนปฏิบัติงานด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 

แผนภาพที่	1	แสดงทฤษฎีติดพื้นดินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหา
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ประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ
ต่อปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นแล้ว

1.	 ปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง	 	 					
	 	 -	กลไกการเจรจาต่อรอง
						 -	กลไกทางการเมือง
						 -	กลไกด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
2.	 ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
	 	 -	กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ
3.	 ปัญหาความมั่นคงด้านสังคม
	 	 -	กลไกการควบคมุปญัหาระหวา่งองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
	 	 	 กับภาคธุรกิจ
	 	 -	กลไกการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
	 	 -	กลไกสนับสนุนภารกิจหลัก

ประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ

ต่อปัญหาความมั่นคงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

1.	ปัญหาความมั่นคงด้านการเมือง	 	 					

	 	 -	 กลไกการจัดการความขัดแย้ง

	 	 -	 กลไกการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ

2.	ปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ

	 	 -	 กลไกภายใต้แผนการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ

	 	 -	 กลไกการสนับสนุน	 อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ 

	 	 	 ประกอบการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

	 	 -	 กลไกเชิงนโยบายการพัฒนาของผู้น�าท้องถิ่นส�าหรับรองรับการ 

	 	 	 พัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น

3.	ปัญหาความมั่นคงด้านสังคม

	 	 -	 กลไกการควบคุมแรงงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 	 	 กับภาคธุรกิจ
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	 จากแผนภาพที่ 	 1	 ที่ เป ็นการแสดงทฤษฎีติดพื้นดิน	

(Grounded	theory)	การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตาม 

แนวชายแดนภาคตะวันออกไทย	-	กัมพูชา	ได้ดังนี้

	 สถานการณ์ปัญหาความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่

ตามแนวชายแดนภาคตะวนัออกไทย	-	กมัพชูา	สามารถแบ่งประเดน็

ปัญหาความมัน่คงออกเป็น	3	ประเดน็หลกั	คอื	ประเดน็ปัญหาความ

มั่นคงด้านการเมือง	ประเด็นปัญหาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ	และ

ประเด็นปัญหาด้านสังคม	ประเด็นปัญหาดงักล่าวเป็นประเดน็ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย	 -	กัมพูชาใน	

2	ลักษณะคือ	1)	ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	และ	2)	ปัญหาที่มีแนวโน้ม

จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ลักษณะปัญหาท้ังสองประการปัจจุบันรวมถึง 

ในอนาคตทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกการจัดการ 

ผลกระทบของปัญหาท้ังท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นชายแดนภาคตะวันออก	 และกลไกการจัดการ 

ผลกระทบที่อยู ่ภายใต้อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 กลไกการจัดการผลกระทบของปัญหาดังกล่าวเป็นกลไก 

ทีม่อียูเ่ดมิและกลไกทีเ่กดิข้ึนใหม่เพือ่รองรบักบัสถานการณ์ในพืน้ที่	 

ดังนั้นเพ่ือให้กลไกการจัดการผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ 

จึงควรมีมาตรการเพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไกที่มีอยู ่

ในปัจจุบันให้รองรับต่อสถานการณ์ปัญหาโดยเฉพาะมาตรการทาง 

ด้านการบริหาร	 เช่น	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 การสร้างกลไก 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การบริหารงบประมาณแบบมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์	การประสานงานและการท�างานเชิงเครือข่าย	เป็นต้น

	 การอภิปรายผลการศึกษา

	 จากผลการศกึษาได้ยนืยนัแนวคดิทฤษฎทีีผ่่านมาในประเดน็ 

สถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเป็นความขัดแย้งทางการเมือง	 และ 

ความขัดแย้งทางการบริหาร	 ท้ังความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น�าใน 

ท้องถิ่นและผู้น�าท้องท่ี	 หรือความขัดแย้งท่ีเป็นความขัดแย้งทาง 

ด้านการบริหารงานของกลุ่มผลประโยชน์	 ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การศึกษาของปราโมทย์	 รวิยะวงศ์	 (2554)	 ได้ศึกษาปัญหา 

ความขัดแย้งระหว่างผู้น�าท้องถิ่นกับผู้น�าท้องที่	:	กรณีศึกษาอ�าเภอ 

ยางสีสุราช	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผลการศึกษาของ	 ชูวงศ์	 อุบาลี	 

(2557)	เรื่องการสร้างความปรองดองในระดับท้องถิ่น	:	กรณีศึกษา 

เทศบาลต�าบลตะเคยีนทอง	อ�าเภอเขาคชิฌกฏู	จงัหวดัจนัทบรุ	ีและ 

ผลการศึกษาของนพนนต์	 หวานชื่น	 และคณะ	 (2556)	 เรื่องการ 

จดัการความขดัแย้งในการปฏบิตังิานของผูน้�าท้องทีก่บัผูน้�าท้องถ่ิน	 

เขตพื้นที่ต�าบลฉวาง	 อ�าเภอฉวาง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	ผลการ 

ศึกษาภาพรวมได้สะท้อนให้เห็นว่า	 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ระดับชุมชนว่า	 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายสาเหต	ุ 

เช่น	ความไม่ชัดเจนในระเบียบกฎหมาย	ความซ�้าซ้อนของระเบียบ 

และพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน	 ปัญหาการแข่งขันทางการเมือง 

การแย่งชิงผลประโยชน์	 ความขัดแย้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ท้องถิน่ในหลายมติ	ิโดยเฉพาะได้ส่งผลต่อเกดิการขาดประสทิธภิาพ 

และประสทิธผิลในการพฒันาชมุชน	เกดิการต่อต้าน	ประชาชนไม่ให้ 

ความร่วมมือ	 เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ดีใน 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชุมชนท้องถิ่นก็มีกลไกในการจัดการปัญหา 

ด้วยวิธีการต่างๆ	 ด้วยวิธีการประณีประนอม	 การพูดคุยเจรจา	 

รวมไปถึงการใช้คนกลางในการแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

	 1)	 รฐัควรมกีารปรบัปรงุข้อกฏหมายให้เอือ้ต่อการบรหิารงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ชายแดน	การบรหิารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารงานภายใต้การยึดระเบียบ 

ปฏิบัติแบบราชการ	 ภายใต้ระบบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

แต่จากสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน	 ระเบียบ 

ปฏิบัติทางราชการบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน	 ดังนั้นการ 

ปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการท�างานของพื้นท่ี 

ชายแดนจึงเป็นส่ิงส�าคัญในการที่จะช่วยให้เกิดการบริหารงาน 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 2)	 รฐัควรมกีารก�าหนดนโยบายสาธารณะให้มคีวามชดัเจน	 

เนื่องจากที่ผ่านมาทิศทางของนโยบายสาธารณะก�าหนดมาจากรัฐ 

ส่วนกลางมีผลต่อการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ 

ประชาชนในพื้นที่มาก	 และที่ผ ่านมานโยบายสาธารณะไม่มี 

ความชัดเจน	 มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้การท�างาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดเสถียรภาพในการขับเคลื่อน 

ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ	 เพราะต้องอยู่ภายใต้ระบบ 

ทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีพลวัตร

	 3)	 นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐส ่วนกลางควรมี

ความสอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่น	 บนพื้นฐานการใช  ้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	 เนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นท่ี 

ในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางด้านการเมือง	และเศรษฐกิจที่อุดมไปด้วย 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังนั้นการพิจารณาก�าหนดทิศทางการพัฒนา 

จึงควรค�านึงถึงบริบทชุมชนเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้การพัฒนามีความ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน	 และเกิดการใช้ทรัพยากรบน 

พื้นฐานของความยั่งยืน	

	 4)	 รัฐควรปรับนโยบายการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ของหน่วยงานในพื้นที่	 การท�างานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ชายแดนภาคตะวนัออกไทย-กมัพชูา	ร่วมกบัหน่วยงานหลกั	 

พบว่าบางพื้นที่มีการท�างานร่วมกันระดับหน่วยงานเป็นอย่างดี 

แต่บางพื้นที่พบว่า	 ต่างฝ่ายต่างท�างานเพราะแต่ละหน่วยงานก็มี 

สายการบังคับบัญชาของตน	 ท�าให้การท�างานขาดเอกภาพ 

การควบคุม	และไม่มีประสิทธิภาพ	ดังนั้นการแก้ไขปัญหาบางเรื่อง 

ชูวงศ์ อุบาลี
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จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	 (Area	 base)	 และใช้การบูรณาการ 

การท�างานร่วมกันในเชิงพื้นท่ี	 เช่น	 การให้อ�านาจก�ากับดูแลแก ่

ผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือนายอ�าเภอ	เป็นต้น	

	 5)	 รัฐส่วนกลางควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในพื้นที่ชายแดนที่จะก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาวมากขึ้น	 เช่น	 

การสร้างตลาดกลางด้านการค้า	 การแลกเปลี่ยน	 ระหว่างประเทศ	 

หรือการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้วยวิธีอื่นๆ	 เพ่ือเป็นแหล่ง 

รายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 6)	 รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นควรส่งเสริมการม ี

ส่วนร่วมจัดการปัญหาจากทุกภาคส่วน	 การจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกไทย	 -	 กัมพูชา	 ในหลายปัญหา 

ไม่สามารถให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึง่เป็นผูรั้บผดิชอบได้	การสร้าง 

ความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็น 

สิ่งจ�าเป็นและเป็นทางออกที่เหมาะสม	ดังเช่น	กรณีปัญหาแรงงาน 

ต่างด้าว	เป็นต้น

	 7)	 รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นควรมีการสร้างส�านึก 

ความเป็นพลเมืองชายแดนที่เข้มแข็ง	 เนื่องจากการก้าวเข้าสู่การ 

เป็นประชาคมอาเซียนพื้นท่ีชายแดนจะเป็นพื้นท่ีเชิงยุทธศาสตร์ 

ที่ส�าคัญ	 ดังนั้นการสร้างฐานรากให้กับพื้นท่ีชายแดน	 เพื่อเป็น 

ภมูคิุม้กนัปัญหาต่างๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอย่างยัง่ยนื	จ�าเป็นต้อง 

สร้างส�านึกความเป็นพลเมือง	ส�านึกสาธารณะ	และส่งเสริมการเข้า 

มามีส่วนร่วมในทุกมิติทั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน	
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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 

โดยใช้เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันส�าปะหลังในปริมาณที่แตกต่างกัน	4	ระดับ	คือ	ร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	4,	8	และ	 

12	โดยน�้าหนัก	พบว่า	ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันส�าปะหลังร้อยละ	8	เป็นปริมาณ 

ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต	 เนื่องจากผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านสี	 กล่ิน	 และความกรอบซ่ึงเป็นคุณลักษะที่ส�าคัญของข้าวเกรียบ 

ไม่แตกต่างจากกับข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม	 ส่วนคะแนนความชอบด้านรสชาติ	 และการยอมรับโดยรวมมีคะแนนความชอบ 

รองลงมาจากข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม	 โดยคะแนนความชอบด้านสี	 กลิ่น	 รสชาติ	 ความกรอบ	 และการยอมรับโดยรวม	 มีค่า 

เท่ากับ	 6.66,	 6.25,	 6.60,	 7.21	 และ	 6.94	 ตามล�าดับ	 การเสริมปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในปริมาณเพิ่มขึ้นมีผลท�าให ้

ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนมีอัตราการพองตัวและค่าความสว่าง	 (L*)	 ลดลง	 ค่าสีแดง	 (a*)	 เพิ่มขึ้น 

มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ	1.24	ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ	3.68	ค่า	aw	เท่ากับ	0.27	โดยตรวจพบจ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	เท่ากับ	

1.00x10
2
		CFU/g	เชื้อ Escherichia coli	น้อยกว่า	3.0	MPN/g	เชื้อ	Staphylococcus aureus	น้อยกว่า	10	CFU/g	และตรวจไม่พบ

เชื้อรา	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	เรื่องข้าวเกรียบ	(มผช.107/2554)

ค�าส�าคัญ	:	ข้าวเกรียบหอยนางรม,	เปลือกทุเรียน,	เส้นใยอาหาร																
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Abstract
	 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	in-

ferior	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	1.00x10
2
	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).

Keywords	:	 Oyster	Crisp,		Durian	Shell,		Dietary	Fiber
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บทน�า 
	 ทุเรียน	 (Durian	 zibethinus	Murr.)	 เป็นผลไม้เขตร้อน 
ที่มีการผลิตในประเทศไทยมากเป็นอันดับ	 2	 รองจากสับปะรด	 
โดยในปี	พ.ศ.2552	และ	2553	พบว่ามีปริมาณผลผลิต	661,700	 
และ	 568,100	 ตัน	 ตามล�าดับ	 ผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศทั้งในรูปแบบของการบริโภคสด	 และการแปรรูป 
ประมาณร้อยละ	 60	 ส่วนอีกร้อยละ	 40	 เป็นการส่งออกทั้งในรูป 
ผลสด	 และแช่แข็ง	 (ส�านักงานส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร,	 2554)	 
ในการแปรรูปทุเรียน	 เช่น	 ทุเรียนทอดกรอบ	 ทุเรียนกวน	 ทอฟฟี ่
ทุเรียน	 เป็นต้น	 ท�าให้มีเปลือกทุเรียนเหลือท้ิงในปริมาณมากก่อ 
ให้เกิดปัญหาหลายด้าน	เช่น	ปัญหามลภาวะด้านกลิ่น	 เป็นภาระที่ 
โรงงานแปรรูป	และหน่วยงานของรัฐต้องแบกรับในการด�าเนินการ 
ก�าจดั	เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาต่อสิง่แวดล้อมจึงได้มกีารน�าเปลอืกทเุรยีน 
มาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าหลายชนดิ	เช่น	ภาชนะบรรจุ	 
เยื่อกระดาษ	 เชื้อเพลิง	 สารสกัดฆ่าเชื้อผสมในน�้ายาบ้วนปาก	และ 
ยาสีฟัน	เป็นต้น	
	 โศรดา	และคณะ	(2553)	ได้ท�าการตรวจสอบองค์ประกอบ 
ทางเคมีเบื้องต้นของเปลือกทุเรียนหมอนทอง	พบว่า	ประกอบด้วย 
เส้นใยอาหารในปริมาณถึงร้อยละ	 79	 โดยคิดเป็นเส้นใยอาหาร 
ประเภทละลายน�้าร้อยละ	13	และเส้นใยอาหารประเภทไม่ละลาย 
น�า้ร้อยละ	66	และได้มกีารตรวจสอบความเป็นพษิของเส้นใยอาหาร 
จากเปลือกทุเรียนด้วยวิธี	 Acute	 Oral	 Toxicological	 Test	 
ในสัตว์ทดลองพบว่า	 เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนมีระดับ	 
Acute	Oral	Minimum	Fatal	Dose	สูงกว่า	2,000	มิลลิกรัมต่อ 
น�้าหนักหนู	 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความปลอดภัยในการน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ ์
อาหาร	เปลอืกทเุรยีนหมอนทองจงึมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการน�า 
ไปใช้เป็นแหล่งเส้นใยอาหารให้กบัผลติภณัฑ์อาหาร	เพือ่เพ่ิมปรมิาณ 
เส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารให้สูงขึ้น	
	 จากการท่ีผูว้จิยัได้ร่วมปรึกษาถึงปัญหาของกลุม่หอยนางรม 
ครบวงจรอ่าวคุ้งกระเบน	 อ�าเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 
กลุม่หอยนางรมครบวงจรอ่าวคุง้กระเบนมคีวามต้องการทีจ่ะพฒันา 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น	 เพื่อเป็น 
การสร้างความโดดเด่นให้กบัผลติภณัฑ์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ของผู้บริโภค	 ซึ่งโดยปกติแล้วอาหารประเภทข้าวเกรียบนั้นจัดว่า 
เป็นอาหารทีม่เีส้นใยอาหารน้อย	การบรโิภคอาหารทีม่เีส้นใยอาหาร 
น้อยเป็นประจ�า	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคท้องผูก 
โรคมะเร็ง	 โดยเฉพาะมะเร็งล�าไส้ใหญ่	 นอกจากนี้การขาดเส้นใย 
อาหารอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการ	 เช่น	 โรคอ้วน	 
โรคเบาหวาน	 โรคหัวใจขาดเลือด	 ภาวะไขมันใน	 เลือดสูง	 และยัง 
พบว่าท�าให้เกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย 
(สันทนา,	 2537)	 ดังน้ันผู ้วิจัย	 และกลุ ่มหอยนางรมครบวงจร 
อ่าวคุ้งกระเบนจงึมแีนวคิดในการน�าเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรียน 
มาเสริมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท�าให้ 
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ผู้บริโภคสามารถที่จะได้รับเส้นใยอาหารมากขึ้น	 และยังเป็นการ 
เพิ่มมูลค่าของเปลือกทุเรียนซ่ึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม 
เกษตร	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 
ได้	 สอดคล้องกับกลยุทธ์การวิจัย	 (พ.ศ.2555-2559)	 ภาคกลาง	 
กลุ่มเรือ่งวจิยัทีค่วรมุง่เน้นเรือ่งการสร้างศกัยภาพ	และความสามารถ 
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 กล่าวคือการสร้างมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตรและประมง	การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน	และ 
การพึ่งพาตนเองของสินค้าการเกษตรประมง	 พัฒนาองค์ความรู้ 
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์	 และ
สาธารณะ	เพือ่เป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ยนื	
และสอดคล้องกับแผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
	 เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย
นางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนและศึกษาการยอมรับ
ของผู้บริโภค
 

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย 
	 งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของ
ข้าวเกรยีบหอยนางรมด้วยเส้นใยอาหารจากเปลือกทเุรยีน	กลุม่หอย
นางรมครบวงจรคุ้งกระเบน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโดยมวีธิกีารด�าเนนิการวจิยั	3	ส่วน	ดงันี้
	 ส่วนที่	1	การเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
	 	 วิธีการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	ดัดแปลง
จากวิธีของ	Larrauri	และคณะ	 (1997)	และ	Fuentes-Alventosa	
และคณะ	(2009)	โดยมีขั้นตอนดังนี้
	 	 1.1	 คัดเลือกเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากตลาด 
เนินสูง	 โดยเลือกใช้เปลือกทุเรียนแก่	 ไม่มีการเน่าเสียมาล้าง 
ท�าความสะอาดด้วยน�้าเปล่า	 เพื่อก�าจัดส่ิงสกปรก	 เช่น	 เศษเนื้อ 
ทุเรียน	ดิน	เป็นต้น
	 	 1.2	 น�าเปลือกนอกที่มีสีเขียวออก	ใช้เฉพาะส่วนที่เป็น 
สีขาว	 ท�าการลดขนาดด้วยวิธีการหั่นเป็นชิ้นบางๆ	 แช่ในน�้าเกลือ 
โดยใช้เกลือปริมาณ	 20	 กรัม	 ต่อน�้าสะอาด	 4	 ลิตร	 (ส�านักงาน 
สุขาภิบาลอาหารและน�า้,	2556)	อตัราส่วนเปลือกทเุรยีนต่อน�า้เกลอื	 
เท่ากับ	1:3		เป็นเวลา	30	นาที	จากนั้นล้างด้วยน�้าสะอาดอีก	3	ครั้ง	 
พักในตะแกรงให้สะเด็ดน�้า
	 	 1.3	 น�ามาต้มในน�้าอุณหภูมิ	100	องศาเซลเซียส	 เป็น 
ระยะเวลา	 3	 นาที	 เพื่อยับยั้งการท�างานของเอนไซม์	 และท�าให้ 
เปลือกทุเรียนมีความอ่อนนุ่มขึ้น	
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	 ส่วนที	่2	ศกึษาผลของการทดแทนแป้งมนัส�าปะหลงัด้วย	

เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ	์

ข้าวเกรียบหอยนางรม

	 การศึกษาผลของการทดแทนแป้งมันส�าปะหลังด้วยเส้นใย 

อาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 

มีขั้นตอนการศึกษา	2	ขั้นตอน	ดังนี้คือ

	 	 2.1	 ศึกษาปรมิาณของเส้นใยอาหารจากเปลือกทเุรยีน 

ที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งมันส�าปะหลัง	

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม 

ของกลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบนเป็นสูตรควบคุม	 โดยมี 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม	 คือ	 แป้งมัน 

ส�าปะหลัง	 น�้าเปล่า	 หอยนางรม	 กระเทียม	 แป้งสาลี	 และเคร่ือง 

ปรุงรส	 รายละเอียดและปริมาณของส่วนผสมแลวัตถุดิบ	 แสดงใน 

ตารางที่	1

	 	 1.4	 น�าเปลือกทุเรียนท่ีลวกน�้าร้อนแล้วมาปั ่นด้วย 

เครื่องปั่นอาหาร	โดยใช้อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อน�้า	 เท่ากับ	1:2	 

น�ามากรองด้วยกระชอนเพื่อให้สะเด็ดน�้า	ท�าการสุ่มตัวอย่างเส้นใย 

อาหารจากเปลือกทุเรียนมาตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างด้วยชุด 

ทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้	

	 	 1.5	 ใส่ถาดอลูมิเนียมแบน	 โดยกระจายเส้นใยอาหาร 

จากเปลอืกทเุรยีนทีป่ั่นแล้วให้มคีวามสม�า่เสมอทัว่ทัง้ถาด	แล้วจงึน�า 

ไปเข้าตูอ้บลมร้อนทีอ่ณุหภมู	ิ65	องศาเซลเซยีส	เป็นเวลา	24	ชัว่โมง

	 	 1.6	 เมื่อเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนแห้งทั่วทั้ง 

ถาดแล้ว	แกะออกจากถาด	น�าไปบดละเอียดแล้วท�าการร่อนเส้นใย 

อาหารจากเปลือกทุเรียนด้วยตะแกรงร่อนขนาด	70	mesh

	 	 1.7	 ท�าการค�านวณร้อยละผลผลิตเส้นใยอาหารจาก 

เปลือกทุเรียนโดยค�านวณจาก

ร้อยละผลผลิตเส้นใยอาหาร	 = น�้าหนักเส้นใยอาหาร	 ×	 100 

	 	 	 	 	 	 	 						น�้าหนักเปลือกทุเรียน

 

	 ในการศึกษาปริมาณของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม	 จะท�าการผลิต

ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีใช้ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

ทดแทนแป้งมันส�าปะหลัง	 ในปริมาณที่แตกต่างกัน	 4	 ระดับ	 คือ 

ร้อยละ	0,	4,	8	และ	12	โดยน�้าหนัก	และก�าหนดให้ส่วนผสมอื่นๆ	

ได้แก่	หอยนางรม	กระเทียม	แป้งสาลี		น�้าตาลทราย		พริกไทยป่น	 

ผงปรุงรส	 น�้าปลา	 และเกลือ	 มีปริมาณคงที่ตามสูตรควบคุม 

ซ่ึงปริมาณแป้งมันส�าปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ของแต่ละสิ่งทดลองแสดงในตารางที่	2	

 
  งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบหอยนางรมด้วยเส้นใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียน กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัย 3 ส่วน ดังนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 การเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

    วิธีการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ดัดแปลงจากวิธีของ Larrauri และคณะ (1997) และ
Fuentes-Alventosa และคณะ (2009) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 คัดเลือกเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากตลาดเนินสูง โดยเลือกใช้เปลือกทุเรียนแก่ ไม่มีการเน่า
เสียมาล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่า เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก เช่น เศษเนื้อทุเรียน ดิน เป็นต้น 
   1.2 นําเปลือกนอกที่มีสีเขียวออก ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสีขาว ทําการลดขนาดด้วยวิธีการห่ันเป็นชิ้น
บางๆ แช่ในน้ําเกลือโดยใช้เกลือปริมาณ 20 กรัม ต่อน้ําสะอาด 4 ลิตร (สํานักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา, 2556) 
อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อน้ําเกลือ เท่ากับ 1:3  เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ําสะอาดอีก 3 ครั้ง พักในตะแกรง
ให้สะเด็ดน้าํ 

 1.3 นํามาต้มในน้ําอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที เพื่อยับย้ังการทํางานของ
เอนไซม์ และทําให้เปลือกทุเรียนมีความอ่อนนุ่มขึ้น  

 1.4 นําเปลือกทุเรียนที่ลวกนํ้าร้อนแล้วมาปั่นด้วยเครื่องปั่นอาหาร โดยใช้อัตราส่วนเปลือกทุเรียนต่อ
น้ํา เท่ากับ 1:2 นํามากรองด้วยกระชอนเพื่อให้สะเด็ดนํ้า ทําการสุ่มตัวอย่างเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนมาตรวจหายา
ฆ่าแมลงตกค้างด้วยชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้  
   1.5 ใส่ถาดอลูมิเนียมแบน โดยกระจายเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนท่ีปั่นแล้วให้มีความสมํ่าเสมอ
ท่ัวท้ังถาด แล้วจึงนําไปเขา้ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

   1.6 เมื่อเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนแห้งทั่วท้ังถาดแล้ว แกะออกจากถาด นําไปบดละเอียดแล้ว
ทําการร่อนเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 70 mesh 

   
 

 1.7 ทําการคํานวณร้อยละผลผลิตเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนโดยคํานวณจาก 
   ร้อยละผลผลิตเส้นใยอาหาร =   น้ําหนักเส้นใยอาหาร   × 100 
                                                                           น้ําหนักเปลือกทุเรียน 
  
 ส่วนที่ 2 ศึกษาผลของการทดแทนแป้งมันสําปะหลังด้วยเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม 
                       การศึกษาผลของการทดแทนแป้งมันสําปะหลังด้วยเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ มีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
               2.1 ศึกษาปริมาณของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งมันสําปะหลัง  

         ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้สูตรการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมของกลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน
เป็นสูตรควบคุม  โดยมีวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรม คือ แป้งมันสําปะหลัง น้ําเปล่า หอยนางรม 
กระเทียม แป้งสาลี และเคร่ืองปรุงรส รายละเอียดและปริมาณของส่วนผสมแลวัตถุดิบ แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณและร้อยละของวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม 

ส่วนผสมและวัตถุดิบ ปริมาณ (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ 
1. แป้งมันสําปะหลัง 12 43.40 
2. น้ําเปล่า 8 28.93 
3. หอยนางรม 3 10.85 
4. กระเทียม 1.5 5.42 
5. แป้งสาลี 1 3.62 
6. น้ําตาลทราย 0.8 2.89 
7. พริกไทยป่น 0.5 1.80 
8. ผงปรุงรส 0.4 1.45 
9. น้ําปลา 0.3 1.08 
10. เกลือ 0.15 0.54 

รวม 27.65 100 
ที่มา : ศรายุทธ์ และคณะ (2556) 
 
      ในการศึกษาปริมาณของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย
นางรม จะทําการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมที่ใช้ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลัง ใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 4 8 และ 12 โดยน้ําหนัก และกําหนดให้ส่วนผสมอ่ืนๆ ได้แก่ หอยนางรม 
กระเทียม แป้งสาลี  น้ําตาลทราย  พริกไทยป่น ผงปรุงรส น้ําปลา และเกลือ มีปริมาณคงที่ตามสูตรควบคุม  ซ่ึงปริมาณ
แป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลองแสดงในตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณแป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลอง 

สิ่งทดลอง แป้งมันสําปะหลัง (ร้อยละ) เส้นใยอาหาร (ร้อยละ) 
1 100 0 
2 96 4 
3 92 8 
4 88 12 

 
        ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเริ่มจากการคัดเลือกหอยนางรมที่สด นํามาแกะเปลือกล้าง
ด้วยน้ําให้สะอาด นํามาต้มให้สุก สับหยาบ บีบนํ้าออก หลังจากนั้นนํามาผสมกับแป้งมันสําปะหลังและเครื่องปรุงรสให้
เข้ากัน นวดแป้งด้วยน้ําร้อนในเครื่องตีแป้ง เวลา 30 นาที เพื่อให้แป้งและส่วนผสมอ่ืนเป็นเนื้อเดียวกันและเกิดการจับตัว
กันที่ดี นําใส่พิมพ์รูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ห่อด้วยใบตอง นําไปนึ่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
หลังจากสุกดีแล้วท้ิงให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วนําไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลอก
ใบตองออกแล้วนําข้าวเกรียบมาห่ันให้เป็นชิ้นบางๆโดยมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง 6 ถึง 7 เซนติเมตร ยาว 2.7 ถึง 3 
เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15 เซนติเมตร นําไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง จะได้ข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง จากน้ันนําข้าวเกรียบไปทอดด้วยน้ํามันปาล์มท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 วินาที จนข้าวเกรียบพองตัว พักให้เย็น บรรจุในภาชนะปิดสนิท  จากนั้นนําผลิตภัณฑ์มาศึกษาอัตราการ
พองตัว และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ดังนี้ 

   2.1.1 ศึกษาอัตราการของการพองตัว โดยใช้วิธีการแทนที่เมล็ดงา (Seed  Displacement) 
ดัดแปลงจากอัจฉรา (2544) คํานวณอัตราการของการพองตัวได้จากสมการดังน้ี 

 
                  อตัราส่วนของการพองตัว  =  ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบหลังทอด 
                                                                            ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรยีบก่อนทอด 

ตารางที่	1	ปริมาณและร้อยละของวัตถุดิบในการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
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ตารางที่	2	ปริมาณแป้งมันส�าปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลอง

2. น้ําเปล่า 8 28.93 
3. หอยนางรม 3 10.85 
4. กระเทียม 1.5 5.42 
5. แป้งสาลี 1 3.62 
6. น้ําตาลทราย 0.8 2.89 
7. พริกไทยป่น 0.5 1.80 
8. ผงปรุงรส 0.4 1.45 
9. น้ําปลา 0.3 1.08 
10. เกลือ 0.15 0.54 

รวม 27.65 100 
ที่มา : ศรายุทธ์ และคณะ (2556) 
 
      ในการศึกษาปริมาณของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย
นางรม จะทําการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมที่ใช้ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลัง ใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 4 8 และ 12 โดยน้ําหนัก และกําหนดให้ส่วนผสมอ่ืนๆ ได้แก่ หอยนางรม 
กระเทียม แป้งสาลี  น้ําตาลทราย  พริกไทยป่น ผงปรุงรส น้ําปลา และเกลือ มีปริมาณคงที่ตามสูตรควบคุม  ซ่ึงปริมาณ
แป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลองแสดงในตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณแป้งมันสําปะหลังและเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนของแต่ละสิ่งทดลอง 

สิ่งทดลอง แป้งมันสําปะหลัง (ร้อยละ) เส้นใยอาหาร (ร้อยละ) 
1 100 0 
2 96 4 
3 92 8 
4 88 12 

 
        ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเริ่มจากการคัดเลือกหอยนางรมที่สด นํามาแกะเปลือกล้าง
ด้วยน้ําให้สะอาด นํามาต้มให้สุก สับหยาบ บีบนํ้าออก หลังจากนั้นนํามาผสมกับแป้งมันสําปะหลังและเครื่องปรุงรสให้
เข้ากัน นวดแป้งด้วยน้ําร้อนในเครื่องตีแป้ง เวลา 30 นาที เพื่อให้แป้งและส่วนผสมอ่ืนเป็นเนื้อเดียวกันและเกิดการจับตัว
กันที่ดี นําใส่พิมพ์รูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ห่อด้วยใบตอง นําไปนึ่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
หลังจากสุกดีแล้วท้ิงให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วนําไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลอก
ใบตองออกแล้วนําข้าวเกรียบมาห่ันให้เป็นชิ้นบางๆโดยมีขนาดโดยเฉลี่ย กว้าง 6 ถึง 7 เซนติเมตร ยาว 2.7 ถึง 3 
เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15 เซนติเมตร นําไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง จะได้ข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง จากน้ันนําข้าวเกรียบไปทอดด้วยน้ํามันปาล์มท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 10 วินาที จนข้าวเกรียบพองตัว พักให้เย็น บรรจุในภาชนะปิดสนิท  จากนั้นนําผลิตภัณฑ์มาศึกษาอัตราการ
พองตัว และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ดังนี้ 

   2.1.1 ศึกษาอัตราการของการพองตัว โดยใช้วิธีการแทนที่เมล็ดงา (Seed  Displacement) 
ดัดแปลงจากอัจฉรา (2544) คํานวณอัตราการของการพองตัวได้จากสมการดังน้ี 

 
                  อตัราส่วนของการพองตัว  =  ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบหลังทอด 
                                                                            ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบก่อนทอด 

	 	 	 ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเริ่มจากการ 

คัดเลือกหอยนางรมท่ีสด	 น�ามาแกะเปลือกล้างด้วยน�้าให้สะอาด 

น�ามาต้มให้สุก	 สับหยาบ	 บีบน�้าออก	 หลังจากนั้นน�ามาผสมกับ 

แป้งมันส�าปะหลังและเครื่องปรุงรสให้เข้ากัน	 นวดแป้งด้วยน�้าร้อน 

ในเครื่องตีแป้ง	 เวลา	 30	 นาที	 เพ่ือให้แป้งและส่วนผสมอื่นเป็น 

เนื้อเดียวกันและเกิดการจับตัวกันท่ีดี	 น�าใส่พิมพ์รูปทรงกระบอก 

เส้นผ่านศูนย์กลาง	6	เซนติเมตร	ห่อด้วยใบตอง	น�าไปนึ่งเป็นเวลา	 

1	 ชั่วโมง	 30	 นาที	 หลังจากสุกดีแล้วทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 

แล้วน�าไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ	 5	 ถึง	 7	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา 

24	ชั่วโมง	ลอกใบตองออกแล้วน�าข้าวเกรียบมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ 

โดยมีขนาดโดยเฉลี่ย	 กว้าง	 6	 ถึง	 7	 เซนติเมตร	 ยาว	 2.7	 ถึง 

3	 เซนติเมตร	 หนา	 0.12	 ถึง	 0.15	 เซนติเมตร	 น�าไปอบแห้งด้วย 

ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ	 70	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 3	 ชั่วโมง 

จะได้ข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง	 จากน้ันน�าข้าวเกรียบไปทอด 

ด้วยน�้ามันปาล์มที่อุณหภูมิ	180	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	10	วินาที	 

จนข้าวเกรียบพองตัว	 พักให้เย็น	 บรรจุในภาชนะปิดสนิท	 จากน้ัน 

น�าผลติภณัฑ์มาศกึษาอตัราการพองตวั	และการยอมรบัทางประสาท 

สัมผัสของผู้บริโภค	ดังนี้

	 	 	 2.1.1	 ศึกษาอัตราการของการพองตัว	 โดยใช้วิธ ี

การแทนที่เมล็ดงา	 (Seed		Displacement)	ดัดแปลงจากอัจฉรา	 

(2544)	ค�านวณอัตราการของการพองตัวได้จากสมการดังนี้

อัตราส่วนของการพองตัว	=  ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบหลังทอด
	 	 	 	 	 							ปริมาตรของแผ่นข้าวเกรียบก่อนทอด

	 	 	 2.1.2	 ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส	 โดยน�า 

ผลิตภัณฑ์ข ้าวเกรียบทอดท่ีผลิตได ้มาทดสอบคุณภาพทาง 

ประสาทสัมผัส	โดยใช้ผู้บริโภคจ�านวน	80	คน	ทดสอบด้านสี	กลิ่น	 

รสชาติ	ความกรอบ	และการยอมรับโดยรวม	ด้วยการประเมินทาง 

ประสาทสัมผัสแบบ	 9-point	 Hedonic	 scale	 สถานที่ทดสอบ	 

ได้แก่	 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	 อาคาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณ	ี 

จังหวัดจันทบุรี

	 	 2.2	 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ	 เคมี	 จุลินทรีย์ของ 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก 

ทุเรียน	

	 	 	 2.2.1	 วัดค่าสี	 ในระบบ	 CIE	 (L*	 a*	 และ	 b*) 

ด้วยเครื่องวัดสี	CHROMA	METER	CR-400	

	 	 	 2.2.2	 ปริมาณความชื้น	ตามวิธีของ	AOAC	(2000)

	 	 	 2.2.3	 ปริมาณเส้นใยอาหาร	 ตามวิธีของ	 AOAC	 

(2000)

	 	 	 2.2.4	 วัดค่า	 Water	 activity	 ด้วยเคร่ืองวัดค่า	

Water	activity

	 	 	 2.2.5	 ปรมิาณจลิุนทรย์ีทัง้หมด		ตามวธิขีอง	AOAC	

(2000)

	 	 	 2.2.6	 เชื้อรา	ตามวิธีของ	AOAC	(2000)

	 	 	 2.2.7	 เช้ือ	 Escherichia	 coli.	 ตามวิธีของ	 BAM	 

(2013)

	 	 	 2.2.8	 เช้ือ	 Staphylococcus	 aureus.	 ตามวิธ ี

ของ	BAM	(2001)

	 	 					การศกึษาคณุภาพทางกายภาพและทางเคม	ีวางแผน 

การทดลองแบบ	 Completely	 Randomized	 Design	 (CRD)	 

ท�าการทดลอง	 3	 ซ�้า	 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

ของผลิตภัณฑ์	 วางแผนทดลองแบบ	 Randomized	 Complete	 

Block	Design	(RCBD)	วิเคราะห์ความแปรปรวนใน	Analysis	of	 

Variance	(ANOVA)	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี	Duncan’s	new	 

Multiple	Range	Test	(DMRT)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95

 

ผลการวิจัย	
	 1.	 ผลการศกึษาการเตรยีมเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีน	

	 จากการศึกษาการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

พันธุ์หมอนทอง	พบว่า	หลังจากขั้นตอนการบดเปลือกทุเรียน	และ 

ร่อนโดยใช้ตะแกรงร่อนจะได้เส้นใยอาหารออกมา	 2	 ส่วน	 คือ	 

เส้นใยหยาบ	และผงเส้นใยอาหารละเอียด	ซึ่งในการท�าการทดลองนี้ 

จะใช้ผงเส้นใยอาหารละเอียดเสริมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย 

นางรม	 โดยผงเส้นใยอาหารละเอียดที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นผง 

สีน�้าตาล	 ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ได้จากการ 

เตรียมเส้นใยอาหารทั้ง	 3	 ซ�้า	 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตเส้นใย 

อาหาร	เท่ากบัร้อยละ	5.35±1.78	ซึง่จะเห็นได้ว่าร้อยละของผลผลติ 

เส้นใยอาหารที่ได้จากการทดลองมีค่าค่อนข้างน้อย	 ทั้งนี้เนื่องจาก 

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
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18			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

	 จากตารางที่	 3	 พบว่าการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก

ทเุรยีนในผลติภณัฑ์ข้าวเกรยีบหอยนางรม	มผีลท�าให้อตัราการพอง

ตัวของข้าวเกรียบลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัข้าวเกรยีบสตูรควบคมุ	โดย			ข้าวเกรยีบทีม่ปีรมิาณ

เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	จากผลการ

ทดลองจะเหน็ได้ว่าเมือ่ปรมิาณเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนเพิม่

ขึน้มผีลท�าให้อตัราการพองตวัของข้าวเกรยีบลดลง	ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของอรนชุ	และคณะ	(2546)	ทีท่�าการศกึษาสตูรทีเ่หมาะสม 

ของข้าวเกรยีบใบหม่อน	ซึง่มีวัตถปุระสงค์เพือ่พัฒนาสูตรท่ีเหมาะสม 

ในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรจากใบหม่อน	และศึกษาการยอมรับ 

ของผู ้บริโภค	 โดยท�าการศึกษาการเติมใบหม่อนในส่วนผสม 

ข้าวเกรียบที่	6	ระดับ	คือ	ร้อยละ	5,	7,	9,	11,	13	และ15	จาก 

ผลการศึกษาอัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบใบหม่อนทั้ง	 6	 สูตร	

พบว่า	 อัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบใบหม่อนท้ังมีแนวโน้มลด

ลงเมื่อปริมาณใบหม่อนเพิ่มข้ึน	 ท้ังน้ีเน่ืองจากเส้นใยจากใบหม่อน

จับกับแป้งท�าให้แป้งไม่ขยายตัว	 	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของโศรดา	 และคณะ	 (2553)	 ที่ท�าการศึกษาผลของการเสริม

เส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนต่อคณุภาพของขนมปังขาวด้วยการ

ในขั้นตอนการกรองเส้นใยอาหารน้ันมีเส้นใยอาหารที่สูญเสีย

เนือ่งจากตดิไปกบัน�า้ในปรมิาณมาก	อกีทัง้เส้นใยอาหารจากเปลือก

ทุเรียนหลังอบมีลักษณะเป็นเส้นใยแข็งและเหนียวท�าให้ไม่สามารถ

บดให้ละเอยีดได้		จงึมผีลท�าให้ได้ผงเส้นใยอาหารละเอยีดในปรมิาณ

น้อย	ผลการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในเส้นใยอาหารจากเปลือก

ทเุรียนด้วยชดุทดสอบหายาฆ่าแมลงในผกัและผลไม้	พบว่าไม่มยีาฆ่า

แมลงตกค้างในเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนท่ีท�าการผลิตทัง้	3	ซ�า้

	 2.	 ผลการศึกษาอตัราการพองตวัของข้าวเกรยีบหอยนางรม

เสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

	 	 จากการทดลองผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย 

อาหารจากเปลือกทุเรียน	 โดยใช้ปริมาณ	 เส้นใยอาหารจากเปลือก 

ทุเรียนทดแทนแป้งมันส�าปะหลังที่	 4	 ระดับ	 คือ	 ร้อยละ	 0,	 4,	 8 

และ	 12	 โดยน�้าหนัก	 แล้วน�าข้าวเกรียบท่ีทอดแล้วมาศึกษาอัตรา 

การพองตัว	ได้ผลดังตารางที่	3

8 2.00±0.00c 
12 2.00±0.00c 

หมายเหตุ  : อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม มีผลทําให้
อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับข้าวเกรียบสูตรควบคุม โดย   
ข้าวเกรียบท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณ
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเพิ่มขึ้นมีผลทําให้อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรนุช และคณะ (2546) ท่ีทําการศึกษาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบใบหม่อน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรจากใบหม่อน และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยทําการศึกษาการเติมใบ
หม่อนในส่วนผสมข้าวเกรียบท่ี 6 ระดับ คือ ร้อยละ 5  7  9  11  13 และ15 จากผลการศึกษาอัตราการขยายตัวของข้าว
เกรียบใบหม่อนทั้ง 6 สูตร พบว่า อัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบใบหม่อนทั้งมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณใบหม่อน
เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากเส้นใยจากใบหม่อนจับกับแป้งทําให้แป้งไม่ขยายตัว  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโศรดา 
และคณะ (2553) ท่ีทําการศึกษาผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปังขาวด้วยการ
ทดแทนส่วนของแป้งสาลีท่ีระดับร้อยละ 5 10 15 และ 20 จากการทดลองพบว่า การเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารจาก
เปลือกทุเรียนโดยการทดแทนส่วนของแป้งในขนมปังในระดับท่ีเพิ่มข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ปริมาตรของขนมปังลดลง 
 
 3. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้น
ใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 
     ผลการทดสอบทางประสาทสมัผัสด้านความชอบโดยวิธีทดสอบแบบ 9-Point Hedonic scale โดยการนํา
ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ทอดแล้ว มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้
ผู้บริโภคจํานวน 80 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85 เพศชาย ร้อยละ 15 อายุของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 20 ถึง 23 ปี ร้อยละ 80 และการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้บริโภค 
คือ นักศึกษา  
     จากการนําข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร 4 ตัวอย่าง ทดสอบความชอบทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ 
ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย

อาหารจากเปลือกทุเรียน 

ปริมาณเส้นใย
อาหารจากเปลือก

ทุเรียน (%) 

คะแนนความชอบ 

      ส ี   กลิ่น    รสชาติ    ความกรอบ    
การยอมรับ
โดยรวม 

   0 (สูตรควบคุม) 7.05±1.52a 6.58±1.67a 7.48±1.37a 7.58±1.32a 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 
   8 6.66±1.42a 6.25±1.77a 6.60±1.65b 7.21±1.38ab 6.94±1.44b 
   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) 
 
    ความชอบด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 
0 4 และ 8 ได้รับคะแนนความชอบด้านสี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยได้คะแนนความชอบอยู่
ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12 
ได้รับคะแนนความชอบด้านสีน้อยที่สุดอยู่ในระดับเฉยๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบท่ีได้มีสีคล้ํามากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นผล
มาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียดที่ใช้ในการทดลองมีสีน้ําตาล การเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในปริมาณมาก

    2.1.2 ศึกษาคณุภาพทางประสาทสัมผัส โดยนําผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทอดที่ผลิตได้มาทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้บริโภคจํานวน 80 คน ทดสอบด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และการยอมรับ
โดยรวม ด้วยการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบ 9-point Hedonic scale สถานที่ทดสอบ ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

         2.2 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ  เคมี จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย
อาหารจากเปลือกทุเรียน  

      2.2.1 วัดค่าสี ในระบบ CIE (L* a* และ b*) ด้วยเคร่ืองวัดสี CHROMA METER CR-400  
     2.2.2 ปริมาณความชื้น ตามวิธีของ AOAC (2000) 
     2.2.3 ปริมาณเส้นใยอาหาร ตามวิธีของ AOAC (2000) 
     2.2.4 วัดค่า Water activity ด้วยเคร่ืองวัดค่า Water activity 
     2.2.5 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด  ตามวิธีของ AOAC (2000) 
     2.2.6 เชื้อรา ตามวิธีของ AOAC (2000) 
     2.2.7 เชื้อ Escherichia coli. ตามวิธีของ BAM (2013) 
     2.2.8 เชื้อ Staphylococcus aureus. ตามวิธีของ BAM (2001) 

       การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ วางแผนทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนใน Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan's new Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  
ผลการวิจัย  

 
 1. ผลการศึกษาการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน  

           จากการศึกษาการเตรียมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า หลังจากขั้นตอนการบด
เปลือกทุเรียน และร่อนโดยใช้ตะแกรงร่อนจะได้เส้นใยอาหารออกมา 2 ส่วน คือ เส้นใยหยาบ และผงเส้นใยอาหาร
ละเอียด ซ่ึงในการทําการทดลองนี้จะใช้ผงเส้นใยอาหารละเอียดเสริมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม  โดยผงเส้นใย
อาหารละเอียดที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นผงสีน้ําตาล  ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนท่ีได้จากการเตรียมเส้นใย
อาหารทั้ง 3 ซํ้า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตเส้นใยอาหาร เท่ากับร้อยละ 5.35±1.78 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าร้อยละของผลผลิต
เส้นใยอาหารที่ได้จากการทดลองมีค่าค่อนข้างน้อย ท้ังนี้เนื่องจากในขั้นตอนการกรองเส้นใยอาหารนั้นมีเส้นใยอาหารที่
สูญเสียเนื่องจากติดไปกับน้ําในปริมาณมาก อีกท้ังเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนหลังอบมีลักษณะเป็นเส้นใยแข็งและ
เหนียวทําให้ไม่สามารถบดให้ละเอียดได้  จึงมีผลทําให้ได้ผงเส้นใยอาหารละเอียดในปริมาณน้อย ผลการตรวจหายาฆ่า
แมลงตกค้างในเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนด้วยชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ พบว่าไม่มียาฆ่าแมลงตกค้าง
ในเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ทําการผลิตท้ัง 3 ซํ้า 

 
 2. ผลการศึกษาอัตราการพองตัวของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 
               จากการทดลองผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน โดยใช้ปริมาณ เส้นใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลังที่ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 4 8 และ 12 โดยน้ําหนัก แล้วนําข้าวเกรียบท่ีทอด
แล้วมาศึกษาอัตราการพองตัว ได้ผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาอัตราการพองตัวของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน (%) อัตราการพองตัว (เท่า) 
0 (สูตรควบคุม) 3.00±0.00a 

4 2.33±0.85b 

ตารางที่	3	ผลการศึกษาอัตราการพองตัวของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

ทดแทนส่วนของแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ	5,	10,	15	และ	20	จาก

การทดลองพบว่า	 การเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

โดยการทดแทนส่วนของแป้งในขนมปังในระดบัทีเ่พิม่ข้ึนมแีนวโน้ม

ที่จะท�าให้ปริมาตรของขนมปังลดลง

	 3.	 ผลการประเมนิคณุภาพทางประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภค

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจาก

เปลือกทุเรียน

	 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยวิธี

ทดสอบแบบ	9-Point	Hedonic	scale	โดยการน�าข้าวเกรียบหอย

นางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ทอดแล้ว	 มาทดสอบ

คุณภาพทางประสาทสัมผัส	โดยใช้ผู้บริโภคจ�านวน	80	คน	ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 85	 เพศชาย	 ร้อยละ	 15	 อายุของ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	 20	 ถึง	 23	 ปี	 ร้อยละ	 80	 และ 

การศึกษาส่วนใหญ่	 คือ	 ระดับปริญญาตรี	 ร้อยละ	 80	 อาชีพ 

ส่วนใหญ่ของผู้บริโภค	คือ	นักศึกษา	

	 จากการน�าข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร	 4	

ตัวอย่าง	 ทดสอบความชอบทางด้าน	 สี	 กล่ิน	 รสชาติ	 ความกรอบ	

และการยอมรับโดยรวม	ได้ผลดังตารางที่	4

8 2.00±0.00c 
12 2.00±0.00c 

หมายเหตุ  : อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม มีผลทําให้
อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเกรียบสูตรควบคุม โดย   
ข้าวเกรียบท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณ
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเพิ่มขึ้นมีผลทําให้อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรนุช และคณะ (2546) ท่ีทําการศึกษาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบใบหม่อน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรจากใบหม่อน และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยทําการศึกษาการเติมใบ
หม่อนในส่วนผสมข้าวเกรียบท่ี 6 ระดับ คือ ร้อยละ 5  7  9  11  13 และ15 จากผลการศึกษาอัตราการขยายตัวของข้าว
เกรียบใบหม่อนทั้ง 6 สูตร พบว่า อัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบใบหม่อนทั้งมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณใบหม่อน
เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากเส้นใยจากใบหม่อนจับกับแป้งทําให้แป้งไม่ขยายตัว  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโศรดา 
และคณะ (2553) ท่ีทําการศึกษาผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปังขาวด้วยการ
ทดแทนส่วนของแป้งสาลีท่ีระดับร้อยละ 5 10 15 และ 20 จากการทดลองพบว่า การเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารจาก
เปลือกทุเรียนโดยการทดแทนส่วนของแป้งในขนมปังในระดับท่ีเพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ปริมาตรของขนมปังลดลง 
 
 3. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้น
ใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 
     ผลการทดสอบทางประสาทสมัผัสด้านความชอบโดยวิธีทดสอบแบบ 9-Point Hedonic scale โดยการนํา
ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ทอดแล้ว มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้
ผู้บริโภคจํานวน 80 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85 เพศชาย ร้อยละ 15 อายุของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 20 ถึง 23 ปี ร้อยละ 80 และการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้บริโภค 
คือ นักศึกษา  
     จากการนําข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร 4 ตัวอย่าง ทดสอบความชอบทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ 
ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย

อาหารจากเปลือกทุเรียน 

ปริมาณเส้นใย
อาหารจากเปลือก

ทุเรียน (%) 

คะแนนความชอบ 

      ส ี   กลิ่น    รสชาติ    ความกรอบ    
การยอมรับ
โดยรวม 

   0 (สูตรควบคุม) 7.05±1.52a 6.58±1.67a 7.48±1.37a 7.58±1.32a 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 
   8 6.66±1.42a 6.25±1.77a 6.60±1.65b 7.21±1.38ab 6.94±1.44b 
   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) 
 
    ความชอบด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 
0 4 และ 8 ได้รับคะแนนความชอบด้านสี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยได้คะแนนความชอบอยู่
ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12 
ได้รับคะแนนความชอบด้านสีน้อยที่สุดอยู่ในระดับเฉยๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบท่ีได้มีสีคล้ํามากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นผล
มาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียดที่ใช้ในการทดลองมีสีน้ําตาล การเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในปริมาณมาก

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   19

	 ความชอบด้านสี	 พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม 

ที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 ร้อยละ	 0,	 4	 และ	 8 

ได้รับคะแนนความชอบด้านสี	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (P>0.05)	 โดยได้คะแนนความชอบอยู ่ในระดับชอบ 

เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง	 ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณ 

เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	12	ได้รับคะแนนความชอบ 

ด้านสน้ีอยทีส่ดุอยูใ่นระดบัเฉยๆ	เนือ่งจากผลติภณัฑ์ข้าวเกรยีบทีไ่ด้ 

มีสีคล�้ามากที่สุด	 ทั้งนี้เป็นผลมาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียด 

ทีใ่ช้ในการทดลองมสีนี�า้ตาล	การเตมิเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีน 

ในปริมาณมากขึ้นจึงมีผลท�าให้สีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย 

นางรมมีสีคล�้าขึ้นด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับค่าความสว่าง	 (L*)	ที่ลดลง	 

และค่าสีแดง	(a*)	ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ทดแทนแป้งมันส�าปะหลังในปริมาณมากขึ้น	 ตามผลการวิเคราะห ์

ในส่วนของการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ

	 ความชอบด้านกลิน่	พบว่า	ผลติภณัฑ์ข้าวเกรยีบหอยนางรม 

ที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	 0,	 4	 และ	 8 

ได้รับคะแนนความชอบด้านกลิ่น	 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (P>0.05)	 โดยได้คะแนนความชอบอยู ่ในระดับชอบ 

เล็กน้อย	 ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจาก 

เปลอืกทุเรยีนร้อยละ	12	ได้รบัคะแนนความชอบด้านกลิน่น้อยทีสุ่ด 

อยู่ในระดับเฉยๆ	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการเติมเส้นใยอาหารจากเปลือก 

ทุเรียนในปริมาณมากขึ้น	ส่งผลท�าให้เกิดกลิ่นคล้ายใบไม้แห้งซึ่งจัด 

เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์	 จึงท�าให้ผู้บริโภคให้คะแนน 

ความชอบด้านกลิ่นข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียน	ร้อยละ	12	น้อยที่สุด	

	 			ความชอบด้านรสชาติ	พบว่า	ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย

นางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	0	ซึ่งเป็น 

สูตรควบคุม	 ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติมากที่สุดอยู่ใน 

ระดับชอบปานกลาง	ซึ่งความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

(P≤0.05)	 กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจาก

8 2.00±0.00c 
12 2.00±0.00c 

หมายเหตุ  : อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรม มีผลทําให้
อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับข้าวเกรียบสูตรควบคุม โดย   
ข้าวเกรียบท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณ
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเพิ่มขึ้นมีผลทําให้อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรนุช และคณะ (2546) ท่ีทําการศึกษาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบใบหม่อน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรจากใบหม่อน และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค โดยทําการศึกษาการเติมใบ
หม่อนในส่วนผสมข้าวเกรียบท่ี 6 ระดับ คือ ร้อยละ 5  7  9  11  13 และ15 จากผลการศึกษาอัตราการขยายตัวของข้าว
เกรียบใบหม่อนทั้ง 6 สูตร พบว่า อัตราการขยายตัวของข้าวเกรียบใบหม่อนทั้งมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณใบหม่อน
เพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากเส้นใยจากใบหม่อนจับกับแป้งทําให้แป้งไม่ขยายตัว  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโศรดา 
และคณะ (2553) ท่ีทําการศึกษาผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปังขาวด้วยการ
ทดแทนส่วนของแป้งสาลีท่ีระดับร้อยละ 5 10 15 และ 20 จากการทดลองพบว่า การเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหารจาก
เปลือกทุเรียนโดยการทดแทนส่วนของแป้งในขนมปังในระดับท่ีเพิ่มข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ปริมาตรของขนมปังลดลง 
 
 3. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้น
ใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 
     ผลการทดสอบทางประสาทสมัผัสด้านความชอบโดยวิธีทดสอบแบบ 9-Point Hedonic scale โดยการนํา
ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่ทอดแล้ว มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้
ผู้บริโภคจํานวน 80 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85 เพศชาย ร้อยละ 15 อายุของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 20 ถึง 23 ปี ร้อยละ 80 และการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้บริโภค 
คือ นักศึกษา  
     จากการนําข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร 4 ตัวอย่าง ทดสอบความชอบทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ 
ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย

อาหารจากเปลือกทุเรียน 

ปริมาณเส้นใย
อาหารจากเปลือก

ทุเรียน (%) 

คะแนนความชอบ 

      ส ี   กลิ่น    รสชาติ    ความกรอบ    
การยอมรับ
โดยรวม 

   0 (สูตรควบคุม) 7.05±1.52a 6.58±1.67a 7.48±1.37a 7.58±1.32a 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 
   8 6.66±1.42a 6.25±1.77a 6.60±1.65b 7.21±1.38ab 6.94±1.44b 
   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) 
 
    ความชอบด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 
0 4 และ 8 ได้รับคะแนนความชอบด้านสี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยได้คะแนนความชอบอยู่
ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12 
ได้รับคะแนนความชอบด้านสีน้อยที่สุดอยู่ในระดับเฉยๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบท่ีได้มีสีคล้ํามากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นผล
มาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียดที่ใช้ในการทดลองมีสีน้ําตาล การเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในปริมาณมาก

ตารางที่	4	ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ข้าวเกรยีบหอยนางรมเสรมิเส้นใยอาหาร

จากเปลือกทุเรียน

เปลือกทุเรียนร้อยละ	 4,	 8	 และ	 12	 ซึ่งได้รับคะแนนความชอบ 

ด้านรสชาติอยู่ในระดับเฉยๆ	ถึงชอบเล็กน้อย	โดยเมื่อเปรียบเทียบ 

ข้าวเกรยีบเสรมิเส้นใยอาหารจากเปลือกทเุรยีนทีท่�าการทดลองผลติ 

ขึ้นกับข้าวเกรียบสูตรควบคุมแล้ว	 พบว่า	 ข้าวเกรียบหอยนางรม 

ที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 ร้อยละ	 4	 และ	 8	 

ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติรองลงมาจากผลิตภัณฑ  ์

ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ร้อยละ	0	ซึ่งเป็นสูตรควบคุมมากที่สุด	

	 ความชอบด้านความกรอบ	 พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 

หอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 ร้อยละ	 0	 

และ	 8	 ได้รับคะแนนความชอบด้านความกรอบ	 แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 โดยได้คะแนนความชอบ 

อยู่ในระดับชอบปานกลาง	 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียนร้อยละ	4	และ	12	ซึ่งได้คะแนนความชอบอยู่ใน 

ระดับชอบเล็กน้อย	ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียนร้อยละ	4	ได้รับคะแนนด้านความกรอบน้อยที่สุด	 

ซ่ึงผู้บริโภคที่ท�าการทดสดอบชิมให้ข้อมูลว่าข้าวเกรียบหอยนางรม 

ที่มีเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	 4	 ให้ความรู้สึกละลาย 

อย่างรวดเร็วในปากขณะทดสอบชิมท�าให้	ไม่สามารถรับรู้ความกรอบ 

ขณะเคี้ยวได้จึงได้รับคะแนนความชอบด้านความกรอบน้อยที่สุด	 

เมื่อเปรียบเทียบข้าวเกรียบเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ที่ท�าการทดลองผลิตขึ้นกับข้าวเกรียบสูตรควบคุมแล้ว	 พบว่า 

ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 

ร้อยละ	 8	 ได้รับคะแนนความชอบด้านความกรอบใกล้เคียงกับ 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจาก 

เปลือกทุเรียนร้อยละ	0	ซึ่งเป็นสูตรควบคุมมากที่สุด	

	 ด้านการยอมรับโดยรวม	 พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอย 

นางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	0	ซึ่งเป็น 

สูตรควบคุม	 ได้รับคะแนนความชอบด้านการยอมรับโดยรวม 

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
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20			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

มากที่สุดอยู่ในระดับชอบปานกลาง	 ซ่ึงความแตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณ 

เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 ร้อยละ	 4,	 8	 และ	 12	 ซึ่งได้รับ 

คะแนนความชอบด้านการยอมรบัโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อย	 

โดยเมือ่เปรยีบเทยีบข้าวเกรยีบเสรมิเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีน 

ที่ท�าการทดลองผลิตขึ้นกับข้าวเกรียบสูตรควบคุมแล้ว	 พบว่า 

ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 

ร้อยละ	4		และ	8	ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติรองลงมาจาก 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจาก 

เปลือกทุเรียนร้อยละ	0	ซึ่งเป็นสูตรควบคุมมากที่สุด	

	 จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค 

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจาก 

เปลือกทุเรียน	 พบว่า	 ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนท่ี 

เติมลงในข้าวเกรียบหอยนางรมมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค 

ในทุกๆ	ด้าน	ได้แก่	ด้านสี	กลิ่น	รสชาติ	ความกรอบ	และการยอมรับ 

โดยรวม	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านสี	 และ 

กลิน่ของข้าวเกรยีบหอยนางรมทีม่ปีรมิาณเส้นใยอาหารจากเปลอืก 

ทุเรียน	 ร้อยละ	 4	 และ	 8	 ไม่แตกต่างจากข้าวเกรียบหอยนางรม 

สูตรควบคุม	 ส่วนความชอบด้านรสชาติ	 และความชอบโดยรวม	 

พบว่า	 ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก 

ทเุรยีนร้อยละ	4	และ	8	ได้คะแนนความชอบรองลงมาจากข้าวเกรยีบ 

หอยนางรมสตูรควบคมุมากทีส่ดุ	แต่เม่ือพจิารณาคะแนนความชอบ 

ด้านความกรอบซึ่งเป็นคุณลักษะที่ส�าคัญของข้าวเกรียบแล้วพบว่า	 

ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ร้อยละ	 8	 ได้คะแนนความชอบด้านความกรอบในระดับชอบ 

ปานกลางถึงชอบมากไม่แตกต่างกับข้าวเกรียบหอยนางรม 

สูตรควบคุม	 ดังนั้น	 ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจาก 

เปลือกทุเรียนท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารทดแทนแป้งมันส�าปะหลัง 

ร้อยละ	8	จึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต

	 4.	 ผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ	 และเคมีของ 

ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

	 จากการทดลองผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย 

อาหารจากเปลือกทุเรียน	 โดยใช้ปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก 

ทุเรียนทดแทนแป้งมันส�าปะหลังที่	 4	 ระดับ	 คือ	 ร้อยละ	 0,	 4,	 8	 

และ	 12	 โดยน�้าหนัก	 แล้วน�าข้าวเกรียบที่ทอดแล้วมาวิเคราะห ์

คุณภาพ	ได้แก่	ค่าสี	ปริมาณเส้นใยอาหาร		ความชื้น	และ	ค่า	aw	 

ได้ผลดังตารางที่	5

	 จากตารางที่	5	พบว่า	เมื่อปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก 

ทุเรียนเพ่ิมขึ้นมีผลท�าให้ค่าความสว่าง	 (L*)	 ลดลง	 ทั้งน้ีเป็นผล 

มาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียดท่ีใช้ในการทดลองมีสีน�้าตาล		 

การเตมิเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนในปรมิาณมากขึน้จงึมผีลท�า 

ให้สีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมมีสีคล�้าขึ้น	 ค่าความสว่าง	 

(L*)	 ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียน	เท่ากับร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	และ	4	มีความ 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 ค่าสีแดง	 (a*)	 

พบว่า	เมือ่ปรมิาณเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนเพิม่ขึน้มผีลท�าให้ 

ค่าสีแดง	 (a*)	 เพ่ิมขึ้น	 ค่าสีแดง	 (a*)	 ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 

หอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	 เท่ากับ 

ร้อยละ	 0	 (สูตรควบคุม)	 และ	 4	 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 ค่าสีเหลือง	 (b*)	 ของผลิตภัณฑ์ 

ข้าวเกรียบที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	 0	 

(สูตรควบคุม)	4	และ	12	มีค่าสีเหลือง	(b*)	แตกต่างกันอย่างไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	(P>0.05)	

	 ปริมาณเส้นใยอาหารของข้าวเกรียบ	พบว่า	 เมื่อเติมเส้นใย 

อาหารจากเปลือกทเุรยีนในข้าวเกรยีบหอยนางรมเพิม่ข้ึนมผีลท�าให้ 

ปริมาณเส้นใยอาหารของข้าวเกรียบมีค่าเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงปริมาณเส้นใย 

อาหารของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก 

ตารางที่	5	ผลการตรวจสอบทางกายภาพ	และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

หอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารทดแทนแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 8 จึงเป็น
ปริมาณท่ีเหมาะสมที่สุดในการผลิต 
 4. ผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียน 
     จากการทดลองผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน โดยใช้ปริมาณเส้นใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลังที่ 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 4 8 และ 12 โดยน้ําหนัก แล้วนําข้าวเกรียบท่ีทอด
แล้วมาวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ปริมาณเส้นใยอาหาร  ความช้ืน และ ค่า aw ได้ผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียน 

ปริมาณเส้นใย
อาหารจากเปลือก

ทุเรียน 
(ร้อยละ) 

ค่าสี เส้นใย
อาหาร 

(ร้อยละ) 

ความชื้น 
(ร้อยละ) 

aw 

 L* a* b* 

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* แสดงค่าความสว่างมีค่าต้ังแต่ 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) ค่า a* แสดงค่าสีแดง (+) สีเขียว (-) 
       ค่า b* แสดงค่าสีเหลือง (+) สีน้ําเงิน (-) 
     จากตารงท่ี 5 พบว่า เมื่อปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเพิ่มข้ึนมีผลทําให้ค่าความสว่าง (L*) ลดลง 
ท้ังนี้เป็นผลมาจากผงเส้นใยอาหารแบบละเอียดท่ีใช้ในการทดลองมีสีน้ําตาล  การเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนใน
ปริมาณมากขึ้นจึงมีผลทําให้สีของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมมีสีคล้ําข้ึน  ค่าความสว่าง (L*) ของผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน เท่ากับร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) และ 4 มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ค่าสีแดง (a*) พบว่า เม่ือปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเพิ่มข้ึนมีผลทําให้
ค่าสีแดง (a*) เพิ่มข้ึน ค่าสีแดง (a*) ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 
เท่ากับร้อยละ 0 (สูตรควบคุม) และ4 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ค่าสีเหลือง (b*) ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 0 (สูตรควบคุม)  4 และ 12 มีค่าสีเหลือง (b*) 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

ปริมาณเส้นใยอาหารของข้าวเกรียบ  พบว่า เมื่อเติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในข้าวเกรียบหอยนางรม
เพ่ิมขึ้นมีผลทําให้ปริมาณเส้นใยอาหารของข้าวเกรียบมีค่าเพิ่มข้ึน ซ่ึงปริมาณเส้นใยอาหารของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริม
เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยข้าวเกรียบ
หอยนางรมที่เติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 12  มีปริมาณเส้นใยอาหารมากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
2.11 ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่เติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตมาก
ท่ีสุด มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ 1.24 จึงจัดเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารปานกลาง เนื่องจากมีเส้นใยอาหารอยู่ในช่วง 
1 ถึง 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม       (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, ม.ป.ป) และเมื่อวิเคราะห์จากค่า Thai Recommended 
Daily Intake (Thai RDI) ท่ีได้กําหนดปริมาณเส้นใยอาหารที่ร่างกายควรรับเท่ากับ 25 กรัมต่อวัน (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 
ม.ป.ป)  พบว่าการรับประทานข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ 8 ในปริมาณ 100 กรัม 
ร่างกายจะได้รับเส้นใยอาหารเท่ากับร้อยละ 5 ของปริมาณท่ีแนะนําต่อวันและจากงานวิจัยของโศรดา และคณะ (2553) 
ซ่ึงได้ทําการศึกษาปริมาณเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําจากเปลือกทุเรียน พบว่า มีปริมาณเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําร้อย
ละ 65.13  เส้นใยอาหารชนิดนี้สามารถพองตัวคล้ายฟองน้ํา ทําให้รู้สึกอ่ิมได้เร็วขึ้น อีกทั้ งยั งช่ วย เพิ่ ม เนื้ ออุจจาระ  
และลดอาการท้องผูก  ทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ได้ 

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
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ทุเรียนทั้ง	 4	 สิ่งทดลอง	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติ	 (P≤0.05)	 โดยข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีเติมเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียนร้อยละ	 12	 มีปริมาณเส้นใยอาหารมากที่สุด	 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	 2.11	 ส่วนข้าวเกรียบหอยนางรมที่ 

เติมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนร้อยละ	 8	 ซึ่งเป็นปริมาณที่ 

เหมาะสมในการผลิตมากที่สุด	มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ	1.24	 

จึงจัดเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารปานกลาง	 เน่ืองจากมีเส้นใย 

อาหารอยู่ในช่วง	1	ถึง	3	กรัม	ต่ออาหาร	100	กรัม	(พิมพ์เพ็ญ	และ 

นิธิยา,	 ม.ป.ป)	 และเมื่อวิเคราะห์จากค่า	 Thai	 Recommended	 

Daily	Intake	(Thai	RDI)	ที่ได้ก�าหนดปริมาณเส้นใยอาหารที่ร่างกาย 

ควรรับเท่ากับ	 25	 กรัมต่อวัน	 (พิมพ์เพ็ญ	 และนิธิยา,	 ม.ป.ป) 

พบว่าการรับประทานข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียนร้อยละ	8	ในปริมาณ	100	กรัม	ร่างกายจะได้รับ 

เส้นใยอาหารเท่ากับร้อยละ	 5	 ของปริมาณท่ีแนะน�าต่อวันและ 

จากงานวิจัยของโศรดา	 และคณะ	 (2553)	 ซึ่งได้ท�าการศึกษา 

ปริมาณเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน�้าจากเปลือกทุเรียน	 พบว่า 

มีปริมาณเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน�้าร้อยละ	65.13		เส้นใยอาหาร 

ชนิดนี้สามารถพองตัวคล้ายฟองน�้า	 ท�าให้รู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้น	 อีกทั้ง 

ยังช่วยเพิ่มเนื้ออุจจาระ	และลดอาการท้องผูก	ท�าให้ลดความเสี่ยง 

ต่อการเกิดโรคมะเร็งล�าไส้ได้

	 ปริมาณความช้ืนของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย 

อาหารจากเปลอืกทเุรยีนทีม่ปีรมิาณเส้นใยอาหารร้อยละ	0,		4		และ	 

12	 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P>0.05) 

แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับ 

ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหาร	 ร้อยละ	 8	 โดยม ี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.68	 จะเห็นได้ว่าปริมาณความช้ืนของข้าวเกรียบ 

หอยนางรมทั้ง	4	สิ่งทดลอง	มีค่าไม่เกินร้อยละ	4.0	ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.107/2554) 

เรื่องข้าวเกรียบ	 ที่ก�าหนดให้ข้าวเกรียบพร้อมบริโภคจะต้องม ี

ความชื้นไม่เกินร้อยละ	4		

	 ค่า	aw	ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร 

จากเปลือกทุเรียน	ร้อยละ	0,	8	และ	12	มีความแตกต่างกันอย่าง 

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (P>0.05)	 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติ	 (P≤0.05)	 กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณ 

เส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	ร้อยละ	4	ซึ่งมีค่า	aw	เท่ากับ	0.20		 

แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าข้าวเกรียบทั้ง	 4	 ส่ิงทดลอง	 มีค่า	 aw	 

ที่ค่อนข้างต�่าอยู ่ในช่วง	 0.20	 ถึง	 0.27	 จึงจัดเป็นอาหารแห้ง 

ค่า	 aw	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสีย 

ของผลิตภัณฑ์อาหาร	 จึงมีผลโดยตรงต่อการก�าหนดอายุการเก็บ 

รักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร	 เนื่องจากค่า	 aw	 เป็นปัจจัยที่ชี้ระดับ 

ปริมาณน�้าต�่าสุดในอาหารที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถน�าไปใช้ในการ 

เจริญเติบโต	 แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ค่า	 

aw	 ต�่ากว่า	 0.9	 และราส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่า	 aw	 ต�่ากว่า	

0.7	(รุ่งนภา,	2545)	

	 6.	 ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบ

หอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

	 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบ

หอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	ในปริมาณร้อยละ	

0	4	8	และ	12	โดยน�้าหนัก	โดยท�าการวิเคราะห์ในข้าวเกรียบดิบ	

ได้แก่	จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	เชื้อรา	เชื้อ Escherichia coli.		และ

เชื้อ	Staphylococcus aureus.	ได้ผลดังตารางที่	6

ปริมาณความชื้นของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนที่มีปริมาณเส้นใยอาหารร้อยละ 
0  4  และ 12 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) กับข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหาร   ร้อยละ 8 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68  จะเห็นได้ว่าปริมาณ
ความชื้นของข้าวเกรียบหอยนางรมทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีค่าไม่เกินร้อยละ 4.0 ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.107/2554) เรื่องข้าวเกรียบ ท่ีกําหนดให้ข้าวเกรียบพร้อมบริโภคจะต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 4   
 ค่า aw ของข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 0  8  และ 12 มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P≤0.05) กับข้าวเกรียบ
หอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ร้อยละ 4 ซ่ึงมีค่า aw เท่ากับ 0.20  แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
ข้าวเกรียบท้ัง 4 สิ่งทดลอง มีค่า aw ท่ีค่อนข้างต่ําอยู่ในช่วง 0.20 ถึง 0.27 จึงจัดเป็นอาหารแห้ง ค่า aw เป็นปัจจัยท่ี
สําคัญในการควบคุมและป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงมีผลโดยตรงต่อการกําหนดอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากค่า aw เป็นปัจจัยท่ีชี้ระดับปริมาณน้ําตํ่าสุดในอาหารที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถนําไปใช้ในการ
เจริญเติบโต แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ท่ีค่า aw      ต่ํากว่า 0.9 และราส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโต
ท่ีค่า aw  ต่ํากว่า 0.7 (รุ่งนภา, 2545)  
 6. ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

    ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 
ในปริมาณร้อยละ 0 4 8 และ 12 โดยน้ําหนัก โดยทําการวิเคราะห์ในข้าวเกรียบดิบ ได้แก่ จํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด เชื้อ
รา เชื้อ Escherichia coli.  และเชื้อ Staphylococcus aureus. ได้ผลดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาคุณภาพด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

 
       จากตารางท่ี 6 พบว่าจํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมดของข้าวเกรียบหอยนางรมทั้ง 4 สิ่งทดลองอยู่ในช่วง 

1.00x102 ถึง 1.67×102 CFU/g ตรวจไม่พบเชื้อรา มีเชื้อ Escherichia coli น้อยกว่า 3.0 MPN/g และเชื้อ 
Staphylococcus aureus น้อยกว่า 10 CFU/g  จะเห็นได้ว่าจํานวนจุลินทรีย์ท้ังหมด เชื้อรา เชื้อ Escherichia coli
และเชื้อ Staphylococcus aureus ของข้าวเกรียบทุกสิ่งทดลองไม่เกินมาตรฐานตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.107/2554) เรื่องข้าวเกรียบ เนื่องจากข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร มีการใช้ความร้อนค่อนข้างสูง
ในกระบวนการผลิต และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแห้งจึงเกิดการเน่าเสียได้ยาก จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
สามารถเก็บรักษาได้นาน แต่ถ้าเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดการเสื่อมเสียจากเชื้อราได้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ข้าวเกรียบหอยนางรมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 8 เป็น
ปริมาณท่ีเหมาะสมที่สุดในการผลิต เนื่องจากผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น และความกรอบของข้าวเกรียบไม่
แตกต่างจากกับข้าวเกรียบหอยนางรมที่ไม่มีการเติมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน(สูตรควบคุม) ส่วนคะแนนความชอบด้าน
รสชาติ และการยอมรับโดยรวมมีคะแนนความชอบรองลงมาจากข้าวเกรียบหอยนางรมสูตรควบคุม โดยคะแนน
ความชอบด้านสี  กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม มีค่าเท่ากับ 6.66 6.25 6.60 7.21  และ 6.94  
ตามลําดับ การเสริมปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในปริมาณเพิ่มข้ึนมีผลทําให้ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใย

ปริมาณเส้นใยอาหาร
จากเปลือกทุเรียน 

(ร้อยละ) 

จุลินทรีย์ทั้งหมด 
(CFU/g) 

เชื้อรา 
(CFU/g) 

Escherichia coli 
(MPN/g) 

Staphylococcus 
aureus 
(CFU/g) 

0 (สูตรควบคุม) 1.67x102 ไม่พบ <3.0 <10 
4 1.00x102 ไม่พบ <3.0 <10 
8 1.00x102 ไม่พบ <3.0 <10 
12 1.00x102 ไม่พบ <3.0 <10 

ตารางที่	6	ผลการศึกษาคุณภาพด้านจุลินทรีย์ของข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียน

	 จากตารางที	่6	พบว่าจ�านวนจลุนิทรย์ีทัง้หมดของข้าวเกรียบ 

หอยนางรมทั้ง	 4	 สิ่งทดลองอยู่ในช่วง	 1.00x10
2
	 ถึง	 1.67×10

2	

CFU/g	 ตรวจไม่พบเชื้อรา	 มีเชื้อ	 Escherichia	 coli	 น้อยกว่า 

3.0	 MPN/g	 และเช้ือ	 Staphylococcus aureus น้อยกว่า 

10	 CFU/g	 จะเห็นได ้ว ่าจ�านวนจุลินทรีย ์ ท้ังหมด	 เชื้อรา 

เชื้อ	Escherichia coli และเชื้อ	Staphylococcus aureus	ของ 

ข้าวเกรียบทุกสิ่งทดลองไม่เกินมาตรฐานตามข้อก�าหนดของ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.107/2554)	 เรื่องข้าวเกรียบ	 

เนื่องจากข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร	 มีการใช้ความ 

ร้อนค่อนข้างสูงในกระบวนการผลิต	และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหารแห้งจงึเกิดการเน่าเสยีได้ยาก	จลุนิทรีย์ไม่สามารถเจรญิเติบโตได้	 

สามารถเก็บรักษาได้นาน	 แต่ถ้าเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม 

อาจท�าให้เกิดการเสื่อมเสียจากเชื้อราได้

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
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สรุปและอภิปรายผล
	 ข้าวเกรียบหอยนางรมท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลือก 
ทุเรียนทดแทนแป้งมันส�าปะหลังร ้อยละ	 8	 เป ็นปริมาณที่ 
เหมาะสมที่สุดในการผลิต	 เน่ืองจากผู้บริโภคให้คะแนนความชอบ 
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�าดบั	การเสรมิปริมาณเส้นใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนใน 
ปริมาณเพิ่มขึ้นมีผลท�าให้ข้าวเกรียบหอยนางรมเสริมเส้นใยอาหาร 
จากเปลือกทุเรียนมีอัตราการพองตัวและค่าความสว่าง	 (L*)	ลดลง	 
ค่าสแีดง	(a*)	เพิม่ขึน้	ข้าวเกรยีบหอยนางรมทีม่ปีรมิาณเส้นใยอาหาร 
จากเปลือกทุเรียนทดแทนแป้งมันส�าปะหลังร้อยละ	 8	 มีปริมาณ 
เส้นใยอาหารร้อยละ	 1.24	 ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ	 3.68	 
ค่า	aw	เท่ากับ	0.27	โดยตรวจพบจ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	เท่ากับ	 
1.00x10

2
	 CFU/g	 เชื้อ	 Escherichia	 col.	 น้อยกว่า	 3.0	MPN/g		 

เชื้อ	 Staphylococcus	 aureus	 น้อยกว่า	 10	 CFU/g	 และตรวจ 
ไม่พบเชื้อรา	 ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 
เรื่องข้าวเกรียบ	(มผช.107/2554)
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

The	Guideline	to	Develop	Media	Literacy	Activities	for	Primary	School	Students
  

ประพรรธน์	พละชีวะ,	อังคนา	กรัณยาธิกุล,	ดนุชา	สลีวงศ์,	เลอลักษณ์	โอทกานนท์

กลุ่มวิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการรู ้เท่าทันสื่อส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนสังข์อ�่าวิทยา	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	 

จ�านวน	7	คน	ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาตอนปลาย	2)	แบบสัมภาษณ์ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	เก็บข้อมูลในการวิจัยโดยให้ครูเป็นผู้ช่วยวิทยากร 

และผู้สังเกตการณ์ในการท�ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ	จากนั้นท�าการสัมภาษณ์ครูด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิด	

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 แนวทางการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการรู้เท่าทันส่ือในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย	ควรเป็นกิจกรรม 

กลุ่มช่วยผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	

	 2.	 กิจกรรมควรเน้นการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	 เพ่ือท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ 

อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ	:	การรู้เท่าทันสื่อ

Abstract
	 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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บทน�า 
	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการ 
โทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (2556)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 
การรู้เท่าทันสื่อ	คือ	ทักษะ	หรือความสามารถในการ	“ใช้สื่ออย่าง 
รู้ตัว”	และ	“ใช้สื่ออย่างตื่นตัว”	ดังนั้นทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็น 
ทักษะที่ส�าคัญในศตวรรษที่	 21	 ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน	 ซึ่ง	 อุษา	 บิ้กกิ้นส์	 (2559) 
กล่าวไว้ว่า	 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ	 การรู้เท่าทันส่ือจะต้องมีการน�า 
ไปปรับ	ใช้ใน	4	รูปแบบ	คือ	เข้าถึง	(access)	วิเคราะห์	(analyse) 
ประเมิน	(evaluate)	และ	สร้างสรรค์	(create)	และทั้ง	4	รูปแบบนี้ 
สามารถใช้ได้	กับสื่อทุกประเภท	นับตั้งแต่	สื่อสิ่งพิมพ์	การกระจาย 
เสียง	 จนถึงสื่ออินเทอร์เน็ต	 จากความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ 
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ	 เป็นทักษะการคิดขั้นสูง	 
(Higher	order	thinking	skill)	ที่ส�าคัญ	ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ตัง้แต่ขัน้การวเิคราะห์ขึน้ไป	จงึจะสามารถแยกแยะประเภทของสือ่	
ข้อมูลหรือความหมาย	ความคิดเห็นต่างๆ	ที่มาพร้อมกับสื่อ	ดังนั้น 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ	 จึงมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการรู้ 
เท่าทันสื่อทั้ง	 4	 ด้าน	 โดยออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงส่ือ 
ด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ	 ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ฝึกให ้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ	 ข้อมูล	 ข้อเท็จจริงที่แฝงมา 
กับสื่อ	 การประเมินคุณภาพของสื่อ	 และสามารถสร้างสรรค์สื่อ 
ออกมาได้	 นอกจากน้ีการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อยังต้อง 
ค�านึงถึงลักษณะของผู้เรียน	ทั้งลักษณะเชิงกายภาพ	เช่น	เพศ	อายุ	 
รวมถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน	 ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ	 
สังคม	 และวัฒนธรรมต่างๆ	 ท่ีจะใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการ 
ออกแบบกิจกรรม	 นอกจากน้ีการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่า 
ทันสื่อ	 ยังควรเน ้นกิจกรรมกลุ ่มที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้รยีนด้วยกันเอง	การใช้เทคนคิการสอนต่างๆ	 
เช่น	เทคนิคการระดมสมอง	การใช้ตัวช่วยทางการเรียนรู้ต่างๆ	เช่น	 
การใช้ผังความคิด	 เป็นต้น	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 จะพบว่า 
การจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อนั้น	 จะต้องด�าเนินการออกแบบ 
โดยค�านึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	 การวิเคราะห์ 
ข้อมูลเก่ียวกับตัวผู ้เรียน	 และเทคนิคแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	การจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ	ยังคง 
ต้องอาศยัข้อมลูจากครผููส้อนทีม่คีวามใกล้ชดิกับตวัผูเ้รยีน	ซึง่ในงาน 
วิจัยนี้	 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	และมภีมูหิลงัด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม 
ที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็น 
ที่ต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้สอนท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้เรียน	 เพื่อ 
น�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อต่อไป	
	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
เป็นทักษะการคิดข้ันสูงท่ีมีความส�าคัญกับผู้เรียนในศตวรรษที่	 21 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อจ�าเป็นต้องมีการออกแบบ 
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กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	ตลอดจน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อร่วมชั้นเรียน	ดังนั้นการออกแบบกิจกรรม 
เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ	 และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบ 
ให ้เหมาะสมกับบริบทของผู ้ เรียน	 เช ่น	 ภูมิหลังของผู ้ เรียน	 
ความรู ้เดิมที่มีอยู ่และสภาพแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
วัฒนธรรม	 โดยบทความนี้	 มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งน�าเสนอแนวทาง 
การพฒันากจิกรรมการรูเ้ท่าทนัส่ือส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา 
ตอนปลายจากการสังเคราะห์เอกสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต่างๆ	 และการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการรู ้ 
เท่าทันส่ือระดับประถมศึกษาตอนปลายจากความคิดเห็นของคร ู
ผู้สอนที่ได้ทดลองใช้กิจกรรมในบทบาทผู้ช่วยวิทยากรและร่วมเป็น 
ผู้สังเกตการณ์การท�ากิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ	 ภายหลังจากที่ครู 
ผู้สอนได้ร่วมกิจกรรมแล้ว	 จะใช้การสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการ 
สะท้อนความคิด	ท�าให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การรู้เท่าทันสื่อส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 
กจิกรรมการรูเ้ท่าทนัสือ่ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย	
	 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
	 1.	 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
	 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ตอนปลาย	 ที่จัดท�าขึ้นมีขั้นตอนในการจัดท�าโดยด�าเนินการศึกษา 
เอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ	 ได้แก่	 1)	 วัยมันส์ 
เท่าทันสื่อ	 คู ่มือจัดกิจกรรมเพื่อรู ้ เท ่าทันสื่อส�าหรับเยาวชน	 
(ฉัตรวรุณ	 เล้าแสงชัยวัฒน์,	 2559)	 2)	 ถอดรหัสลับความคิดเพื่อ 
การรู้เท่าทันส่ือ	 คู่มือการเรียนรู้เท่าทันส่ือ	 (พรทิพย์	 เย็นจะบก,	 
2559)	 3)	 รู้เท่าทันสื่อ	 ICT	 (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย,	 
2559)	4)	คิดอ่านปฏิบัติการเท่าทันสื่อ	คู่มือส�าหรับจัดกระบวนการ 
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ	 (โตมร	 อภิวันทนากร,	 
2559)	โดยศึกษากิจกรรมต่างๆ	ในคู่มือทั้ง	4	เล่ม	จากนั้นคัดเลือก 
กิจกรรมให้เหลือเพียง	4	กิจกรรม	โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
คดัเลอืกกจิกรรมทีจ่ะน�าไปทดลองใช้กับนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
ตอนปลาย	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน,	 
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมที่ประหยัดและจัดหาได้ง ่าย, 
ขั้นตอนด�าเนินกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน	 และเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ซึ่งผลการคัดเลือกกิจกรรมที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มีดังนี้
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	 จากตารางการสังเคราะห์พบว่า	 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ทั้ง	4	ข้อ	มีทั้งสิ้น	8	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมบ้านในฝัน	 (หนังสือ 
วัยมันส์เท่าทันสื่อ),	 กิจกรรมกลไกการรับรู้สื่อ	 (หนังสือวัยมันส์ 
เท่าทันสื่อ),	 กิจกรรมกระบวนการผลิตโฆษณา	 (หนังสือวัยมันส ์
เท่าทันสื่อ)	 กิจกรรมรู ้จักด้านบวก-ด้านลบของเกม	 (หนังสือ 
รู ้เท่าทันสื่อ	 ICT),	 กิจกรรมคุณติดเกมแล้วหรือยัง	 (หนังสือรู  ้
เท่าทันสื่อ	 ICT),	 กิจกรรมแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม 
(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ	 ICT),	 กิจกรรมรู้ทันภัยจากมือถือ	 (หนังสือ 
รู้เท่าทันสื่อ	ICT)	และกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 
(หนังสือรู ้เท่าทันส่ือ	 ICT)	 ดังน้ัน	 เพื่อความเหมาะสมในการ 
ท�ากิจกรรมในหนึ่งวัน	จึงได้คัดเลือกให้เหลือเพียง	4	กิจกรรม	และ 
ได้ท�าการปรับเปลี่ยนช่ือและขั้นตอนในการท�ากิจกรรมทั้งหมด 
ให้เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มผู้เรียน	ดังนี้
	 	 1.	กิจกรรมต้องการหรือจ�าเป็น	Need	or	Want
	 	 2.	กิจกรรมรู้เท่าทันเกม
	 	 3.	กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย
	 	 4.	กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา

การน�ากจิกรรมทัง้	4	กจิกรรมไปทดลองใช้กบันกัเรยีนระดบัประถม 
ศึกษาตอนปลายนั้น	 กิจกรรมที่	 1-3	 จะด�าเนินการโดยให้ครูเป็น 
ผู้ช่วยวิทยากร	และกิจกรรมที่	4	ครูจะเป็นผู้สังเกตการณ์	ภายหลัง 
จากเสร็จกิจกรรมทั้ง	 4	 จะเป็นการสัมภาษณ์ครูเพื่อสะท้อน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
	 2.	 ข้อค�าถามในการสะท้อนความคิดภายหลังการท�า 
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ	 เป็นข้อค�าถามที่สอบถามความคิดเห็น 
ภายหลังจากที่ครูได้ร่วมกิจกรรมในบทบาทผู้ช่วยวิทยากรและ 
ผู้สังเกตการณ์การท�ากิจกรรมการรู ้เท่าทันสื่อ	 โดยค�าถามแบ่ง 
ออกเป็น	 4	 ข้อ	 ได้แก่	 1)	 ลักษณะของกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 
มีลักษณะอย่างไร	 2)	 ส่ิงที่ควรค�านึงในการออกแบบกิจกรรมการรู้
เท่าทันส่ือ	 3)	 ความเหมาะสมต่อนักเรียนและเนื้อหาของกิจกรรม 
การรูเ้ท่าทนัสือ่	และ	4)	อปุสรรคและข้อเสนอแนะในการท�ากจิกรรม 
การรู้เท่าทันสื่อ

ตารางที่	1	การสังเคราะห์กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ท่ีจัดทําขึ้นมีขั้นตอนในการจัดทําโดยดําเนิน
การศึกษาเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ 1) วัยมันส์เท่าทันสื่อ คู่มือจัดกิจกรรมเพื่อรู้เท่าทันสื่อสําหรับ
เยาวชน (ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์, 2559) 2) ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อ      
(พรทิพย์ เย็นจะบก, 2559) 3) รู้เท่าทันสื่อ ICT (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, 2559) 4) คิดอ่านปฏิบัติการเท่าทัน
สื่อ คู่มือสําหรับจัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (โตมร อภิวันทนากร, 2559) โดยศึกษา
กิจกรรมต่างๆในคู่มือทั้ง 4 เล่ม จากนั้นคัดเลือกกิจกรรมให้เหลือเพียง 4 กิจกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรมที่จะนําไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมกับช่วงวัย
ของนักเรียน, วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมที่ประหยัดและจัดหาได้ง่าย, ข้ันตอนดําเนินกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน และเป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงผลการคัดเลือกกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีดังนี้ 
 

กิจกรรม 

ความ
เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของ
นักเรยีน

วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมที่
ประหยัดและ
จัดหาได้ง่าย

ขั้นตอนดําเนิน
กิจกรรมที่ไม่

ซับซ้อน

เป็นกิจกรรมที่
ให้นักเรียน

ทํางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม

1. บ้านในฝัน (หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

2. กลไกการรับรู้สื่อ (หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

3. กระบวนการผลิตโฆษณา
(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

4. กิจกรรมรู้จักด้านบวก-ด้านลบของเกม (หนังสือ
รู้เท่าทันสื่อICT)

5. กิจกรรมคุณติดเกมแล้วหรือยัง  (หนังสือรู้เท่า
ทันสื่อICT)

6. กิจกรรมแนวทางการเล่นเกมอย่าง
เหมาะสม (หนังสือรู้เท่าทันสือ่ICT)

7. กิจกรรมรู้ทนัภัยจากมือถือ
(หนังสือรู้เท่าทนัสื่อICT)

8. กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มอืถืออย่าง
ปลอดภัย (หนงัสือรู้เท่าทันสือ่ICT)
 

ตารางที่ 1 ตารางการสังเคราะห์กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 
 

จากตารางการสังเคราะห์พบว่า มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ท้ัง 4 ข้อ มีท้ังสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบ้านในฝัน 
(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ), กิจกรรมกลไกการรับรู้สื่อ (หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ), กิจกรรมกระบวนการผลิตโฆษณา 
(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ) กิจกรรมรู้จักด้านบวก-ด้านลบของเกม (หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT), กิจกรรมคุณติดเกมแล้วหรือ
ยัง (หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT), กิจกรรมแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม (หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT), กิจกรรมรู้ทันภัย
จากมือถือ (หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT) และกิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย (หนังสือรู้เท่าทันสื่อ ICT) ดังนั้น  

6.	กิจกรรมแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม	

(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ	ICT)

7.	กิจกรรมรู้ทันภัยจากมือถือ

(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ	ICT)

8.	กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย

(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ	ICT)

4.	กิจกรรมรู้จักด้านบวก-ด้านลบของเกม

(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ	ICT)

3.	กระบวนการผลิตโฆษณา

(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

2.	กลไกการรับรู้สื่อ	(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

1.	บ้านในฝัน	(หนังสือวัยมันส์เท่าทันสื่อ)

5.	กิจกรรมคุณติดเกมแล้วหรือยัง

(หนังสือรู้เท่าทันสื่อ	ICT)
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26			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 ตดิต่อประสานงานกบัผูอ้�านวยการและคณะครูในระดบั 

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังข์อ�่าวิทยา	 โดยมีการพูดคุยและ 

ก�าหนดหัวข้อร่วมกันว่าจะมีการท�ากิจกรรมในหัวข้อการรู้เท่าทัน 

สื่อ	ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	โดยให้คณะครูระดับ 

ประถมศึกษาตอนปลายร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร	 และสังเกตการณ ์

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ

	 2.	 ด�าเนินการศึกษาเอกสารต่างๆ	 เพื่อสร้างเครื่องมือใน 

การวจิยัซึง่ประกอบด้วย	1)	กจิกรรมการรูเ้ท่าทนัสือ่	ซึง่ประกอบด้วย	 

4	 กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมความจ�าเป็น	 VS	 ความต้องการ	 

(Need	or	Want),	กิจกรรมรู้เท่าทันเกม,	กิจกรรมการใช้โทรศัพท์ 

มือถืออย่างปลอดภัย	และกิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา	2)	ข้อค�าถาม 

ในการสะท้อนความคิดภายหลังการท�ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ

	 3.	 ก�าหนดการท�ากิจกรรม	 โดยชี้แจงขั้นตอนการท�า 

กิจกรรม	 บทบาท	 หน้าท่ีแก่ครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรม	 จากนั้นด�าเนิน 

กิจกรรมที่	1)	กิจกรรมความจ�าเป็น	VS	ความต้องการ	(Need	or	 

Want)	 2)	 กิจกรรมรู ้เท่าทันเกม	 3)	 กิจกรรมการใช้โทรศัพท์ 

มือถืออย่างปลอดภัย	 โดยให้ครูเป็นผู้ช่วยวิทยากร	 ส่วนกิจกรรมที่	 

4)	 กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา	 จะให้ครูเป็นผู้สังเกตการณ์	 ซึ่งม ี

รายละเอียดของกิจกรรมโดยสรุป	ดังต่อไปนี้

	 กิจกรรมที่	 1	 ต้องการหรือจ�าเป็น	 Need	 or	 Want	

(เวลา	50	นาที)

	 วัตถุประสงค์	

	 1.	 เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถแยกแยะสิ่งของที่นักเรียนม ี

ความจ�าเป็นออกจากสิ่งของที่นักเรียนมีความต้องการ	

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรม 

การบรโิภคเพ่ือตอบสนองความต้องการการบรโิภคตามความจ�าเป็น

	 ขั้นตอนกิจกรรม

	 1.	 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	7-10	คน	

	 2.	 ให้ผู้เรียนเขียนรายการสินค้าแฟชันที่อยากได้	10	อย่าง 

พร้อมระบุยี่ห้อ	และราคา	ภายในเวลา	3	นาที

	 3.	 แลกเปลีย่นรายการแฟชนักบัเพือ่นและคดัเลอืกให้เหลอื	

10	อย่าง	โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง	ภายในเวลา	15	นาที

	 4.	 วาดรูปคนลงในกระดาษปรู ๊ฟและวาดสินค้าแฟชัน 

ที่ได้เลือกไว้ทั้ง	 10	 อย่าง	 พร้อมระบุราคาและรวมราคาสินค้า 

ทุกชิ้นภายในเวลา	15	นาที

	 5.	 ให้แต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอผลงาน

	 6.	 ผู ้สอนน�าอภิปรายในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 ค่าใช้จ่าย 

ที่ต้องเสียไป	 ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์	 สิ่งใดคือส่ิงจ�าเป็น	

(Need)	สิ่งใดคือสิ่งที่อยากได้จากความต้องการ	(Want)	ฯลฯ

	 7.	 ให้ผูเ้รียนใช้ปากกาเคมวีงกลมสนิค้าแฟชัน	โดยแยกแยะ 

สิ่งที่จ�าเป็น	และสิ่งที่ไม่จ�าเป็น	

	 8.	 ผูส้อนกล่าวสรปุเพือ่ให้ผูเ้รยีนแยกแยะความต้องการกับ 

ความจ�าเป็นได้อย่างถูกต้อง

	 9.	 ผูส้อนแจกกระดาษการ์ดสีให้ผูเ้รยีนสรปุความรูท้ีไ่ด้จาก 

การท�ากิจกรรมนี้

	 กิจกรรมที่	2	รู้เท่าทันเกม	(เวลา	50	นาที)

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประโยชน์ของการเล่นเกม

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักโทษของการติดเกม

	 3.	 เพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ารวจตนเองว่าอยูใ่นภาวะตดิเกมหรอืยงั

	 4.	 เพือ่ให้ผู้เรยีนสามารถก�าหนดแนวทางในการเล่นเกมของ

ตนเองอย่างเหมาะสม

	 ขั้นตอนกิจกรรม

	 1.	 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	7-10	คน	

	 2.	 ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ระดมสมองเขยีนประโยชน์และโทษ 

ของการเล่นเกมลงในกระดาษปรู๊ฟโดยวาดเป็นแผนผังความคิด	 

(Mind	Mapping)	ภายในเวลา	10	นาทีจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

ออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	

	 3.	 ให้อาสาสมัคร	 3-4	 คน	 ออกมาเล่าถึงเกมท่ีตนเอง 

เคยเล่นว่าคือเกมอะไร	และมีวิธีการเล่นอย่างไร

	 4.	 ผู้สอนแจกใบความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของเกม	 

และกล่าวสรุปตามใบความรู้

	 5.	 ผู้สอนแจกแผ่นการ์ดพฤติกรรมการเล่นเกมให้ผู้เรียน 

แต่ละกลุ่ม

	 6.	 ให้ผู้เรียนแยกแยะพฤติกรรมในแผ่นการ์ดว่าพฤติกรรม

แบบใดเข้าข่ายการติดเกม	 และให้ผู้เรียนแต่ละคนส�ารวจตัวเองว่า

ตัวเองมีพฤติกรรมติดเกมบ้าง

	 7.	 ให้ผู ้เรียนที่มีพฤติกรรมการติดเกมออกมาถ่ายทอด

ประสบการณ์และร่วมกันหาทางออก

	 8.	 ผูส้อนแจกแผ่นการ์ดแนวทางการเล่นเกมอย่างเหมาะสม

	 9.	 ให้ผู้เรียนแต่ละคนส�ารวจตัวเองว่าตัวเองมีพฤติกรรม

แนวทางการเล่นเกมที่เหมาะสมหรือไม่

	 11.	ให้ผูเ้รยีนทีม่พีฤติกรรมแนวทางการเล่นเกมท่ีเหมาะสม 

ออกมาถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันหาทางออก	จากนัน้ผู้สอน 

แจกกระดาษการ์ดสีให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการท�ากิจกรรม 

ลงในกระดาษการ์ดสี

	 กิจกรรมที่	 3	 การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย		

(เวลา	50	นาที)

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ให้ผู้เรยีนตระหนกัถงึภัยทีแ่ฝงมากบัโทรศพัท์มอืถือ

	 2.	 เพือ่ให้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์มอืถอืทีเ่หมาะกบั 

กาลเทศะและปลอดภัย

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์, เลอลักษณ์ โอทกานนท์
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	 ขั้นตอนกิจกรรม

	 1.	 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	7-10	คน	

	 2.	 ผู้สอนแจกแผ่นการ์ดภัยจากการใช้โทรศัพท์มือถือให ้

ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

	 3.	 ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ร่วมพดูคยุกนัว่าเคยเจอสถานการณ์ใด 

ในแผ่นการ์ดบ้าง	และมีภัยใดซ่อนเร้น	และสรุปผลลงในกระดาษปรู๊ฟ	 

ภายในเวลา	10	นาที

	 4.	 ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ออกมาน�าเสนอข้อสรปุทีไ่ด้	จากนัน้ 

ผู้สอนกล่าวสรุปโดยชี้ให้เห็นถึงภัยต่างๆ	ที่ซ่อนเร้นมากับการโฆษณา 

ในโทรศัพท์มือถือ

	 5.	 ผู ้สอนแจกแผ่นการ์ดการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูก 

กาลเทศะให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

	 6.	 ให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ ่มแยกแยะแผ่นการ์ดว่าแผ่นใด 

เป็นการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	และแผ่นใดเป็นการใช้ 

โทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกกาลเทศะ

	 7.	 ให้ผูเ้รยีนสรปุผลเสยีทีเ่กดิข้ึนจากการใช้โทรศพัท์มอืถือ 

ที่ไม่ถูกกาลเทศะลงในกระดาษปรู๊ฟ

	 8.	 ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ออกมาน�าเสนอหน้าชัน้เรียน	จากนัน้ 

ผู้สอนกล่าวสรุปโดยแนะน�าวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือท่ีถูกกาลเทศะ 

และผลเสียที่เกิดขึ้นหากใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกกาลเทศะ

	 9.	 ผูส้อนแจกกระดาษการ์ดสีให้ผูเ้รยีนสรปุความรูท้ีไ่ด้จาก 

การท�ากิจกรรมลงในกระดาษการ์ดสี

	 กิจกรรมที่	4	เบื้องหลังโฆษณา	(เวลา	50	นาที)

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการผลิตโฆษณา

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้กลยุทธ์ในการโฆษณา

	 3.	 เพื่อให้นักเรียนน�ากลยุทธ์การโฆษณาไปใช้ในการ 

ออกแบบโฆษณาได้

	 ขั้นตอนกิจกรรม

	 1.	 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	13-15	คน

	 2.	 แจกปากกาเคมี	 สีเมจิกและกระดาษปรู๊ฟให้ผู้เรียน 

แต่ละกลุ่ม	 วาดรูปร่างกายมนุษย์ลงในกระดาษปรู๊ฟ	 แล้ววาดจุด 

บกพร่องต ่างๆ	 ของร ่างกาย	 เช ่น	 สีผิว	 รอยสิวบนใบหน้า	 

รอยแผลเป็น	ฯลฯ	ภายในเวลา	10	นาที

	 3.	 ให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อพิจารณาจุดบกพร่อง

ของร่างกายแล้วเลือกขึ้นมา	1	จุด	ภายในเวลา	10	นาที

	 4.	 ให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมองเพ่ือคิดหาสินค้าท่ีสามารถ

แก้ปัญหาจุดบกพร่องของร่างกายได้

	 5.	 แจกกระดาษปรูฟ๊อกีหนึง่แผ่น	โดยให้นกัเรยีนเขยีนข้อดี

และข้อเสียของสินค้านั้น

	 6.	 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบโปสเตอร์ลงในกระดาษ

เทา-ขาวเพือ่โฆษณาสนิค้าทีน่กัเรยีนคดิขึน้นัน้	ภายในเวลา	10	นาที

	 7.	 ให้ผูเ้รยีนคดิการแสดงโฆษณาสนิค้านัน้ให้เป็นการแสดง

ที่สนุก	กระชับ	ความยาวไม่เกิน	1	นาที

	 8.	 ให้แต่ละกลุ่มออกมาท�าการแสดง

	 9.	 ผู้สอนสรุปกิจกรรมโดยบรรยายสรุปให้นักเรียนเห็นขั้น

ตอนการผลิตโฆษณาทีผู้่เรยีนได้ท�าไป	และชีใ้ห้เหน็ว่าโฆษณาจะระบุ

แต่เพียงด้านดีของสินค้าโดยไม่กล่าวถึงข้อเสีย

	 10.	ผูส้อนแจกกระดาษการ์ดสใีห้ผูเ้รยีนสรปุความรูท้ีไ่ด้จาก

การท�ากิจกรรมลงในกระดาษการ์ดสี

	 4.	 ภายหลังจากที่ด�าเนินกิจกรรมทั้ง	4	กิจกรรมเสร็จแล้ว	

จะเป็นการสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ช่วยวิทยากร

และผู้สังเกตการณ์	โดยสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการสะท้อนคิด	โดยให้

ครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมานัง่ล้อมวงกนั	แล้วช่วยกันตอบค�าถามตามท่ี

ก�าหนด	โดยให้แต่ละคนแสดงความคิดเหน็ได้ไม่เกนิคนละ	3	นาทีต่อ	

1	 ค�าถาม	 การแสดงความคิดเห็นจะต้องพูดออกมาให้ครูท่านอ่ืนๆ

ร่วมกันฟังแต่จะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของแต่ละคน	

จากนั้นน�าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปสังเคราะห์เป็นแนวทางใน

การออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อต่อไป

ผลการวิจัย	
	 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาแนวทางใน 

การพฒันากจิกรรมการรูเ้ท่าทนัส่ือส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา 

ตอนปลาย	 จากการทดลองใช้กิจกรรมและการเป็นผู้สังเกตการณ ์

การท�ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ

	 เก็บข้อมูลโดยการให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ช่วยวิทยากร 

ในกิจกรรมที่	 1)	 กิจกรรมความจ�าเป็น	 VS	 ความต้องการ	 (Need 

or	Want)	2)	กจิกรรมรูเ้ท่าทนัเกม	3)	กจิกรรมการใช้โทรศพัท์มอืถอื 

อย่างปลอดภัย	ส่วนกิจกรรมที่	4)	กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา	จะให้ 

ครูเป็นผู้สังเกตการณ์	ภายหลังจากที่ด�าเนินกิจกรรมทั้ง	4	กิจกรรม 

เสร็จแล้ว	 จะเป็นการสัมภาษณ์ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ช่วย 

วิทยากรและผู้สังเกตการณ์	โดยสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการสะท้อนคิด 

ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์	มีทั้งสิ้น	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	ลักษณะ 

ของกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีลักษณะอย่างไร	 2)	 สิ่งที่ควรค�านึง

ในการออกแบบกิจกรรม	 3)	 ความเหมาะสมของกิจกรรม	 และ 

4)	อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ได้ผลการวิจัยดังนี้

	 ประเดน็ที	่1	ลกัษณะของกจิกรรมการรูเ้ท่าทนัสือ่มลีกัษณะ

อย่างไร

	 	 1.1	 กิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือที่ได้น�ามาใช้กับผู้เรียน 

ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่แบ่ง 

ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ	 มีสมาชิกกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มประมาณ	 

5	-	8	คน	โดยแบ่งให้ผู้เรียนมีทั้งเพศชายและหญิง	กลุ่มละเท่าๆ	กัน 

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์, เลอลักษณ์ โอทกานนท์
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โดยอาจมีการคละความรู้ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สมาชิกในกลุ่มท่ีมีผลการเรียนด	ี ปานกลาง	 และอ่อนอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน
	 	 1.2	 กจิกรรมทีน่�ามาใช้นัน้จะเป็นกจิกรรมสถานการณ์ 
จ�าลอง	 เพื่อให้ผู ้ เรียนได้สวมบทบาทเพื่อเรียนรู ้บทบาทของ 
ผู้สร้างสรรค์ส่ือและบทบาทของผู้บริโภคสื่อ	 และมีการกรณีศึกษา 
ในกิจกรรมเพื่อให้ผู ้เรียนได้ร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาหรือหา 
ทางออกโดยการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
ภายในกลุ่มย่อย
	 	 1.3	 การท�ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสามารถใช้เทคนิค 
การระดมสมองเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันเสนอความคิดโดย 
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์	และหาข้อสรุปร่วมกันภายในเวลาที่จ�ากัด
	 	 1.4	 การท�ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสามารถใช้แผนผัง 
ความคิด	(Mind	Mapping)	ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนระดมสมองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 ผู ้เรียนมองเห็นความเช่ือมโยงของข้อมูลต่างๆ 
รวมทัง้ได้ใช้ความสามารถทางศลิปะตกแต่งระบายสแีผนผงัความคิด 
ให้สวยงามเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนในวัยนี้ชื่นชอบ
	 	 1.5	 การท�ากิจกรรมการรู ้เท่าทันสื่อเป็นกิจกรรมท่ี 
ผู้เรียนจะได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีได้จากการท�ากิจกรรมกลุ่ม	 หรือ 
ผลงานที่ได้ภายหลังการท�ากิจกรรมในกลุ่มย่อยเพื่อน�าเสนอข้อมูล 
หรือผลงานนั้นแก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน	 และเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วม 
ชั้นเรียนได้สอบถาม	และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน
	 	 1.6	 ครูนอกจากจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมแล้ว	 ยังมี 
หน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรม	 โดยจัดเตรียม 
อุปกรณ์ให้แก่ผู้เรียน	 และคอยช้ีแนะแนวทางและให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
เก่ียวกับกรณีศึกษาต่างๆ	 แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม	 เพราะใน
ช่วงวัยของผู้เรียน	 อาจยังไม่เคยประสบพบเจอกับสถานการณ์หรือ 
เหตุการณ์ในกรณีศึกษาที่น�ามาเป็นตัวอย่าง	ดังนั้น	ครูผู้สอนจึงต้อง 
ช่วยอธิบายขยายความกรณีศึกษานั้นๆที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
	 ประเดน็ที	่2	สิง่ทีค่วรค�านงึในการออกแบบกจิกรรม	ผลจาก
การสัมภาษณ์	มีดังนี้
	 	 2.1	 การออกแบบกจิกรรมควรค�านงึถงึขัน้ตอนการท�า 
กิจกรรมที่ควรมีความยืดหยุ ่นไปตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น	 
เพราะผู้เรียนแต่ละที่มีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ผู้เรียน 
โรงเรียนสังข์อ�่าจะไม่รู ้จักค�าว่า	 “ยี่ห้อ”	 ท�าให้วาดรูปประกอบ 
ไม่ถูก	เป็นต้น
	 	 2.2	 การออกแบบกิจกรรมควรค�านึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที ่
สามารถเตรียมได้ง่าย	ราคาไม่แพง
	 ประเด็นที่	3	ความเหมาะสมของกิจกรรม
	 	 3.1	 การออกแบบกจิกรรมการรูเ้ท่าทนัสือ่ควรค�านงึถงึ 
เวลาในการท�ากิจกรรมในขั้นตอนย่อยๆโดยท�ากิจกรรมในขั้นตอน 
ย่อยๆ	 ไม่ควรก�าหนดเวลาตายตัว	 แต่ควรยืดหยุ่นขยายเวลาใน 
บางขั้นตอนให้มากขึ้น	 เช่น	 ขั้นตอนการวาดและตกแต่งแผนที ่
ความคิด	 เพราะบางครั้งผู ้เรียนชอบท�ากิจกรรมวาดภาพมาก 

จงึใช้เวลาในขัน้ตอนนีน้านกว่าในขัน้ตอนอืน่ๆ	จากนัน้ให้ครสูามารถ 
ก�าหนดเวลาในข้ันอ่ืนๆ	ด้วยตวัเองตามสถานการณ์และความเหมาะสม
	 	 3.2	 ไม่ควรท�ากิจกรรมรู้เท่าทันสื่อหลายๆ	 กิจกรรม 
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน	เพราะผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย	ควรใช้ 
กิจกรรมที่มีรูปแบบและขั้นตอนไม่ซับซ้อน	มีความเป็นรูปธรรมง่าย 
ต่อการท�าความเข้าใจ
	 	 3.3	 ครูควรเตรียมสถานที่ในการท�ากิจกรรมการรู  ้
เท่าทนัส่ือให้เหมาะสม	เช่น	บางกจิกรรมการวาดรปูเป็นกลุม่	จ�าเป็น 
ต้องท�ากิจกรรมบนพื้นห้องโล่งๆ	 การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มี 
โต๊ะเรียนตั้งอยู่อาจไม่เหมาะสมเพราะต้องคอยจัดโต๊ะเรียนใหม่ทุก 
ครั้งที่เสร็จจากกิจกรรม	
	 	 3.4	 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อทั้ง	 4	 กิจกรรมที่น�ามาใช้ 
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมาก	 
เพราะผู ้เรียนได้ท�ากิจกรรมกลุ ่มโดยการระดมสมอง	 พูดคุย 
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นร่วมกลุม่	และเพือ่นร่วมชัน้เรยีนคนอ่ืนๆ	 
ผู้เรียนจะได้วาดรูปตามจินตนาการ	 และผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะ 
การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การแสดงบทบาทสมมุติ	 
การวาดและตกแต่งแผนผังความคิด	เป็นต้น
	 	 3.5	 ในการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ	ควรจัดท�าแบบ 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 เพื่อวัดและประเมินทักษะการรู้ 
เท่าทันสื่อของผู้เรียน
	 ประเด็นที่	4	อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	 	 4.1	 การจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในกิจกรรมที่	 4	 
เบื้องหลังโฆษณา	 มีการน�านักเรียนทั้ง	 3	 ระดับมารวมกัน	 ท�าให้ 
นักเรียนมีจ�านวนมากเกินไปและควบคุมได้ยาก	 ดังนั้น	 การจัด 
กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ	จึงควรจัดภายในชั้นเรียนปรกติ	
	 	 4.2	 หากมีความจ�าเป็นต้องจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อที่มี 
ผูเ้รยีนจ�านวนมาก	จะต้องมผู้ีช่วยวทิยากรประจ�ากลุม่ย่อยๆ	ทุกกลุม่ 
เพื่อก�ากับดูและให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมตามขั้นตอนที่ก�าหนด

สรุปและอภิปรายผล	
	 วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 
การรู ้ เท ่าทันสื่อส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
เก็บข้อมูลโดยการให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผู้ช่วยวิทยากร	 และ 
การเป็นผูส้งัเกตการณ์	จากนัน้สมัภาษณ์ด้วยเทคนคิการสะท้อนคิด 
ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณ์	ผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้
	 แนวทางในการพัฒนากจิกรรมการรูเ้ท่าทนัส่ือส�าหรบัผูเ้รยีน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนี้	 ควรออกแบบกิจกรรมท่ีท�า 
ในกลุ่มย่อย	 โดยมีสมาชิกประมาณ	 5-8	 คน	 ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะ 
คละเพศ	ความรูค้วามสามารถ	และผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	กจิกรรม
ที่น�ามาใช้จะเน้นกิจกรรมสถานการณ์จ�าลอง	 และกรณีศึกษา	 เพื่อ 
ให ้ผู ้ เรียนได ้เข ้าใจบริบทของการเป ็นผู ้ผลิตและบริโภคสื่อ	 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนร่วมกลุ่ม	 และเพื่อนร่วม 
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ชั้นเรียนคนอื่นๆ	เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา	และสังเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหาร่วมกัน	 ในระหว่างการท�ากิจกรรมกลุ่มนั้น	 ผู้สอน 
จะเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 โดยการท�า 
กิจกรรมในกลุ่มย่อยสามารถใช้เทคนิคการระดมสมอง	และแผนผัง 
ความคิดเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันภายในกลุ ่ม	 ซ่ึงการวาดแผนที ่
ความคดิจะท�าให้ผูเ้รยีนชืน่ชอบเพราะได้ใช้ความสามารถทางศิลปะ 
ในการตกแต่งแผนผังความคิด	 การออกแบบกิจกรรมควรค�านึงถึง 
ความประหยัด	และวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมได้ไม่ยาก	ราคาไม่แพง	 
ขั้นตอนการท�ากิจกรรมที่ควรมีความยืดหยุ่น	 ไม่ต้องก�าหนดเวลา 
ตายตวั	การเลอืกสถานการณ์จ�าลองและกรณศีกึษาต้องปรบัเปล่ียน 
ไปตามบริบทของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 
สังคม	และวัฒนธรรม
	 จากผลการวิจัยที่ได้จะพบว่า	แนวทางการจัดกิจกรรมการรู้ 
เท่าทันสื่อนั้น	ควรจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยตามแนวทางการเรียนรู้ 
ร่วมกัน	 (collaborative	 learning)	ดังที่	ทิศนา	แขมมณี	 (2551)	 
ได้กล่าวไว้ว่า	 การจัดกิจกรรมตามแนวทางการเรียนรู ้ร ่วมกัน 
จะท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 มีการแบ่งหน้าที ่
กันท�างาน	 รับผิดชอบผลงานร่วมกัน	 ท�าให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ 
ช่วยกันปรึกษาหารือและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน	 นอกจากการ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว	 การใช้สถานการณ์จ�าลองและกรณี 
ศกึษาให้ผูเ้รียนร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาและสงัเคราะห์ความรูร่้วมกัน 
ภายในกลุ่มยังสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบการเรียนรู้แนวทาง 
คอนสตรั๊คติวิสม์เชิงสังคมซึ่ง	 ใจทิพย์	ณ	 สงขลา	 (2550)	 ได้กล่าว 
ไว้ว่า	การเรียนรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในตัวเองเท่านั้น	แต่เกิด 
จากการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลร่วมอยู่ในกิจกรรมทางสังคม 
ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือที่ให้ผู้เรียนได้ท�างาน 
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย	ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์	และกรณีศึกษา 
เพื่อหาค�าตอบร่วมกันจึงเป็นแนวทางการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นจาก 
การปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างมีความหมาย	
	 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่ใช้นี้จะประกอบด้วยสถานการณ ์
หรือกรณีศึกษาให้ผู ้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์	 สอดคล้องกับที	่ 
ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ	(2553)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	ทักษะการคิดวิเคราะห์	 
เป็นทกัษะทีส่ามารถพฒันาได้จากประสบการณ์อนัหลากหลายและ 
บรรยากาศเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รยีน	นอกจากนีก้ารเลอืกสถานการณ์ 
จ�าลองและกรณีศึกษาต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้เรียนที ่
มีความแตกต่างกันท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม 
นั้นสอดคล้องกับ	 ฆนัท	 ธาตุทอง	 (2554)	 ท่ีกล่าวไว้ว่าในการสอน 
วิเคราะห์	 ผู้สอนสามารถเริ่มต้นจากสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้เรียน	 ดังนั้น 
การยกสถานการณ์หรือกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์จึงต้อง 
ค�านงึถงึภมูหิลงั	สภาพเศรษฐกจิ	สงัคมของผูเ้รยีนด้วยซ่ึงสอดคล้อง 
กับ	นิธิดา	วิวัฒน์พาณิชย์	(2558)	ที่กล่าวไว้ว่า	การสอนแบบกรณี 
ศกึษาสามารถพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์ได้	ผู้เรยีน 
จะได้เรียนรู้และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก�าหนด	 เปิดโอกาสให ้

ผู้เรียนได้วิเคราะห์	 อภิปราย	 แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมกลุ่ม 
ท�าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 
และสอดคล้องกับ	บุปผา	เมฆสีทองค�า	และดนุลดา	จามจุรี	(2559)	 
ทีก่ล่าวไว้ว่า	การท�าให้ผู้เรียนมทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่นัน้กจิกรรมจะ 
ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดข้ันสูง	 คือการคิดเชิงวิเคราะห	์ 
การคิดวิจารณญาณ	การคิดเชิงวิพากย์	
	 ในการท�ากิจกรรมกลุ ่มย่อยนั้น	 ผู ้สอนอาจใช้เทคนิค 
การระดมสมองเข้ามาช่วยในการวเิคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา	 
เทคนคิการระดมสมองนี	้ประชาสรรณ์	แสนภกัด	ี(2553)	กล่าวไว้ว่า	 
เป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นหรือ 
ความคดิสร้างสรรค์ออกมาให้ได้มากทีส่ดุโดยไม่มกีารจ�ากัดความคดิ 
ท�าให้บรรยากาศในการท�ากิจกรรมกลุ่มมีความตื่นเต้นที่สมาชิกใน 
กลุ่มจะได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาแนวใหม่และสร้างสรรค์	และ 
เราสามารถใช้แผนผังความคิดร่วมกับเทคนิคการระดมสมองด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ	ขวัญฤดี	ผลอนันต์	และธัญญา	ผลอนันต์	 (2550) 
ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนผังความคิดไว้ว่า	 แผนผังความคิด 
เป็นภาพสะท้อนของการคิดเป็นรัศมีซึ่งเป็นเทคนิคเชิงกราฟิกท่ี 
ช่วยให้สมองสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ช่วยให้เรา 
เรยีนรูไ้ด้ดยีิง่ขึน้เพราะเป็นการจ�าลองการท�างานตามธรรมชาตขิอง 
ความคิด	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุติมา	นาควรรณ	(2544)	 
ได้ท�างานวิจัยเรื่องผลของการสอนเขียนโดยใช้เทคนิคระดมสมอง 
และผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน	 โดยใช้เทคนิคระดมสมอง 
ร่วมกับแผนผังความคิด	ผลการวิจัยพบว่า	การใช้เทคนิคการระดม 
สมองร ่วมกับแผนผังความคิดจะช ่วยกระตุ ้นความสนใจ	 
ความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น	

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
	 1.	 การวิจัยในครั้งน้ีใช้การเก็บข้อมูลการวิจัยจากการ
สัมภาษณ์ผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายเท่าน้ัน	 ดังน้ัน 
ในการวจิยัครัง้ต่อไปอาจเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผูเ้รยีนถงึความ 
เหมาะสมของกิจกรรมที่น�าไปทดลองใช้
	 2.	 นอกจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แล้ว	 ควรม ี
การเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบการรูเ้ท่าทันส่ือ	ว่าก่อนท�ากจิกรรม 
และหลังท�ากิจกรรมผู้เรียนมีความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น
หรือไม่
	 3.	 การท�ากิจกรรมกับผู้เรียนที่มีจ�านวนมาก	 ผู้สอนควรมี
ทักษะในการจัดการชั้นเรียนที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิกับ
การท�ากิจกรรม	และท�ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
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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

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน	และสร้างเกณฑ์ปกต	ิกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา 

ปีที่	5	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	860	คน	เลือกมาโดยการสุ่ม 

อย่างง่าย	การด�าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระการเรียนรู้	 ภาษาไทย	 

ตามโครงสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านการจับคู่		ด้านการจ�าแนก	ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด		 

ด้านการสรุปความทั่วไปและด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ	

	 2.	 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน	 ซึ่งประกอบด้วย	 (1)	 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาโดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ	 (2)	 ค่าความยากง่าย 

ของแบบทดสอบ		(3)	ค่าอ�านาจจ�าแนกโดยใช้สูตร	The	Point-Biserial	Correlation	Coefficient	(4)	ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร	KR-20 

(5)	 ค่าความตรงตามสภาพโดยการค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ	(6)	ความตรง 

เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

	 3.	 การสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น	 ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน	ด้วยวิธีการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน	 ท่ีสร้างข้ึน	 มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้	 นั่นคือ	 มีความตรงเชิงเนื้อหา	 โดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ	 

มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามตัวชี้วัด	 เท่ากับ	 .6	 -	 1.00	 มีค่าความยากอยู ่ระหว่าง	 .20	 -	 .79	 มีค่าอ�านาจ 

จ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .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�าลังสองของส่วนที่เหลือ	 (RMR)	 มีค่าเท่ากับ	 0.010	 เป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน 

จึงพิจารณาได้ว่า	 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์		และเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นในรูปตาราง	ต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของ 

มาร์ซาโน	พบว่า	มีคะแนนดิบตั้งแต่	13	ถึง	71	คะแนน	เปอร์เซ็นไทล์	.37	ถึง	99.	87

ค�าส�าคัญ	:	แบบทดสอบ,	ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์,	แนวคิดของมาร์ซาโน
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Abstract
	 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

Keywords	:	 Test,	Analytical	Thinking	Ability,	Marzano’s	Taxonomy
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บทน�า
	 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส�าคัญของการเรียนรู้และ 
การด�าเนินชีวิต	 บุคคลท่ีมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ	 เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ	 ทั้งทางด้าน 
สติปัญญาและการด�าเนินชีวิต	 การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของ 
การคิดทั้งมวล	เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้รวมทั้งสามารถ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้นได้	 (ประพันธ์ศิริ	 	 สุเสารัจ,	 2551)		 
การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก	 
และเป็นส่วนที่ท�าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่นๆ	 ผู้มีความ 
สามารถในการคิดสูง	 สามารถแก้ปัญหาต่างๆ	 ให้ลุล่วงไปได้	 และ 
มีการพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญงอกงามยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 ผู ้มีความ 
สามารถในการคิด	จึงมักได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�าในองค์กรหรือ 
กลุม่ต่างๆ		การคดิมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	เนือ่งจากการคิดเป็นปัจจยั 
ภายในที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าและการแสดงออกของบุคคล	 
(ทิศนา	 แขมมณี,	 2554)	 การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
จึงนับว่ามีความส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะ 
ในยุคข่าวสารเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมี 
การแข่งขันสูงอย่างเช่นปัจจุบัน	 บุคคลท่ีมีกระบวนการคิดดีมักจะ 
เป็นผู้ที่ได้เปรียบในการด�ารงชีวิตซ่ึงมีโอกาสประสบความส�าเร็จ 
ค่อนข้างสูงด้วยมักเป็นผู้ท่ีมีสติปัญญาเฉียบแหลม	 มีความคิด 
ก้าวหน้าและสร้างสรรค์	มีความสามารถในแก้ไขปัญหาได้ดี	ตรงจุด	 
มีความรอบคอบ	 สามารถเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมมีเหต ุ
มีผล	และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ	
	 การศึกษาของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษา 
ให้ความส�าคัญของการพัฒนาทักษะการคิดโดยเริ่มมีการส่งเสริม 
ทักษะการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม		 
ดังที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 
2542	 และ	 ฉบับท่ี	 2	 (แก้ไขปรับปรุง)	 พ.ศ.	 2545	 หมวด	 4	 
มาตรา	 24	 ข้อ	 2	 และข้อ	 3	 รวมถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551) 
ได้ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนข้อ	 2	 ไว้ว่า	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์	รวมถึงก�าหนดให้ผลการประเมนิ 
การคิดวิเคราะห์เป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินเลื่อนชั้นและจบ 
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษาอีกด้วย	 ซึ่งการประเมินความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์น้ีจะช่วยท�าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
เกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
ว่าอยู่ในระดับใดและต้องได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างไรโดยวิธีใด	 
และควรเลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวทางการประเมิน
อย่างไรจึงจะเหมาะสม
	 นอกจากนี้ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศกึษา	(องค์การมหาชน)	ยงัได้ก�าหนดกรอบการประเมนิคณุภาพ 
ภายนอกด้านผู้เรียนมาตรฐานท่ี	 4	 ตัวบ่งช้ีท่ี	 4.1	 ไว้ว่า	 ผู้เรียนม ี
ความสามารถด้านการคิด	 การคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และคิดเป็นระบบ	 น�าไปสู ่
การสร้างองค์ความรูห้รอืสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจและแก้ปัญหา 
ของตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม	(ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา,	 2555)	 และจากผลการประเมิน 
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของส�านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	รอบสอง	 
(พ.ศ.2549-2553)	พบว่า	ผลการประเมนิมาตรฐานที	่4	ด้านการคิด	 
ตัวบ่งช้ีที่	 4.1	 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด	 การคิดวิเคราะห์	 
คิดสังเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และคิดเป็น 
ระบบ	น�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาของตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสมในภาพรวมนัน้ 
ยังไม่ได้มาตรฐาน	 ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่านักเรียนไทยมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู ่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ	 
(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	 2554)	 โดยมีโรงเรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์การประเมนิเพยีงร้อยละ	11.1	ซึง่ต�า่สดุในบรรดามาตรฐาน 
การศึกษาทั้งหมด	 และร้อยละของสถานศึกษาของรัฐบาลท่ีผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานมีเพียง	10.3	และสถานศึกษาเอกชนมีเพียงร้อยละ	 
27.3	 ซ่ึงถือว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับต�่ามาก	 (ประพันธ์ศิร ิ
สุเสารัจ,	2551)	
	 สภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น	ถึงแม้ว่าหน่วยงานด้าน 
การศึกษาจะให้ความส�าคัญและก�าหนดแนวทางการพัฒนาความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แต่ในทางปฏบิตัจิริงพบว่ายงัมจีดุอ่อน	ดงัผลการสมัภาษณ์บคุลากร 
ทางการศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดสระแก้ว	 พบว่า	 สถานศึกษาส่วนใหญ่ตัดสินความสามารถ 
ทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยการพิจารณาจากคะแนนที่ได้ 
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้มาใช้เป็นคะแนนในการประเมินความสามารถทาง 
การคิดวิเคราะห์ของผู ้เรียนเนื่องจากการขาดเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการคิดวิเคราะห์โดยตรงและโรงเรียนไม่มีรูปแบบ 
การประเมินที่ชัดเจนตายตัว	 รวมทั้งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้ใน 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนน�าไปใช้ 
ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางการประเมินการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และ 
เขียนของส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า	 
สถานศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัด 
การประเมินความสามารถในการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียนได้โดย 
ใช้กระบวนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบทีม่ปีระสิทธภิาพ	ซึง่ต้อง 
ม่ันใจในความเที่ยงตรง	 (Validity)	 ความยุติธรรม	 (Fair)	 และ 
ความเชื่อถือได้	 (Reliability)	 ของแบบทดสอบนั้นๆ	 ท่ีจะน�ามา 
ประเมินความสามารถในการอ ่าน	 คิดวิ เคราะห ์และเขียน 
(ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา,	2554)		การวดัและประเมนิ 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนของสถานศึกษาใน 
ประเทศไทย	 จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ 
ค่อนข้างสูง		

จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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34			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาแบบทดสอบ	 
เพื่อใช้ในการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ใน 
การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิดด้านการคิดวิเคราะห์ของ 
มาร์ซาโนมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดความ 
สามารถทางการคิดวิเคราะห์กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ซึ่งแบบทดสอบที่สร้างขึ้นน้ี 
จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน	บุคลากรทางการศึกษา	ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ที่สนใจในการน�าไปศึกษา	และสามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการวัดและประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู ้เรียนสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย	 รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
แบบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อื่นๆ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
ต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด 
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระการเรียนรู ้ 
ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน	
	 2.	 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโน	ดังนี้

	 	 2.1	 ตรวจสอบความยาก	(Difficulty)
	 					2.2	 ตรวจสอบอ�านาจจ�าแนก	(Discrimination)
	 					2.3	 ตรวจสอบความตรง	(Validity)
	 	 	 2.3.1	ความตรงตามเนื้อหา	(Content	validity)
	 	 	 2.3.2	ความตรงตามสภาพ	(Concurrent	Validity)
	 	 	 2.3.3	ความตรงเชงิโครงสร้าง	(Construct	Validity)
	 	 2.4	 ตรวจสอบความเที่ยง	(Reliability)
	 3.	 เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ	 (Norms)	 ของแบบทดสอบวัด 
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	5	สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ตามแนวคิดของมาร์ซาโน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่	 5	ปีการศึกษา	2556	ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1	 และเขต	 2	 จ�านวนทั้งสิ้น		 
272	โรงเรียน	มีจ�านวนนักเรียนทั้งหมด	5,708	คน
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 
ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระแก้ว	เขต	1	และเขต	2	จ�านวน	860	คน	โดยใช้เทคนิคการสุ่ม 
อย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	
	 วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนตามแผนภาพที่	1	ดังนี้

 
 

 
 
 สถิติและการวิเคราะห์ 

 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนมัธยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความคลาดเคล่ือนของค่าเฉลี่ย (SEM) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) คะแนนสูงสุด (Maximum) และคะแนนต่ําสุด (Minimum) โดยใช้โปรแกรม SPSS 

 2. วิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ   
 3. วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกโดยใชสู้ตร The Point-Biserial Correlation Coefficient   
 4. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร KR-20   
 5. วิเคราะห์ค่าความตรงตามสภาพโดยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 6.ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรม LISREL 
 7.สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบด้วยวิธีการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์  

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน  
5 ด้าน คือ ด้านการจับคู่ (Matching) การจําแนก (Classification)  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis)  การ
สรุปความทั่วไป (Generalizing)  และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specifying)  สร้างโดยอิงขอบเขตการประเมินและ
ตัวชี้วัดการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple-Choice) มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้  
1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือปรากฏผล ดังนี้ 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

1.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

2.	เขียนนิยายเชิงปฏิบัติการของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน

4.	ศึกษาและก�าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน

5.	สร้างแบบทดสอบตามแนวคิดของมาร์ซาโน

6.	ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	(QC)

7.	ทดลองใช้ครั้งที่	1

8.	ทดลองใช้ครั้งที่	2

9.	ทดลองใช้ครั้งที่	3

วิเคราะห์ค่าความยาก ตรวจสอบความเป็นปรนัย

วิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนก

วิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนก

วิเคราะห์ความตรงตามสภาพ

วิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน

วิเคราะห์ค่าความยาก

สร้างเกณฑ์ปกติ

(Norms)

วิเคราะห์ค่าความเที่ยง

วิเคราะห์ค่าความเที่ยง

3.	ศึกษาขอบเขตการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ	พ.ศ.2551

แผนภาพที่	1	ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย

จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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 สถิติและการวิเคราะห์

	 1.	 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน	 ได้แก่	 ค่ามัชฌิมเลขคณิต	 

(Mean)	ส่วนมัธยฐาน	(Median)	ฐานนิยม	(Mode)	ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	 (SD)	 ค ่าความคลาดเคล่ือนของค่าเฉลี่ย	 (SEM)	 

ค่าความเบ้	 (Skewness)	 ค่าความโด่ง	 (Kurtosis)	 คะแนนสูงสุด	 

(Maximum)	 และคะแนนต�่าสุด	 (Minimum)	 โดยใช้โปรแกรม	 

SPSS

	 2.	 วิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ		

	 3.	 วเิคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกโดยใช้สตูร	The	Point-Biserial	

Correlation	Coefficient		

	 4.	 วิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร	KR-20		

	 5.	 วิเคราะห์ค่าความตรงตามสภาพโดยการค�านวณค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

	 6.	 ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรม	LISREL

	 7.	 สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบด้วยวิธีการแปลง

คะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบทดสอบวัดความ 

สามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	 5	 ด้าน	 

คือ	 ด้านการจับคู ่	 (Matching)	 การจ�าแนก	 (Classification)	 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด	 (Error	 Analysis)	 การสรุปความทั่วไป	 

(Generalizing)	 และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ	 (Specifying)		 

สร้างโดยอิงขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดการคิดวิเคราะห์ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 เป็นแบบ 

ทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก	 (Multiple-Choice)	 มีตัวเลือก 

4	ตัวเลือก	ตอบถูกได้	1	คะแนน	ตอบผิดได้	0	คะแนน

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือปรากฏผล	ดังนี้

	 1.	 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา	 (Index	Of	 Item	Objective	 

Congruence	 :	 IOC)	 โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ	 

ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ	มีค่าระหว่าง	.5	-	1.00	

	 2.	 ค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง	 .20	 -	 .79	 ค่าความ 

ยากของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ	 .31	 ค่าอ�านาจจ�าแนกมีค่า 

อยู่ระหว่าง	.08	-	.72		และค่าความเที่ยงทั้งฉบับ	เท่ากับ	.81

	 3.	 ความตรงตามสภาพ	 (Concurent	 Validity)	 มีค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	เท่ากับ	.63	

	 4.	 ความตรงเชิงโครงสร้าง	 (Construct	 Validity)	 โดย 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั	เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้อง 

กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบทดสอบวัด 

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	 

พบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 น่ันคือแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นม ี

ความตรงเชิงโครงสร้าง

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ค่าความยากของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง 

การคิดวิเคราะห์	 พบว่า	 ข้อสอบมีค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง	 

.20	-	.79		

				 2.	 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination)	 ของแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 มีค่าอยู่ระหว่าง	 

.08	-	.72		

	 3.	 ค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 ของแบบทดสอบวัด 

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ทั้งฉบับ	มีค่าเท่ากับ	.81	

	 4.	 ค่าความตรงตามสภาพ	 (Concurent	 Validity)	 มีค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	เท่ากับ		.83	

	 5.	 ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง	 (Construct	 Validity) 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 โดยการ 

วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีส่อง	ด้วยโปรแกรม	LISREL	 

พบว่า	 น�้าหนักองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านมีค่าเป็นบวก	 

โดยคา่อยู่ระหว่าง	.867-1.00		ด้านการสรปุความทั่วไปมค่ีาน�้าหนัก 

องค์ประกอบมากที่สุด	 เท่ากับ	1.00	รองลงมาได้แก่	ด้านการสรุป 

เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ	 ด้านการจ�าแนก	 ด้านการวิเคราะห์ข้อ 

ผิดพลาด	และด้านการจับคู่	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 .974, 

.950,	 .942	 และ	 .867	 ตามล�าดับ	 ดัชนีความกลมกลืนระหว่าง 

โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ ์

(x2
/df)	 มีค่าเท่ากับ	 1.149	 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ 

ค่า	 พารามิเตอร์	 (RMSEA)	 เท่ากับ	 .019	 ดัชนีวัดระดับความ 

กลมกลืน	 (GFI)	มีค่าเท่ากับ	 .840	ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

ที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 มีค่าเท่ากับ	 .828	 ดัชนีวัดระดับความ 

สอดคล้องเปรียบเทียบ	 (CFI)	 มีค่าเท่ากับ	 .979	 และดัชนีรากของ 

ค่าเฉล่ียก�าลังสองของส่วนที่เหลือ	 (RMR)	 มีเท่ากับ	 .010	 เป็นไป 

ตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน	 สรุปได้ว่า	 โมเดลม ี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ดังแผนภาพที่	2

จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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	 2.	 การสร้างเกณฑ์ปกติ	 (Norms)	 ของแบบทดสอบวัด 

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ในรูปคะแนนเปอร์เซ็นไทล์	 

(Percentile	 Rank)	 ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับท้องถิ่น	 (Local	 Norm)	

เฉพาะกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน	 400	 คน	 โดยน�าคะแนนที่ได้จาก 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 มาหาค่า 

เปอร์เซ็นไทล์	 (Percentile	 Rank)	 แล้วน�ามาแปลผลเทียบกับ 

เกณฑ์	4	ระดบั	พบว่า	นกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนดบิในช่วง	50-71	คะแนน	 

มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง	 นักเรียน 

ที่ได้คะแนนดิบในช่วง	 30-49	 คะแนน	 มีระดับความสามารถทาง 

การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง	 นักเรียนที่ได้คะแนนดิบ 

ในช่วง	 25-29	คะแนน	มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 

อยู ่ในระดับค่อนข้างต�่า	 และนักเรียนท่ีได้คะแนนดิบในช่วง 

0–24	 คะแนน	 มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อยู่ใน 

ระดับต�่า

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการคิดวิเคราะห์ฉบับนี้	 มีขั้นตอนสร้างที่ถูกต้องตามล�าดับ 

ขัน้ตอนของการสร้างเครือ่งมอื	ซึง่ศึกษาตามแนวคดิการคิดวเิคราะห์ 

ของมาร์ซาโน	 (Marzano’s	 Taxonomy)	 ซึ่งได้พัฒนาแนวคิด 

ด้านการคิดวิเคราะห์ที่มีความเป ็นรูปธรรม	 ครบถ ้วนตาม 

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์	 ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะทาง 

การคิดวิเคราะห์	 5	 ประการ	 ได้แก่	 การจับคู ่	 (Matching)	 

การจ�าแนก	 (Classification)	 การวิเคราะห์ความผิดพลาด	 

(Error	 Analysis)	 การสรุปความท่ัวไป	 (Generalizing)	 การสรุป 

เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ	(Specifying)	

	  

Chi-Square	=	2660.857	df	=	2314	p-value	=	.000	Chi-Square	/df	=	1.149		RMSEA	=	0.019									

แผนภาพที่	2	โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบทดสอบ

วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน

จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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	 2.	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความ 

สามารถทางการคิดวิเคราะห์	 ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบค่าความ 

ตรงเชิงเนื้อหา	 โดยผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ	 (Index	 

Of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	พบว่า	ข้อสอบมีค่าดัชนี 

ความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	 (>.60)	 ซ่ึงมีค่าอยู ่ระหว่าง		 

.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�าถาม	ท�าให้ได้ข้อสอบ 

จ�านวนทั้งสิ้น	 100	 ข้อ	 จากนั้นผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขข้อ 

ค�าถามตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญและน�าแบบทดสอบไปทดลอง 

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	และท�าการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ	 

ดังนี้

	 	 1)	ค่าความยากของแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของมาร์ซาโนพบว่า	 ข้อสอบมีค่า 

ความยากอยู่ระหว่าง	 .20	 -	 .79	 ค่าความยากของแบบทดสอบ 

ทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 .31	 ซึ่งแสดงว่าค่าความยากของข้อสอบในแบบ 

ทดสอบฉบับนี้มีความยากที่พอเหมาะ	 คือ	 มีค่าตั้งแต่	 .20	 -	 .80 

ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีผู่เ้ชีย่วชาญด้านการวดัและประเมินผลก�าหนด

	 	 2)	ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (Discrimination)	 ของแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปีที่	 5	 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดของ 

มาร์ซาโน	 พบว่า	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .20	 -	 .72	 ซึ่ง 

แสดงว่าข้อสอบฉบับนี้สามารถจ�าแนกผู้เรียนที่มีความสามารถ 

ทางการคิดวิเคราะห์สูงออกจากผู้ที่มีความสามารถทางการคิด 

วิเคราะห์ต�่าได้	ดังที่	ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ	(2543:	185)	 

ได้กล่าวว่า	 โดยทั่วไปแล้ว	 ข้อสอบท่ีมีค่าอ�านาจจ�าแนกใช้ได้	 จะมี 

ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ	 .20	 และถ้าข้อสอบน้ันมีค่าอ�านาจจ�าแนก 

เข้าใกล้	 +1	 ก็แสดงว่าข้อสอบน้ันสามารถจ�าแนกคนเก่งและ 

คนอ่อนได้ถูกต้องสูงมาก	 ค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบควรมีค่าอยู่ 

ระหว่าง	-1.00	ถึง	1.00		ค่าอ�านาจจ�าแนกยิ่งเข้าใกล้	1	มากเท่าไร 

แสดงว่าข้อสอบข้อนัน้มคีวามสามารถในการจ�าแนกนกัเรยีนกลุม่เก่ง 

และกลุ่มอ่อนออกจากกันได้มากขึ้นเท่านั้น

	 	 3)	ผลการวเิคราะห์ค่าความตรงตามสภาพ	(Concurent	 

Validity)	 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 

(Pearson	Product	Moment	Correlation)	ระหว่างผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนกับคะแนนท่ีได้จากแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ้น	 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 เท่ากับ	 .83	 แสดงว่าคะแนนท่ีได้จาก 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กับคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ ่มตัวอย่าง 

มคีวามสมัพนัธ์กนั	ซึง่สอดคล้องกบั	ชศูร	ีวงศ์รตันะ	(2553)	ได้กล่าว 

ไว้ว่า	 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้	 .50	 (ประมาณ	 .30	 

ถึง	 .70)	 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันอยู ่ในระดับสูง	 ซึ่งแสดงว่า 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

นั้นสามารถวัดได้ตรงตามสภาพ

	 			4)	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	 

Validity)	 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 เพื่อตรวจสอบ 

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด 

ของมาร์ซาโน	 จ�าแนกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 โมเดลการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง 

การคิดวิเคราะห์มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านมีค่า 

เป็นบวก	 โดยค่าอยู่ระหว่าง	 .870-1.00	 ด้านการสรุปความทั่วไป 

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 เท่ากับ	 1.00	 รองลงมาได้แก่	 

ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ	 ด้านการจ�าแนก	 ด้านการ 

วิเคราะห์ข้อผิดพลาด	และด้านการจับคู่	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 

เท่ากับ	.974,	.950,	.942	และ	.867	ตามล�าดับ	ดัชนีความกลมกลืน 

ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์	พิจารณาจากค่าค่าไค-สแควร์	 

(x2
)	 เท่ากับ	 2660.857	 ไค-สแควร์สัมพัทธ์	 (x2

/df)	 มีค่าเท่ากับ	 

1.149	 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า	 พารามิเตอร	์ 

(RMSEA)	 เท่ากับ	 .019	 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (GFI)	 มีค่า 

เท่ากับ	.840	ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	 

มีค่าเท่ากับ	 .828	ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ	(CFI)	 

มค่ีาเท่ากบั	.979	และดชันรีากของค่าเฉล่ียก�าลังสองของส่วนท่ีเหลอื	 

(RMR)	 มีค่าเท่ากับ	 .010	 เป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้อง 

กลมกลืน	สรุปได้ว่า	โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 

ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์	วิรัชชัย	 (2538)	ได้กล่าวไว้ว่า	ค่า	RMR	 

ยิง่เข้าใกล้	0	แสดงว่าโมเดลสมมตฐิานทีส่ร้างขึน้สอดคล้องกบัข้อมลู 

เชิงประจักษ์	 ซึ่งแสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้อง 

กลมกลนื	จงึพจิารณาได้ว่า	แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคดิ 

วเิคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	โมเดลมคีวามสอดคล้องกลมกลนื 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	นั่นคือแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ 

คิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีความตรงเชิงโครงสร้าง

	 	 5)	ค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 ของแบบทดสอบวัด 

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ค�านวณโดยใช้สูตรของคูเดอร์- 

ริชาร์ดสัน	(Kuder-Richardson	20	หรือ	KR-20)	พบว่า	ค่าความ 

เที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ	 มีค่า	 .81	 ซ่ึงสอดคล้องกับศิริชัย	 

กาญจนวาสี	 (2552:	 98)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 โดยทั่วไปแบบสอบที่ใช ้

ส�าหรับการทดสอบ	 ควรมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงสูงที่สุดเท่าที่ 

จะเป็นไปได้ในสภาพของการทดสอบน้ันๆ	 ซ่ึงค่าสัมประสิทธิ์ 

ความเที่ยงของแบบสอบมีค่าอยู่ระหว่าง	0	ถึง	1	ยิ่งมีค่าเข้าใกล้	1	 

มากเพียงใดยิ่งมีความเที่ยงของแบบสอบสูงมากเท่านั้น	 แสดงว่า 

จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคดิวเิคราะห์ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มี

ความเทีย่งสงู	เนือ่งจากแบบทดสอบได้ผ่านขัน้ตอนของกระบวนการ

สร้างแบบทดสอบอย่างครบถ้วน	 มีความเป็นปรนัยของข้อค�าถาม	

และมค่ีาความยากท่ีพอเหมาะกับความสามารถของนักเรยีนในระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีระยะเวลาในการท�าข้อสอบที่เหมาะสม	

	 6)	เกณฑ์ปกตขิองแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคดิ

วิเคราะห์	 เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด

วิเคราะห์ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการคิดวิเคราะห์ในรูปคะแนนเปอร์เซ็นไทล์	 (Percentile	 

Rank)	 	ซึ่งเกณฑ์ปกตินี้เป็นเกณฑ์ท้องถิ่น	 (Local	Norm)	 เฉพาะ 

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน	โดยน�าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ 

วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 มาหาค่าเปอร์เซ็นไทล์	 

(Percentile	 Rank)	 แล้วน�ามาแปลผลเทียบกับเกณฑ์	 4	 ระดับ 

พบว่า	 นักเรียนที่ได้คะแนนดิบในช่วง	 50-71	 คะแนน	 มีระดับ 

ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง	 นักเรียนที่ได ้

คะแนนดิบในช่วง	 30-49	 คะแนน	 มีระดับความสามารถทางการ 

คิดวิเคราะห์	 อยู่ในระดับปานกลาง	 นักเรียนท่ีได้คะแนนดิบในช่วง	 

25-29	 คะแนน	 มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห  ์

อยู ่ในระดับค่อนข้างต�่า	 และนักเรียนท่ีได้คะแนนดิบในช่วง	 

0–24	 คะแนน	 มีระดับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์	 อยู่ใน 

ระดับต�่า	 กลุ ่มตัวอย่างที่น�ามาสร้างเกณฑ์ปกติเป็นนักเรียนใน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสระแก้วเขต	 1	 และเขต	 2	 จ�านวน	 400	 คน	 มีการ 

กระจายอยู่ในรูปโค้งปกติ	 คือ	 มีความเป็นตัวแทนท่ีดีเน่ืองจาก 

กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนท่ีมากพอ	 และการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ี 

ความเหมาะสมได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ล้วน 

สายยศ	และ	อังคณา	สายยศ	(2539)		ได้กล่าวไว้ว่า	การสุ่มเลือก 

กลุ ่มตัวอย่างท่ีความเหมาะสมโดยการพิจารณาประชากรเป็น 

ตัวส�าคัญ	 ถ้าประชากรมีลักษณะเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันไม่ม ี

คุณสมบัติอะไรแตกต่างกันมากนัก	 ควรใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย	 

(Simple	 random	 sampling)	 ดีที่สุด	 จึงพิจารณาได้ว่าผล 

การสร้างเกณฑ์ปกติน้ีสามารถใช้จัดกลุ่มหรือจ�าแนกกลุ่มผู้เรียน

ที่มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างด	ี 

ซึ่งผลที่ได้นี้สามารถน�ามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 

ส่งเสริมและแก้ไขในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนได้ใน 

โอกาสต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามแนวคิดของมาร์ซาโนฉบับนี้	 มีความตรงและความเที่ยงสูง	 

สามารถน�าไปใช้ในการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ 

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 ได้เป็นอย่างดี	 เพื่อเป็น 

ประโยชน์ส�าหรับครูผู้สอนในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน

ต่อไป	 	

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	ควรพฒันาแบบวัดความสามารถทางการคดิวเิคราะห์

ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ	 ให้ครบทุก

สาระการเรยีนรู	้ในขอบเขตความรูท้ีก่ว้างขึน้	ได้แก่	ด้านข้อมลู	ด้าน

กระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติ

	 	 2.	ควรพฒันาแบบวัดความสามารถทางการคดิวเิคราะห์

ตามแนวคิดของมาร์ซาโน	โดยก�าหนดจ�านวนข้อสอบทีเ่หมาะสม	คอื

มีจ�านวนข้อที่ไม่มากเกินไป	 หรือ	 จัดท�าเป็นข้อสอบฉบับสั้นหลาย

ฉบับ

จิรัชญา  แสงยนต์, สุรีพร อนุศาสนนันท์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
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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
	 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดย	 บูรณาการการสอนแบบเน้น 

ภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 

ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ		ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	26	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	แผนการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ	2)	แบบทดสอบก่อนเรียน	และหลังเรียน	โดยเนื้อหาข้อสอบเป็น 

แบบทดสอบปรนัย	และอัตนัย	3)	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน	2)	ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในระดับมากที่สุด	

ค�าส�าคัญ	:	การสอนแบบเน้นภาระงาน,	การเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract
	 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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บทน�า
	 ในสงัคมปัจจุบนัถอืเป็นสงัคมฐานความรู้	(knowledge-based	 
society)	โดยข้อมูลข่าวสารองค์ความรูต่้างๆ	มคีวามเคลือ่นไหว	และ 
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และวัฒนธรรม 
ส่งผ่านถึงกันได้อย่างง่ายดาย	 บุคคลในสังคมต้องติดต่อ	 พบปะ 
เพื่อด�าเนินการกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น	 ภาษาต่างประเทศจึง 
เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่ใช้ในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ	 สร้างองค ์
ความรู้	ถ่ายทอดวิทยาการต่อกัน	และสร้างสัมพันธภาพอันดีระว่าง 
ชนชาติไทยกับชนชาติอื่นมากมาย	 ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็น 
เครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคน	 ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญที่สุด 
ของการพัฒนาประเทศและสังคมโลก
	 ทั้งนี้สถาบันต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชนได้มีการจัด 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรในอาชีพต่างๆ	 ให้มีความรู้ด้านภาษา 
ต่างประเทศ	 มีความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน	 (ASEAN)	 มากยิ่งข้ึน	 
เพือ่รองรบัการขยายตวัของประชาคมอาเซยีนทีถื่อก�าเนดิอย่างเป็น 
ทางการเม่ือเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2546	และจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ 
ในปี	 2558	 ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญคือการเป็นตลาด	 และเป็น 
ฐานการผลิตร่วมกันโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	 การลงทุน	 
แรงงานฝีมืออย่างเสรี	 และเงินลงทุนท่ีเสรีมากขั้น	 มีความสามารถ 
ในการแข่งขันสูง	 มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศอาเซียน	 และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้า 
กับประชาคมโลก	 หากจะมองบทบาทท่ีส�าคัญด้านการศึกษาใน 
เสาหลักด้านการเมือง	 และความม่ันคง	 ประชาคมอาเซียนจะ 
สนับสนุนการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานในภูมิภาคอาเซียน	 โดยผ่าน 
กลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 ด�าเนินการควบคู ่ไปกับ 
ความพยายามในการปรับปรุงมาตรฐานด้านการศึกษา	และวิชาชีพ 
บนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาค	 และสนับสนุนให้สามารถ 
แข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาค	และระดับโลก	จึงจ�าเป็นต้องใช้ภาษา 
อังกฤษเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนดังกล่าว	
	 จากผลการวิจัยโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน 
การผลิต	และพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน	 พบว่าทักษะภาษาอังกฤษของคน 
ไทยอยู่อันดับที่	43	เป็นรองประเทศสิงคโปร์	(อันดับที่	6)	ประเทศ 
ฟิลิปปินส์	(อนัดบัที	่16)	ประเทศมาเลเซยี	(อนัดบัที	่23)	และประเทศ 
อินโดนีเซีย	 (อันดับที่	 42)	นั่นหมายความว่า	 ในประชาคมอาเซียน	 
คนไทยมศีกัยภาพด้านการใช้ภาษาองักฤษอยูใ่นอนัดบัที	่5	รองจาก 
ประเทศสิงคโปร์	ประเทศฟิลิปปินส์	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศ 
อินโดนีเซีย	ตามล�าดับ	(ยงยุทธ	แฉล้มวงศ์.	2533)	จากความส�าคัญ 
ดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการพัฒนาภาษาองักฤษในด้านการ 
ท�างาน	ทางด้านวชิาชพีให้กบันกัศกึษา	ซึง่ในอนาคตจะเป็นแรงงาน 
ก�าลังส�าคัญของชาติ	
	 การศึกษาคร้ังน้ีได้จัดท�าในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่ออาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 ท้ังน้ีผู้วิจัยได้น�าแนวการสอนแบบ 
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เน้นภาระงาน	 (Task-Based	Approach)	ตามแนวคิดของ	Willis	 
(1996)	 แห่งมหาวิทยาลัย	 Aston	 Birmingham	ประเทศสหราช 
อาณาจักรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้	 ครูจะเป็นเพียง 
ผู้ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม	 และ 
จดัเตรยีมภาระงาน	(Tasks)	ส�าหรบัใช้ในกจิกรรมการเรยีนการสอน	 
โดยมขีัน้ตอนของการปฏบิตักิจิกรรมการเรียนการสอนอยู	่3	ขัน้ตอน 
ด้วยกัน	คือ	1)	ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน	(Pre-Task)	2)	ขั้นด�าเนิน 
งานตามวงจรของการปฏิบัติงาน	(Task	Cycle)	และ	3)	ขั้นศึกษา 
โครงสร้างไวยากรณ์และค�าศัพท์ในแต่ละภาระงาน	 (Language	 
Focus)	 น�ามาบูรณาการกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 (Corporative	 
Learning)	 ซ่ึงถือเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม	 ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง	 โดยใช้ทักษะ 
กระบวนการแสวงหาความรู ้	 ทักษะการบันทึกความรู ้	 ทักษะ 
การคิด	 ทักษะการจัดการกับความรู้	 ทักษะการแสดงออกทักษะ 
การสร้างความรู้ใหม่	
	 จากความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	 คณะผู้วิจัยจึงมีความ 
ต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
อาชพี	โดยบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรียนรูแ้บบ 
ร่วมมือแก่นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา 
พัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 โดยคณะผู้วิจัยต่างมี 
ความคาดหวังว่า	รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ทีพ่ฒันาขึน้น้ีจะช่วยเสรมิสร้างคุณภาพของการเรยีนการสอนภาษา 
อังกฤษเพื่ออาชีพที่ดีให้กับนักศึกษา	 เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน 
การใช้ภาษาอังกฤษและควบคู่ไปกับคุณลักษณะที่ส�าคัญอ่ืนให้ 
เกิดขึ้น	 และยังถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา 
ในการก้าวเข้าสู่โลกของการงานอาชีพที่จะต้องออกไปแข่งขันกับ 
กลุ่มคนจ�านวนมากในสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไป												

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบรูปแบบการสอนภาษา 
อังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ 
งานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม
	 2.	 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี 
สาขาวิชาพฒันาชุมชน	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมทีม่ต่ีอรปูแบบ 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบ 
เน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

ค�าถามวิจัย
	 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้ 

การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

มีค�าถามการวิจัย	ดังนี้

	 	 1.	รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยใช้ 

การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

สามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

เพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิม	หรือไม่

	 	 2.	รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การ 

บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ท�าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพใน 

ระดับใด

สมมติฐานของการวิจัย
	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้

	 	 1.	รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยใช้ 

การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

ท�าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นแตกต่าง 

กันอย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 2.	ผู ้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษา 

อังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน 

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงขึ้น	

ขอบเขตของการวิจัย
	 คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

	 	 1.	ประชากร	 คือ	 นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	ในปีการศึกษา	2558	

	 	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี	 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 

ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา  

2558	 จ�านวน	 26	 คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

sampling)

	 	 3.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 	 3.1	 ตวัแปรต้น	ได้แก่	รปูแบบการสอนภาษาองักฤษ

เพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ

	 	 	 3.2	 ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 	 	 	 3.2.1	ผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	

	 	 	 	 	 3.2.2	ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพือ่อาชพีโดยใช้การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระ 

งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

	 	 4.	ระยะเวลาในการทดลอง		

	 	 คณะผูว้จิยัได้ก�าหนดระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบ 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบ 

เน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม	ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	เป็นระยะเวลา	

6	คาบเรียน

	 	 5.	เนื้อหา

	 	 การพฒันารปูแบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่อาชพีโดย 

ใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ	 ในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ก�าหนดเน้ือหาตามที่ระบุไว้ใน 

ค�าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	 ในหลักสูตรการจัดการ 

เรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	 

Development)	 ซึ่งใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	Methods 

Research)	 รูปแบบส�ารวจ	 (Exploratory	 Design)	 โดยมี 

วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 

อาชพีโดยใช้การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรยีนรู ้

แบบร่วมมือ		
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คําถามวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีคําถามการวิจัย ดังนี้ 

 1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือไม่ 

 2. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในระดับใด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน

แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปี

การศึกษา 2558  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 26 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน

แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   3.2.1 ผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา

ตัวแปรต้น

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	โดย 

ใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติภาระงาน

	 2.	 ขั้นปฏิบัติภาระงาน

	 	 2.1	 ขั้นการร่วมมือปฏิบัติภาระงาน

	 	 2.2	 ขัน้รว่มมอืเตรยีมน�าเสนอผลงาน

	 	 2.3	 ขั้นน�าเสนอผลงานกลุ่ม

	 3.	 ขัน้รว่มมอืวเิคราะห์ภาษาทีใ่ช้ในการ

ปฏิบัติภาระงาน

	 	 3.1	 ขั้นร่วมมือวิเคราะห์ภาษา

	 	 3.2	 ขั้นร่วมมือฝึกภาษา

1.	ผลการเรียน

ภาษาอังเพื่ออาชีพ

2.	ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ

สอนภาษาอังกฤษ	เพื่่ออาชีพ	โดย

ใช้การบูรณาการการสอนแบบ

เน้นภาระงานกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ

ตัวแปรตาม
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คําถามวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีคําถามการวิจัย ดังนี้ 

 1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือไม่ 

 2. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในระดับใด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน

แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปี

การศึกษา 2558  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 26 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน

แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   3.2.1 ผลการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัศกึษาสาขาวชิาพฒันา 

ชุมชนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	 (English	 for	 

Career)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 ในภาคเรียนที่ 	 2 

ปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	 26	 คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 

(Purposive	Sampling)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	26	คน	โดยใช้วธิเีลอืกแบบเจาะจง	 

(Purposive	Sampling)	สาขาวิชาพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนเรียน 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558

	 2.	 ให้กลุ่มตัวอย่างท�าแบบทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-Test)	 

จ�านวน	40	ข้อ	เป็นเวลา	1	ชั่วโมง

	 3.	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพือ่อาชพีโดยใช้การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระ 

งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 26	 คน	 

เป็นเวลา	 6	 ชั่วโมงเรียน	 และให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกผลการเรียนรู ้

หลังจากเรียนทุกครั้ง	 	

	 4.	 วัดผลและประเมินคุณภาพของกิจกรรมการจัดการ 

เรียนรู ้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	 โดยใช  ้

การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

โดยให้นกัศกึษาท�าข้อสอบหลงัการใช้รปูแบบฯ	(Post-Test)	จ�านวน	 

40	ข้อ	เป็นเวลา	1	ชั่วโมง

	 5.	 ส�ารวจความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่าง	 โดยให้ท�า

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนภาษา

อังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนภาระงาน

และการเรียนรู้แบบร่วมมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา	

(Content	 Validity)	 ของผู้เชี่ยวชาญ	 3	 ท่านที่มีต่อรูปแบบการ 

จัดการเรียนรู ้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพโดยการบูรณาการ 

การสอนแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 โดยหาค่า	 

IOC

	 2.	 แบบทดสอบก่อนและหลัง	 เนื้อหาข้อสอบเป็นแบบ 

ทดสอบปรนัยและอัตนัย	 จ�านวน	 31	 ข้อ	 โดย	 1)	 วัดความรู้ด้าน 

ค�าศัพท์	 โดยใช้ข้อสอบแบบจับคู่จ�านวน	 10	 ข้อ	 2)	 วัดความรู้ 

ด้านการใช้ภาษา	 โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ	 จ�านวน	 10	 ข้อ 

3)	 วัดการอ่านจับใจความ	 โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ	 จ�านวน	

10	ข้อ	และ	4)	วัดการเขียน	โดยใช้ข้อสอบแบบการเขียนจดหมาย	 

จ�านวน	1	ข้อ	คะแนนเต็มทั้งหมด	40	คะแนน	โดยมีเกณฑ์การให้ 

คะแนนแบบจับคู่	 และแบบเลือกตอบ	 คือ	 ข้อที่ค�าตอบถูกต้องได ้

1	คะแนน	ข้อที่ค�าตอบผิดได้	 0	 คะแนน	ส่วนการเขียนให้คะแนน 

ตามเกณฑ์	 (Rubric)	 ที่ก�าหนดไว้	 แบบทดสอบผ่านการตรวจสอบ 

โดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบทดสอบจ�านวน	 3	 ท่านตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 ภาษาที่ใช้	 และ 

น�ามาหาค่าประเมินระดับความคิดเห็นที่ยอมรับได้ระหว่าง 

วัตถุประสงค์กับเนื้อหาแบบทดสอบรายข้อ	 โดยพิจารณาระดับ 

ความเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญที่ระดับ	3.5	ขึ้นไป

	 3.	 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้	 แบบมาตราส่วนของลิเคอร์ท	 (Likert)	 ที่ผู้วิจัย 

สร้างข้ึน	 ซึ่งเป ็นแบบสอบถามประเมินค่า	 5	 ระดับ	 ได้แก	่ 

ด้านรปูแบบกจิกรรมเน้นภาระงานและการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	5	ข้อ	 

ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ	5	ข้อ	 

และด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเน้นภาระงานและ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ	4	ข้อ	รวม	14	ข้อ

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา
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44   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ตอนโดยรายงานตามล�าดับดังนี้

 	 ตอนที่	1	ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ	โดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดังตาราง	1

	 	 จากตารางที่	1	พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

	 	 ตอนที่	 2	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการ	 บูรณาการการสอนแบบเน้น 

ภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

    5 

 

 1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่านที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดย
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยหาค่า IOC 
 2. แบบทดสอบก่อน และหลัง เนื้อหาข้อสอบเป็นแบบทดสอบปรนัย และอัตนัย จํานวน 31ข้อ โดย 1) วัด
ความรู้ด้านคําศัพท์ โดยใช้ข้อสอบแบบจับคู่จํานวน 10 ข้อ 2) วัดความรู้ด้านการใช้ภาษา โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
จํานวน 10 ข้อ 3) วัดการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ และ 4) วัดการเขียน โดยใช้
ข้อสอบแบบการเขียนจดหมาย จํานวน 1 ข้อ คะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบจับคู่ และ
แบบเลือกตอบ คือ ข้อที่คําตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ข้อที่คําตอบผิดได้ 0 คะแนน ส่วนการเขียนให้คะแนนตามเกณฑ์ 
(Rubric) ท่ีกําหนดไว้ แบบทดสอบผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบทดสอบจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนํามาหาค่าประเมินระดับความคิดเห็นที่ยอมรับได้ระหว่าง
วัตถุประสงค์กับเนื้อหาแบบทดสอบรายข้อ โดยพิจารณาระดับความเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญที่ระดับ 3.5 ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนของลิเคอร์ท (Likert) 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 5 ข้อ ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ข้อ และด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ข้อ รวม 14 ข้อ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนโดยรายงานตามลําดับดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือดังตาราง 1 

การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ย S.D. t p 
ก่อนใช้รูปแบบฯ 26 11.65 2.54 

-28.153* 

 
0.000 

 
 

หลังใช้รูปแบบฯ 

26 28.42 3.13 
*p<.05 

ตาราง1 การเปรียบเทียบ ก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบการบูรณาการฯ 
จากตารางที่ 1  พบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการ 

บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

ลําดับที่ ข้อความ X-bar S.D. แปลผล 

ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่ออาชีพ 
4.15 0.67 มากที่สุด 

2 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับ
ครู 

3.85 0.61 มาก 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับ 4.50 0.51 มาก 
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 1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) ของผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่านที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดย
การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยหาค่า IOC 
 2. แบบทดสอบก่อน และหลัง เนื้อหาข้อสอบเป็นแบบทดสอบปรนัย และอัตนัย จํานวน 31ข้อ โดย 1) วัด
ความรู้ด้านคําศัพท์ โดยใช้ข้อสอบแบบจับคู่จํานวน 10 ข้อ 2) วัดความรู้ด้านการใช้ภาษา โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
จํานวน 10 ข้อ 3) วัดการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ และ 4) วัดการเขียน โดยใช้
ข้อสอบแบบการเขียนจดหมาย จํานวน 1 ข้อ คะแนนเต็มท้ังหมด 40 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบจับคู่ และ
แบบเลือกตอบ คือ ข้อที่คําตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ข้อที่คําตอบผิดได้ 0 คะแนน ส่วนการเขียนให้คะแนนตามเกณฑ์ 
(Rubric) ท่ีกําหนดไว้ แบบทดสอบผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบทดสอบจํานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนํามาหาค่าประเมินระดับความคิดเห็นที่ยอมรับได้ระหว่าง
วัตถุประสงค์กับเนื้อหาแบบทดสอบรายข้อ โดยพิจารณาระดับความเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญที่ระดับ 3.5 ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนของลิเคอร์ท (Likert) 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงเป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 5 ข้อ ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ข้อ และด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ข้อ รวม 14 ข้อ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนโดยรายงานตามลําดับดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือดังตาราง 1 

การทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ย S.D. t p 
ก่อนใช้รูปแบบฯ 26 11.65 2.54 

-28.153* 

 
0.000 

 
 

หลังใช้รูปแบบฯ 

26 28.42 3.13 
*p<.05 

ตาราง1 การเปรียบเทียบ ก่อนและหลังใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบการบูรณาการฯ 
จากตารางที่ 1  พบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยการ 

บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

ลําดับที่ ข้อความ X-bar S.D. แปลผล 

ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่ออาชีพ 
4.15 0.67 มากที่สุด 

2 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับ
ครู 

3.85 0.61 มาก 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับ 4.50 0.51 มาก 
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เพื่อน 

4 ส่งเสริมให้นักศึกษาประสบการณ์ในการใช้ภาษา 4.43 0.53 มาก 

5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อ่ืน 4.65 0.49 มากที่สุด 

ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6 การนําเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่องเหมาะสม 4.12 0.65 มาก 

7 การอธิบายเนื้อความมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.54 0.51 มากที่สุด 

8 ความยากง่ายของเนื้อหาเรียงลําดับอย่างเหมาะสม 4.12 0.59 มาก 

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา

ล�าดับที่ ข้อความ X แปลผลS.D.

4.15

3.85

4.50

4.43

4.12

4.54

4.12

4.65

0.67

0.61

0.51

0.53

0.65

0.51

0.59

0.49

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

26 28.42 3.13

.67

.61

.51

.53

.65

.59

.51

.49

หลังใช้รูปแบบฯ
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   45

	 	 จากตารางที่	 2	พบว่า	 ความพึงพอใจในที่มีต่อรูปแบบ 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบ

เน้นภาระงานกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 

อาชพีโดยใช้การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกบัการเรยีนรู ้

แบบร่วมมือ	สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การ 

บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

มปีระสทิธิภาพอยูใ่นระดบัด	ีเนือ่งจากรปูแบบการสอนภาษาองักฤษ 

เพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้	 มีความสัมพันธ์	 ส่งเสริม	 

สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้จริงได้	 และ 

ยังสอดคล้องกับความคิดของจอยซ์	และเวลล์	(Joyce	and	Weil.,	 

2000:	 9)	 ที่กล่าวว่า	 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ 

ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

    7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการ
สอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระ
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน
แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ มีความสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใช้จริงได้ และยังสอดคล้องกับความคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil. 2000: 9) ท่ีกล่าวว่า 
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แบบแผนของ
การสอนหรือกิจกรรมการสอนต้องมีความสัมพันธ์และส่งเสริมซ่ึงกันและกัน องค์ประกอบหลักแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติภาระงาน กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ  

2. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

กล่าวคือ ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงานของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการ
สอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความสอดคล้องกับลักษณะเด่นของการสอนแบบเน้น  ภาระงานและ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ในขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติภาระงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ภาระงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม รวมท้ังกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อภาระงานที่ได้รับโดยการให้ตัวอย่างหรือ

ลําดับที่ ข้อความ X-bar S.D. แปลผล 

9 จํานวนเนื้อหากิจกรรมมีการบูรณาการภาระงานกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่างเหมาะสม 

3.77 0.96 มาก 

10 กิจกรรมในภาระงานมีความยากง่ายเหมาะสม 3.54 0.77 มาก 

ด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
11 

ความพอใจที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน 
4.58 0.50 มากที่สุด 

12 
ความพอใจที่ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

4.54 0.51 มากที่สุด 

13 ความพอใจที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระ 4.35 0.49 มากที่สุด 

14 ความพอใจที่กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ 4.31 0.47 มากที่สุด 

ด้านรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

4.29 0.32 มากที่สุด 

ด้านเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

4.02 0.38 มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเน้นภาระ
งานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4.44 0.14 มากที่สุด 

รวม 4.24 0.34 มากที่สุด 

แบบแผนของการสอนหรือกิจกรรมการสอนต้องมีความสัมพันธ์ 

และสง่เสรมิซึง่กันและกัน	องค์ประกอบหลกัแต่ละด้านไมว่า่จะเปน็ 

หลักการ	วัตถุประสงค์	เนื้อหาสาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติ 

ภาระงาน	 กระบวนการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผล 

รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ	 ต้องผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็น 

ระบบ	

	 2.	 รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การ 

บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

เพื่ออาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 กล่าวคือ	 ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงานของรูปแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้น 

ภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความสอดคล้องกับลักษณะ 

เด่นของการสอนแบบเน้น	 ภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 ในขัน้เตรยีมการก่อนปฏิบตัภิาระงาน	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติภาระงานร่วมกันของ 

สมาชิกในกลุ่ม	 รวมทั้งกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อภาระงาน 

วลีรัตน์ เล้าอรุณ, อินทิรา กุลวิเชียร, อินทร์ธีรา ปัชชา

ล�าดับที่ ข้อความ X แปลผลS.D.
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ที่ได้รับโดยการให้ตัวอย่างหรือทดลองปฏิบัติภาระงานที่มีลักษณะ 

คล้ายๆ	 กับภาระงานจริง	 โดยชี้น�าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติภาระงาน 

อย่างมีขั้นตอน	และมีเป้าหมายที่ชัดเจน	ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ 

ภาระงานที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบเน้นภาระงานท่ีนกัทฤษฎด้ีานการเรยีนการสอนแบบเน้นภาระ 

งานได้ก�าหนด	ได้แก่	แนวคิดของพราบูห์	(Prabhu.,	1984)	แนวคิด 

ของวิลลิช	 (Willis.,	1996)	แนวคิดของสคีแฮน	(Skehan.,	2003)	 

แนวคิดของเอลลิส	(Ellis.,	2003)	และแนวคิดของนูแนน	(Nunan., 

2004)	 เป็นต้น	 และข้ันตอนน้ียังมีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้	มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติภาระงาน	มีความรับผิดชอบ	 

และสนุกสนานในการเรียน

	 ในขั้นปฏิบัติภาระงาน	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู้เรียนได ้

ปฏบัิตกิจิกรรมการเรยีนภาษาองักฤษเพือ่อาชีพ	โดยเน้นการร่วมมอื 

กันของสมาชิกในกลุ่มเพื่อปฏิบัติภาระงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	 

โดยมกีารก�าหนดบทบาทของสมาชกิในกลุม่อย่างชดัเจน	โดยผูเ้รยีน 

ปฏบัิตภิาระงานในลกัษณะกลุม่ย่อย	ประมาณ	4-5	คน	มกีารร่วมมือ 

ช่วยเหลือกัน	 เพื่อให้ภาระงานส�าเร็จ	 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น 

สื่อกลางในการปฏิบัติภาระงาน	 รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 

อาชพี	โดยใช้การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน	กบัการเรยีนรู้ 

แบบร่วมมือ	 ไม่เน้นท่ีรูปแบบภาษา	 แต่จะเน้นท่ีความหมาย	 และ 

มีลักษณะเป็นภาษาท่ีใช้จริงในชีวิตประจ�าวันของเจ้าของภาษา 

มีการก�าหนดเป้าหมายเรียงจากง่ายไปหายาก	 บรรยากาศของ 

การปฏิบตัภิาระงานเป็นไปอย่างผ่อนคลาย	ไม่เครยีด	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)	 ระหว่างผู ้เรียน	 ท้ังในรูปแบบ 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน	 และกับครูผู้สอน	 เพื่อแลก 

เปลี่ยนข้อมูล	 ความคิดเห็น	 ซ่ึงกันและกัน	 เพื่อสื่อสารความหมาย 

ให้เข้าใจตรงกัน	(negotiate	meaning)	พราบูห์	(Prabhu.,	1984)	 

แนวคิดของวิลลิส	 (Willis.	 1996)	 แนวคิดของสคีแฮน	 (Skehan., 

2003)	 แนวคิดของเอลลิส	 (Ellis.,	 2003)	 และแนวคิดของนูแนน	 

(Nunan.,	 2004)	นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนของการร่วมมือกันเตรียม 

น�าเสนอผลงาน	และขั้นการน�าเสนอผลงานกลุ่มอีกด้วย		

							 ในขั้นร่วมมือวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติภาระงาน 

ซึ่งประกอบด้วยขั้นร่วมมือวิเคราะห์ภาษา	และขั้นร่วมมือฝึกทักษะ 

ภาษา	 เป็นขั้นตอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจใน 

การเรียน	 และการฝึกวิเคราะห์รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการปฏิบัต ิ

ภาระงาน	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบภาษาที่ยัง 

เป็นปัญหาของผูเ้รยีน	และผูเ้รยีนยงัมข้ีอผดิพลาดในการใช้	ท่ีผูส้อน 

จดบันทึกไว้ในช่วงการปฏิบัติภาระงาน	 ผู้เรียน	 และครูผู้สอนจะ 

ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นภาษาที่ยังไม่เข้าใจ	 หรือยังสงสัย	 

ผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะได้ฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้	 ส่วนผู้ท่ีมีความรู้ 

ดีแล้วก็จะช่วยเพ่ือนในการเรียนรู้	 ซ่ึงเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง 

กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	และหลักการเรียนรู้แบบการสะสมความ 

ช�านาญทีละขั้น	(Scaffolding	Learning)		และเมื่อผู้เรียนสามารถ 

ช่วยเหลือตนเองได้แล้วครูผู้สอนก็จะลดความช่วยเหลือลง	 และ 

ผู้เรียนก็จะค่อยๆ	น�าตนเองได้	ซึ่งสอดคล้องกับกลักการของทฤษฎี 

การสร้างความรู้ที่เน้นกระบวนการทางความคิดด้วยเช่นกัน

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีส ่วนท�าให้การพัฒนารูปแบบ 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การบูรณาการการสอน 

แบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในครั้งนี้	 เสริมสร้าง 

ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญ

	 นอกจากประเด็นหลักๆ	 ที่ใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย 

ดงักล่าวข้างต้น	ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีประเด็นหนึง่กค็อื	ความคิดเห็น 

ของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

โดยใช้การบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมืออยู่ในระดับดี	 ผลที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี	้ 

กล่าวคือ	

	 องค์ประกอบของรปูแบบทัง้ด้านรปูแบบและเนือ้หากจิกรรม 

เน้นภาระงานและการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	สามารถท�าให้นกัศกึษาเกดิ 

ความพงึพอใจต่อบทบาทการท�ากจิกรรมร่วมกนักบัเพือ่น	โดยได้รบั 

การช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าจากเพือ่นและอาจารย์	เนือ่งจากรปูแบบ 

ของกิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาข้ึน 

สามารถส่งเสริมความสามารถและประสบการณ์ในการเรียนภาษา 

และการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย	 ด้วยเพราะเป็นการเรียนรู้ด้วย 

การปฏิบัติจริงและมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างอิสระในการท�า 

กิจกรรมท�าให ้นักศึกษากล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย ่างมั่นใจ	 

จะเห็นได้ว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีเม่ือมีโอกาสได้ใช้ 

ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Long	 

(1983:	 1996)	 ที่กล่าวว่า	 การรับรู้ภาษาในผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ดี 

ที่สุด	 เมื่อผู ้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อรองทาง 

ความหมาย	 (Negotiation	 of	 Meaning)	 ในการติดต่อสื่อสาร 

ระหว่างกัน	นอกจากนี้	 โคเฮน	และคณะ	 (Cohen	et	al.,	1996:	 

152-153)	 ได้สนับสนุนแนวความคิดของการเรียนรู้ภาษาเกิดจาก 
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การปฏิสัมพันธ์ว่า	 การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	 
จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	และพัฒนาภาษา	และสร้างเป็น 
องค์ความรู้ได้ในที่สุด	 จากประสบการณ์การใช้ภาษาที่เกิดขึ้นจริง 
กับผู ้เรียน	 จึงท�าให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่าง 
เหมาะสมตามสถานการณ์จรงิด้วยเหตุผลและองค์ประกอบดังกล่าว 
ของรูปแบบและเนื้อหากิจกรรมเน้นภาระงานและการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือจึงท�าให้นักศึกษาเกิดความคิดเห็นท่ีดีต่อรูปแบบการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษเพือ่อาชพีโดยใช้การบรูณาการการสอนแบบเน้นภาระ 
งานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยใช้การ 
บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงาน	 กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 
เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีทั้งเก่ง	 กลาง	 และอ่อน	 คละในห้อง 
เดียวกัน	
	 2.	 เป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคม	 และในขณะเดียวกัน 
กเ็ป็นการจดัโอกาสให้ผูท้ีเ่ก่งกว่าได้แบ่งปันความรูใ้ห้กบัผูท้ีอ่่อนกว่า	 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมหลักคุณธรรมของการเอื้ออาทร	ช่วยเหลือกัน	
	 3.	 ครจูะต้องคอยดแูลการด�าเนนิกจิกรรมในห้องให้เป็นไป 
อย่างที่คาดหวัง	
	 4.	 ครูต้องจดักิจกรรมทีค่อยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนใช้ภาษาในการ 
สื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 และครูต้องคอยดูแลไม่ให ้
ผู้เรียนที่อ่อนกว่าเอาเปรียบผู้เรียนที่เก่งกว่า	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ศกึษาตวัแปรทีส่่งผลต่อระดบัความสามารถของผูเ้รยีนใน
การใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารและในการแลกเปล่ียนเรยีนรูห้ลงั
จากทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยใช้การบรูณาการ
การสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
	 2.	 ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การ 
บูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หรือทักษะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียน
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ปัญหาการท�างานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	:	ศึกษากรณีค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา

ค่าท�างานในวันหยุด	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�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าวในเขตจันทบุรี;	 :	 ศึกษากรณีค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชย	 

จากการศึกษาพบว่า	 ประการท่ีหน่ึงปัญหาของลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่มีความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 ตามอัตรา 

ขั้นต�่าที่นายจ้างควรจะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง	 วิธีแก้ไขควรให้ความรู้กับลูกจ้าง	 หรือมีแหล่งเรียนรู้	 ในสถานประกอบการ	 หรือหน่วยงาน 

ของรัฐควรออกพื้นท่ีให้ความรู้ตามสถานประกอบการต่างๆ	 จะท�าให้ลูกจ้างรู ้ว่าตนเองมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและกล้าที่จะ 

เรียกร้องจากนายจ้างได้	 ประการที่สองนายจ้างทราบดีว่าต้องจ่ายตามอัตราขั้นต�่าของกฎหมาย	หรือลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องตามอัตรา 

ขั้นต�่าจากนายจ้างแล้ว	 แต่นายจ้างไม่ยินยอมจ่ายให้หรือจ่ายให้แต่ไม่ครบตามที่กฎหมายก�าหนด	 แสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่เกรงกลัวต่อ 

กฎหมาย	 วิธีแก้ไขควรมีการแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษตามมาตรา	 114	 อีกหน่ึงเท่า	 ประการที่สามวิธีการด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 

ท�าให้ลูกจ้างต่างด้าวเสียเปรียบ	 ซึ่งการด�าเนินการตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าวต้องยื่นค�าร้องต่อส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 

ลกูจ้างต่างด้าวไม่มคีวามรูแ้ละไม่กล้าร้องเรยีนนายจ้าง	เนือ่งจากต้องท�างานหรอือาศัยอยูก่บันายจ้าง	หากยืน่ค�าร้องเรยีนนายจ้างกจ็ะท�าให้ 

การท�างานหรืออยู่ร่วมกันกับนายจ้างไม่ได้	หรือนายจ้างอาจเลิกจ้างเสียก่อนที่จะมีการร้องเรียน	วิธีแก้ไขควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ควรออกพื้นที่สอบถามลูกจ้างต่างด้าวนอกเวลาท�างาน	หรือสอบถามนอกสถานประกอบการ	 เพื่อพบการกระท�าความผิดและด�าเนินคด ี

ได้โดยไม่ต้องรอให้ลูกจ้างต่างด้าวเข้ามายื่นค�าร้องเรียนต่อส�านักงาน	และเจ้าพนักงานของรัฐควรรับผิดชอบในเขตจังหวัดของตน	หากพบว่า 

ในเขตจังหวัดใดมีนายจ้างไม่จ่ายเงินให้กับลูกจ้างตามอัตราขั้นต�่า	 ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐในเขตดังกล่าวบกพร่องต่อหน้าที่และควรมี 
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Abstract
	 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.	

Keywords	:		The	problem	for	law	enforcement,	The	Labour	Protection	Act	BE	2541,	Chanthaburi	Province

ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
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บทน�า
	 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น	 ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านแรงงานของประเทศ	 คือ	 แรงงาน 

งานภาคเกษตรกรรมมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองใหญ่	 เพื่อ 

ประกอบอาชีพอื่นแทนการใช้แรงงานแบบเดิม	 ส่งผลให้แรงงาน 

ท้องถิ่นซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝ ีมือเป็นส่วนใหญ่	 เกิดปัญหาการ 

ขาดแคลนแรงงานอย่างมาก	 โดยเฉพาะแรงงานบางอย่างที่คนไทย 

ไม่นิยมท�าเพราเห็นว่าเป็นที่ต้องใช้แรงงานหนัก	 สกปรกและ 

รายได้น้อย	 จากสาเหตุดังกล่าวเป็นที่มาของการจ้างแรงงานนอก 

ระบบหรือแรงงานต่างด้าว	เข้ามาท�างานในท้องถิ่น	การท�างานของ 

แรงงานต่างด้าว	จงึนบัว่าเป็นประโยชน์ในการทดแทนการขาดแคลน 

แรงงานในประเทศ	 จ�านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท�างานได ้

ตามประเภทของการส่งเสริมการลงทุนและประเภทช่ัวคราวม ี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นกว ่า	 2	 เท ่าตัว	 (สมเกียรติ	 สังข ์นาค	 และ 

สิน	พันธุ์พินิจ,	2552:	4-5)	ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัดเจน	 จากข้อมูลของส�านักบริหารแรงงานท่ัวประเทศตาม 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 พ.ศ2552	 และพระราชบัญญัติการ 

ท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.2551	จนถึงสิ้นปี	พ.ศ.	2551	มีจ�านวน 

คนท�างานทั้งสิ้น	790,664	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มคือ	คนท�างาน 

ที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย	มี	 228,353	 คน	 และคนท�างานที ่

เข้าเมืองผิดกฎหมาย	มี	 562,311	คน	จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็น 

ว่าคนท�างานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมีจ�านวนมากกว่าที่เข้าเมือง 

ถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยคนท่ีท�างานท่ีมาข้ึนทะเบียนจะได้รับ 

บตัรอนญุาตคนท�างานโดยจะมกีารแยกสเีพือ่แบ่งประเภทของอาชพี	 

6	อาชีพ	คอื	อาชีพประมงสฟ้ีา	อาชพีเกษตรกรสเีขียว	อาชีพก่อสร้าง 

สีเหลือง	 อาชีพธุรกิจต่อเนื่องประมงสีส้ม	 อาชีพผู้รับใช้สีเทา	 และ 

อาชีพอื่นๆ	สีชมพู	 ซึ่งคนท�างานถือบัตรสีใดต้องประกอบอาชีพนั้น 

ตลอดไป	ห้ามเปลี่ยนผู้ประกอบการหรือย้ายอาชีพไม่ได้	ไม่เช่นนั้น 

จะกลายเป็นคนเถือ่นทันท	ีต่อคณะกรรมการบรหิารแรงงานต่างด้าว 

หลบหนีเข้าเมือง	 มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนคนท�างานที่อยู ่

นอกระบบผ่อนผันเพื่อให้ท�างานกรรกรอีก	19	กิจการ	คือ	กิจการ 

ต่อเนื่องการเกษตร	กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์	กิจการรีไซเคิล	กิจการ 

ท�าเหมืองแร่	 กิจการผลิตจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 กิจการผลิตจ�าหน่าย 

อาหารและเครื่องดื่ม	 กิจการการผลิตจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน	 

กิจการผลิตจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง	 กิจการแปรรูปหิน	 กิจการผลิต 

จ�าหน่ายเส้ือผ้าส�าเร็จรูป	 กิจการผลิตจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ	 

กิจการผลิตจ�าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 กิจการขนถ่ายสินค้า	 

กิจการค้าส่ง	กิจการอู่ซ่อมรถ	กิจการปั้มน�้ามัน	กิจการสถานศึกษา	 

กิจการการให้บริการต่างๆ	เป็นต้น	นอกจากนี้ประเทศไทยได้จัดตั้ง 

กองทุนส�าหรับคนท�างาน	 โดยเก็บเงินในอัตราร้อยละ	 15	 ของ 

เงินเดือนคนท�างานส่งเข้ากองทุน	 และจะส่งเงินท่ีคนท�างานสมทบ 

ในกองทุนพร้อมดอกเบี้ยคืนให้คนท�างานภายใน	 45	 วันหลังจาก 

สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน	โดยมีจุดประสงค์เพื่อท�าให้การเข้าเมือง 

และการจ้างงานของคนท�างานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 

(เรืองเดช	นวสันติ,	2556:	2-3)	

	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออก	 ท่ีอุดม 

ไปด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเทีย่ว	สภาพภมูปิระเทศประกอบ 

ไปด้วยป่าไม้	 ภูเขา	 ที่ราบสูง	 ที่ราบลุ่มน�้า	 และที่ราบชายฝั่งทะเล	 

ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ	 3	 ใน	 10	 ของพ้ืนท่ีทั้งจังหวัด 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา	 และสระแก้วทางทิศเหนือ	 

ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา	 ทิศใต้ติดกับ 

อ่าวไทย	และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี	ประชากร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพ 

มากทีสุ่ดคือเกษตรกรรม	ประมง	โรงงานประเภทแปรรปูเกษตรกรรม	 

(วิกิพีเดีย	 สารานุกรมเสรี,	 จังหวัดจันทบุรี,	 2558)	 จากการศึกษา 

สภาพปัญหาจังหวัดจันทบุรี	 พบว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปริมาณการ 

เข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าวเป็นจ�านวนมาก	 โดยส่วนใหญ่ 

เป็นแรงงานจากกัมพูชา	 ซึ่งสภาพของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา 

ท�างานในจังหวัดจันทบุรีไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าไรนัก	 ส่วนมาก 

ล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่หนีร้อนมาพึงเย็น	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ 

สภาพเศรษฐกิจ	 ความยากจน	 สงครามทางการเมือง	 เป็นต้น 

ซึง่แรงงานต่างด้าวมส่ีวนให้สภาวะเศรษฐกิจของจงัหวดัจันทบรุดีขีึน้	 

แต่ในทางตรงข้ามก็มีผลกระทบในด้านต่างๆ	 เช่น	ท�าให้แรงงานใน 

พืน้ทีข่าดรายได้	ความมัน่คงภายใน	แรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืง	 

เป็นต้น	ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาที่เกิดจาก 

สถานประกอบการหรือนายจ้างท่ีใช้แรงงานต่างด้าวส่วนมาก 

มิได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหลายประการ	 อาทิเช่น	 

จ่ายค่าจ้างน้อยเกินไป	 ให้ท�างานเกินเวลาท�างานโดยไม่จ่ายเงินค่า 

ล่วงเวลาท�างาน	 ให้งานท�างานโดยไม่มีวันหยุดหรือให้ท�างานใน 

วันหยุดโดยไม่จ่ายเงินค่าท�างานในวันหยุด	 และในกรณีท่ีต้องการ 

เลิกนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว	 

หรือกรณีนายจ้างหลอกลวงให้ลูกจ้างท�างานหนักหรือเกินเวลา 

การท�างาน	กรณทีีลู่กจ้างยนิยอมนายจ้างเอาเปรยีบลูกจ้างไปตลอด	 

หากลกูจ้างไม่ยนิยอมก็เลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินชดเชยให้	ซึง่เป็นปัญหา 

ที่นายจ้างอาศัยความได้เปรียบของนายจ้างกระท�าการเอารัด 

เอาเปรียบลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว	 จึงท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ	 

เช่น	 การบังคับใช้แรงงาน	 การหลอกลวงท�างาน	 การแสวงหา 

ประโยชน์ทางเพศ	 และการอาชญากรรมที่เกิดจากลูกจ้างต่างด้าว 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับค่าจ้างจาการท�างาน	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าปัญหา 

ของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ปฏิบัติต่อลูกจ้างแรงงาน 

ต่างด้าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 โดยตั้งประเด็นการศึกษาค้นคว้า 

ดงันี	้ปัญหาในการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวนัหยดุ	และ 
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ค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	 ผลของการจ่ายค่าจ้าง 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างาน 

ของคนต่าง	 แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกับค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวนัหยดุ	และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของ 

คนต่างด้าว	 และการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้อง 

กับหลักสากลในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานใน 

วนัหยดุ	และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	จงึได้ท�าการ 

ศกึษาค้นคว้างานวจิยัเรือ่ง	“ปัญหาการท�างานของคนต่างด้าวในเขต 

จังหวัดจันทบุรี:	ศึกษากรณีค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	 

และค่าชดเชย”	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างาน 

ในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าวในเขต

จังหวัดจันทบุรี	

	 2.	 เพื่อศึกษาผลของการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ 

จ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก ่

การท�างานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี		

	 3.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที ่

เกี่ยวกับค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยให้ 

แก่การท�างานของคนต่างด้าว

	 4.	 เพื่อศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างเป ็นรูปธรรมให  ้

สอดคล้องกับหลักสากลในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 

ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ปัญหาการท�างานของคนต่างด้าวใน 

เขตจังหวัดจันทบุรี:	 ศึกษากรณีค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานใน 

วันหยุด	 และค่าชดเชย”	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยมีวิธีด�าเนิน 

การวิจัยและเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้		

	 1.	 การศึกษาจากเอกสาร	 (Documentary	 study) 

ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด	เอกสาร	ต�ารา	หนังสือ	ผลงานวิจัย	ผลงาน 

วิชาการ	 ที่เกี่ยวกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าส่ังต่างๆ	 

เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และ 

ค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	หรืออื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 การศึกษาภาคสนาม	 (Field	 Study)	 โดยการใช้ 

แบบสมัภาษณ์	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมูล	เพือ่ได้ทราบเกีย่วกับ 

การจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยให้ 

แก่การท�างานของคนต่างด้าว	โดยมีขั้นตอนดังนี้		

	 	 2.1)	ก�าหนดประชากรและพื้นที่วิจัย	 ได้แก่	 ลูกจ้าง 

ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี

	 	 2.2)	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก	่ 

ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี	ส�านักงาน 

แรงงานจังหวัดจันทบุรี	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุร	ี 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี	 

และลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างในเขตจังหวัดจันทบุรี	

	 	 2.3)	สร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร	 เพ่ือก�าหนด 

ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ	 จะได้มีความชัดเจนตาม 

ความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น

	 	 2.4)	น�าแบบสัมภาษณ์	 ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง 

เนื้อหา	 จากผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบและขอค�าแนะน�า 

ในการแก้ไข	 ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน 

ตามความมุ่งหมายของการวิจัย	

	 	 2.5)	น�าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว	น�าแบบ 

สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	

	 3.	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ที่ใช้ในการสัมภาษณ์	 การวิจัยครั้งน้ี 

มีลูกจ้างต่างด้าวและพนักงานตรวจแรงงาน	 รวมจ�านวน	 21	 คน	 

คณะผู ้วิจัยได้กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลมาโดย	 วิธีการ	 Expert	 choice	 

ผ่านการให้ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แรงงานต่างด้าว 

หรือการท�างานของคนต่างด้าว	ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	คือ	

	 	 1)	ลูกจ้างต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานในเขตจังหวัดจันทบุรี	 

โดยการสมัภาษณ์ลกูจ้างต่างด้าวในเขตอ�าเภอๆ	ละ	2	ท่าน	มท้ัีงหมด	 

10	อ�าเภอ	รวมเป็น	20	ท่าน

	 	 2)	เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน	 ส�านักงานสวัสดิการและ 

คุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	1	ท่าน	 	 	

	 4.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสัมภาษณ์	 และ 

การบันทึกภาคสนาม	 โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นลูกจ้างต่างด้าว	 

และเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน	 ส�านักงานแรงงานจังหวัดจันทบุร	ี 

รวมทั้งหมดจ�านวน	 21	 ท่าน	 แบบสัมภาษณ์	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับ 

ปัญหาการท�างานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	 :	 ศึกษา 

กรณีค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชย 

แบ่งออก	5	ส่วน	คือ		

	 	 ส่วนที	่1	 ค�าถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจท่ัวไปด้าน 

กฎหมายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างาน 

ในวันหยุด	และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	

	 	 ส่วนที	่2	 ค�าถามเกี่ยวกับปัญหาของการจ่ายค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างาน 

ของคนต่างด้าว

	 	 ส่วนที	่3	 ค�าถามเกีย่วกบัผลการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่ว

กับการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชย 

ให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว		

ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
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	 	 ส่วนที	่4	 ค�าถามเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม 

กฎหมายเก่ียวกับค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และ 

ค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว

	 	 ส่วนที	่5	 ค�าถามเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างเป็น 

รูปธรรมให้สอดคล้องกับหลักสากลในเรื่องการจ ่ายค ่าจ ้าง 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างาน 

ของคนต่างด้าว

	 5.	 กรอบความคิดในการด�าเนินการวิจัย	 แนวความคิด 

ที่ใช้เป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	แนวความคิดเกี่ยวกับขบวนการ 

ในการตราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.2541	 และ 

ศกึษาจากสภาพการบงัคบัใช้ของพระราชบญัญตักิบัแรงงานต่างด้าว	 

โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 	 2.1	 การบังคับใช้กฎหมาย	การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	 

และการพัฒนาสังคม

	 	 2.2	 ทฤษฎเีกีย่วกบัการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างาน 

ในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าวในระบบ 

กฎหมายต่างๆ

	 	 2.3	 การจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 

และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.2541

	 	 2.4	 การปฏบิตัขิองนายจ้างหรอืสถานประกอบการทีม่ี 

ต่อลูกจ้างเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี

	 	 2.5	 สภาพการท�างานและการได้รับการจ่ายค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างาน 

ของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี						

	 6.	 ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย	มีระยะเวลา	8	 เดือน	 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน	พ.ศ.2559

ผลการวิจัย	
	 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย	แบ่งผลการวิจัยเป็น	5	กรณี	ดังนี้	

	 1.	 ความรู้ทั่วไปของลูกจ้างต่างด้าวกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	พบว่า 

ลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

เข้ามาท�างานมีความต้องการเพียงได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน 

ส่วนน้อยที่ทราบเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวันหยุด 

และค่าชดเชย	 การท่ีลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่ทราบเกี่ยวกับ 

กฎหมายแรงงาน	 มีผลท�าให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยการเอารัด 

เอาเปรียบ	และพบว่าลูกจ้างต่างด้าวส่วนมากไม่เคยมีความขัดแย้ง 

กบันายจ้าง	ย่อมแสดงให้เห็นว่าลกูจ้างต่างด้าวไม่เคยโต้แย้งนายจ้าง 

เกี่ยวกับค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยต่อ 

นายจ้างเลย	 ลกูจ้างต่างด้าวยนิยอมต่อการตดัสนิใจของนายจ้างเสมอ	

เพราะตนเปน็ลกูจ้างต่างดา้วอ�านาจการต่อรองตอ่นายจา้งมนีอ้ยมาก  

แต่ลูกจ้างส่วนมากก็พึงพอใจกับการท�างานที่ตนท�าอยู่	และมีความ 

ต้องการจะอยู่ท�างานในประเทศไทยไปเรื่อยๆ	 โดยไม่มีก�าหนด 

ระยะเวลา	 หากลูกจ้างต่างด้าวคนใดไม่พอใจต่อการปฏิบัติของ 

นายจ้าง	ก็ใช้วิธีการลาออกแล้วหางานใหม่ท�า	ทางแก้ไขปัญหาควร 

ทีจ่ะมศีนูย์กลางในการให้ความรู้เกีย่วกบักฎหมายแรงงาน	สวสัดกิาร	 

และการคุม้ครองแรงงานให้กบัลกูจ้างต่างด้าว	และควรออกกฎหมาย 

บังคับนายจ้างต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่อลูกจ้าง

ต่างด้าวด้วย		

	 2.	 ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	 

และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าวในเขตจงัหวัดจนัทบรุี	 

สรุปปัญหาตามล�าดับดังนี้	

	 	 2.1	 กรณีลูกจ้างต่างด้าวไม่ทราบเกี่ยวกับค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชย	 พบว่า	 มีลูกจ้าง 

ต่างด้าวจ�านวน	14	แห่ง	ทีไ่ม่ทราบเกีย่วกับอตัราค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา 

ค่าท�างานในวนัหยดุ	และค่าชดเชย	ซึง่การทีล่กูจ้างต่างด้าวไม่ทราบ	 

ท�าให้ลูกจ้างต่างด้าวกล้าไม่เรียกร้องค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างาน 

ในวันหยุด	และค่าชดเชยจากนายจ้าง	การจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	 

ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยจึงเป็นไปตามความพอใจของ 

นายจ้างและเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวเสมอ	 ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ ่

จะจ่ายเท่าที่หลีกเล่ียงไม่ได้เท่านั้น	 จึงเป็นปัญหาที่ควรจะให ้

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแรงงานกับลูกจ้างต่างด้าว	 เพื่อลูกจ้าง 

ต่างด้าวสามารถเรียกร้องเอาจากนายจ้างได้				

	 	 2.2	 กรณีลูกจ ้างต ่างด ้าวทราบเ ก่ียวกับค ่าจ ้าง 

ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชย	แต่ลูกจ้างยินยอม	 

พบว่า	 มีลูกจ้างต่างด้าว	 จ�านวน	 6	 แห่ง	 ที่ยินยอมต่อการปฏิบัต ิ

ที่ไม ่ถูกต้องของนายจ้าง	 เกิดจากหลายสาเหตุด ้วยกัน	 เช่น	 

เกรงกลัวว่าจะถูกเลิกจ้าง	 เกรงใจนายจ้าง	 อยู่กับนายจ้างมานาน	 

พอใจที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้	 และเคยเห็นว่ารุ่นพี่ก็ไม่เคยได ้

เหมือนกันก็เลยไม่เรียกร้องอะไร	 ปัญหากรณีลูกจ้างต่างด้าว 

ทราบดีเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และ 

ค่าชดเชยแต่ยินยอม	 จึงเป็นปัญหาที่ท�าให้กฎหมายใช้บังคับไม่ได	้ 

การท�างานของลูกจ้างต่างด้าวจึงเป็นไปตามอ�าเภอใจนายจ้าง 

แม้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบ	 ลูกจ้างต่างด้าวก็จะช่วยกัน 

ปกปิดความจริง	 ด้วยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามที่นายจ้างสั่งไว้ 

จึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด		

	 	 2.3	 กรณีลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 

ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยตามอัตราแล้ว	 แต่นายจ้าง 

ไม่ยนิยอม	พบว่ามลีกูจ้างต่างด้าวเรยีกร้องจากนายจ้างแล้ว	นายจ้าง 

ไม ่ยอมจ่ายตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด	 มีจ�านวน	 6	 แห่ง 

บางส่วนเรียกร้องค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และ 

ค่าชดเชยให้เป็นไปตามอตัราจากนายจ้าง	ทัง้ลูกจ้างต่างด้าวทีท่ราบ 

กฎหมายและไม่ทราบกฎหมาย	การที่นายจ้างไม่จ่ายตามอัตราของ 

ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
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กฎหมาย	เกิดจากสาเหตุหลายประการ	เช่น	เห็นว่าลูกจ้างต่างด้าว 
ไม่กล้าโต้แย้ง	 ปกตินายจ้างก็ไม่เคยจ่ายอยู่แล้ว	 ถ้าลูกจ้างมีปัญหา 
มากๆ	ก็สามารถเลิกจ้างได้	นายจ้างอาจจ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ 
น้อยที่สุด	 แต่กรณีที่ลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องก็ไม่ได้เรียกร้องอย่าง 
จริงจังเป็นการเรียกร้องด้วยความเกรงใจหรือเกรงกลัว	 และจาก 
การสัมภาษณ์พบว่า	ลูกจ้างต่างด้าวไม่เคยร้องเรียนไปยังส�านักงาน 
แรงงานหรอืส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	ท�าให้นายจ้าง 
มีความรู้สึกว่าไม่ว่าตนจะจ่ายหรือไม่	 ก็ไม่มีผลอะไร	 จึงไม่จ่าย 
เว้นเสียแต่เป็นสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างจ�านวนมากๆ	 ซึ่ง 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
	 	 2.4	 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างาน
ในวันหยุด	และค่าชดเชย	แต่ไม่ครบตามที่กฎหมายก�าหนด	พบว่า 
มีจ�านวน	16	แห่ง	เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน	เช่น	นายจ้างก็อาจ 
จะไม่ทราบเกีย่วกบั	พ.ร.บ.	ค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวนัหยดุ	 
และค่าชดเชย	โดยละเอียดจะจ่ายตามที่ตนเองเข้าใจ	หรือจ่ายตาม 
ที่ตนเองเคยจ่ายมา	 หรือจ่ายตามค�าแนะน�าของเพื่อน	 จึงจ่าย 
ค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยไม่ครบตาม 
ที่กฎหมายก�าหนด	 แต่บางกรณีนายจ้างก็ทราบดีว่าอัตราการจ่าย 
ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยเท่าไรจึง 
จะถูกต้องตามกฎหมาย	 แต่ไม่จ่ายเพราะเห็นว่าไม่มีการตรวจสอบ 
อย่างจรงิจงั	ประกอบกบัลกูจ้างกไ็ม่กล้าทีจ่ะร้องเรียนนายจ้าง	หรอื 
กรณเีกดิปัญหานายจ้างกเ็ลกิจ้างตดัหน้าก่อนทีถ่กูร้องเรยีน	จงึท�าให้ 
ลูกจ้างไม่กล้าที่จะร้องเรียนนายจ้าง	 เม่ือไม่มีลูกจ้างร้องเรียนก็ไม่มี
คู่กรณีทางส�านักงานแรงงานก็ไม่สามารถด�าเนินการได้	 หากกรณีที่
ส�านกังานแรงงานเข้าตรวจสอบลกูจ้างก็ไม่พดูความจรงิพนกังานเจ้า
หน้าที	่แต่จะแจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามทีน่ายจ้างสัง่ไว้		จงึด�าเนิน
การอะไรไม่ได้	ซึง่ในทางสงัคมทีเ่ป็นจรงิลกูจ้างต่างด้าวจะพอใจเพยีง
ขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดอืนให้ตามปกต	ิเพิม่เงนิเดือนให้บ้าง	ส่วนเงนิ 
อื่นๆ	 ลูกจ้างต่างด้าวไม่สนใจที่จะเรียกร้องเอาจากนายจ้าง	 และ 
การร้องเรยีนนายจ้างท�าให้มผีลต่อความเป็นอยูใ่นระหว่างการท�างาน  
ซึ่งการท�างานของลูกจ้างต่างด้าวส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยกับนายจ้าง 
หรือนายจ้างมีที่พักให้	หากลูกจ้างคนใดร้องเรียนก็อยู่ล�าบาก		
	 3.	 ผลของการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้าง	 
ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวนัหยดุ	และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของ 
คนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี		สรุปตามล�าดับดังนี้
	 	 3.1	 ผลของการจ่ายค่าจ้างให้แก่การท�างานของคน 
ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 กรณีลูกจ้างต่างด้าวได้รับ 
ค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต�่าวันละ	 300	 บาท	 จ�านวน	 18	 แห่ง	 
กรณีลูกจ้างต่างด้าวได้รับค่าจ้างวันละ	270	บาท	มีจ�านวน	1	แห่ง	 
และกรณีลูกจ้างต่างด้าวได้รับค่าจ้างวันละ	 250	 บาท	 มีจ�านวน 
1	 แห่ง	 แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุร ี
ส่วนมากได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนดไว้	 ซึ่งการที ่
ลูกจ้างต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้ค ่าจ้างวันละ 

300	 บาท	 หรือเดือนละ	 9,000	 บาท	 ถือว่าเป็นจ�านวนมาก 
พอสมควร	 เม่ือเปรียบเทียบกับลูกจ้างคนไทยที่เป็นท�างานแม่บ้าน 
หรอืพนกังานท�าความสะอาด	บางแห่งจะได้รบัค่าจ้างเพยีงเดอืนละ	 
7,000	-	8,000	บาท	เท่านัน้	การทีน่ายจ้างยนิยอมจ่ายค่าจ้างตามที่ 
กฎหมายแรงงานก�าหนด	เนือ่งจากสามารถตรวจสอบหรอืสอบถาม 
ได้โดยง่าย	หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 
อาจท�าให้นายจ้างถูกด�าเนินคดีได้ง่าย		
	 	 3.2	 ผลของการจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่การท�างานของ 
คนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	 พบว่ากรณีสถานประกอบการ
ที่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลามีจ�านวน	 9	 แห่ง	 กรณีสถานประกอบการที่ 
จ่ายค่าล่วงเวลาน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนดมีจ�านวน	 2	 แห่ง	 และ 
กรณีสถานประกอบการที่ไม่มีงานล่วงเวลาให้ลูกจ้างท�าหรือไม่ 
ให้ลูกจ้างต่างด้าวท�างานล่วงเวลามีจ�านวน	2	แห่ง	แสดงให้เห็นว่า	 
สถานประกอบการที่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างต่างด้าว 
ยังมีอยู่เป็นจ�านวนมากพอสมควร	 ซึ่งการท�างานล่วงเวลาเกิดขึ้น 
จากความยินยอมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต่างด้าว	 เป็นงาน 
ต่อเน่ืองจ�าเป็นต้องท�าต่อในวันดังกล่าว	 ถ้าหากเป็นสถานบริการ 
การท�างานจึงท�างานเป็นกะ	 คือกะเช้าหรือกะบ่าย	 การที่นายจ้าง 
ให้ลูกจ้างท�างานล่วงเวลาจะเป็นการขอให้ลูกจ้างต่างด้าวช่วยท�างาน	 
แต่ลูกจ้างต่างด้าวปฏิเสธไม่ได้	 ส่วนค่าล่วงเวลานายจ้างบางราย 
ก็จ่ายให้	นายจ้างบางรายก็ไม่จ่ายให้	หรือบางครั้งก็จ่ายให้	บางครั้ง 
ก็ไม่จ่ายให้	 ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ลูกจ้างไม่มีความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายแรงงาน	 อ�านาจการต่อรองของลูกจ้างต่างด้าวมีน้อยมาก	 
จงึไม่กล้าทีจ่ะเรยีกร้องค่าล่วงเวลาจากนายจ้างได้	เพราะการท�างาน 
ของลูกจ้างต่างด้าวอยู่ในภาวะจ�ายอมต้องท�าตามที่นายจ้างสั่ง	 
หากไม่ท�าตามอาจถูกเลิกจ้างได้	 หรือหากนายจ้างไม่พอใจลูกจ้าง 
คนใดอาจมีความเป็นอยู่ที่ล�าบากมากขึ้น	ลูกจ้างต่างด้าวจึงยอมรับ 
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	หากรับไม่ได้ก็เลือกใช้วิธีการลาออก	
	 	 3.3	 ผลของการจ่ายค่าท�างานในวันหยุดให้แก่การ 
ท�างานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	 พบว่ากรณีนายจ้าง 
ไม่มีวันหยุดให้ลูกจ้างต่างด้าว	 มีจ�านวน	 9	 แห่ง	 กรณีนายจ้างม ี
วันหยุดให้ลูกจ้างต่างด้าว	 แต่ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือหักเงิน 
ถ้าลูกจ้างหยุดงาน	มีจ�านวน	5	แห่ง	แสดงให้เห็นว่านายจ้างในเขต 
จังหวัดจันทบุรีส่วนมากยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	และกรณี 
ที่มีวันหยุดแต่ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือหักเงินในวันหยุด	 ก็ถือ 
ไม่มีวันหยุดตามกฎหมาย	 ดังนั้นจึงมีถึงจ�านวน	 14	 แห่ง	 ถือเป็น 
จ�านวนที่มากพอสมควร	ซึ่งจะเกิดกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 
จ�านวนไม่มาก	นายจ้างจึงจ่ายค่าจ้างเฉพาะตามจ�านวนวันที่ลูกจ้าง 
มาท�างานเท่านั้น	 จึงเป็นกรณีที่นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าว 
และไม่ปฏิบัติกฎหมาย	 ดังนั้นควรด�าเนินการแก้ไขตรวจสอบหา 
ความจริงและด�าเนินคดีกับนายจ้างที่ มีสถานประการการม ี

ลักษณะเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง

ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
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	 	 3.4	 ผลของการจ่ายค่าชดเชยให้แก่การท�างานของ 

คนต่างด้าวในเขตจังหวดัจนัทบรุ	ีพบว่า	กรณนีายจ้างทีไ่ม่มค่ีาชดเชย 

ให้ลูกจ้างมีจ�านวน	 15	 แห่ง	 ซึ่งนายจ้างส่วนมากไม่มีค่าชดเชยให ้

กับลูกจ้างต่างด้าวเลย	 เมื่อเลิกจ้างจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายทันท	ี 

หรอืจ่ายเงนิตามจ�านวนระยะเวลาทีท่�างานมา	หรอืแสดงพฤตกิรรม 

ที่ไม่เหมาะสมจนลูกจ้างทนอยู่ไม่ได้แล้วลาออกไปเอง	และนายจ้าง 

จ่ายเงนิสะสมทีห่กัจากเงนิเดอืนของลกูจ้างแทนค่าชดเชย	ซึง่เป็นผล 

ที่นายจ้างอาจไม่ทราบหรือทราบแต่จงใจเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าว	 

ประกอบกับลูกจ้างต่างด้าวไม่มีอ�านาจการต่อรองกับนายจ้าง	 และ 

ขาดความรู้ที่จะด�าเนินการกับนายจ้าง	 จึงยอมออกไปโดยไม่ได้ 

รับค่าชดเชย			

	 4.	 แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวกับค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก่การท�างาน 

ของคนต่างด้าว	สรุปตามล�าดับดังนี้

	 	 4.1	 การแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัด้ิวยการเพิม่โทษ 

พบว่านายจ้างทราบดีเก่ียวกับพระราชบัญญัติค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 

ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชย	แต่มีเจตนาไม่จ่ายให้กับลูกจ้าง	 

หรือมีเจตนาไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 มีจ�านวน	 6	 แห่ง	 

แสดงให้เห็นว่านายจ้างหลายสถานประกอบการท่ีไม่เกรงกลัว 

ต่อกฎหมาย	 เห็นว่าควรมีการเพ่ิมโทษ	 ตามมาตรา	 114	 ดังนี้ 

บทลงโทษตามมาตรา	114	เดมิ	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือท้ังจ�าท้ังปรับ	 ควรแก้ไขเพิ่มบท 

ลงโทษเป็นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี	 หรือปรับไม่เกิน 

สองแสนบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 เพื่อเป็นการให้นายจ้างทบทวน 

ความเสียหายหรือความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น	 และท�าให้ลูกจ้างต่างด้าว 

กล้าที่จะด�าเนินคดีต่อนายจ้างเพราะท�าให้มีผลกระทบต่อนายจ้าง

มากขึ้น

	 	 4.2	 การแก ้ ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติ เ ก่ียวกับ 

ขบวนการน�าสืบค้นหาความจรงิ	พบว่าการน�าสบืค้นหาความจรงินัน้ 

ไม่สามารถหาความจรงิได้	ถงึ	7	แห่ง	แสดงให้เหน็ว่าการเข้าไปตรวจ 

สอบกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และ 

ค่าชดเชยตามอัตราหรือไม่น้ัน	 กระท�าได้ยากเพราะนายจ้างเป็น 

ผู้ควบคุมสถานประกอบการและลูกจ้างทั้งหมด	 การเข้าไปตรวจ 

สอบสถานประกอบการจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนล่วงหน้า	 

ไม่เช่นนั้นจะเข้าไปไม่ได้	ท�าให้นายจ้างจัดฉากและซักซ้อมลูกจ้างไว้ 

ล่วงหน้าก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ	และเมื่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ	 นายจ้างต้อนรับเป็นอย่างดี	 และ 

ในระหว่างสอบถามลูกจ้าง	นายจ้างยื่นคุยอยู่ด้วย	จึงเป็นไปได้ยาก 

ที่จะทราบความจริงได้	

	 ข้อเสนอแนะพนักงานเจ้าหน้าที่ควรเข้าไปสอบถามลูกจ้าง 

ต่างด้าวนอกเวลาท�างาน	 หรือสอบถามนอกสถานท่ีท�างาน	 ซึ่งจะ 

ท�าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบความจริงได้	 เพราะลูกจ้างจะกล้า 

พูดกับเจ้าพนักงานทุกอย่าง	 และการสอบถามควรมีนักจิตวิทยา 

เข้าร่วมการสอบถามด้วย	อันจะท�าให้ทราบความจริงได้ดีกว่ารออยู่ 

ส�านักงานแรงงานเพียงอย่างเดียว	

	 5.	 การพฒันาสงัคมอย่างเป็นรปูธรรมให้สอดคล้องกบัหลกั 

สากลในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และ 

ค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	สรุปตามล�าดับดังนี้			

	 	 5.1	 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากลูกจ้าง	 พบว่าการ 

แก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดจากลูกจ้างด้วยการให้ความรู้แก่ลูกจ้าง	 

12	 แห่ง	 ดังนั้นการให้ความรู้กับลูกจ้างต่างด้าวเกี่ยวกับพระราช 

บัญญัติค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชย 

ซึง่มหีลายวธิ	ีเช่น	บงัคบันายจ้างว่าต้องมเีอกสารหรอืหนงัสอืท่ีส�าคัญ 

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	หรืออัตราค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างาน 

ในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการทุกแห่ง	 

หน่วยงานของรัฐควรออกพื้นที่ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ

ต่างๆ	 เป็นการพัฒนาความรู้ให้กับลูกจ้างต่างด้าว	 อันจะท�าให้ 

สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้ตลอดไป	

	 	 5.2	 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง	 พบว่า 

การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง	มีจ�านวน	7	แห่ง	แสดงให้เห็นว่า 

แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากนายจ้างนัน้	ควรทีจ่ะบงัคับให้นายจ้าง 

ปฏิบัติตามกฎหมายให้มากขึ้น	 หรือมีความเด็ดขาดกับนายจ้าง 

ให้มากขึ้น	 หรือควรมีการรณรงค์ให้ทราบถึงบทลงโทษที่นายจ้าง 

ควรจะได้รับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง	 หรือรณรงค์ให้ 

นายจ้างเข้าใจและเข้าถึงหลักมนุษยธรรมท่ีควรปฏิบัติต่อมนุษย ์

ด้วยกันอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกิดไป	

	 	 5.3	 แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ	 

พบว่ามีการให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 มีจ�านวน	 7	 แห่ง	 แสดงให้เห็นว่าการเข้าตรวจสอบสถาน 

ประกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะทราบ 

ความจริงได้	 จึงไม่สามารถควบคุมนายจ้างท่ีเอารัดเอาเปรียบ 

ลูกจ้างต่างด้าวได้	 และกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ท�างานแบบรอให้ 

รอให้ลูกจ้างต่างด้าวมายื่นค�าร้องเรียนต่อส�านักงานสวัสดิการและ 

คุ้มครองแรงงาน	 ก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก	 นอกเสียว่าเป็นเรื่องร้ายแรง 

จริงๆ	 ดังน้ันพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมีการปรับวิธีการตรวจสอบ 

เสียใหม่	 พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ 

ตามสถานประกอบการต่างๆ	 และบ่อยๆ	 หรือควรมีออกพื้นที่ 

โดยการสอบถามลกูจ้างต่างด้าว	ขณะอยูน่อกสถานทีห่รอืนอกเวลา 

ท�างาน	 หรือสถานที่ที่นายจ้างไม่สามารถควบคุมได้	 เพ่ือให้ทราบ 

ความจริงและสามารถควบคุมนายจ้างจ่ายอัตราข้ันต�่าของ	 ค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยได้ดีกว่านี้	

ปองปรีดา ทองมาดี, ณัชชา ฮาเกมันน์, กุลปราณี ศรีใย, สุวิชา เย็นเจริญ
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สรุปและอภิปรายผล	
	 สรุปและอภิปลายผลของการวิจัย	 โดยผู้วิจัยจะได้สรุปและ 

อภิปลายผลแบบรวมถึงปัญหาและผลการบังคับใช้กฎหมาย 

การค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยแก ่

ลูกจ้างต่างด้าว	 และวิธีแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านกฎหมายและ 

การพัฒนาสังคม	ได้แบ่งออกเป็น	4	หัวข้อ	ดังนี้	

	 1.	 ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวนัหยดุ		

และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	 ในเขตจังหวัด	

จันทบุรี	สรุปและอภิปรายผลดังนี้

	 	 1.1	 กรณีลูกจ้างต่างด้าวไม่ทราบเกี่ยวกับค่าจ้าง 

ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยพบว่าการที่ลูกจ้าง 

ต่างด้าวไม่ทราบท�าให้ลูกจ้างต่างด้าวกล้าไม่เรียกร้องค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยจากนายจ้าง	 

การจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชย 

จึงเป็นไปตามความพอใจของนายจ้าง	 และเอาเปรียบลูกจ้าง 

ต่างด้าวเสมอ	ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่จะจ่ายเท่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น	 

จงึเป็นปัญหาทีค่วรจะให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายแรงงานกบัลูกจ้าง 

ต่างด้าว	 เพ่ือลูกจ้างต่างด้าวสามารถเรียกร้องเอาจากนายจ้างได	้ 

ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 เครือนาค	 เกิดขา,	 

แพง	 ช�านิงาน,	 สมเกียรติ	 สังข์นาค	 และสิน	 พันธุ์พินิจ	 ผลงาน 

วิจัยของทั้งสามท่าน	 ได้เสนอนโยบายให้มีโครงการอบรมให้ความรู้

แก่แรงงานต่างด้าว			

	 	 1.2	 กรณลีกูจ้างต่างด้าวทราบเกีย่วกบัค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา 

ค่าท�างานในวนัหยดุ	และค่าชดเชย	แต่ลกูจ้างยนิยอม	พบว่า	มลีกูจ้าง 

ต่างด้าวทีย่นิยอมทีไ่ม่เรยีกร้องอะไรต่อนายจ้าง	เกดิจากหลายสาเหตุ 

ด้วยกนั	เช่น	เกรงกลวัว่าจะถกูเลกิจ้าง	เกรงใจนายจ้าง	อยูก่บันายจ้าง 

มานาน	 พอใจที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้	 และเคยเห็นว่ารุ ่นพี่ก็ 

ไม่เคยได้เหมอืนกนักเ็ลยไม่เรยีกร้องอะไร	ปัญหากรณลีกูจ้างต่างด้าว 

ทราบดีเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และ 

ค่าชดเชยแต่ยินยอม	 จึงเป็นปัญหาท่ีท�าให้กฎหมายใช้บังคับไม่ได	้ 

การท�างานของลูกจ้างต่างด้าวจึงเป็นไปตามอ�าเภอใจนายจ้าง 

แม้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบ	 ลูกจ้างต่างด้าวก็จะช่วยกัน 

ปกปิดความจริง	 ด้วยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามท่ีนายจ้างสั่งไว้	 

จึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด

	 	 1.3	 กรณีลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 

ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยตามอัตราแล้ว	 แต่นายจ้าง 

ไม่ยินยอม	 พบว่า	 มีลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องจากนายจ้างแล้ว	 

นายจ้างไม่ยอมจ่ายตามอัตราที่กฎหมายก�าหนด	บางส่วนเรียกร้อง 

ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้เป็นไป 

ตามอัตราจากนายจ้าง	 ทั้งลูกจ้างต่างด้าวที่ทราบกฎหมายและ 

ไม่ทราบกฎหมาย	 การที่นายจ้างไม่จ่ายตามอัตราของกฎหมาย	 

เกิดจากสาเหตุหลายประการ	 เช่น	 เห็นว่าลูกจ้างต่างด้าวไม่กล้า 

โต้แย้ง	 ปกตินายจ้างก็ไม่เคยจ่ายอยู่แล้ว	 ถ้าลูกจ้างมีปัญหามากๆ	 

ก็สามารถเลิกจ้างได้	 นายจ้างอาจจ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ 

น้อยที่สุด	 แต่กรณีที่ลูกจ้างต่างด้าวเรียกร้องก็ไม่ได้เรียกร้องอย่าง 

จริงจังเป็นการเรียกร้องด้วยความเกรงใจหรือเกรงกลัว	 และ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าลูกจ้างต่างด้าวไม่เคยร้องเรียนไปยัง 

ส�านักงานแรงงานหรือส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 

ท�าให้นายจ้างมีความรู้สึกว่าไม่ว่าตนจะจ่ายหรือไม่	 ก็ไม่มีผลกระทบ 

อะไร	 จึงไม่จ่าย	 เว้นเสียแต่เป็นสถานประกอบการณ์ที่มีลูกจ้าง 

จ�านวนมากๆ	 ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ	เครือนาค	เกิดขา,	แพง	ช�านิงาน,	สมเกียรติ	สังข์นาค 

และสิน	 พันธุ์พินิจ	 ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน	 ได้เสนอนโยบาย 

ใหม้ีการลงโทษผู้ประกอบกิจการที่กระท�าความผิดอย่างจริงจังและ 

ก�าหนดโทษให้สูงที่สุด	 ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบควรปฏิบัติตาม 

กฎข้อบังคับให้ถูกต้อง

	 	 1.4	 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างาน 

ในวันหยุด	และค่าชดเชย	แต่ไม่ครบตามที่กฎหมายก�าหนด	พบว่า 

อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน	 เช่น	 นายจ้างก็อาจจะไม่ทราบ 

เกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	 ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และ 

ค่าชดเชย	 โดยละเอียด	 จะจ่ายตามที่ตนเองเข้าใจ	 หรือจ่ายตาม 

ทีต่นเองเคยจ่ายมา	หรือจ่ายตามค�าแนะน�าของเพือ่น	จงึจ่ายค่าจ้าง	 

ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยไม่ครบทุกกรณี 

ตามที่กฎหมายก�าหนด	 แต่บางกรณีนายจ้างก็ทราบดีว่าอัตราการ 

จ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยที ่

ถูกต้องตามกฎหมายควรจ่ายเท่าไร	 แต่ไม่จ่ายเพราะเห็นว่าไม่มี 

การตรวจสอบอย่างจรงิจงั	ประกอบกบัลกูจ้างกไ็ม่กล้าทีจ่ะร้องเรยีน 

นายจ้าง	 หรือกรณีเกิดปัญหานายจ้างก็เลิกจ้างตัดหน้าก่อนท่ีจะ 

ถูกร้องเรียน	 จึงท�าให้ลูกจ้างไม่กล้าท่ีจะร้องเรียนนายจ้าง	 เมื่อไม่มี 

ลูกจ้างร้องเรียนจึงไม่มีคู่กรณี	 ทางส�านักงานแรงงานก็ไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้	 หากกรณีที่ส�านักงานแรงงานเข้าตรวจสอบลูกจ้าง 

ก็ไม่พูดความจริงกับพนักงานเจ้าหน้าที่	 แต่จะแจ้งต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าตามทีน่ายจ้างสัง่ไว้		จงึด�าเนนิการอะไรไม่ได้	ซึง่ในทางสงัคม 

ที่เป็นจริงลูกจ้างต่างด้าวจะพอใจเพียงขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดือน 

ให้ตามปกติ	 เพิ่มเงินเดือนให้บ้าง	 ส่วนเงินอื่นๆ	 ลูกจ้างต่างด้าว 

มกัไม่สนใจทีจ่ะเรยีกร้องเอาจากนายจ้าง	และการร้องเรยีนนายจ้าง 

ท�าให้มีผลต่อความเป็นอยู่ในระหว่างการท�างาน	ซึ่งการท�างานของ 

ลกูจ้างต่างด้าวส่วนใหญ่จะอยูอ่าศยักบันายจ้างหรอืนายจ้างมทีีพ่กัให้	 

หากลูกจ้างคนใดร้องเรียนก็อยู่กับนายจ้างไม่ได้	 ซึ่งเป็นปัญหาท่ี 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 เครือนาค	 เกิดขา,	 แพง	 ช�านิงาน, 

สมเกียรติ	 สังข ์นาค	 และสิน	 พันธุ ์พินิจ	 ผลงานวิจัยของท้ัง 

สามท่าน	ได้เสนอนโยบายให้มกีารลงโทษผูป้ระกอบกจิการทีก่ระท�า 

ความผิดอย่างจริงจังและก�าหนดโทษให้สูงที่สุด	 ควรสนับสนุนให้ 

ผู้ประกอบควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง
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	 2.	 ผลของการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวกบัการจ่ายค่าจ้าง	
ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชยให้แก่การท�างาน
ของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	สรุปและอภิปรายผลดังนี้
	 	 2.1	 ผลการจ่ายค่าจ้าง	ให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว
ในเขตจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 ลูกจ้างต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี
ส่วนมากได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนดไว้	 ซึ่งการที่
ลูกจ้างต่างด้าวเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้ค่าจ้างวันละ	 300	
บาท	 หรือเดือนละ	 9,000	 บาท	 ถือว่าเป็นจ�านวนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	 เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างคนไทยที่เป็นท�างานแม่บ้าน
หรอืพนกังานท�าความสะอาด	บางแห่งจะได้รบัค่าจ้างเพยีงเดอืนละ	
7,000	–	8,000	บาทเท่านั้น	การที่นายจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างตามที่
กฎหมายแรงงานก�าหนด	เนือ่งจากสามารถตรวจสอบหรอืสอบถาม
ได้โดยง่าย	หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 
อาจท�าให้นายจ้างถูกด�าเนินคดีได้	 ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยของ	ทิพวรรณ	จันทร์ชูกลิ่น,	แพง	ช�านิงาน,	สมเกียรติ	 
สงัข์นาค	และสนิ	พันธุพ์นิจิ	ผลงานวจิยัของทัง้สามท่าน	ผูป้ระกอบการ 
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง	 แต่อุปสรรคต่างๆ	 จะเกิดจากลูกจ้างต่างด้าว
เสียเอง	ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะเรื่องการท�างาน	ให้ลูกจ้าง
ต่างด้าวมคีวามคดิสร้างสรรค์โดยให้รูจ้กัคดิเอง	เปิดโอกาสให้ลูกจ้าง
ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน	และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
ความจ�าเป็นและต้องการแรงงานต่างด้าวจงึปฏบิตัเิกีย่วกบัสวสัดกิาร
ในการท�างานอย่างถูกต้อง				
	 	 2.2	 ผลการจ่ายค่าล่วงเวลา	 ให้แก่การท�างานของคน 
ต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 สถานประกอบการที่ไม่จ่าย 
ค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างต่างด้าวยังมีอยู่เป็นจ�านวนมากพอสมควร	 
ซึ่งการท�างานล่วงเวลาเกิดขึ้นจากความยินยอมระหว่างนายจ้างกับ 
ลูกจ้างต่างด้าว	 เป็นงานต่อเน่ืองจ�าเป็นต้องท�าต่อในวันดังกล่าว 
ถ้าหากเป็นสถานบริการการท�างานจึงท�างานเป็นกะ	คือกะเช้าหรือ 
กะบ่ายหรอืกะกลางคนื	 การท่ีนายจ้างให้ลกูจ้างท�างานล่วงเวลาจะเป็น 
การขอให้ลูกจ้างต่างด้าวช่วยท�างาน	 แต่ลูกจ้างต่างด้าวปฏิเสธไม่ได ้
ส่วนค่าล่วงเวลานายจ้างบางรายกจ่็ายให้	นายจ้างบางรายกไ็ม่จ่ายให้	 
หรือบางครั้งก็จ่ายให้	 บางครั้งก็ไม่จ่ายให้	 ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการ 
ทีล่กูจ้างไม่มีความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายแรงงาน	อ�านาจการต่อรองของ 
ลูกจ้างต่างด้าวมีน้อยมาก	 จึงไม่กล้าท่ีจะเรียกร้องค่าล่วงเวลาจาก 
นายจ้างได้	เพราะการท�างานของลูกจ้างต่างด้าวอยู่ในภาวะจ�ายอม 
ต้องท�าตามที่นายจ้างสั่ง	 หากไม่ท�าตามอาจถูกเลิกจ้างได้	 หรือ 
หากนายจ้าง	 ไม่พอใจลกูจ้างคนใดอาจมคีวามเป็นอยูท่ีล่�าบากมากขึน้	 
ลกูจ้างต่างด้าวจงึยอมรบักบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน	หากรบัไม่ได้กเ็ลอืก 
ใช้วิธีการลาออก	 ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 
เครือนาค	 เกิดขา,	 แพง	 ช�านิงาน,	 สมเกียรติ	 สังข์นาค	 และสิน	 
พันธุ์พินิจ	 ผลงานวิจัยของท้ังสามท่าน	 ได้เสนอนโยบายให้มีการ 
ลงโทษผู้ประกอบกิจการท่ีกระท�าความผิดอย่างจริงจังและก�าหนด 
โทษให้สูงที่สุด	 ผู้ประกอบการควรรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้าง 
ต่างด้าวและสร้างความเป็นกนัเองมากๆ	ควรสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบ 
ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง

	 	 2.3	 ผลการจ่ายค่าท�างานในวันหยุด	 ให้แก่การท�างาน 
ของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี	พบว่า	นายจ้างในเขตจังหวัด 
จันทบุรีส่วนมากยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	และกรณีท่ีมีวัน 
หยุดแต่ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรือหักเงินในวันหยุดก็ถือไม่มีวัน 
หยุดเช่นกัน	ซึ่งมีถึงจ�านวน	14	แห่ง	ถือเป็นจ�านวนที่มากพอสมควร	 
ซ่ึงจะเกิดกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจ�านวนไม่มาก	 นายจ้าง 
จงึจ่ายค่าจ้างเฉพาะตามจ�านวนวนัทีล่กูจ้างมาท�างานเท่านัน้	จงึเป็น 
กรณีที่นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวและไม่ปฏิบัติกฎหมาย 
ดังนั้นควรด�าเนินการแก้ไขตรวจสอบหาความจริงและด�าเนินคดี 
กับนายจ้างที่มีสถานประการการมีลักษณะเอารัดเอาเปรียบ 
ลูกจ้าง	 ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 เครือนาค 
เกิดขา,	 แพง	 ช�านิงาน,	 สมเกียรติ	 สังข์นาค	 และสิน	 พันธุ์พินิจ	 
ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน	 ได้เสนอนโยบายให้มีการลงโทษ 
ผู้ประกอบกิจการที่กระท�าความผิดอย่างจริงจังและก�าหนดโทษ 
ให้สูงทีสุ่ด	ผู้ประกอบการควรรบัฟังความคิดเหน็ของลูกจ้างต่างด้าว 
และสร้างความเป็นกันเองมากๆ	 ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบควร 
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง
	 	 2.4	 ผลการจ่ายค่าชดเชย	 ให้แก่การท�างานของคน 
ต่างด้าวในเขตจงัหวดัจนัทบรุ	ีพบว่า	นายจ้างส่วนมากไม่มค่ีาชดเชย 
ให้กับลูกจ้างต่างด้าวเลย	เมื่อเลิกจ้างจ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายทันที 
หรอืจ่ายเงนิตามจ�านวนระยะเวลาทีท่�างานมา	หรอืแสดงพฤตกิรรม 
ที่ไม่เหมาะสมจนลูกจ้างทนอยู่ไม่ได้แล้วลาออกไปเอง	และนายจ้าง 
จ่ายเงนิสะสมทีห่กัจากเงนิเดอืนของลกูจ้างแทนค่าชดเชย	ซึง่เป็นผล 
ที่นายจ้างอาจไม่ทราบหรือทราบแต่จงใจเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าว	 
ประกอบกับลูกจ้างต่างด้าวไม่มีอ�านาจการต่อรองกับนายจ้าง	 และ 
ขาดความรู้ที่จะด�าเนินการกับนายจ้าง	 จึงยอมออกไปโดยไม่ได้รับ 
ค่าชดเชย
	 3.	 แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับ	
ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าชดเชยให้แก	่
การท�างานของคนต่างด้าว	สรุปและอภิปรายผลดังนี้
	 	 3.1	 การแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัด้ิวยการเพิม่โทษ	 
พบว่า	 นายจ้างหลายสถานประกอบการที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย	 
เห็นว่าควรมีการเพิ่มโทษ	 ตามมาตรา	 114	 ดังนี้	 บทลงโทษตาม 
มาตรา	 114	 เดิมต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 ควรแก้ไขเพิ่มบทลงโทษ 
เป็นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหนึง่ปี	หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท	 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	เพือ่เป็นการให้นายจ้างทบทวนความเสยีหายหรอื 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 และท�าให้ลูกจ้างต่างด้าวกล้าที่จะด�าเนินคด ี
ต่อนายจ้างเพราะท�าให้มีผลกระทบต่อนายจ้างมากขึ้น
	 	 3.2	 การแก ้ ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติ เ ก่ียวกับ 
ขบวนการน�าสืบค้นหาความจริง	 พบว่า	 การเข้าไปตรวจสอบกรณี 
นายจ้างจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชย 
ตามอัตราหรือไม่นั้น	 กระท�าได้ยากเพราะนายจ้างเป็นผู้ควบคุม 
สถานประกอบการและลูกจ้างทั้งหมด	 การเข้าไปตรวจสอบ 
สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 
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ไม่เช่นนั้นจะเข้าไปไม่ได้	 ท�าให้นายจ้างจัดฉากและซักซ้อมลูกจ้าง 
ไว้ล่วงหน้า	 ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ	 และเมื่อ 
พนกังานเจ้าหน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบ	นายจ้างต้อนรบัเป็นอย่างด	ีและ 
ในระหว่างสอบถามลูกจ้าง	นายจ้างมักยื่นคุยอยู่ด้วย	จึงไม่สามารถ 
ทราบความจริงได้	
	 	 ข้อเสนอแนะพนักงานเจ้าหน้าท่ีควรเข้าไปสอบถาม
ลูกจ้างต่างด้าวนอกเวลาท�างาน	 หรือสอบถามนอกสถานที่ท�างาน	
ซึ่งจะท�าให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบความจริงได้	 เพราะลูกจ้างจะ
กล้าพูดกบัเจ้าพนกังานทกุอย่าง	และการสอบถามควรมนีกัจติวทิยา
เข้าร่วมการสอบถามด้วย	อันจะท�าให้ทราบความจริงได้ดีกว่ารออยู่
ส�านักงานแรงงานเพียงอย่างเดียว
	 4.	 การพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับ	
หลักสากลในเร่ืองการจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวนัหยดุ		
และค่าชดเชยให้แก่การท�างานของคนต่างด้าว	สรุปและอภิปราย
ผลดังนี้
	 	 4.1	 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากลูกจ้าง	 พบว่า	 
การให้ความรู้กับลูกจ้างต่างด้าวเก่ียวกับพระราชบัญญัติค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าชดเชย	ซึ่งมีหลายวิธี	 เช่น	 
บงัคบันายจ้างว่าต้องมเีอกสารหรอืหนงัสอืทีส่�าคญัเกีย่วกบักฎหมาย 
แรงงาน	 หรืออัตราค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และ 
ค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการทุกแห่ง	 หน่วยงาน 
ของรัฐควรออกพ้ืนที่ให้ความรู ้ตามสถานประกอบการต่างๆ	 
เป็นการพัฒนาความรู้ให้กับลูกจ้างต่างด้าว	 อันจะท�าให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้ตลอดไป	 ซึ่งเป็นปัญหา
ที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 เครือนาค	 เกิดขา,	 แพง	 ช�านิงาน,	 
สมเกียรติ	สังข์นาค	และสิน	พันธุ์พินิจ	ผลงานวิจัยของทั้งสามท่าน	 
ได้เสนอนโยบายให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว
	 	 	 4.2	 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากนายจ้าง	 พบว่า	 
ควรที่จะบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายให้มากขึ้น	 หรือมี 
ความเด็ดขาดกับนายจ้างให้มากขึ้น	หรือควรมีการรณรงค์ให้ทราบ 
ถึงบทลงโทษที่นายจ้างควรจะได้รับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ให้ถูกต้อง	 หรือรณรงค์ให้นายจ้างเข้าใจและเข้าถึงหลักมนุษยธรรม 
ที่ควรปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบจนเกิดไป	 
ซึ่งเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 เครือนาค	 เกิดขา,	 
สมเกียรติ	 สังข์นาค	 และสิน	 พันธุ์พินิจ	 ผลงานวิจัยของท้ังสามท่าน  
ได้เสนอนโยบายให้มกีารลงโทษผูป้ระกอบกจิการทีก่ระท�าความผดิ 
อย่างจริงจังและก�าหนดโทษให้สูงที่สุด	 ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบ 
ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้ถูกต้อง	 	 	 	
	 	 4.3	 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากหน่วยงานภาครัฐ 
พบว่า	การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐไม่สามารถที่จะทราบความจริงได้	 จึงมีผลท�าให้ไม่สามารถ 
ควบคุมนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างต่างด้าวได้	 และกรณี 
พนักงานเจ้าหน้าที่ท�างานแบบรอให้ลูกจ้างต่างด้าวมายื่นค�าร้อง 
เรยีนต่อส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	กย็ิง่เป็นไปได้ยาก	 
นอกเสียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจริงๆ	 ดังน้ันพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมี 
การปรับวิธีการตรวจสอบเสียใหม่	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐควร 

มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามสถานประกอบการต่างๆ	 และ 
บ่อยๆ	 หรือควรมีการออกพื้นที่โดยการสอบถามลูกจ้างต่างด้าว 
ขณะอยู่นอกสถานที่หรือนอกเวลาท�างาน	 หรือสถานที่ท่ีนายจ้าง 
ไม่สามารถควบคุมได้	 เพ่ือให้ทราบความจริงและสามารถควบคุม 
นายจ้างจ่ายอัตราขั้นต�่าของ	 ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานใน 
วันหยุด	และค่าชดเชยได้ดีกว่านี้

ข้อเสนอแนะ	
 การท�าการวจัิยเกีย่วกับแรงงานหรือเกีย่วกับลกูจ้าง	การเข้าไป 
สัมภาษณ์ลกูจ้างต่างด้าวถกูกดีกนัจากนายจ้างมใิห้เกบ็ข้อมลูวจัิยได้ 
โดยสะดวกหรือสถานประกอบการบางแห่งไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลย	 
ดังนั้นการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานหรือเกี่ยวกับ 
ลกูจ้าง	 เป็นไปได้ควรนดัลกูจ้างออกมาสมัภาษณ์นอกสถานประกอบการณ์ 
ของลูกจ้าง	 หรือสัมภาษณ์ขณะที่ลูกจ้างไม่อยู่ในการควบคุมของ 
นายจ้าง	อันจะท�าให้ได้ข้อมูลในการท�าวิจัยที่สมบูรณ์
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดชลบุรี

Development	of	Internal	Supervisory	Model	for	The	Large	Size	in	Private	School

of	Basic	Education	for	Upgrading	Learning	Achievement	in	Chonburi	Province

อัญชัน		ขุนนาแก้ว

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการนิเทศภายในยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 

จังหวัดชลบุรี	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	360	คนจากการเปิดตารางของ	Krejcie	&	Morgan	จากนั้นท�าการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	random	 

sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย	 1)	 แบบสอบถามความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2)	 แบบวัดการรับรู้	 

ทักษะและเจตคติของครูที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนในจังหวัดชลบุรี	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 

ค่า	t-test	Dependent	

	 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า	 1.	 สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญมีระดับ 

การปฏิบัติการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 ตามล�าดับได้แก่	 ด้านการพัฒนาหลักสูตร	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง 

วิชาชีพ	 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและ	 ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 

2.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 DGPAC	 ได้แก	่ 

1)	 Direct	 Assistance	 2)	 Group	 Development	 3)	 Professional	 Development	 4)	 Action	 Research	 5)	 Curriculum	 

Development	 3.	 ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน	ขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 

4.	 ผลการประเมินการรับรู้	 ทักษะและเจตคติของครูผู้สอน	 ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ 

พบว่าครูผู้สอนมีการรับรู้ทักษะอยู่ในระดับดีและเจตคติอยู่ในระดับที่ดีอย่างมากต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ 

ประเภทสามัญ

ค�าส�าคัญ	:	การนิเทศภายในสถานศึกษา,	รูปแบบ
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Internal	Supervisory,	Model
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บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.2545	 ให้ความส�าคัญของ 

การจัดการศึกษา	จึงก�าหนดไว้ในหมวด	4	มาตราที่	22-30	ในส่วน 

ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	 ก�าหนดไว้ในหมวดท่ี	 5	 มาตราที	่ 

31-40	 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะน้ัน	 มีก�าหนดไว ้ใน 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา	 พ.ศ.2542	 ซ่ึงก�าหนดการก�ากับ	 ติดตาม 

การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้เกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพภายนอก	ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา	(สมศ.)	ยงัได้ก�าหนดให้มกีารนเิทศภายใน 

เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินด้วย	 เพื่อให้ผู้บริหารสถาน 

ศึกษาได้ตระหนัก	เห็นความส�าคัญและน�าไปปฏิบัติในโรงเรียนให้มี 

ประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมการนิเทศการศึกษา 

นับว่ามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาครู	 ให้สามารถจัดกิจกรรมและ

กระบวนการเรียนรู้	ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้	

	 การนิเทศเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา 

ผู้บริหาร	 ครู	 อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา	 เพราะภารกิจ 

ต่างๆ	ของสถานศกึษาจะส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้จ�าเป็น 

ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายในหลายๆ	 ด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	 

ดงัจะเหน็ได้	จากเหตุผลหลายประการ	เช่น	เกดิจากการเปลีย่นแปลง 

ของสังคม	 ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลย ี

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจ�าเป็น 

ต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	เพื่อจะได้ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ 

ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนางานให้ทันต่อสภาพความ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 และในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมี 

เป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ	 พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 

ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการบริหาร	 กระบวนการเรียนการสอน	 

และกระบวนการนิเทศ	เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม	สนับสนุนการท�างาน 

ซึ่งกันและกัน	 สถานศึกษาใดที่มี	 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 

ประสบการณ์ในการท�างานและสามารถน�าศักยภาพของบุคลากร	 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์	 ได้อย่างเต็มที่ก็จะมี	 โอกาสประสบความ	 

ส�าเร็จ	 มีความก้าวหน้าสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ให้ได	้ 

มาตรฐานตามความคาดหวังของสังคมได้	 การพัฒนาบุคลากรใน 

สถานศกึษาโดยผ่านการนเิทศการศกึษาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	 

จงึเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้การบรหิารจดัการศกึษาและการจัดการ 

เรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาได้	ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	

	 สภาพปัจจบุนัมข้ีอจ�ากดัหลายประการ	ทีท่�าให้ศกึษานเิทศก์ 

จากเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้ 

ครบถ้วน	 เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในเรื่องพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ	 เพราะว่าพนักงาน 

ขบัรถมีไม่เพยีงพอกบับคุลกรทีจ่ะออกไปนเิทศการศึกษาในโรงเรยีน	 

จึงท�าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้ในสภาพปัจจุบัน 

สถานศึกษาบางแห่ง	 มีบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรู ้	 และเข้าใจสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 และ 

ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน	 รู้จุดเด่นจุดด้อยได้ดีกว่า 

ศึกษานิเทศก์	 ดังน้ัน	 ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม	 และ 

ควรน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสภาพการณ์เช่นนี้	 ก็คือ 

การนเิทศภายในโรงเรยีนด้วยเหตผุล	คอื	สามารถด�าเนนิการได้อย่าง 

ต่อเนื่อง	ซึ่ง	วไลรัตน์	บุญสวัสด์	(2530)	ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การนิเทศภายในโรงเรียนไว้ว่า	 “การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 

น่าจะมีความส�าคัญมากกว่า	 เพราะผู้ที่ท�าหน้าที่นิเทศเป็นผู้ที่อยู่ใน 

สถานศึกษาอยู่แล้วและมีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากกว่า 

ผูอ้ืน่ย่อมมองเหน็ปัญหาและลู่ทางทีจ่ะท�าการนเิทศให้ได้ผลดีทีส่ดุ” 

สอดคล้องกับชุมศักดิ์	 อินทร์รักษ์	 (2551)	 ได้กล่าวว่า	 การบริหาร 

และการนเิทศภายในสถานศกึษา	ในปัจจบุนัเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 

ของแต่ละสถานศึกษาที่จะร่วมมือกับคณะผู้สอนด�าเนินการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษา	 มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบยึดหลักการ	 

ทฤษฎี	 การมีส่วนร่วมในการท�างาน	 เป็นการพัฒนาและส่งเสริม 

วิชาชีพผู้สอนและที่ส�าคัญต้องส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนจากข้อคิด 

เห็นข้างต้นสรุปได้ว ่าวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ	 

ใช้การนิเทศภายในโรงเรียน	 ศึกษานิเทศก์จะเป็นเพียงผู ้ให  ้

การสนับสนุนในการติดตามการด�าเนินงานของผู ้บริหารและ 

คณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา	 ให้ความช่วยเหลือทางด้าน 

วิชาการที่สถานศึกษาขอความร่วมมือ	 อย่างเต็มความสามารถ 

ดงันัน้	งานนเิทศภายในโรงเรยีนจงึมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย	 เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด�าเนินการพัฒนา 

งานทุกด้านในสถานศึกษาส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	 ในฐานะ 

หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะต้องให ้

ความส�าคญัต่อการนเิทศภายในโรงเรยีน	โดยก�าหนดไว้ในมาตรฐาน 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็น 

แนวทางในการก�าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้ร้อยรัดกัน	 

ท�าให้เกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น	 แต่การด�าเนินงานที่ 

ผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	อีกมาก	เช่น	“ผู้บริหาร 

สถานศึกษาหลายแห่งละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสิ้นเชิง 

สถานศึกษาบางแห่ง	 ไม่มีข้อมูลการนิเทศภายในเลยและบางแห่ง 

ไม่ได้ด�าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน”	 กรวีร์	 เกษบรรจง	 (2556)	 

อัญชัน  ขุนนาแก้ว
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จากข้อมูลข้างต้น	 ท�าให้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาไม่เห็นความส�าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น	 ก็คือ	 สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การ 

ประเมินด้านการนิเทศภายในโรงเรียนจากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของส�านักงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ภายนอก	 (สมศ.)	 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ	พบว่า	 การนิเทศการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษาเอกชนจัดให ้มีการนิเทศการเรียนการสอน 

ภาคเรียนละ	1	ครั้งมีจ�านวนมากที่สุดร้อยละ	48.64	รองลงมาคือ	 

มากกว่าภาคเรียนละ	 1	 ครั้ง	 มีจ�านวนร้อยละ	 25.45	 และ 

ภาคเรียนละ	2	ครั้ง	มีจ�านวนร้อยละ	18.18	ตามล�าดับ	ปัญหาและ 

อุปสรรคที่ส�าคัญคือ	โรงเรียนขาดผู้เชี่ยวชาญการนิเทศ	เพราะครูดี	 

ครมูคีวามสามารถจะขอลาออกไปสอบบรรจเุป็นครโูรงเรยีนรฐับาล	 

ท�าให้ต้องเปลี่ยนครูบ่อยมาก	 ขณะที่ครูใหม่ยังขาดประสบการณ ์

การสอนและการใช้ส่ือ	หรอืหวัหน้าฝ่าย	หวัหน้าระดบัหรอืหัวหน้าชัน้ 

มีภาระงานมากจึงไม่มีเวลาในการนิเทศให้ทั่วถึง	 ประกอบกับ 

ผู้บริหารบางคนต้องออกไปเป็นวิทยากรภายนอกโรงเรียนบ่อยครั้ง	 

จึงไม่มีเวลาในการบริหารและนิเทศภายใน	 ในขณะที่บางโรงเรียน 

ทีม่บีคุลากรเพยีงพอจะมกีารนเิทศภายในบ่อยครัง้มากบางโรงเรียน 

มกีารนเิทศภายในมากถงึปีละ	5	คร้ัง	ทัง้นีโ้รงเรยีนทีม่ปัีญหาได้เสนอ 

วิธีการแก้ไขโดยให้มีการนิเทศครูใหม่บ่อยครั้งอย่างใกล้ชิด	 และ 

ขอให้โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในโดยหัวหน้าฝ่าย	หัวหน้าระดับ 

และรายงานให้ผู ้บริหารรับทราบอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยการติดตามผลการประกันคุณภาพ 

ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน	 

พบว่าสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากท่ีสุดคือภาระงาน 

ของผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรมีมากจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

ทุกงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี	และต้องการการนิเทศจากหน่วยงาน 

ต้นสงักดัเป็นระยะๆ	หรอืระหว่างสถานศกึษาด้วยกนั	(ส�านกับรหิาร 

งานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน,	2555)	นอกจากนี้ผลการ 

ประเมนิคณุภาพภายนอก	รอบสามของสถานศกึษาเอกชนประเภท 

สามัญทั้งหมด	 7,985	 แห่ง	 ส�านักงานประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาภายนอกให้การรับรอง	5,690	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	71.26	 

ไม่รับรอง	2,295	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	28.74	 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนในโรงเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัชาตขิอง 

โรงเรียนต�่ากว่าเกณฑ์	 นอกจากนี้	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ

ชาติของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดชลบุรี	 ปีการศึกษา	 

2556	 มีจ�านวน	 27	 โรง	 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 

จากจ�านวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญจังหวัดชลบุรี	 ทั้งส้ิน 

88	 โรง	 คิดเป็นร้อยละ	 30.68	 ซึ่งถือว่าโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอนและ		การนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนน้อย	 

โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับท่ี

ต�่ากว่าเกณฑ์

	 จากสาเหตุดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ 

พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ ่

ประเภทสามัญเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ของผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 

ขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 3.	 เพือ่ประเมนิรปูแบบการนเิทศภายในสถานศึกษาเอกชน 

ขนาดใหญ่	ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 4.	 เพื่อประเมินการรับรู้	 ทักษะและเจตคติของครูผู้สอน 

ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่

ประเภทสามัญ

ขั้นตอนการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถาน

ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในจังหวัดชลบุรี	 ซึ่งได้ด�าเนินการศึกษาค้นคว้างาน

วิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	ซึ่งการด�าเนินการวิจัยได้แบ่งเป็น	4 

ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 

การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ 

โดยการใช้แบบสอบถาม	 เพื่อส�ารวจข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษา	 สภาพปัจจุบันและปัญหาในโรงเรียนของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการส�ารวจข้อมูล 

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน	 น�ามาก�าหนดวัตถุประสงค	์ 

เนื้อหา	กิจกรรมและการประเมินผล	ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

การนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริง	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 

2	 กลุ่ม	 กลุ่มที่	 1	 คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส�ารวจความต้องการ 

การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญ	 

ประกอบด้วยผู้นิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	ประเภท 

สามัญและครูผู้สอน	ในจังหวัดชลบุรี	ปีการศึกษา	2558	โดยแบ่งเป็น	 

ผู้บริหารและผู้นิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภท 

สามญั	จ�านวน	90	คน	ครผููส้อน	จ�านวน	360	คน	จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 

อัญชัน  ขุนนาแก้ว
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ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	random	sampling)	กลุ่มที่	2 
คือกลุ่มตัวอย่างใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญคือโรงเรียน 
วัฒนดรุณวิทย์		อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	ประกอบด้วย	ผู้นิเทศ 
ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	จ�านวน	9	คน	และครูผู้สอน	 
จ�านวน	 16	 คน	 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 
Sampling)
	 ขั้นตอนที่	2	การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 
ขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	ประกอบด้วยรายละเอียดในการด�าเนินการ	
ดังนี้
	 1.	 ศึกษาเอกสาร	 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา	การนิเทศการศึกษาของกลิคแมน	(Glickman,	 
2004:	 11)	 ในด ้านการให ้ความช ่วยเหลือแก ่ครู โดยตรง 
(Direct	 Assistance)	 การพัฒนาทักษะการท�างานกลุ ่ม	 
(Group	Development)	การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 
(P rofess ional 	 Development ) 	 การพัฒนาหลักสูตร	 
(Curriculum	Development)	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน	 
(Act ion	 Research)โดยการสังเคราะห ์ผลรวมกับข ้อมูล 
ความต้องการในการนิเทศภายในของครูจากขั้นตอนที่	 1	 น�ามา 
สร้างเป็นร่างรปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษาเอกชนขนาดใหญ่	 
ประเภทสามัญ	จังหวัดชลบุรี
	 2.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	แนวด�าเนินการ	สาระส�าคัญหรือ 
องค์ประกอบของรปูแบบท่ีใช้ในรปูแบบการนเิทศภายในสถานศึกษา	 
เอกชนขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ		
	 3.	 ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 
ขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	ผู้วิจัยน�ารูปแบบการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น	 ให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และ 
ผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบความเทีย่งตรงตามโครงสร้างและความเทีย่ง 
ตรงเชิงเนื้อหาและน�ามาพัฒนา	ปรับปรุง	แก้ไข
	 4.	 การประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญ 
หลงัจากด�าเนนิการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุม 
วิทยานิพนธ์	 โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในแต่ละด้านๆ	 ละ	 3	 ท่าน	 รวมท้ังสิ้น	 12	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 
ด้านการบริหารการศึกษาเอกชน	 การพัฒนาหลักสูตร	 การนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา	 การวัดและการประเมินผลการศึกษาแล้วท�า 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมูลคะแนนความคดิเหน็ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพบว่า	 ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภท 
สามัญว่ามีความสอดคล้อง	 เหมาะสมและชัดเจนทั้งในด้าน 
จุดประสงค์ในการสร้าง	 เนื้อหา	 การใช้ภาษาการพิมพ์	 รูปเล่มและ 
ความสะดวกในการน�ารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญ

	 ขั้นตอนที่	 3	 ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญ	 รายละเอียดในการด�าเนินการ 
มีดังนี้
	 1.	 น�ารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาด
ใหญ่ประเภทสามัญไปใช้กับโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์	 ระยะเวลาท่ีใช้
ในการทดลอง	1	ภาคเรียน		
	 2.	 ระหว่างการด�าเนนิการใช้รูปแบบการนเิทศภายในสถาน 
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ	 โดยผู ้วิจัยสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้บริหารหรือผู้นิเทศภายในและครูผู้สอนหากพบ 
ปัญหาให้ปรับแก้ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม
	 3.	 ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน
ขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญ	 โดยเก็บคะแนนวัดผลการทดสอบ 
ของนักเรียนตลอดระยะเวลา	 1	 ภาคเรียนซึ่งการเก็บข้อมูล 
ผลการเรียนรู้ทั้ง	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ประกอบด้วยกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย	กลุ่มสาระ	การเรียนรู้คณิตศาสตร์	กลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	กลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา	ศาสนาและ
วฒันธรรม	กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพละศกึษา		กลุม่สาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
	 4.	 น�าคะแนนการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลตลอด 
ภาคเรียนภาคเรียนที่	 1	 เปรียบเทียบกับผลการทดสอบปลายภาค
เรียนที่	2	โดยใช้	t-test	Dependent	
	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 และน�าเสนอข้อมูลในรูป 
ของการบรรยาย
	 ขัน้ตอนที	่4	การประเมนิการรบัรู	้ทกัษะและเจตคติครผููส้อน	 
ผู้วิจัยด�าเนินการรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	 สร้างแบบวัดการรับรู้และทักษะของครูผู้สอนภายใน 
สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ	จ�านวน	1	ฉบับ	และ 
แบบวัดเจตคติของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 และน�า 
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 3	 ท่านเพื่อหาดัชนีความ 
สอดคล้องของค�าถาม	 และปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวเสนอแนะ	 
โดยแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นให้คะแนนถ้าค่าดัชนี	 IOC 
ที่ค�านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ	 0.5	 แสดงว่าข้อค�าถามวัดตรงแต ่
ถ้ามีค่าน้อยกว่า	0.5	แสดงว่าข้อค�าถามไม่ตรง	ข้อค�าถามนั้นจะถูก 
ตัดทิ้งไป	หรือต้องน�าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น
	 2.	 หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีทดสอบซ�้า	 (Test-Retest	 
Method)	 โดยน�าแบบวัดความรู้	 ทักษะ	 และแบบวัดเจตคติไป 
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันโดยมีระยะห่าง	 1	 สัปดาห์ 
แล้วน�าไปหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 

อัญชัน  ขุนนาแก้ว
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เปียร์สัน	 (Pearson)	 แบบวัดความรู้	 ทักษะ	และแบบวัดเจตคติได้ 

ค่าความเชื่อม่ัน	 0.87	 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่สูงสามารถ 

น�าไปใช้ได้

 

สรุปและอภิปรายผล
	 การศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถาน

ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดชลบุรี	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 สภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญ	จังหวัดชลบุรี

	 	 1.1	 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	 (Direct	

Assistance)	 พบว่า	 ระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา

เอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญ	 จังหวัดชลบุรี	 ของผู้บริหารและ

ครูผู้สอน	 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ	โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	3	อันดับแรกได้แก่	สนับสนุน 

และ	 ให้ค�าแนะน�าแก่ครูให้ใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายและสอดคล้อง 

กับแผนการสอน	 การสังเกต	 การสอนน�าไปเป็นผลการประเมินคร ู

ผูส้อน	และเข้าเยีย่ม	ชัน้เรยีนเพือ่สงัเกตการสอนและนเิทศครผูู้สอน 

อย่างสม�่าเสมอ

	 	 1.2	 ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 (Group	 

Development)	 พบว่า	 ระดับ	 การปฏิบัติการนิเทศภายในสถาน 

ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	จังหวัดชลบุรี	ของผู้บริหาร 

และครูผู้สอน	 ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	3	อันดับแรกได้แก่	 มีระบบ 

การท�างานร่วมกันของครูอย่างชัดเจน	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลุ่มต่างๆ	เช่น	คณะกรรมการการนิเทศ	คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัด	การเรียนการสอน	และให้โอกาส 

ครูได้มีบทบาทและหน้าท่ีเป็นท้ังผู้น�าและผู้ตามในการปฏิบัติงาน

ของกลุ่ม

	 	 1.3	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 

(Professional	Development)	พบว่า	ระดับ	การปฏิบัติการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	จังหวัดชลบุรี	 

ของผู้บริหารและครูผู้สอน	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง 

วชิาชพีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	3	อันดับแรก 

ได้แก่	 การวางเป้าหมายของโรงเรียนในการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

มีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ	 และมีการ 

พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน

	 	 1.4	 ด้านการพฒันาหลกัสตูร	(Curriculum	Development)	 

พบว่าระดับการปฏิบัติ	 การนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 

ขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	จังหวัดชลบุรี	ของผู้บริหารและครูผู้สอน	 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยเรียงล�าดับจากมาก 

ไปน้อย	3	อันดับแรก	ได้แก่	การให้ค�าแนะน�าแก่ครูผู้สอนในแต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ในการจัดท�าแผน	 การเรียนรู ้ล่วงหน้าโดย 

ก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	เนื้อหากิจกรรม	และประเมินผลให้ 

สอดคล้องกับหลักสูตร	 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัการพฒันาหลักสตูรสถานศกึษา	และแตง่ตั้งคณะกรรมการ 

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

	 	 1.5		 การวจิยัเชิงปฏบิตักิารในชัน้เรยีน	 (Action	Research)	

พบว่า	 ระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 

ขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	จังหวัดชลบุรี	ของผู้บริหารและครูผู้สอน	 

ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	โดยเรยีงล�าดบั 

จากมากไปน้อย	3	อันดับแรกได้แก่	ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาน�า 

ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน	 จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน	 และ 

จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน

	 2.	 พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 

ขนาดใหญ่ประเภทสามัญ	 จังหวัดชลบุรี	 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน	 ได้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน 

ขนาดใหญ่ประเภทสามัญ	 จังหวัดชลบุรี	 ที่ส่งผลต่อการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ประกอบด้วย	5	ด้าน	คือ	DGPAC	 ได้แก่	 

1)	 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	 (Direct	Assistance)	 

2)	ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	(Group	Development)	 

3)	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 (Professional	 

Development)	4)	ด้านที่	1	ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 

(Action	 Research)	 5)	 ด้านการพัฒนาหลักสูตร	 (Curriculum	 

Development)	ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	(Direct	 

Assistance)	 ประกอบด้วย	 1)	 การวางแผนร่วมกับครูในการให ้

ความช่วยเหลือ	2)	การมีส่วนร่วมกับครูในการปฏิบัติการช่วยเหลือ																				 

3)	สรุปผลที่เกิดจากการด�าเนินการร่วมกัน	4)	ประชุมวิเคราะห์ผล 

การช่วยเหลือร่วมกับครู	 5)	 สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการ 

ช่วยเหลือครู	 ด้านที่	 2	 ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ ่ม	 

(Group	 Development)	 ประกอบด้วย	 1)	 การพัฒนาครูให้มี 

ศักยภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์	2)	การสร้างวินัย 

การแลกเปล่ียนเรยีนรูภ้ายในทมี	3)	การก�าหนดปัญหาและเป้าหมาย 

การแก้ปัญหาร่วมกัน	 4)	 การวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 

ของทีมงาน	 5)	 การสร้างแรงจูงใจการเสริมแรงและสร้างขวัญ 

ก�าลังใจ	 ด้านท่ี	 3)	 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

อัญชัน  ขุนนาแก้ว
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(Professional	 Development)	 ประกอบด้วย	 1)	 การก�าหนด

แนวทาง	2)	การบูรณาการ	3)	การเลือกสิ่งที่ดีมาใช้	ด้านที่	4	ด้าน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	(Action	Research)	ประกอบด้วย 

1)	 ก�าหนดปัญหา	 2)	 ก�าหนดวิธีการวิจัย	 3)	 รวบรวมข้อมูล 

4)	วิเคราะห์ข้อมูล	5)	สรุปและรายงานผล	ด้านที่	5	ด้านการพัฒนา 

หลกัสตูร	(Curriculum	Development)	ประกอบด้วย	1)	การเตรยีม 

ความพร้อมของสถานศึกษา	 2)	 การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 

3)	การวางแผนการด�าเนนิการใช้หลกัสตูร	4)	การด�าเนนิการบรหิาร 

หลักสูตร	5)	การนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล	6)	สรุปผล 

การด�าเนินงาน	7)	ปรับปรุงและพัฒนา	

	 3.	 ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

เอกชนขนาดใหญ่	ประเภทสามญั	โดยเกบ็คะแนนวดัผลการทดสอบ 

ของนักเรียนตลอดระยะเวลา	1	ภาคเรียนซึ่งการเก็บข้อมูล	ผลการ 

เรยีนรู้ทัง้	8	กลุม่สาระการเรยีนรู	้ประกอบด้วยกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วทิยาศาสตร์	กลุม่สาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ศิลปะ	 กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 และ 

กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ผลการวิจัยพบว่าก่อนการใช ้

รูปแบบการนิเทศภายในสถานสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 

ประเภทสามัญของชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ	 

68.91และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานสถานศึกษา 

เอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญของชั้นประถมศึกษาปีที่	 6 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	77.73	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	มีคะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ	70.17	และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถาน 

สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญของช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	3	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	76.42

	 4.	 ความรู้ทักษะและเจตคติของครูผู้สอนในสถานศึกษา

เอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามญั	พบว่า	ผลการวดัความรู	้ทกัษะและ

เจตคตขิองครูผูส้อนมต่ีอรปูแบบการนเิทศภายในสถานศึกษาเอกชน

ขนาดใหญ่ประเภทสามญั	จงัหวดัชลบรุ	ีพบว่า	ครมูคีวามรูแ้ละทกัษะ

อยู่ในระดับดีโดยรวมและรายด้าน	เรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้แก่	

ด้านการวดัผลและประเมนิผลด้านสภาพทัว่ไป	ด้านการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน	 และด้านการน�าเข้าสู่บทเรียนและมีเจคติที่ด ี

อย่างมากโดยรวมและรายข้อ	เรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย	3	อนัดบัแรก 

ได้แก่	การตดิตามการประเมนิผลการใช้หลกัสตูรอย่างต่อเนือ่งท�าให้ 

การใช้หลกัสตูรเป็นระบบมากขึน้	ความรูส้กึพงึพอใจต่อ	การประชมุ 

ชี้แจงนโยบายของผู้นิเทศก่อนการสอนและความรู้สึกพึงพอใจที่ได ้

รับความช่วยเหลือจากผู้นิเทศ

	 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถาน 

ศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	 ประเภทสามัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัดชลบุรี	 ใน	 5	 ด้าน	 ได้แก	่ 

ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง	 (Direct	 Assistance) 

ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 (Group	 Development)	 

ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 (Professional	 

Development)	 ด ้านการพัฒนาหลักสูตร	 (Curriculum	 

Development)	 และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 

(Action	Research)	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ด ้านการให ้ความช ่วยเหลือครูโดยตรง	 (Direct	 

Assistance)	ผลการวจิยัพบว่ามขีัน้ตอนการด�าเนนิงานประกอบด้วย 

1)	 การวางแผนร่วมกับครูในการให้ความช่วยเหลือ	 2)	 การม ี

ส่วนร่วมกับครูในการปฏิบัติการช่วยเหลือ	 3)	 สรุปผลที่เกิดจาก 

การด�าเนินการร่วมกัน	 4)	 ประชุมวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือ 

ร่วมกับครู	 5)	 สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือคร	ู 

พบว่าครูโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู ้ 

และให้การสนับสนุนส่ือ	 อุปกรณ์	 และวิธีการจัดการเรียนการสอน	 

มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน 

ชัดเจน	 ก�าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็น 

ถึงความส�าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนจึงได้มีการช่วยเหลือ 

ครูอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องให้ครูได้พัฒนาตนเอง	 โดยไม่ยึดถือ 

ว่าการนิเทศช่วยเหลือครูเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และ 

ผู้นเิทศต้องเรยีนรูพ้ฤตกิรรมของครเูพือ่จะน�ามาบรูณาการการนเิทศ 

ได้อย่างช�านาญ	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดาเวนพอทและ 

สเมทานา	 (Davenport	 and	 Smetana,	 2004)	 ว่าครูมีความ 

ต้องการรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อน	ครู	ผู้นิเทศ	หรือแม้แต่ 

หัวหน้างานจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องช่วยเหลือครู	 (Direct 

Assistance)	 ในการจัดการเรียนการสอน	 ทั้งนี้ 	 กลิคแมน;	 

กอร ์ดอน;	 และรอส-	 กอร ์ดอน	 (Glickman;	 Gordon	 &	 

Ross-Gordon,	 2009:	 208)	 กล่าวว่า	 การนิเทศเพื่อการพัฒนา 

จ�าเป็น	ต้องหาผูน้เิทศทีม่ลีกัษณะส่วนตวัอย่างน้อย	1	ใน	4	ลกัษณะ	 

1)	 การควบคุมโดยการชี้น�า	 2)	 การใช้ข้อมูลชี้น�า	 3)	 การใช  ้

ความร่วมมือ	 4)	 การไม่ช้ีน�า	 โดยอาศัยความช�านาญและระดับ 

การพฒันาการของคร	ูนอกจากนีผู้น้เิทศยงัต้องวเิคราะห์สถานการณ์ 

ก่อนที่จะใช้การนิเทศวิธีใดวิธีหนึ่งกับครูที่ยังมีประสบการณ์น้อย	 

ตลอดจนการมีระบอบประชาธิปไตยในชั้นเรียน	 การมีศีลธรรม	 

จริยธรรม	 สามารถส่งเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอนบรรล ุ

วัตถุประสงค์ได้	 นอกจากน้ีการช่วยเหลือครูโดยตรงยังส่งผลต่อ 

คุณภาพของผู้เรียน	 ครูจึงต้องได้รับการอบรมและช่วยเหลืออย่าง 

สม�่าเสมอ	 ซึ่งสอดคล้องกับกลิคแมน	 (Glickman,	 2009	 :	 214)	 

ทีก่ล่าวว่าครแูละผู้นเิทศสามารถท�างานร่วมกันเพือ่พัฒนาห้องเรยีน 

ได้เพราะห้องเรียนนั้นเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม	 ส่วนปัญหาใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง	 ได้แก่	 ขาดผู้นิเทศท่ีมีความรู ้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการนิเทศ	 ที่เป็นเช่นน้ี 

อาจเป็นเพราะว่าผู้ท่ีต้องท�าหน้าที่นิเทศการสอนไม่ใช่เฉพาะฝ่าย

อัญชัน  ขุนนาแก้ว
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บริหารแต่ยังมีหัวหน้าระดับช้ันและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู	้ 

ครูอาจยังไม่มีความม่ันใจในการให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับเทคนิคและ 

ปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนและผู้เรียน	 ซ่ึง	 กลิคแมน;	 

กอร ์ดอน	 และรอส-กอร ์ดอน	 (Gl ickman;	 Gordon	 &	 

Ross-Gordon,	 2009	 :	 214)	 กล่าวว่า	 ผู ้นิเทศจะต้องให  ้

ความเคารพนับถือเป็นผู้ที่ให้เกียรติ	 ยกย่องครู	 มีความจริงใจท่ีจะ 

ร่วมสร้างความเจรญิก้าวหน้าในอาชีพให้กับครทูกุคนอย่างเท่าเทียมกนั  

เป็นผู้มีความซื่อสัตย์	ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากครู	

	 2.	 ด ้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ ่ม	 (Group	 

Development)	 การวิจัยมีข้ันตอนการด�าเนินงาน	 ประกอบด้วย 

ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ 

และประสบการณ์	2)	การสร้างวนิยัการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในทมี	 

3)	 การก�าหนดปัญหาและเป ้าหมายการแก ้ป ัญหาร ่วมกัน 

4)	 การวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหาของทีมงาน	 5)	 การสร้าง 

แรงจูงใจการเสริมแรงและสร้างขวัญก�าลังใจ	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

การพัฒนาให้ครูมทีกัษะการท�างานกลุม่	เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตน	 

รบัผดิชอบหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายตามโครงสร้างการบรหิารงานนัน้	 

ครูในโรงเรียนต้องมีความรู้	 ประสบการณ์	 และมีการท�างานกลุ่ม 

โดยยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม	 มีความเข้าใจบทบาทของสมาชิก 

มกีารแต่งตัง้หวัหน้ากลุม่	ประกอบด้วยมผีูน้�า	ผูต้าม	ทัง้ฝ่ายสนบัสนนุ	 

จะมีการวางแผนร่วมกัน	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 กลุ่มที่ท�างาน 

มีทั้งเน้นงานและเน้นบุคคล	ซึ่งสอดคล้องกับ	กลิคแมน;	กอร์ดอน;	 

และรอส-กอร์ดอน	 (Glickman;	 Gordon	 &	 Ross-Gordon,	 

2009	 :	 225)	 ที่กล ่าวว ่ากลุ ่ม ท่ีสามารถท�างานได ้อย ่างมี 

ประสิทธิภาพและมีความกลมเกลียวสามัคคีคือกลุ ่มจะต้องม ี

ผู ้น�าที่ดี	 สามารถท�าให้กลุ ่มด�าเนินการได้ดี	 อีกทั้งกระทรวง 

ศึกษาธิการ	 (2546	 :	 101)	 ได้กล่าวว่า	 โครงสร้างการบริหาร 

งานภายในโรงเรียนปัจจุบันเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 คือให ้

ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 เป็นการแสดงให้เห็นว่าครูและ 

ผู้บริหาร	 มีความตระหนักถึง	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะ 

ประสบผลส�าเร็จหรือไม่ น้ันจะข้ึนอยู ่ กับผู ้บริหารเป็นส�าคัญ 

การทีจ่ะสร้างหรอืพัฒนากลุม่	ดงันัน้	การเพิม่พนูความรู	้ทกัษะให้กบั 

สมาชกิจะต้องต้ังวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายของกลุม่	ทัง้ในลักษณะ 

ของบุคคลและของกลุ ่ม	 ให้ทุกคนในกลุ ่มมีอิสระในการแสดง 

ความคิดเห็น	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาของกลุ่ม	 

ซึ่งสมุทร	 ช�านาญ	 (2554	 :	 189)	 กล ่าวว ่า	 ผู ้น�ากลุ ่มที่มี 

ประสิทธิภาพส่งผลต่อความส�าเร็จของทีมอย่างมาก	 เปรียบเทียบ 

ภาวะผู ้น�าว่าเสมือนจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนของทีม	 ซึ่ง 

สอดคล้องกับเฟอร์นานโด	 และเฮอร์ลิฮี	 (Fernando	 &	 Herlihy,	 

2010	 :	 281)	 ว่าผู้นิเทศจะเป็นผู้ที่พัฒนา	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 

และสร้างความตระหนกัในความยตุธิรรม	ให้เกดิภายในกลุม่	ผูน้เิทศ 

ต้องเป็นทั้งผู้น�ากลุ่มและต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการท�างาน 

ซึ่ งสอดคล ้องกับ	 สฎายุ	 ธีระวณิชตระกูล	 (2554	 :	 109)	 

กล่าวว่าการให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาการท�างานของครูเป็น 

การพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น 

วิชาชีพชั้นสูง	ไม่ว่าจะในบทบาทของการจัดการเรียนการสอน	หรือ

ในบทบาทของการเป็นผูบ้รหิาร	ผูน้�าทางวชิาการ	ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ 

ที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอสอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคม	 และบริบทองค์กร	 กิจกรรม 

ในการให้ค�าปรึกษา	 และช่วยแก้ปัญหา	 มีตั้งแต่	 การนิเทศ	 

(Supervision)	การเป็นพี่เลี้ยง	(Mentoring)	การอบรม	(Training)	 

และการชี้แนะ	 (Coaching)	 โดยเลือกใช้บทบาท	 หรือกิจกรรม 

ดงักล่าวในจงัหวะทีเ่หมาะสมกบัจดุมุง่หมายทีต้่องการเพือ่มาตรฐาน 

ผู้รับได้ผลใกล้เคียงกัน	 เช่น	 การให้ค�าปรึกษาเรื่องหลักสูตรใหม	่ 

การแก้ปัญหาเรื่องตัวชี้วัดมาตรฐานผู้เรียน	 กิจกรรมที่คาดว่ามี 

ความเหมาะสม	 คือการอบรม	 การนิเทศทั้งภายในและนิเทศ 

แบบทั่วๆ	 ไป	 ปัญหาในการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 ที่พบคือ	 

ความแตกต่างระหว่างความคิดท�าให้กลุ่มเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น 

ที่เป็นเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะครูยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู ้ม ี

จิตวิทยาในการส่ือสาร	 และการฝึกฝนทักษะการท�างานกลุ่มเท่าท่ี 

ควรส�าหรับการเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้มีการปลูกฝังให้ครูยอม 

รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให ้

มีการสื่อสารภายในกลุ่มเป็นประจ�าซึ่งสอดคล้องกับ	 ลี,	 และกรีน		 

(Lee	 &	 Green	 2009	 :	 Abstract)	 ว่าการนิเทศเป็นวิธีการหน่ึง 

ที่สามารถเปิดกรอบความคิดให้กว้างขึ้นและการนิเทศก็เป็นวิธีการ 

ทางการพูดให้ค�าปรึกษาหรือการพูดที่หารือกัน	 เพื่อให้เกิดภาพ 

ความคิดเป็นรูปธรรมและในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ก็ใช้วิธีการนี้อยู่

	 3.	 ด ้ านการ เสริมสร ้ า งประสบการณ ์ทางวิชาชีพ 

(Professional	Development)	การวิจัยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	 

ประกอบด้วย	 1)	 การก�าหนดแนวทาง	 2)	 การบูรณาการ	 

3)	การเลือกสิ่งที่ดีมาใช้	 จากการวิจัยพบว่า	ครูในโรงเรียนยังได้รับ 

การอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งด ้านเทคนิคการสอนและ 

การส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพคร	ู อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งภายใน 

สถานศึกษาและได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ว่าด้วยการจัดอบรม 

สัมมนาแล้วน�าเทคนิควิธีการสอนที่ตรงกับวิชาที่สอนมาปรับใช ้

ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนโยบาย	 กระทรวง 

ศึกษาธิการโดยพลเอก	 ดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ:	 10) 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการผลิต	 การสรรหา	 และ 

การพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาโดยมีวธิกีารให้ปรบัแนวคดิ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาท่ี 

ส่งผลต่อผู้เรยีนและลดภาระงานหรอืกจิกรรมทีไ่ม่เกีย่วกบัการเรยีน 

การสอนของครูและนักเรียน	นอกจากนี้กลิคแมน;	 กอร์ดอน;	 และ 

รอส-กอร์ดอน	 (Glickman;	 Gordon	 &	 Ross-Gordon,	 2009	 : 
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243)	 ได้เสนอแนวความคิดใน	 การจัดกิจกรรมพัฒนาครูใน 

การพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการสอนของครูให้ส่งผลไปสู ่

นกัเรยีนให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ดงันัน้	การส่งเสรมิให้มทีศันคต ิ

ที่ดีต่ออาชีพครูให้เป็นผู ้มีบุคลิกภาพดี	 มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีคุณธรรม	 จริยธรรมด้วยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้ 

เหมาะสมกับวิชาชีพ	 โดย	 การสอดแทรกข้อคิดเพื่อให้ครูมีทัศนคติ 

ที่ดีต่ออาชีพครูอยู่เสมออีกท้ัง	 ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม	 จริยธรรม 

ทุกครั้งที่มีการอบรม	ครูนอกจากจะสอนให้นักเรียนเก่งแล้วจะต้อง 

สอนให้นักเรียนเป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 ซ่ึงสอดคล้อง	 ชัชชญา	 

พีระธรณิศร์	 (2552	 :	 74	 -	 77)	 กล่าวว่าข้อควรค�านึงถึงในการ 

สอดแทรกคุณธรรม		จริยธรรม		คือการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม		 

ซึ่งต ้องพัฒนาคนท้ัง	 3	 ด ้าน	 พร ้อมกันคือ	 ด ้านพฤติกรรม 

ด้านจิตใจ	และด้านปัญญา	ในด้านการพัฒนาอาชีพนั้นการเลือกวิธี 

การจัดการเรียนรูเ้ป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะท�าให้การจดัการเรยีนการสอนให้ 

ประสบความส�าเร็จ	จ�าเป็นต้องมีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 

ในการสอนแบบร่วมมือ	 เช่นการสอนรูปแบบ	 Jigsaw	 รูปแบบ	 

STAD	 (Student	 Teams-Achievement	Division)	 รูปแบบ	 LT	 

(Learning	 Together)	 และบูรณาการการสอนคิดวิเคราะห์และ 

คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ให้เหมาะสมท้ังเนื้อหา	 

และค�านงึถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน	นกัเรยีนจะสามารถบรูณาการ 

ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู ้อย ่างแท้จริง 

ซึ่งส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 

(2559	 :	 7)	 กล่าวว่า	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 

เพิ่มคุณภาพของผู้เรียนนั้น	 ครูผู้สอนสามารถน�าทฤษฏีการเรียนรู้ 

ของ	Edgar	Dale	ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวอเมริกา	สรุปการ 

จดจ�าหรือการเรียนรู้ของมนุษย์เราโดยทั่วไป	 ดังนี้	 ร้อยละ	 10 

จากการได้อ่าน	 ร้อยละ	 20	 จากการได้ยิน	 ร้อยละ	 30	 จากการ 

ได้มองเห็น	 ร้อยละ50	 จากการได้ยินและได้มองเห็น	 ร้อยละ	 70	 

จากการได้พูดหรือได้เขียน	ร้อยละ	90	จากการได้พูดและได้ปฏิบัติ	 

ผู้สอนสามารถ	 น�าทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในการพัฒนามาตรฐาน 

คุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน 

ศตวรรษที	่21	โดยจดัให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมโีอกาสในการฝึก 

การคิดวิเคราะห์	 การใช้สื่อการสอนประกอบการบรรยาย	 เพื่อให ้

ผู้เรียนมีโอกาสทั้งการได้ยินและมองเห็น	 การจดจ�าและการเรียนรู้										 

กจ็ะเพิม่มากขึน้เป็นร้อยละ	50	นอกจากนัน้การจดักจิกรรมท่ีเช่ือมโยง 

กับบทเรียนท่ีต้องการถ่ายทอด	 ก�าหนดให้ผู้เรียนจัดท�าโครงงาน	 

การศึกษานอกสถานท่ี	 สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู ้เรียนมีโอกาสทั้ง 

การได้ยิน	 ได้เห็น	 ได้พูด	 ได้เขียน	 หรือแม้แต่ฝึกปฏิบัติซ่ึงจะท�าให ้

ผู้เรียนจดจ�า	 เรียนรู้	 ฝึกการคิดวิเคราะห์	 การจดจ�าหรือการเรียนรู้

ของผู้เรียนก็จะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ	70	และ	ร้อยละ	90	ตามล�าดับ

	 4.	 ด้านการพฒันาหลักสตูร	(Curriculum	Development)	 

การวิจัยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	 ประกอบด้วยการเตรียม 

ความพร้อมของสถานศึกษา	 การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	 

การวางแผนการด�าเนินการใช้หลักสูตร	 การด�าเนิน	 การบริหาร 

หลักสูตร	 การนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินผล	 สรุปผล 

การด�าเนินงาน	 และปรับปรุงและพัฒนา	 จากการวิจัยพบว่า	 

ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถาน 

ศึกษา	 โดยผู้บริหารสนับสนุนวัสดุ	 อุปกรณ์และการจัดประชุม	 

อบรม	 ติดตามและประเมินหลักสูตร	 มีส่วนร่วมในการแสวงหา 

ข้อมูลข่าวสาร	สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อการจัดท�าหลักสูตร 

สถานศึกษาและการน� าหลัก สูตรไปใช ้ โดยครูทุกคนเป ็น 

คณะกรรมการในการจัดท�าหลักสูตรตามกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

ที่ตนเองสอนโดยน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้	 ประเมิน 

หลักสูตรและทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ความต้องการของผู ้เรียนและสังคมที่เป็นเช่นน้ี 

เพราะครูมีความตระหนักถึงความส�าคัญของ	 การพัฒนาหลักสูตร	 

และการจัดท�าหลักสูตรโดยบุคลากรทุกคนของโรงเรียนเองซึ่งรู้ถึง 

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการเรียนการสอน	ปัญหาเกี่ยวกับ 

ตัวเด็ก	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม	 

เพราะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาหรือเผชิญปัญหาด้วยตนเอง	 จึงสามารถ 

แก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดได้มากกว่าบุคคลอื่นที่อยู ่ภายนอก

โรงเรียน	 สอดคล้องกับนทจร	 ธีรปัญญาภรณ์	 (2555	 :	 108)	 

ที่สรุปความส�าคัญของการพัฒนาหลักสูตรว่าการด�าเนินการนิเทศ 

ภายในของโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จอยู่ในระดับมากนั้น	 โรงเรียน 

ต้องมกีารวางแผนการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัหลกัสตูร	มกีารแต่งตัง้ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อน�าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางใน 

การวางแผนจดัการเรียนการสอน	และมกีารส่งเสรมิให้ครพัูฒนาการ 

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ 

ความต้องการของท้องถิ่น	 ส่วนปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร	 

นั้นพบว่า	 ครูที่มีประสบการณ์น้อยยังน�าหลักสูตรไปใช้ไม่ค่อยตรง 

และยังไม่ครบตามที่เขียนไว้	 ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูยัง 

ขาดความเข้าใจในกระบวนการการพฒันาหลักสูตรอย่างแท้จรงิจรงิ	 

ควรจัดอบรมให้ค�าปรึกษาแก่ครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

การก�ากับและติดตามการน�าหลักสูตรไปใช้	 จัดสรรงบประมาณให้ 

เหมาะสม	 ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�าที ่

มีความส�าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

อย ่างยิ่ ง 	 ซึ่ งสอดคล ้องกับธีระ	 รุญเจริญ	 (2550	 :	 225) 

ทีไ่ด้กล่าวถงึบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาว่าผู้น�าทีม่คีวามส�าคญั 

ในการพัฒนาหลักสูตร	 ได้ดีต้องมีความรู้	 ความเข้าใจในหลักการ 

แนวคิด	และวิธีการด�าเนินการ	ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผนการนิเทศ 

ภายในเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรได้

อัญชัน  ขุนนาแก้ว
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	 5.	 ด ้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 (Action 

Research)	 การวิจัยมีข้ันตอนการด�าเนินงาน	 ประกอบด้วย	 

ก�าหนดปัญหา	 ก�าหนดวิธีการวิจัย	 รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 

และสรุปและรายงานผล	 จากการวิจัยพบว่า	 ครูในโรงเรียน 

วัฒนดรุณวิทย์ทุกคนน�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการ 

จัดกระบวนการเรียนรู้	 มีการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนภาค 

เรียนละ	 1	 เรื่อง	 และครูได้รับการส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีความรู	้ 

ความเข้าใจเกีย่วกบัการท�าวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนด้วยการจัด 

อบรมและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน 

จากเพื่อนครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 อาจเป็นเพราะว่า 

ในปัจจบัุนมกีารส่งเสรมิให้มกีารท�าวจิยัควบคูกั่บการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้	ซึ่ง	ตาม	มาตรา	30	และ	มาตรา	24	(5)	ในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ	 ปีการศึกษา	 2542	 ก�าหนดให้ครูเป็นผู้ท�าวิจัย 

เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละใช้เป็นกิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

ทั้งครูและนักเรียน	 ดังน้ัน	 ครูต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคการท�าวิจัย	 

และมีความสามารถน�ากระบวนการวิจัยมาใช ้ในการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้	 ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุน 

ทัง้ด้านความรู	้เครือ่งมอืและวธิดี�าเนนิงานนเิทศภายในสถานศกึษา	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ณรงค์	 คุ้มภัยเพื่อน	 (2550)	 ได้สรุป 

ไว้ว่าการด�าเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน	 ครูผู้สอน	 

มีความตระหนักและเห็นความส�าคัญของ	 การวิจัยในชั้นเรียน														 

เกิดความรู้ความเข้าใจ	 เกิดทักษะในการท�าวิจัยในช้ันเรียน	 และ 

มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง	 ส่วนปัญหาในการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	คือ	ครูขาดความตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 อาจเป็นเพราะว่า	 ครูเข้าใจ 

ความหมายของการท�าวจิยัเชงิปฏิบตักิารในช้ันเรยีนคลาดเคลือ่นไป	 

เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ดีนั้นต้องมาจากปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนหรือเป็นการน�าวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ใหม่ๆ	 ที่น�ามาใช้ในชั้นเรียนแล้วบันทึกผลการทดลองว่าดีหรือไม	่ 

อย่างไร	มปัีญหาอย่างไร	และจดัการกบัปัญหาอย่างไร	ซึง่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 นารีรัตน์	 เฉลยปราชญ์	 (2550)	 ได้พบว่า	 ปัญหา 

การวิจัยในชั้นเรียน	 คือ	 ด้านก�าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา	 

รองลงมาคือด้านน�าวิธีการ	หรือนวัตกรรมไปใช้และด้านการพัฒนา 

วิธีการ	หรือนวัตกรรม

	 ส�าหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการท�าวิจัยในชั้นเรียน	 

ควรมกีารให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าทีถ่กูต้องเพือ่สร้างความตระหนกั 

ถึงความส�าคัญของการน�าวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้เพื่อพัฒนาการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ครูเข้ารับ 

การอบรมกับสถาบันทางวิชาการต่าง	 เพ่ือให้ได้รับความรู ้ที่ 

หลากหลายและน�ามาขยายผลต่อครูท่ีสอนรายวิชาเดียวกันหรือ 

ครูในสถานศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 คลิคแมน,	 กอร์ดอน,	 และ 

รอส-กอร์ดอน	(Glickman;	Gordon	&	Ross-Gordon,	2009	:	283) 

ครูต้องได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

กลุ่มโรงเรียน	 หรือแม้แต่แลกเปล่ียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน 

ชั้นเรียนกับครูจากโรงเรียนอื่น	 การแลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัต ิ

การในชัน้เรียน	ท�าให้การรบัรูแ้ก่ครหูรอืนกัวจิยัเปน็เหมอืนรากฐาน 

ส�าหรับการสนทนาเพื่อผลย้อนกลับในกลุ่มครู	 และท�าให้ครูได้ 

แนวคิดใหม่ๆ	ในการพัฒนาการสอนในชั้นเรียนและในโรงเรียน

	 6.	 การรับรู ้	 ทักษะและเจตคติของครูผู ้สอนที่โรงเรียน 

วัฒนดรุณวิทย์	 ครูผู้สอนมีการรับรู้	 และทักษะ	 อยู่ในระดับมาก 

โดยรวมและรายด้าน	 เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านการ 

วัดผลและประเมินผล	 ด้านสภาพทั่วไป	 ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน	 และด้านการน�าเข้าสู่บทเรียน	 และมีเจตคติที่ดี 

อย่างมากโดยรวมและรายข้อ	เรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย	3	อนัดบัแรก 

ได้แก่	การตดิตามการประเมนิผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนือ่งท�าให้ 

การใช้หลักสูตรเป็นระบบมากขึ้น	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้รับการ 

นิเทศจากคู่มือที่มีความชัดเจนที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ 

การสอนกับจุดประสงค์	กิจกรรม	และวิธีการวัดผลและประเมินผล 

ซ่ึงสามารถน�าไปสู่การสรุปการใช้หลักสูตรอย่างครบวงจร	 และคร ู

ผู้รับการนิเทศ	ยังมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการประชุมชี้แจงนโยบาย 

ของผูน้เิทศก่อนการสอนและความรูส้กึพึงพอใจทีไ่ด้รบัความช่วยเหลอื 

จากผู้นเิทศ	ครใูนโรงเรยีนมเีจตคตแิละเข้าใจกระบวนการการพฒันา 

หลักสูตรได้เป็นอย่างดี	โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นที่	1	การเตรียมความพร้อม 

ของสถานศึกษา	ขั้นตอนที่	2	การด�าเนินการจัดท�าและใช้หลักสูตร 

สถานศึกษา	และขั้นตอนที่	 3	การก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลและ 

รายงานซึ่งในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนผู้บริหารโรงเรียนได้ให ้

ความส�าคัญและสร้างความตระหนักให้ครูได้รู้ถึงความส�าคัญของ 

การพัฒนาหลักสูตร	 ท�าให้การด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพของ 

สถานศึกษาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูในโรงเรียนมีความรู้สึก 

พึงพอใจต่อการประชุมหรือช้ีแจงเรื่องราวต่างๆ	 ตลอดจนการได้ 

รับการสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้าน	 ตั้งแต่ด้านงบประมาณ 

ด้านสื่อการเรียนการสอน	 ตลอดจนการอ�านวยความสะดวก 

ด้านอาคารสถานที่

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ปัจจัยการบรหิารทีส่่งผลต่อการนเิทศภายในสถานศกึษา 

เอกชนขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ

	 2.	 การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการตาม

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่	ประเภทสามัญ	

	 3.	 การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

เอกชนที่มีขนาดเล็ก	และขนาดกลาง

อัญชัน  ขุนนาแก้ว



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

68			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

เอกสารอ้างอิง
กรวีร์	เกษบรรจง.	(2546).	ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศ	
	 ภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา.	 ส�านักงานเขต 
	 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต	1.
กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ.	 (2545).	การวิจัยเพื่อพัฒนา	
	 การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 กรุงเทพฯ:															 
	 คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศกึษาธกิาร.	(2545).	พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิ	
	 พ.ศ.2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545.		
	 [ออนไลน์].	 เข้าถึงได้จาก	 http://media.wix.com/ 
	 ugd/2cef27_c7c9894bd94e7b6e42e48f128de 
	 37069.Pdf.	(วันที่ค้นข้อมูล	10	สิงหาคม	2556).	
กุลวดี	 บัวโชติ.	 (2547).	 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของ	
	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนใน	
	 พระราชส�านกั.	วทิยานพินธ์ปรญิญาการศกึษา	มหาบณัฑติ 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ชัชชญา	 	 พีระธรณิศร์.	 (2552).	 บทบาทของผู้สอนในการจัด	
	 การสอน	สอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม.	พัฒนาการเรียน	 
	 การสอน.	3	(กรกฎาคม-ธันวาคม):	74	-	77.	
ชุมศักดิ์	 อินทร์รักษ์.	 (2551).	หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา.		
	 [ออนไลน์].	 	 เข้าถึงได้จาก:	 http://www.kroobannok. 
	 com/39845.	(วันที่ค้นข้อมูล	11	กรกฎาคม	2557).
ณรงค์	คุ้มภัยเพื่อน.	 (2550).	การพัฒนาครูด้านกระบวนการวิจัย	
	 ในชั้นเรียนโรงเรียนดูนสาดสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่	
	 การศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4.	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
	 มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ธีระ	 รุญเจริญ.	 (2550).	การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา.		
	 กรุงเทพฯ:	เอ็กซเปอร์เน็ท.
นทจร	 ธีรปัญญาภรณ์.	 (2554).	การด�าเนินการนิเทศภายในของ	
	 โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี.	 งานนิพนธ ์
	 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา.
นารีรัตน์	 เฉลยปราชญ์.	 (2550).	 สภาพและปัญหาการวิจัยใน	
	 ชั้นเรียนของโรงเรียนสารวิทยา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่	
	 การศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2.	ปริญญาศึกษาศาสตร 
	 บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วไลรัตน์	บุญสวัสดิ์.	(2538).	หลักการนิเทศการศึกษา.	กรุงเทพฯ:	 
	 พรศิวการพิมพ์.
สฎายุ	 ธีระวณิชตระกูล.	 (2554).	 การบริหารงานบุคคลทาง	
	 การศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของ	
	 คุรุสภา	 พ.ศ.2548	 ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา.	 (พิมพ์ 
	 ครั้งที่	2).	ชลบุรี	:	เก็ทกู๊ดครีเอชั่น.
สมทุร	ช�านาญ.	(2554).	ภาวะผูน้�าทางการศกึษา	ทฤษฎแีละปฏบิตั.ิ		
	 ระยอง:	พี	เอส	การพิมพ์.

ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.	 (2538).	 
 คู่มือศึกษานิเทศก์แนวทางการนิเทศ	 เพื่อพัฒนาระบบ	
	 นิเทศภายในโรงเรียน.	กรุงเทพฯ:	หน่วยศึกษานิเทศก์.
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 (2547).	ก.เอกสาร	
	 ประกอบการศึกษาด้วยตนเอง	 หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหาร	
	 สถานศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษา.	 กรุงเทพฯ	 :	 
	 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.)
________.	 (2547)	 การท�าวิจัยแบบง่าย	 :	 บันไดครูสู่นักวิจัย	
	 (พิมพ์ครั้งที่	 3).	 กรุงเทพฯ	 :	 องค์การรับส่งสินค้าและ 
	 พัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.)
ส�านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร.	(2555).	รายงานผลการตดิตาม	
	 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท	
	 สามัญ	ประจ�าปีงบประมาณ	2554.	กรุงเทพฯ:	สกสค.
________.	(2558).	นโยบาย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร		
	 (พลเอก	 ดาร์พงษ์	 รัตนสุวรรณ).	 ส�านักนโยบายและ 
	 ยุทธศาสตร์ส�านักงานปลัดกระทรวง:	 ศึกษาธิการปลัด:	 
	 กระทรวงศึกษาธิการ.
ส�านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา.	(2558). 
 ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมนิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.	  
	 เข้าถึงได้จาก	 http://www.kruthai.info/view.php? 
	 article_id=8180.	วันที่ค้นข้อมูล	20	พฤษภาคม	2558.
________.(2559).	 สัดส่วนการเรียนรู ้และวิธีการจัดการเรียน 
	 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ.	จุลสาร	สมศ.	 (สิงหาคม- 
	 กันยายน):	7.
Davenport,	J.,	&	Smetana,	L.	(2004).	Helping	new	teachers	 
	 achieve	 excellence.	The	 Delta	 Kappa	 Gamma		
	 Bulletin.	70	(2):	18-22.
Fernando,	 Delini	 M.;	 &	 Herlihy,	 Barbara	 R.	 (2010),.	 
	 Supervision	 of	 Group	Work	 Infusing	 the	 Spirit	 
	 of	Social	Justice.	Journal	for	Specialists	in	Group	 
	 Work.	35	(September):	281-289.
Glickman,	 C.D.	 (2004).	 Supervision	 and	 instructional		
	 leadership:	 A	 developmental	 approach	
	 (6th	ed.).	Boston:	Allyn	&	Bacon.
Glickman,	 Stephen	 P.	 Gordon,	 Jovita	M.,	 Ross-Gordon	 
	 (2007).	Supervision	and	instructional	leadership:		
	 A	 developmental	 approach	 (7th	 ed.):	 The		
	 United	States	of	America.
Glickman,	Gordon,	Ross-Gordon.	(2009).	The	basic	guide		
	 to	 supervision	 and	 instruction	 leadership.	                 
	 The	United	States	of	America.
Lee,	Alison;	&	Green,	Bill.	(2009).	Supervision	as	Metaphor.	 
 Studies	in	Higher	Education.	34	(6):	615-630.

อัญชัน  ขุนนาแก้ว



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   69

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

The	Entrepreneur	Opinion	Toward	Registration	of	The	Migrant	Labors

in	Mueang	District,	Songkhla	Province.

ปฏิพัทธ์	ปทุมมณี,	จุฑาทิพ	คล้ายทับทิม

คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 ต่อการขึ้นทะเบียน 

แรงงานต่างด้าว	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา	 จ�าแนกตามปัจจัยด้านสถานประกอบการ	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับความรู ้

เรื่องพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.2551	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงในเขต 

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสงขลา	จ�านวน	103	ราย	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมลู	และค่าสถติทีิใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติทดสอบ	t	-	test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson	 Product	Moment	 Correlation	 Coefficient) 

โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ผลการศกึษาพบว่า	ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประมงในเขตอ�าเภอเมอืงสงขลา	จงัหวดัสงขลา	ต่อการขึน้ทะเบยีน 

แรงงานต่างด้าว	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา	 จังหวัดสงขลา	 ที่มีปัจจัย 

ด้านสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	ไม่แตกต่างกัน	 

ส่วนปัจจัยด้านความรู้พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551	ไม่มีความสัมพันธ์กับความเห็นของผู้ประกอบการ

ค�าส�าคัญ	:	ความคิดเห็น,	ผู้ประกอบการ,	การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

Abstract
	 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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บทน�า
	 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีความก้าวหน้าและขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจสูงประเทศหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน	 ส่งผลให้ม ี

ความต้องการแรงงานเพื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานส�าหรับเป็นแรง 

ขับเคลื่อนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจสามารถด�าเนินการได้ 

อย่างต่อเนื่อง	 แต่สภาพปัญหาของสถานการณ์แรงงานไทยใน 

ปัจจุบันคือมีการขาดแคลนแรงงานเป็นจ�านวนมาก	 เน่ืองด้วยจาก 

อัตราเพิ่มขึ้นของประชากรมีอัตราท่ีต�่าลงและมีแนวโน้มที่จะลด 

ต�่าลงไปอีกเร่ือยๆ	 นอกจากน้ียังมีแรงงานไทยบางส่วนเลือกที่จะ 

เดินทางไปท�างานยังต่างประเทศซ่ึงโดยมากจะได้รับผลตอบแทน 

การท�างานทีส่งูกว่า	กอปรกบังานบางประเภททีแ่รงงานไทยไม่นยิม 

ท�าซึ่งมีลักษณะงานที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น	 มีความเสี่ยง	 ต้องใช ้

ความขยัน	 และความอดทนสูง	 เช่น	 อุตสาหกรรมประมง	 และ 

ประมงต่อเนื่อง	 กิจการก่อสร้าง	 กิจการสวนยางพารา	 กิจการ 

สวนปาล์มน�้ามัน	เป็นต้น	(วิภารัตน์		เต็มภักดี,	2551:	1)	ส่งผลให้ 

ทางผู้ประกอบการสนใจที่จะน�าเข้าแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 กัมพูชา	 และลาว	 เข้ามา 

เติมเต็มในส่วนของแรงงานท่ีขาดแคลน	ทว่าการน�าเข้ามาแรงงาน 

ต่างด้าวนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย	 ในส่วนของปัญหา 

แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายใน 

ประเทศไทยเป็นปัญหาทีต้่องได้รบัการแก้ไขทีเ่ร่งด่วนและเป็นระบบ 

ที่สามารถด�าเนินการในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้ 

หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

แล้วจะส่งผลกระทบต่อประเทศในหลากหลายด้าน	เช่น	ด้านความ 

มัน่คง	ด้านเศรษฐกจิ	ด้านสงัคม	ด้านการเมอืง	และด้านสาธารณสขุ	 

(กวิน		กิ้มยก,	2557:	1)	

	 ในช่วงระยะไม่กี่ปีให้หลังมานี้ผู้ประกอบการและแรงงาน 

ต่างด้าวได้ท�าเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นจ�านวนมาก	 ทั้งนี้มีปัจจัย 

ส่วนหนึง่ว่าผูป้ระกอบการมคีวามต้องการแรงงานเป็นจ�านวนมากขึน้ 

กอปรกับแรงงานต่างด้าวได้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเน่ืองอีก 

ทั้งยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ	 ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาการลักลอบ 

เข้ามาใช้แรงงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

อย่างถูกกฎหมาย	 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไขปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาล 

จงึได้ออกนโยบายต่างๆ	เพือ่ก�าหนดแผนการบริหารแรงงานต่างด้าว 

ทั้งระบบ	เป็นก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจัด 

ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว	การก�าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงาน 

ต่างด้าว	 การสกัดก้ันแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้ามาท�างาน	 

การปราบปราม	จบักมุ	ด�าเนนิคดแีรงงานต่างด้าวทีล่กัลอบเข้าเมอืง	 

การผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว	 การประชาสัมพันธ์	 

ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย	 (กวิน	 	 ก้ิมยก,	 2557:	 2)	 

จากการออกนโยบายท่ีเข้มงวดและมีการกวดขันจากเจ้าหน้าที่ 

ในภาคปฏิบัติส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวเกิด

ความเกรงกลัวต่อมาตรการท่ีด�าเนินโดยภาครัฐ	 จึงไม่กล้าเส่ียงที่ 

จะหลีกเล่ียงการไปขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ตามสถานที่ทางภาครัฐได้ก�าหนด	 แต่อย่างไรก็ตามในภาคปฏิบัต ิ

ส�าหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันยังประสบ 

กับอุปสรรคจากหลากหลายปัจจัย	 เช่น	 การขาดความรู ้ของ 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรื่อง 

กฎระเบียบ	หลักเกณฑ์	ขั้นตอน	วิธีการ	ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว	 รวมทั้งการได้รับข้อมูล 

อย่างทั่วถึง	(กวิน		กิ้มยก,	2557:	3)

	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในความคิดเห็นของ 

ผูป้ระกอบการต่อการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมอืง	 

จงัหวดัสงขลา	โดยผลการวิจัยครัง้นีจ้ะสามารถท�าให้ทราบถึงความรู้	 

ความเข้าใจของผู ้ประกอบการ	 รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ	 ในการ 

ด�าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 เพ่ือใช้เป็นในทางในการ 

ปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนระบบการท�างานของหน่วยงานที ่

เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้มี 

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในเขต 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับ 

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 

จ�าแนกตามปัจจัยด้านสถานประกอบการ	 และปัจจัยด้านความรู ้

เรื่องพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.2551

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ของความคิดเห็นของผู ้ 

ประกอบการกับความรู ้ เรื่องพระราชบัญญัติการท�างานของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.2551

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการศึกษาครั้งนี้ 	 ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาความคิดเห็นของ 

ผู ้ประกอบการต ่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด ้าว	 ในเขต 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 ผู ้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสงขลา	 จ�านวน	 103	 ราย	 ซึ่งมาจากจ�านวนผู้ประกอบ 

อุตสาหกรรมประมงที่ขึ้นทะเบียนจ้างแรงงานต่างด้าวในเขต 

อ�าเภอเมือง	 ต ่อส�านักจัดหางานจังหวัดสงขลา	 (จัดหางาน 

จังหวัดสงขลา)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 แบ่งเป็น	 3 

ขั้นตอน	คือ

ปฏิพัทธ์ ปทุมมณี, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
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	 ตอนที	่1	แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถาน 

ประกอบการ	ได้แก่	ประเภทกจิการ	รายได้	ระยะเวลาในการด�าเนนิ 

กิจการ	 จ�านวนแรงงานต่างด้าว	 ประสบการณ์จดทะเบียนแรงงาน 

ต่างด้าว	ซึ่งเป็นค�าถามทั่วไปประกอบด้วยค�าถาม	5	ค�าถาม

	 ส่วนที	่2	แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านความรู้เรื่อง 

พระราชบัญญัติการการท�างานของแรงงานต่างด้าว	 พ.ศ.2551	 

จ�านวน	 15	 ข้อ	 โดยได้ก�าหนดลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ค�าถามซึ่งเป็นข้อความเชิงบวกทั้งหมด	โดยมีการให้คะแนน	คือ	ใช่	 

ให้คะแนน	 1	 ส�าหรับค�าถามท่ีถูกต้อง	 และ	 ให้คะแนน	 0	 ส�าหรับ 

ค�าถามที่ไม่ถูกต้อง,	 ไม่ใช่	 ให้คะแนน	0	ส�าหรับถามที่ถูกต้อง	และ	 

ให้คะแนน	 0	 ส�าหรับค�าถามที่ไม่ถูกต้อง	 มีเกณฑ์แปลค่าเฉลี่ย 

ได้แก่	ค่าเฉลี่ยระหว่าง	.00	-	.33	หมายถึง	มีความรู้ในระดับน้อย,	 

ค่าเฉล่ียระหว่าง	 .34	 -	 .66	 หมายถึง	 มีความรู้ในระดับปานกลาง	 

และค่าเฉลี่ยระหว่าง	.67	-	1.00	หมายถึง	มีความรู้อยู่ในระดับมาก

	 ส่วนท่ี	3	แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ประกอบการ 

เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสงขลา	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นค�าสอบถามแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ของลิเคิร์ทสเกล	(Likert	Scale)	 

เพ่ือวัดประเด็นต่างๆ	 ส�าหรับค�าได้แบ่งออกเป็น	 5	 ช่วง	 คือ	 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 ให้คะแนน	 5,	 เห็นด้วย	 ให้คะแนน	 4,	 เห็นด้วย 

ปานกลาง	ให้คะแนน	3,	ไม่เห็นด้วย	ให้คะแนน	2,	และไม่เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง	ให้คะแนน	1	มีเกณฑ์แปลค่าเฉลี่ย	ได้แก่	ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 

1.00-2.33	 หมายถึง	 มีความคิดเห็นในระดับน้อย,	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 

2.34-3.66	 หมายถึง	 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง	 และค่า 

เฉลี่ยระหว่าง	3.67	-	5.00	หมายถึง	มีความคิดเห็นในระดับมาก

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม 

ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	พร้อมทั้งให้ 

ผูป้ระกอบการส่งแบบสอบถามกลบัคอื	โดยได้แบบสอบถามสมบูรณ์ 

กลับคืนจ�านวน	103	ราย	คิดเป็นร้อยละ	100

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ 

ทดสอบ	 t-test	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 

(One-Way	 ANOVA)	 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน	 

(Pearson	 Product	Moment	 Correlation	 Coefficient)	 โดย 

ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานประกอบการ

	 ประเภทกิจการ	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ 

ประมงทะเล	จ�านวน	71	ราย	คิดเป็น	ร้อยละ	68.9	รองลงมาเป็น 

ผู้ประกอบการประมงน�้าจืด	จ�านวน	32	ราย	คิดเป็นร้อยละ	31.1

	 รายได้เฉล่ียต่อเดือน	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน	มากกว่า	 40,000	บาท	จ�านวน	77	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	 

74.8	 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน	 30,001-40,000	 บาท	 

จ�านวน	21	ราย	คิดเป็นร้อยละ	20.4	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย

ที่สุดคือ	20,00-30,000	บาท	จ�านวน	5	ราย	คิดเป็นร้อยละ	4.9

	 ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ	 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ	มากกว่า	3	ปี	จ�านวน	93	คิดเป็น 

ร้อยละ	 90.3	 รองลงมาระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ	 1-3	 ปี	 

จ�านวน	10	ราย	คิดเป็นร้อยละ	9.7	ซึ่งเป็นระยะเวลาในการด�าเนิน 

กิจการน้อยที่สุด	

	 จ�านวนแรงงานต่างด้าว	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�านวน 

แรงงานต่างด้าว	 5	 คนขึ้นไป	 จ�านวน	 	 44	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 

42.7	 รองลงมา	 3-4	 คน	 จ�านวน	 38	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 36.9	 

และกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดมี	 จ�านวนแรงงานต่างดาว	 1-2	 คน	 

จ�านวน	21	ราย	คิดเป็นร้อยละ	20.4

	 ประสบการณ์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 จ�านวน 

5	 ครั้ง	 ขึ้นไป	 จ�านวน	 49	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 47.6	 รองลงมา 

3-4	ครั้ง	จ�านวน	37	ราย	คิดเป็นร้อยละ	35.9	และกลุ่มตัวอย่าง 

น้อยที่สุด	 มีประสบการณ์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 จ�านวน 

1-2	ครั้ง	จ�านวน	17	ราย	คิดเป็นร้อยละ	16.5

	 2.	 ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 

ปี	พ.ศ.2551

	 พบว่า	กลุม่ตวัอย่างมคีวามรูเ้รือ่งพระราชบญัญัติการท�างาน 

ของคนต่างด้าว	ปี	พ.ศ.2551	ของผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสงขลา	อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็น 

ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากที่สุดมีหลายข้อด้วยกัน	 ได้แก่	 (ข้อ	 1)	 

ห้ามมิให้คนต่างด้าวท�างานใดนอกจากงานที่ได้รับอนุญาตจาก 

นายทะเบียน	 (ข้อ	 3)	 คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตจะต้อง 

มีถิ่นที่อยู ่ ในราชอาณาจักร	 หรือได ้รับอนุญาตให ้เข ้ามาใน 

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู ้เดิน 

ทางผ่าน	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 

(ข้อ	 6)	 นายจ้างที่ไม่ส่งเงินค่าจ้างเข้ากองทุน	 หรือส่งไม่ครบถ้วน 

ต้องไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ	 2	 ต่อเดือนของเงินค่าจ้าง 

ที่ไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ	 (ข้อ	 7)	 กองทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในการส่งตัวลูกจ้างออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ข้อ	 8)	 ใบอนุญาต 

ที่ออกให้แก่คนต่างด้าวมีอายุสูงสุด	2	ปี	 (ข้อ	9)	ก่อนที่ใบอนุญาต 

สิ้นอายุ	 และผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะท�างานนั้นต่อไป	 ให้ไปยื่น 

ค�าขอต่ออายุกับนายทะเบียน	 (ข้อ	 12)	 นายทะเบียนมีอ�านาจ 

เพกิถอนใบอนญุาตผูรั้บใบอนญุาตทีฝ่่าฝืน	หรอืไม่ปฏบัิตติามเงือ่นไข

ในการอนุญาต	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.0	คิดเป็นร้อยละ	100

ปฏิพัทธ์ ปทุมมณี, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
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	 ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุดคือ	 (ข้อ	 14)	 

หากนายจ้างจ้างคนต่างด้าวท่ีไม่มีใบอนุญาตจะต้องรับโทษปรับ 

ตั้งแต่	 10,000	 บาท	 ถึง	 100,000	 บาท	 ต่อคนต่างด้าวท่ีไม่มี 

ใบอนุญาต	1	คน		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	.40	คิดเป็นร้อยละ	40

	 3.	 ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการเกีย่วกับการขึน้ทะเบยีน 

แรงงานต่างด้าว	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา

	 พบว่า	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสงขลา	 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 ของกลุ่ม 

ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.56	เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ	 (ข้อ	 11)	 การขึ้น 

ทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยให้ท ่านเลือกแรงงานที่ตรงกับ 

ประเภทงาน	และ	 (ข้อ	 18)	การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวท�าให้ 

ลดการกดขี่	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.98	 ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น 

น้อยทีส่ดุคอื	(ข้อ	15)	การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยลดปัญหา 

ยาเสพติด	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.80

สรุปผลและอภิปราย
	 จากการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในเขต 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 ต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้	

	 1.	 ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	 

จงัหวดัสงขลา	มภีาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ซึง่หมายถงึ	ผูป้ระกอบการ 

ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 มีความรู้และให้ความส�าคัญ 

กบัการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก	ด้วยจงัหวดัสงขลา 

เป็นจังหวดัหนึง่ของภาคใต้ทีมี่ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่าง 

ก้าวกระโดด	 และเกิดการขาดแคลนแรงงานไทยอย่างหนัก	 อีกทั้ง 

แรงงานไทยมักเลือกงานไม่นิยมท�างานที่จ�าเป็นต้องใช้แรงงาน 

อย่างหนัก	ประเภทงานไร้ทักษะ	(Unskilled	Labor)	ผู้ประกอบการ 

จึงเลือกใช้แรงงานต่างด้าว	จากสถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้แรงงาน 

ต่างด้าวที่เดินทางผ่านพรมแดนเข้ามาหางานท�าในจังหวัดสงขลา	 

เข้ามาท�างานในสถานประกอบการ	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของวิภารัตน์	 เต็มภักดี	 (2551)	 ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ 

ผู ้ประกอบการและประชาชนท่ีมีต่อแรงงานต่างด้าวในจังหวัด 

สมุทรสาคร	 พบว่าผู ้ประกอบการมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับท่ี 

เห็นด้วยค่อนข้างมากท่ีสุดในเรื่องจ�านวนแรงงานต่างด้าวลักลอบ 

เข้ามาท�างานอยูต่ลอดเวลา	ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถจ้างแรงงาน 

ต่างด้าวในการประกอบกจิการโดยเฉพาะกจิการประมงทะเล	เพราะ 

ตลาดแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวท่ีพร้อมจะ

ท�างานในกิจการประเภทนี้มากกว่าแรงงานไทย	 ซึ่งไม่ค่อยนิยม 

ท�างานประเภทนี้	 และจากที่กล่าวข้างต้นเมื่อมีแรงงานต่างด้าว 

มากขึ้น	 ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา	 เช่น	 ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหา 

ยาเสพติด	 ป ัญหาทางสาธารณสุข	 ป ัญหาสิ่งแวดล ้อมและ 

มลพิษทางเสียง	อากาศ	ฯลฯ	เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ	ดังกล่าว	ท�าให้ 

ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส�าคัญของการข้ึนทะเบียนแรงงาน 

ต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและยังศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ 

แรงงานต่างด้าวเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาต่างๆ	เหล่านีท้ีจ่ะตามมา 

ดงันัน้จงึท�าให้ความคดิเหน็ผูป้ระกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดั 

สงขลา	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 นอกจากนี้การขึ้นทะเบียน 

แรงงานต่างด้าวยังช่วยคัดเลือกแรงงานที่ไร้ฝีมือและมีคุณภาพ 

ในอัตราการจ้างงานที่ถูกกว่าการจ้างงานคนไทยด้วยกันอีกด้วย	

	 2.	 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 

กบัการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวัดสงขลา	 

พบว่า	ผู้ประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	ที่มีประเภท 

กิจการ	 รายได้	 ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ	 จ�านวนแรงงาน 

ต่างด้าว	และประสบการณ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	ต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่แตกต่างกัน	 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	เนื่องจากในปัจจุบันสถานประกอบการ	 

มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้นเนื่องจากมีแรงงานไทยจ�านวน 

น้อยที่ท�างานประเภทไร้ฝีมือ	 (Unskilled	 Labor)	 ดังน้ันแรงงาน 

ส่วนใหญ่ที่ท�างานในประเภทงานไร้ฝีมือ	 (Unskilled	 Labor) 

จะเป็นแรงงานต่างด้าวแทบทั้งหมด	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของอทิตยา	 	 สุวรรณโณ	 (2558)	 ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจ 

รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสงขลา	พบว่าโดยภาพรวมปัจจัยการจ้าง 

แรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้แรงงาน 

ต่างด้าวของผู้ประกอบการด้านคุณสมบตัขิองลูกจ้าง	ด้านต้นทนุของ 

กิจการ	 ด้านการขาดแคลนแรงงาน	 	 ด้านกฎหมายและนโยบาย 

ภาครัฐ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัยการจ้างแรงงาน 

ต่างด้าวทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในการตัดสินใจใช้แรงงาน

ต่างด้าวของผู้ประกอบการ	 จากท่ีกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะปัจจัย 

ใดก็ตาม	 เมื่อผู้ประกอบการก็ต่างใช้แรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกัน 

และอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบงัคบัเดยีวกนั	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ 

ในเขตอ�าเภอเมอืง	 จงัหวดัสงขลาทีม่ปัีจจยัสถานประกอบการต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่แตกต่างกัน

	 3.	 	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2551 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	 เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้ประกอบการใน 

จังหวัดสงขลามีความรู ้เรื่องพระราชบัญญัติการท�างานของคน 

ต่างด้าว	พ.ศ.2551	ในระดบัมาก	แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าผูป้ระกอบ 

การจะมีความประสงค์ที่จะน�าแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนตาม 

พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.2551	 ทุกราย 

ตามที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐกวดขัน	 เนื่องด้วยมองว่าการ 

ปฏิพัทธ์ ปทุมมณี, จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
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น�าแรงงานไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการ 

ยังมองว่าในการน�าแรงงานไปขึ้นทะเบียนยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใน 

หลายประเด็น	 อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มภาระในหลายๆ	 ด้านแก ่

ผูป้ระกอบการ	เช่น	การเสยีเวลาของผูป้ระกอบการในการน�าแรงงาน 

ไปข้ึนทะเบียนในสถานที่ที่หน่วยงานราชการก�าหนด	 ค่าใช้จ่ายใน 

การไปขึ้นทะเบียน	 การต้องจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม	 การจ่ายค่า 

ตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิม	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

สมเกียรติ	สังข์นาค	(2550)	ได้ศึกษาเรื่องความต้องการจ้างแรงงาน 

ต่างด้าวของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีพบว่า	ปัจจยัด้าน 

สวสัดกิารในการท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัความต้องการแรงงานต่างด้าว 

ของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ส่วนใหญ่เห็นว่า	 สิ่งที่ 

ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมายมาก 

คือสวัสดิการในการท�างาน	 เช่น	 ที่พักอาศัย	 การจ่ายเงินสมทบ 

กองทุนเงินทดแทน	 เป็นต้น	 ซึ่งปัจจัยด้านสวัสดิการนี้มีผลท�าให ้

ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการแรงงานต่างด้าวที ่

ไม่ถกูกฎหมาย	อยูใ่นระดบัมาก		เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

ในส่วนของสวัสดิการท่ีจะต้องจัดหาให้ตามกฎหมายก�าหนด	 ซึ่ง 

จากผลการวจิยัของผูป้ระกอบการในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัสงขลา	 

ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

	 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการ 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา 

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวดีขึ้น	 ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 จากผลวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน 

ข้อที่	 15	 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยลดปัญหายาเสพติด	 

มีค่า	x	=	3.80	เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเห็นว่าในหลายครั้ง 

แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มักจะใช้ยาเสพติด	 ในการกระตุ้นร่างกาย 

เพื่อให้สามารถท�างานให้ยาวนานขึ้น	 ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวแรงงาน	 

และผู้ประกอบการ	 รวมถึงบุคคลท่ัวไป	 เน่ืองว่ายาเสพติดนั้นเป็น 

บ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ	ที่ตามมา	 เช่น	ปัญหาอาชญากรรม	ปัญหา 

ด้านความมั่นคง	 เป็นต้น	 ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องของไทยควรมีมาตรการติดตามผลและควบคุมปัญหา 

ยาเสพติด	 รวมทั้งผู้ประกอบเองควรให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าว 

ให้ตระหนกัถงึโทษและอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิในขณะท�างาน 

หรือใช้แรงงานในประเทศไทย	 เพื่อเป็นการป้องกันและระวังไม่ให ้

เกิดการใช้ยาเสพติดในการท�างานอีกทางหนึ่งด้วย

	 2.	 จากผลวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน 

ข้อที่	 16	 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวช่วยลดปัญหาโรคติดต่อ	 

มีค่า	x	 =	 4.30	 เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าโรคติดต่อที่ติดมา 

กับแรงงานต่างด้าวไม่ได้ลดลง	เช่น	โรควัณโรค	โรคเท้าช้าง	เป็นต้น	 

เนื่องจากว่าแรงงานต่างด้าวมักจะมีกิจวัตรประจ�าวันที่ค่อนข้าง 

ไม่ถูกหลักอนามัย	 และโอกาสในการเข้าถึงการเข้ารับบริการทาง 

ด้านสาธารณสุขยังไม่ค่อนข้างน้อย	 ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรมีมาตรการระบบสาธารสุข 

ที่ทั่วถึง	 เพื่อสามารถดูแลแรงงานต่างด้าวได้	 รวมถึงการให้ความรู้ 

ด้านสขุอนามยัแก่แรงงานต่างด้าว	รวมถงึผูป้ระกอบการทีม่แีรงงาน 

ต่างด้าวอยูใ่นสถานประกอบการ	เพือ่เป็นการป้องกนัและระวงัไม่ให้ 

เกิดการระบาดของโรคติดต่อที่มากับแรงงานต่างด้าว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปเกี่ยวกับความพร้อมของผู ้

ประกอบการในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและสามารถน�าผล

วิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาคธุรกิจให้มากที่สุด	 ควรศึกษาวิจัย

ถงึปัญหาของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานในประเทศไทยภายหลงั

จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		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

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	methods	 research)	 เพื่อศึกษาความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 

เปรียบเทียบความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	บทบาทของชุมชน/สังคม	บรรยากาศองค์กร	 

พฤติกรรมของครู	 และสภาพแวดล้อม	 วิเคราะห์จ�าแนกความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 และวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ของ 

ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามระดับ 

ความส�าเร็จในการบริหาร	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	930	คน	 

ในโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก	จ�านวน	 310	 โรงเรียน	 เครื่องมือใน 

การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก	่ 

ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุและวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม	 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา		 

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

จ�าแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	บทบาทชุมชน/สังคมบรรยากาศองค์กร	พฤติกรรมของครู	และสภาพแวดล้อมโดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก	 2)	 การเปรียบเทียบความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าปัจจัยด้านบทบาทชุมชน/สังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนปัจจัย 

ด้านอื่นๆ	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	3)	ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�าแนกตามโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูงกับโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 

พบว่า	 ปัจจัยทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ผลการวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม	 ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุด	 คือ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	 (x1)	 รองลงมาได้แก่	 ด้านสภาพแวดล้อม	 (x5)	 ด้านบทบาทชุมชน/สังคม	 (x2)	 ด้านบรรยากาศองค์กร	 

(x3)	 และด้านพฤติกรรมของครู	 (x4)	 ตามล�าดับ	 โดยมีสมการจ�าแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ	 ดังน้ี	 D	 =	 2.886(x1)+.811(x2)–.083(x3)– 

.553(x4)+.836(x5)–16.668	และมีสมการท�านายการเข้ากลุ่ม	โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูง	D	สูง	=	55.062(x1)+0.988(x2)+ 

3.625(x3)+2.133(x4)+8.341(x5)–155.807	 โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 D	 ต�่า	 =	 48.480(x1)–0.862(x2)+3.813(x3)+ 

3.393(x4)+6.435(x5)–120.742	 สมการสามารถท�านายการเข้ากลุ่มของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูงได้ถูกต้องร้อยละ	 98.4	 

ท�านายการเข้ากลุ่มของโรงเรียนท่ีประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่าได้ถูกต้องร้อยละ	 69.4	 ท�านายการเข้ากลุ่มในภาพรวมได้ถูกต้องร้อยละ	 

92.58	 และ	 4)	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

บนฐานของปัจจยัเชิงปรากฏการณ์	พบว่า	โรงเรยีนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในกลุ่มสูงกับโรงเรยีน	ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในกลุม่ต�า่	มวีธิดี�าเนนิการ 

ให้ประสบความส�าเร็จที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกันเป็นบางส่วน	โดยเรียงล�าดับปัจจัยที่มีความสอดคล้องกันจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	 

ปัจจยัพฤตกิรรมของผูบ้รหิารด้านพฤตกิรรมผูน้�า	การเปลีย่นแปลง	ปัจจยัพฤตกิรรมของครดู้านพฤตกิรรมการสอนของครู	ปัจจยับรรยากาศ 

องค์กรด้านพฤติกรรมแตกแยก	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทุกด้าน	 และปัจจัยบทบาทของชุมชน/สังคมด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ค�าส�าคัญ	:		ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม,	โรงเรียนประถมศึกษา

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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Abstract
	 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	administra-

tors,	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	 (x1),	 environment	 (x5),	 role	 of	 community/social	 (x2),	 

organizational	 climate	 (x3)	 and	 teacher	 behaviors	 (x4).	 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.	

Keywords	:	 The	success	of	participative	administration,	Primary	school
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บทน�า
	 การบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความส�าเร็จได้เพราะ 

การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย	 (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)	กล่าวถงึการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ 

จัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 

องค์กรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	 องค์กรเอกชน	 

องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและสถาบัน 

สังคมอื่น	มาตรา	24	(6)	และมาตรา	29	กล่าวถึงให้มีการประสาน 

ความร่วมมือกับบิดามารดา	ผู้ปกครอง	และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย	 

เพือ่ร่วมกันพัฒนาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา 

และความต้องการ	 รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน	นอกจากนั้นในมาตรา	 57	 

และมาตรา	58	(2)	ได้กล่าวถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้มีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาโดยน�าประสบการณ์	ความรอบรู้	ความช�านาญ 

และภมูปัิญญาท้องถิน่ของบคุคลในชมุชนมาใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์ 

ต่อการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	 มาตรา	 39	 ก�าหนดหลัก 

การบรหิารจดัการในสถานศกึษา	โดยให้มีกระจายอ�านาจการบรหิาร 

และการจัดการศึกษา	 ไปยังคณะกรรมการส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษา	และสถานศกึษาในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาโดยตรง	มาตรา	40	 

ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับและ 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา	 (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา,	 2554	 :	 4-21)	 	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (2558)	 มีนโยบาย	 ปีงบประมาณ	 2559 

ข้อ	 8	 สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพื่อ 

การให้บริการที่ดี	 เร่งรัดการกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ 	 ทุกภาคส ่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วม	 

แบบร่วมคิดร่วมท�า	 การมีส่วนร่วมและการประสานงาน	 สามารถ 

ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียน	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 กลุ่มบุคคล	 และองค์กรต่างๆ	 ในสังคม	 เห็นได้ว่า 

การจัดการศึกษาของรัฐค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แต่ความพยายามปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ประสบผลส�าเร็จ 

เท่าที่ควร	 ดังเห็นได้จากรัฐบาลให้มีการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ 

ที่สอง	 (พ.ศ.2552-2561)	 ซ่ึงรัฐเล็งเห็นความส�าคัญของการ 

มีส่วนร่วม	 ได้ก�าหนดให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

ทีเ่กีย่วข้อง	เป็นจดุเน้นหนึง่ในสามประเดน็หลกัทีจ่ะท�าให้เป้าหมาย 

การปฏิรูปการศึกษาประสบความส�าเรจ็	สอดคล้องกับความคาดหวงั	 

และความต้องการของสังคมชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน	(กระทรวง 

ศึกษาธิการ,	2552)

	 การบริหารสถานศึกษาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ 

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอเมนู	-	เทคา	(Amenu	-	 

Tekaa,	 1988	 :	 1626)	พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนน�าไป 

สู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา	 ทั้งนี้ผู ้บริหาร 

ครูจะต้องมีบทบาทช่วยส่งเสริมด้วย	 และงานวิจัยของวันเพ็ญ 

บุรีสูงเนิน	 (2552)	 พบว่า	 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

สถานศึกษา	 เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ	 ยังมีไม่มาก 

เท่าที่ควร	 เพราะบุคคลหรือองค์กรไม่ทราบบทบาทในการม ี

ส่วนร่วมของตนเอง	ขาดความรู้	ความเข้าใจ		มีหน้าที่	การงานและ 

ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั	และไม่มเีวลาให้กับโรงเรยีน	อนัเนือ่งมา 

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งทางด้านสังคม	วัฒนธรรม	 

อาชีพ	 รวมทั้งสภาพแวดล้อม	 และความเป็นอยู่	 โดยประชากร 

ส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นมาจากถิ่นอื่น	เพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ 

มโีรงงานอตุสาหกรรม	จะมปีระชากรหนาแน่น	จะเหน็ได้ว่า	จงัหวดั 

ในภาคตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่ที่ เป ็นแหล่งอุตสาหกรรมซึ่งมี 

เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของจังหวัด 

ภาคตะวันออกที่ว่า	 “แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล	แหล่งผลิตสินค้า 

เกษตรคุณภาพฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ 

อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน	 ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”	 

จากสภาพดงักล่าวส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมในการบรหิารโรงเรยีนเป็น 

อย่างยิ่ง	 (ส�านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก,	 

2557	 :	 25)	 และจากการศึกษาน�าร่องจากสถานศึกษา	 3	 แห่ง	 

ได้แก่	 โรงเรียนบ้านไร่จันดี	 โรงเรียนวัดแกลงบน	 โรงเรียนวัด 

ตะเคียนทอง	 พบว่า	 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม	จ�านวน	5	ปัจจัย	ได้แก่	1)	พฤติกรรมของผู้บริหาร	 

2)	บทบาทของชุมชน/สังคม	3)	บรรยากาศองค์กร	 4)	พฤติกรรม 

ของครู	 และ	 5)	 สภาพแวดล้อม	 (สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา	 

ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษา,	 2555)	 จากสภาพและเหตุผล 

ดังกล่าว	ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

จึงสนใจที่จะศึกษาความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์	 เพื่อใช้เป ็น 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้การจัดการศึกษา 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	จ�าแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	บทบาท 

ของชุมชน/สังคม	บรรยากาศองค์กร		พฤติกรรมของครู	และสภาพ 

แวดล้อม

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความส�าเร็จในการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	 

บทบาทของชุมชน/สังคม	 บรรยากาศองค์กร	 พฤติกรรมของครู	 

และสภาพแวดล้อม

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์จ�าแนกความส�าเร็จในการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามระดับความส�าเร็จในการบริหาร

	 4.	 เพื่อวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ของความส�าเร็จใน 

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรียนประถมศกึษา	สังกดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ตามระดับความส�าเร็จใน 

การบริหาร

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ี	 มุ่งศึกษาความส�าเร็จในการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์	 เป็นการ 

วิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	 methods	 research)	 โดยมีวิธี 

ด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ในเขตภาคตะวันออก	 7	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดชลบุรี	 

จังหวัดระยอง	 จังหวัดจันทบุรี	 จังหวัดตราด	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	และจังหวัดสระแก้ว	จ�านวนทั้งสิ้น	1,608	โรงเรียน	 

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง	 เครจซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 &	 

Morgan,	 1970	 :	 608-609)	 ด ้วยวิธีการสุ ่มแบบแบ่งชั้น	 

(stratified	 random	 sampling)	 โดยใช้จังหวัดและเขตพื้นที่เป็น 

เกณฑ์ในการแบ่งชั้น	 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 จ�านวน	310	 โรงเรียน	 

เป็นผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	จ�านวน	930	คน	เครือ่งมอืในการวจิยั	เป็นแบบสอบถาม	 

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	มีจ�านวน	6	ตอน	ดังนี้	ตอนที่	1	 

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหาร	จ�านวน	62	ข้อ	โดยมีประเด็น	6	ด้าน	 

คือ	ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	การติดต่อระหว่างบุคคล	พฤติกรรม 

ผู้น�าทางวิชาการ	 พฤติกรรมผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 พฤติกรรมผู้น�า 

แบบแลกเปลี่ยน	 และพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของคร ู

ตอนที่	2	ปัจจัยบทบาทชุมชน/สังคม	จ�านวน	25	ข้อ	โดยมีประเด็น	

3	 ด้าน	 คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	 การมีส่วนร่วมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการมีส่วนร่วมของ 

ผู้น�าชุมชน	 ตอนที่	 3	 ปัจจัยบรรยากาศองค์กร	 จ�านวน	 30	 ข้อ	 

โดยมีประเด็น	 6	 ด้าน	 คือ	 พฤติกรรมสนับสนุน	 พฤติกรรมชี้น�า	 

พฤติกรรมควบคุม	 พฤติกรรมร่วมมือ	 พฤติกรรมมิตรสัมพันธ์	 และ 

พฤติกรรมแตกแยก	 ตอนที่	 4	 ปัจจัยพฤติกรรมของครู	 จ�านวน	 

23	ข้อ	โดยมีประเด็น	2	ด้าน	คือ	พฤติกรรมการสอนของครู	และ 

ความพึงพอใจในการท�างานของครู	ตอนที่	5	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	 

จ�านวน	14	ข้อ		โดยมปีระเดน็	3	ด้าน	คือ	สังคมวฒันธรรม	เศรษฐกจิ	 

และเทคโนโลยี	 และตอนท่ี	 6	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	จ�านวน	29	ข้อ	 โดยมีประเด็น	 

4	ด้าน	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 และการมีส่วนร่วมในการ 

ประเมินผล	 ซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนจากการทบทวนแนวคิด	 

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)	 ฮอยและมิสเกล	 (Hoy	 &	 Miskel,	 2001	 :	 189)	 

ฟิดเลอร์	 (Fiedler,	 1967)	 รอบบินส์	 และคูลเตอร์	 (Robbins	 &	 

Coulter,	 2002)	 และงานวิจัยของวันเพ็ญ	 	 บุรีสูงเนิน	 (2552)	 

จันทรานี	 สงวนนาม	 (2553)	 	 	 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงตามเนื้อหา	 (Content	Validity)	 โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 

5	 ท่าน	 ได้ข้อค�าถามที่มีดรรชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 มากกว่า	 

0.50-1.00	 และท�าการตรวจสอบค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมือ	 

(Reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช ้กับผู ้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน	 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	จ�านวน	30	คน	น�าแบบสอบถาม 

มาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination)	 โดยใช้ 

ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	 Moment 

Correlation	 Coefficient)	 โดยคัดเลือกแบบสอบถามข้อท่ีมีค่า 

อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 .20	 ขึ้นไป	 จากนั้นน�าวิเคราะห์หาค่าความ 

เชือ่มัน่ของแบบสอบถามในแต่ละตอนด้วยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ์ 

อัลฟาของครอนบาค	 (Cronbach,	 1990	 : 	 202-204) 

ได้แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์	 	 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตอนที่	 1-6	 

ดังนี้	.97,	.95,	.97,	.92,	.93	และ	.94	ตามล�าดับ

	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยการสัมภาษณ์	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 

คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 จากโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูง	 จ�านวน 

3	 โรงเรียน	 และโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 จ�านวน 

3	โรงเรียน	แบ่งเป็นโรงเรียน	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structure	 interview)	 

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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ชนิดปลายเปิด	 สัมภาษณ์ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมให้ประสบความส�าเร็จ	 ตามปัจจัยท่ีเก่ียวข้องที่มีผล 
ต่อความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน	 บนฐาน 
ของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์	 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบด้านภาษา	 โดย 
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	ท่าน	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 วิ เคราะห์ระดับความส�าเร็จในการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จ�าแนกตามปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผูบ้รหิาร	 
ด้านบทบาทชุมชน/สังคม	 ด้านบรรยากาศองค์กร	 ด้านพฤติกรรม 
ของครู	และด้านสภาพแวดล้อม	โดยใช้การค�านวณหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)
	 2.	 วเิคราะห์การเปรยีบเทยีบความส�าเรจ็ในการบรหิารแบบ 
มส่ีวนร่วมของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	 ด้วยการวิเคราะห ์
ความแปรปรวนพหุ	 (Multivariate	 Analysis	 of	 Variance	 :	 
MANOVA)
	 3.	 วิเคราะห์จ�าแนกปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	ตามระดับความส�าเร็จในการบริหาร	ด้วยการวิเคราะห์ 
จ�าแนกกลุ่ม	(Discriminant	Analysis)

	 4.	 วิเคราะห์ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์	 จากการวิจัยเชิง 
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จสูง	จ�านวน	 
3	โรงเรียน	และโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จต�่า	จ�านวน	3	โรงเรียน	 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)
	 5.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยน�าผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวจิยัเชิงคุณภาพเปรยีบเทยีบความเหมอืนหรอืแตกต่างแล้ว
สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความส�าเร็จในการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	บนฐานของปัจจยัเชิงปรากฏการณ์	สรปุได้ดงันี้
	 1.	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
จ�าแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	 ด้านบทบาทชุมชน/ 
สังคม	ด้านบรรยากาศองค์กร	ด้านพฤตกิรรมของคร	ูและด้านสภาพ
แวดล้อมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	ดังตารางที่	1

	 ตารางที่	1	 ความส�าเรจ็ในการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

	 	 	 	 	 ความส�าเร็จในการบริหาร

	 2.	 การเปรยีบเทยีบความส�าเรจ็ในการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ตามปัจจัยด้านบทบาทชุมชน/สังคม	 ระหว่างโรงเรียน 

ที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ 

ในกลุ ่มต�่า	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

แบบมีส่วนร่วมให้ประสบความสําเร็จ ตามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลต่อความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วม            
ของโรงเรียน บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบด้านภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน  

การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. วิเคราะห์ระดับความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สังคม            ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านพฤติกรรมของครู และ

ด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้การคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ          ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม

ตัวแปรที่เก่ียวข้อง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 
 3. วิเคราะห์จําแนกปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามระดับความสําเร็จใน

การบริหาร ด้วยการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 
 4. วิเคราะห์ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บนฐานของปัจจัยเชิง

ปรากฏการณ์ จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จสูง จํานวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จตํ่า จํานวน 3 โรงเรียน 

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างแล้วสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สังคม ด้านบรรยากาศองค์กร               
ด้านพฤติกรรมของครู และด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 

ความสําเร็จในการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม 

ปัจจัยโดยรวมของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ 
กลุ่มสูง (n =234) กลุ่มตํ่า (n = 76) รวม (n = 310) 

X  SD ระดับ อันดับ X SD ระดับ อันดับ X  SD ระดับ อันดับ
1.  การมีส่วนร่วม 
    ในการตัดสินใจ       4.47 .28 มาก 3 3.87 .38 มาก 3 4.32 .40 มาก 3 

2. การมีส่วนร่วม             ใน
การดําเนินงาน      4.49 .30 มาก 2 3.91 .39 มาก 2 4.35 .41 มาก 2 

3. การมีส่วนร่วม 
    ในการรับผลประโยชน์   4.50 .28 มาก 1 3.92 .29 มาก 1 4.36 .38 มาก 1 

4. การมีส่วนร่วม 
    ในการประเมินผล    4.44 .30 มาก 4 3.79 .34 มาก 4 4.28 .42 มาก 4 

รวม 4.47 .26 มาก  3.87 .31 มาก  4.33 .38 มาก  
 2. การเปรียบเทียบความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามปัจจัยด้านบทบาทชุมชน/สังคม ระหว่างโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง
และโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอื่นแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม  
พิจารณาด้านย่อย คือ ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  การเปรยีบเทียบความสาํเร็จในการบริหารแบบมีส่วนรว่มของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน 

ส่วนปัจจัยด้านอื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เมื่อ 

พิจารณารายด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	 ด้านบทบาท 

ของชุมชน/สังคม	 พิจารณาด้านย่อย	 คือ	 ส่วนการมีส่วนร่วมใน 

การประเมินผล	 แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

ดังตารางที่	2

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   79

	 ตารางที่	2	 การเปรียบเทียบความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

	 	 	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 3.	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ�าแนกโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ ่มสูงและโรงเรียนที่

ประสบความส�าเรจ็ในกลุม่ต�า่	ทัง้ปัจจยั	ด้านพฤตกิรรมของผู้บรหิาร	

              คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปัจจัย Wilks’ lambda F df1 df2 p 

ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร .975 1.430b 5 282 .214 
ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม .949 3.037b* 5 282 .011 
ด้านบรรยากาศองค์กร .977 1.300b 5 282 .264 
ด้านพฤติกรรมของครู .988 .709b 5 282 .617 
ด้านสภาพแวดล้อม .988 .661b 5 282 .653 
*p< .05 
 3. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา ท้ังปัจจัย       
ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สังคม ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านพฤติกรรมของครู และ                
ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
             ข้ันพื้นฐาน  

ปัจจัย กลุ่มความสําเร็จ X SD Wilks’lambda      F df1 df2 p 

พฤติกรรมของผู้บริหาร สูง 4.48 .25 .580 222.856** 1 308 .000 ต่ํา 3.92 .31

บทบาทของชุมชน/สังคม สูง 4.23 .35 .651 164.763** 1 308 .000 ต่ํา 3.59 .37

บรรยากาศองค์กร สูง 4.36 .30 .643 171.265** 1 308 .000 ต่ํา 3.81 .29

พฤติกรรมของครู  สูง 4.36 .34 .724 117.368** 1 308 .000 ต่ํา 3.85 .30

สภาพแวดล้อม สูง 4.24 .38 .704 129.625** 1 308 .000 ต่ํา 3.64 .34 
**p< .01 
โดยมีสมการจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ D = 2.886(X1)+.811(X2)–.083(X3)–.553(X4)+.836(X5)–16.668                
ข้อมูลดังตารางที่ 4 
ตารางที่  4  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุ่ม 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการจําแนกกลุ่ม 
                                คะแนนดิบ  

พฤติกรรมของผู้บริหาร (X1) 2.886 
บทบาทของชุมชน/สังคม (X2)   .811 
บรรยากาศองค์กร (X3) -.083 
พฤติกรรมของครู (X4) -.553 
สภาพแวดล้อม (X5)  .836 
(ค่าคงที่)                                  -16.668 
สมการทํานายการเข้ากลุ่ม 
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง Dสูง=55.062(X1)+0.988(X2)+3.625(X3)+2.133(X4)+8.341(X5)–155.807  
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา Dต่ํา =48.480(X1)–0.862(X2)+3.813(X3)+3.393(X4)+6.435(X5)–120.742   
ข้อมูลดังตารางที่ 5 
ตารางที่  5  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการทํานายกลุ่ม 

ปัจจัย โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา 
คะแนนดิบ   คะแนนดิบ 

ด้านบทบาทชุมชน/สังคม	 ด้านบรรยากาศองค์กร	 ด้านพฤติกรรม 

ของครู	 และด้านสภาพแวดล้อม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	.01	ดังตารางที่	3

	 ตารางที่	3	 ความส�าเรจ็ในการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

              คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปัจจัย Wilks’ lambda F df1 df2 p 

ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร .975 1.430b 5 282 .214 
ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม .949 3.037b* 5 282 .011 
ด้านบรรยากาศองค์กร .977 1.300b 5 282 .264 
ด้านพฤติกรรมของครู .988 .709b 5 282 .617 
ด้านสภาพแวดล้อม .988 .661b 5 282 .653 
*p< .05 
 3. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา ท้ังปัจจัย       
ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สังคม ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านพฤติกรรมของครู และ                
ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
             ข้ันพื้นฐาน  

ปัจจัย กลุ่มความสําเร็จ X SD Wilks’lambda      F df1 df2 p 

พฤติกรรมของผู้บริหาร สูง 4.48 .25 .580 222.856** 1 308 .000 ต่ํา 3.92 .31

บทบาทของชุมชน/สังคม สูง 4.23 .35 .651 164.763** 1 308 .000 ต่ํา 3.59 .37

บรรยากาศองค์กร สูง 4.36 .30 .643 171.265** 1 308 .000 ต่ํา 3.81 .29

พฤติกรรมของครู  สูง 4.36 .34 .724 117.368** 1 308 .000 ต่ํา 3.85 .30

สภาพแวดล้อม สูง 4.24 .38 .704 129.625** 1 308 .000 ต่ํา 3.64 .34 
**p< .01 
โดยมีสมการจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ D = 2.886(X1)+.811(X2)–.083(X3)–.553(X4)+.836(X5)–16.668                
ข้อมูลดังตารางที่ 4 
ตารางที่  4  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุ่ม 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการจําแนกกลุ่ม 
                                คะแนนดิบ  

พฤติกรรมของผู้บริหาร (X1) 2.886 
บทบาทของชุมชน/สังคม (X2)   .811 
บรรยากาศองค์กร (X3) -.083 
พฤติกรรมของครู (X4) -.553 
สภาพแวดล้อม (X5)  .836 
(ค่าคงที่)                                  -16.668 
สมการทํานายการเข้ากลุ่ม 
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง Dสูง=55.062(X1)+0.988(X2)+3.625(X3)+2.133(X4)+8.341(X5)–155.807  
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา Dต่ํา =48.480(X1)–0.862(X2)+3.813(X3)+3.393(X4)+6.435(X5)–120.742   
ข้อมูลดังตารางที่ 5 
ตารางที่  5  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการทํานายกลุ่ม 

ปัจจัย โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา 
คะแนนดิบ   คะแนนดิบ 

	 โดยมีสมการจ�าแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ	D	=	2.886(x1)+.811(x2)–.083(x3)–.553(x4)+.836(x
5
)–16.668	ข้อมูลดังตารางที่	4

	 ตารางที่	4	 ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการจ�าแนกกลุ่ม

              คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปัจจัย Wilks’ lambda F df1 df2 p 

ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร .975 1.430b 5 282 .214 
ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม .949 3.037b* 5 282 .011 
ด้านบรรยากาศองค์กร .977 1.300b 5 282 .264 
ด้านพฤติกรรมของครู .988 .709b 5 282 .617 
ด้านสภาพแวดล้อม .988 .661b 5 282 .653 
*p< .05 
 3. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา ท้ังปัจจัย       
ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สังคม ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านพฤติกรรมของครู และ                
ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
             ข้ันพื้นฐาน  

ปัจจัย กลุ่มความสําเร็จ X SD Wilks’lambda      F df1 df2 p 

พฤติกรรมของผู้บริหาร สูง 4.48 .25 .580 222.856** 1 308 .000 ต่ํา 3.92 .31

บทบาทของชุมชน/สังคม สูง 4.23 .35 .651 164.763** 1 308 .000 ต่ํา 3.59 .37

บรรยากาศองค์กร สูง 4.36 .30 .643 171.265** 1 308 .000 ต่ํา 3.81 .29

พฤติกรรมของครู  สูง 4.36 .34 .724 117.368** 1 308 .000 ต่ํา 3.85 .30

สภาพแวดล้อม สูง 4.24 .38 .704 129.625** 1 308 .000 ต่ํา 3.64 .34 
**p< .01 
โดยมีสมการจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ D = 2.886(X1)+.811(X2)–.083(X3)–.553(X4)+.836(X5)–16.668                
ข้อมูลดังตารางที่ 4 
ตารางที่  4  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุ่ม 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการจําแนกกลุ่ม 
                                คะแนนดิบ  

พฤติกรรมของผู้บริหาร (X1) 2.886 
บทบาทของชุมชน/สังคม (X2)   .811 
บรรยากาศองค์กร (X3) -.083 
พฤติกรรมของครู (X4) -.553 
สภาพแวดล้อม (X5)  .836 
(ค่าคงที่)                                  -16.668 
สมการทํานายการเข้ากลุ่ม 
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง Dสูง=55.062(X1)+0.988(X2)+3.625(X3)+2.133(X4)+8.341(X5)–155.807  
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา Dต่ํา =48.480(X1)–0.862(X2)+3.813(X3)+3.393(X4)+6.435(X5)–120.742   
ข้อมูลดังตารางที่ 5 
ตารางที่  5  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการทํานายกลุ่ม 

ปัจจัย โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา 
คะแนนดิบ   คะแนนดิบ 

สมการท�านายการเข้ากลุ่มโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูง 

Dสูง =	 55.062(x 1)+0.988(x 2)+3.625(x 3)+2.133(x 4)+ 

8.341(x5)–155.807	 โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	

Dตำ่า	 =	 48.480(x1)–0.862(x2)+3.813(x3)+3.393(x4)+6.435

(x5)–120.742	ข้อมูลดังตารางที่	5

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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	 ตารางที่	5	 ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการท�านายกลุ่ม

	 4.	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
บนฐานของปัจจัยเชิงปรากฏการณ์	จากการวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	 
โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ ่มสูงกับโรงเรียนท่ีประสบ 
ความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 มีวิธีด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จที ่
สอดคล้องกัน	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้ดังน้ี	 1)	 ปัจจัย 
พฤตกิรรมของผูบ้รหิารด้านพฤตกิรรมผูน้�าการเปลีย่นแปลงในเรือ่ง 
ของการสร้างแรงบันดาล	 การกระตุ้นการใช้ปัญญา	 การมุ่งความ 
สัมพันธ์เป็นรายบุคคล	 และด้านพฤติกรรมผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน 
ในเรื่องการให้รางวัลตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉย 
2)	 ป ัจจัยพฤติกรรมของครูด ้านพฤติกรรมการสอนของครู	 
3)	 ปัจจัยบรรยากาศองค์กรด้านพฤติกรรมแตกแยก	 4)	 ปัจจัย 
สภาพแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี	และ 
5)	 ป ัจจัยบทบาทของชุมชน/สังคมด้านการมีส ่วนร ่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
จ�าแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร	 พฤติกรรมของครู	
บรรยากาศองค์กร	 สภาพแวดล้อม	 และบทบาทของชุมชน/สังคม	
โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบ
ความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาด้านย่อยจะเห็นว่าโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จใน 
กลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่าในทุกปัจจัย 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มาเป็นอันดับแรก	ทั้งนี ้
เนื่องจากความส�าเร็จในการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์เป็นความ 
ส�าเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานต่างๆ	ของโรงเรียน	 
ซึ่งเป็นรูปธรรมและเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านจิตใจมากกว่า 
จะเป็นสิ่งตอบแทน	 เช่น	 การได้รับเกียรติบัตรชื่นชมในการให้ 
ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางโรงเรียน	 การลงข่าวชื่นชม 
และขอบคุณในวารสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

สอดคล้องกับไวท์	 (White,	 1982	 :	 18)	 ชาดิด	 และคณะ	 
(Shadid	 et	 al.,	 1982:	 107-122	 และจากผลการสัมภาษณ ์
โรงเรียนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในกลุม่สงูและโรงเรยีนทีป่ระสบความ 
ส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ	 พบว่า	 ปัจจัย 
ทกุปัจจยัมคีวามส�าคัญต่อการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	แต่ลักษณะเด่น 
ของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูงคือทุกงานทุกกิจกรรม	 
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ	 สมัครใจอาสาเข้ามา 
มีส่วนร่วม	 ส่วนโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่าการมี 
ส่วนร่วมในการด�าเนินงานมีเป็นบางครั้ง	 และเข้ามามีส่วนร่วมก็ 
ต่อเม่ือโรงเรียนเชิญไปเท่าน้ัน	 ประกอบกับนโยบายในการพัฒนา 
และปฏิรูปการศึกษา	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ�านาจสู่ 
สถานศึกษา	และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม	สอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	 
รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและ 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิและแนวนโยบายของคณะรฐัมนตร	ีเพือ่ให้ 
การด�าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบ 
การศึกษาของไทย	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 
2558)	จงึท�าให้การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนประถมศกึษา 
โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบ 
ความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 
สอดคล้องกับภารดี	 	อนันต์นาวี	 (2545)	 ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	ผลการวิจัยพบว่า	ตัวแปร 
ที่ส ่งผลกระทบทางบวกสูงสุดต ่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประถมศึกษาคือ	สถานการณ์โรงเรียน		รองลงมา	คือ	คุณลักษณะ
ผู้น�าของผู้บริหาร	และบรรยากาศของโรงเรียน	
	 2.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความส�าเร็จในการบริหาร 
แบบมีส ่วนร ่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของ 
ผู้บริหาร	บทบาทของชุมชน/สังคม		บรรยากาศองค์กร	พฤติกรรม 
ของครู	 และสภาพแวดล้อม	 พบว่า	 ปัจจัยด้านบทบาทของชุมชน/ 
สงัคม	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	.05	เมือ่พจิารณา 
รายด้าน	 พบว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 แตกต่างกัน 

              คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ปัจจัย Wilks’ lambda F df1 df2 p 

ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร .975 1.430b 5 282 .214 
ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม .949 3.037b* 5 282 .011 
ด้านบรรยากาศองค์กร .977 1.300b 5 282 .264 
ด้านพฤติกรรมของครู .988 .709b 5 282 .617 
ด้านสภาพแวดล้อม .988 .661b 5 282 .653 
*p< .05 
 3. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา ท้ังปัจจัย       
ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ด้านบทบาทชุมชน/สังคม ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านพฤติกรรมของครู และ                
ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
             ข้ันพื้นฐาน  

ปัจจัย กลุ่มความสําเร็จ X SD Wilks’lambda      F df1 df2 p 

พฤติกรรมของผู้บริหาร สูง 4.48 .25 .580 222.856** 1 308 .000 ต่ํา 3.92 .31

บทบาทของชุมชน/สังคม สูง 4.23 .35 .651 164.763** 1 308 .000 ต่ํา 3.59 .37

บรรยากาศองค์กร สูง 4.36 .30 .643 171.265** 1 308 .000 ต่ํา 3.81 .29

พฤติกรรมของครู  สูง 4.36 .34 .724 117.368** 1 308 .000 ต่ํา 3.85 .30

สภาพแวดล้อม สูง 4.24 .38 .704 129.625** 1 308 .000 ต่ํา 3.64 .34 
**p< .01 
โดยมีสมการจําแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ D = 2.886(X1)+.811(X2)–.083(X3)–.553(X4)+.836(X5)–16.668                
ข้อมูลดังตารางที่ 4 
ตารางที่  4  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการจําแนกกลุ่ม 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์ิของสมการจําแนกกลุ่ม 
                                คะแนนดิบ  

พฤติกรรมของผู้บริหาร (X1) 2.886 
บทบาทของชุมชน/สังคม (X2)   .811 
บรรยากาศองค์กร (X3) -.083 
พฤติกรรมของครู (X4) -.553 
สภาพแวดล้อม (X5)  .836 
(ค่าคงที่)                                  -16.668 
สมการทํานายการเข้ากลุ่ม 
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง Dสูง=55.062(X1)+0.988(X2)+3.625(X3)+2.133(X4)+8.341(X5)–155.807  
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา Dต่ํา =48.480(X1)–0.862(X2)+3.813(X3)+3.393(X4)+6.435(X5)–120.742   
ข้อมูลดังตารางที่ 5 
ตารางที่  5  คา่สมัประสิทธิ์ของสมการทํานายกลุ่ม 

ปัจจัย โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มสูง โรงเรียนประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา 
คะแนนดิบ   คะแนนดิบ 

พฤติกรรมของผู้บริหาร (X1)              55.062 48.480 
บทบาทของชุมชน/สังคม (X2)                 .988 -.862 
บรรยากาศองค์กร (X3)               3.625 3.813 
พฤติกรรมของครู (X4)               2.133 3.393 
สภาพแวดล้อม (X5)               8.341 6.435 
(ค่าคงที่)           -155.807 -120.742 
 4. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน บนฐานของปัจจัยเชิง
ปรากฏการณ์ จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงกับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มตํ่า มีวิธีดําเนินการให้ประสบความสําเร็จที่
สอดคล้องกัน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหารด้านพฤติกรรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างแรงบันดาล       การกระตุ้น
การใช้ปัญญา การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล และด้านพฤติกรรมผู้นําแบบแลกเปลี่ยนในเรื่องการให้รางวัลตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉย  2) ปัจจัย
พฤติกรรมของครูด้านพฤติกรรมการสอนของครู 3) ปัจจัยบรรยากาศองค์กรด้านพฤติกรรมแตกแยก 4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี และ 5) ปัจจัยบทบาทของชุมชน/สังคมด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สรุปและอภิปรายผล 

 1. ความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมของครู บรรยากาศองค์กร สภาพแวดล้อม และ
บทบาทของชุมชน/สังคม โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ํา พบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาด้านย่อยจะเห็นว่าโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียน
ท่ีประสบความสําเร็จในกลุ่มต่ําในทุกปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มาเป็นอันดับแรก ท้ังนี้เนื่องจาก
ความสําเร็จในการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์เป็นความสําเร็จท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ซ่ึงเป็นรูปธรรมและเป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในด้านจิตใจมากกว่าจะเป็นสิ่งตอบแทน เช่น การได้รับเกียรติบัตร
ชื่นชมในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางโรงเรียน การลงข่าวชื่นชมและขอบคุณในวารสารและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสอดคล้องกับไวท์ (White, 1982, p. 18) ชาดิด และคณะ (Shadid et al., 1982, pp. 107-
122 และจากผลการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในกลุ่มตํ่า      
ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัยมีความสําคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม แต่ลักษณะเด่น       
ของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงคือทุกงานทุกกิจกรรม ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ สมัครใจอาสา
เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มตํ่าการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานมีเป็นบางครั้ง และเข้ามา   
มีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อโรงเรียนเชิญไปเท่านั้น ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วม              
การกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและ       
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดําเนินงานเป็นท่ียอมรับและเกิดความม่ันคงย่ังยืนในระบบการศึกษา    
ของไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558) จึงทําให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในกลุ่มสูงและโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในกลุ่มตํ่า ในภาพรวมและ      
รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับภารดี  อนันต์นาวี (2545) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีส่งผลกระทบทางบวก
สูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา คือ สถานการณ์โรงเรียน  รองลงมา คือ คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร     
และบรรยากาศของโรงเรียน  
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสําเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร บทบาทของชุมชน/สังคม  
บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมของครู และสภาพแวดล้อม  พบว่า ปัจจัยด้านบทบาทของชุมชน/สังคม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานโดยให้ความสําคัญของชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วม    
ในการบริหารงานของโรงเรียน มีการนําผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน/สังคม มีอิทธิพลต่อ                        
การดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะในชุมชน/สังคม มีกลุ่มผู้นําบทบาทของชุมชนมีส่วนร่วมในการให้

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	 ผู้บริหาร 

โรงเรียนบริหารงานโดยให้ความส�าคัญของชุมชน/สังคม	 เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน	 มีการน�าผู ้ปกครอง	 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และผู ้น�าชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการประเมินผลการด�าเนินงานต่างๆ	 ของโรงเรียน	 

จะเห็นได ้ว ่าการมีส ่วนร ่วมของชุมชน/สังคม	 มีอิทธิพลต่อ																									 

การด�าเนินงานต่างๆ	 ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก	 เพราะในชุมชน/ 

สังคม	 มีกลุ่มผู้น�าบทบาทของชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ทรัพยากร 

และให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ให้ข้อมูล	เช่น	ปัญหาและความต้องการของชุมชน	แหล่งทรัพยากร	 

แหล่งการเรียนรู้	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน	 

(ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,	 2545	 :	 1-2)	 อีกทั้ง 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2554)	ด้านการจัดการศึกษา	มาตรฐานที่	9	 

คณะกรรมการสถานศึกษา	 และผู ้ปกครอง	 ชุมชนปฏิบัติงาน 

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 โดย 

คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบก�าหนด		 

พร้อมทั้งก�ากับติดตาม	 ดูแล	 และขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ 

สถานศึกษา	ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับโกลด์	 

(Gold,	 2000	 :	 295)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของ 

ชุมชนในการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยเน้น 

การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน	 ผู้ปกครองและนักการศึกษา 

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลเฟีย	 

ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดการของชุมชนเป็นสื่อกลางระหว่าง 

ผู้ปกครอง	 ครอบครัวกับโรงเรียน	 เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้าง 

การอ่านออกเขียนได้	 และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุมชนท�าให ้

ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชน	 ดังนั้นการสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างผู้ปกครองกับนักการศึกษา	 ท�าให้เกิดทรัพยากรที่มีคุณค่า 

ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียน	 สอดคล้องกับอเมน ู

เทคา	(Amenu	-	Tekaa,	1988	:	1626)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องทัศนะ 

ของชาวอินเดียในประเทศแคนนาดาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการจัดการศึกษา	 พบว่า	 การจัดการศึกษาของชุมชน 

ท่ีประสบความส�าเร็จน้ัน	 เน่ืองมาจากประชาชนในชุมชนได้ม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาทีต่อบสนอง	ต่อความต้องการของชมุชน	และ 

สอดคล้องกับวฒันธรรมของชมุชน	งานวจิยัของอเมน	ูเทคา	เน้นการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน	 จะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของ 

การจดัการศกึษา	ทัง้นีผู้บ้รหิาร	ครจูะต้องมบีทบาทช่วยส่งเสรมิด้วย 

สอดคล้องกับสุวิชา	วิริยมานุวงษ์	(2554)	ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบ 

การมีส ่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน	พบว่า	ภายใต้บรบิทของโรงเรียนภมูปัิญญา	และโรงเรยีน 

วิทยาการ	 ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนใน 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่ท�าให้สถานศึกษากับชุมชนมี 

ส่วนร่วมมากขึ้น	 ประกอบด้วยวิธีการด�าเนินงาน	 4	 ประการ	 คือ	 

1)	 การน�าโรงเรียนสู่ชุมชนโดยสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ 

ชมุชน	ให้ความอนเุคราะห์และความร่วมมอืจดักิจกรรมตามทีช่มุชน

ต้องการหรือร้องขอ	 เป็นวิทยากรให้ชุมชน	 เป็นคณะกรรมการ 

เป็นทีป่รกึษาของชมุชนหรอืหน่วยงาน	ในชมุชน	2)	การสร้างศรทัธา

ของผู้บริหารและครู	 โดยผู้บริหารและครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น 

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	มีความจริงใจในการสร้าง 

ความสัมพันธ ์ที่ดีต ่อชุมชน	 เข ้าร ่วมกิจกรรมของชุมชนครูมี 

ความตั้งใจและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 

3)	 การน�าชุมชนเข้าสู่โรงเรียน	 โดยสถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามาร่วม				 

ในกิจกรรมของโรงเรียน	 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4)	 การให้บริการชุมชน	 โดยสถานศึกษาให้บริการและอ�านวย 

ความสะดวกแก่ชุมชน	 ให้ชุมชนใช้สถานที่ของโรงเรียนในการท�า 

กิจกรรม

	 3.	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

จ�าแนกตามกลุม่โรงเรยีนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในกลุม่สงูและโรงเรยีน 

ที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	พบว่า	ทั้งปัจจัยด้านพฤติกรรมของ 

ผู้บริหาร	 ด้านบทบาทของชุมชน/สังคม	 ด้านบรรยากาศองค์กร	 

ด้านพฤติกรรมของครู	 และด้านสภาพแวดล้อม	 แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อเปรียบเทียบความส�าคัญของ 

แต่ละตัวแปร	 ในการจ�าแนกกลุ่มจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร	 

พบว่าตวัแปรทีม่ค่ีาสัมประสิทธิม์ากทีสุ่ด	คือ	พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร	 

รองลงมาสภาพแวดล้อม	 และบทบาทของชุมชน/สังคม	 ส่วนอีก 

สองตวัแปรมค่ีาสัมประสทิธิเ์ป็นลบ	คอื	ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์กร	 

และพฤติกรรมครู	 เมื่อน�าสมการที่ได้ไปคาดคะเนความส�าเร็จ 

ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่าสมการสามารถ 

จ�าแนกโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูงได้ถูกต้อง	 ร้อยละ	 

98.4	 จ�าแนกโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่าได้ถูกต้อง 

ร้อยละ	 69.4	 จ�าแนกทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ	 92.58	 เมื่อ 

เปรียบเทียบความส�าคัญของตัวแปรในการจ�าแนกกลุ ่มจาก	 

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร	โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูง	 

พบว่า	 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุด	 คือ	 พฤติกรรมของ 

ผู้บรหิาร	รองลงมาคือ	สภาพแวดล้อม	บรรยากาศองค์กร	พฤตกิรรม 

ครู	 และบทบาทของชุมชน/สังคม	 ตามล�าดับ	 ส่วนโรงเรียนที่ 

ประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 พบว่า	 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 

มากที่สุด	คือ	พฤติกรรมของผู้บริหาร	รองลงมาคือ	สภาพแวดล้อม	 

บรรยากาศองค์กร	พฤติกรรมคร	ู ส่วนอกีหนึง่ตัวแปรมค่ีาสมัประสทิธิ์ 

เป็นลบ	 คือ	 บทบาทของชุมชน/สังคม	 จะเห็นได้ว่าทั้งโรงเรียนที่ 

ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสูง	 กับโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ				 

ในกลุ ่มต�่า	 ให้ความส�าคัญของตัวแปรในการจ�าแนกกลุ ่มตาม 

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร	 ทั้งนี้เนื่องจากความส�าเร็จ	 ในการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จนั้น	เกิดจาก 

พฤติกรรมการบริหารงานของผู ้บริหารปฏิบัติตนเป็นผู ้บริหาร 

มืออาชีพเน้นการมีส่วนร่วม	 แสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อการ 

บริหารอยู ่เสมอ	 มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

บริหารงานโดยค�านึงผลท่ีเกิดขึ้นกับครู	 กับนักเรียนและชุมชน 

รวมทั้งการรายงานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ	โดยกิจกรรม 

เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารแบบม ี

ส่วนร่วมของโรงเรยีน	ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพ 

การศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2554)	 

ด้านการจัดการศึกษา	 มาตรฐานที่	 8	 อีกทั้งสัมพันธ์กับทฤษฎี 

การบริหารเชิงสถานการณ์	(situational	management	theory)	 

ของ	 Fiedler	 ซึ่งมีแนวความคิดว่าการเลือกทางออกที่ไปสู่การแก ้

ปัญหาทางการบรหิารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนัน้	เน้นผูบ้รหิารต้อง 

วเิคราะห์สถานการณ์ให้ดทีีส่ดุ	ซึง่การวเิคราะห์สถานการณ์ทีด่ทีีส่ดุ 

นั้นต้องอาศัยการแสดงหาข้อมูลเพื่อการบริหารอยู่เสมอ	สอดคล้อง 

กับวันเพ็ญ	 บุรีสูงเนิน	 (2552)	 ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 

ส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เขตพัฒนาพื้นท่ีชาย 

ฝั่งทะเล	ตะวันออก	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเล 

ตะวันออก	ประกอบด้วย	9	ด้าน	คือ	1)	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร	 

2)	 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 3)	 บรรยากาศสถานศึกษา	 4)	 คุณภาพ 

การสอนของคร	ู5)	ความพงึพอใจในการท�างานของคร	ู6)	การได้รบั 

การสนับสนุนทางสังคมของครู	 7)	 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารสถานศึกษา	 8)	 เจตคติต่อสถานศึกษา	 9)	 การระดม 

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา	

	 4.	 จากการวจิยัเชงิคณุภาพ	พบว่า	โรงเรยีนทีป่ระสบความ 

ส�าเร็จในกลุ่มสูงกับโรงเรียนท่ีประสบความส�าเร็จในกลุ่มต�่า	 มีวิธ ี

ด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จท่ีสอดคล้องกัน	 เรียงล�าดับจาก 

มากไปหาน ้อย	 ได ้แก ่ 	 ป ัจจัยด ้านพฤติกรรมของผู ้บริหาร	 

ด้านพฤติกรรมของครู	 ด้านบรรยากาศองค์กร	 ด้านสภาพแวดล้อม	 

และปัจจัยด ้านบทบาทของชุมชน/สังคม	 ตามล�าดับ	 ดัง น้ี 

1)	พฤตกิรรมผูบ้รหิาร	ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิารเป็นผูน้�าในการปฏบิตัิ 

งานด้านต่างๆ	ของโรงเรียน	ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	ใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	 

น�าความรู้	 ทักษะและเทคนิควิธีต่างๆ	 มาใช้ในการปฏิบัติงานมี 

การจัดโครงสร้างในการบริหารอย่างชัดเจน	 มอบหมายงานอย่าง 

เป็นระบบ	มีการนิเทศ	ก�ากับ	 ติดตาม	 โดยใช้กระบวนการ	PDCA	 

และน�ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน	ครองตน	ครองคน 

ครองงาน	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ความเป็นผู ้น�าทางวิชาการ 

ของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ 

การสอนของครูในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู ้เรียน	 (จันทรานี	 

สงวนนาม,	 2553	 :	 141)	 สอดคล้องกับดวงสมร	 กลิ่นเจริญ	 

(2545)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ 

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียน 

เอกชนอาชีวศึกษา	 มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง		 

บรรยากาศโรงเรียน	 ความคิดสร้างสรรค์	 พฤติกรรมการบริหาร	 

ความพึงพอใจในการท�างานของครู	 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา	 และตัวแปรท่ี 

สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

อาชีวศึกษา	 คือ	 พฤติกรรมการบริหาร	 (ADMIN)	 และความคิด 

สร้างสรรค์	 (CRE)	 สอดคล้องกับภารดี	 อนันต์นาวี	 (2545)	 ได้ท�า 

การวจิยัเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา	 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 ผลการ 

วิจัยพบว่า	 ตัวแปรที่ส่งผลกระทบทางบวกสูงสุดต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนประถมศึกษา	 คือ	 สถานการณ์โรงเรียนรองลงมาคือ	 

คุณลักษณะผู ้น�าของผู ้บริหาร	 และบรรยากาศของโรงเรียน 

ตามล�าดับ	 สอดคล้องกับวันเพ็ญ	 	 บุรีสูงเนิน	 (2552)	 ได้วิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั ่งทะเล	 ตะวันออก	 ผลการวิจัยพบว่า	 

พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร	และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 เป็นปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	 ส่วนด้านที่สอดคล้องกันเป็น 

บางส่วนหรือไม่สอดคล้องกัน	 คือภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	 ท้ังน้ี 

เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีความส�าเร็จในกลุ่มต�่าบางส่วนม ี

ความเช่ือม่ันในตนเองสูงและไม่ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา	 ท�าให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกไม่มีอิสระในการท�างาน	 ซึ่งท�าให้พฤติกรรม 

ผู้บริหารด้านภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วมทั้งสองกลุ่มไม่สอดคล้องกัน	 

2)	 พฤติกรรมของครู	 ทั้งนี้เนื่องจากครูจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียน

เป็นส�าคัญ	 และน�าเทคนิควิธีการต่างๆ	 ที่หลากหลายมาใช้ใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 น�าสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ประกอบ 

การจัดการเรียนรู้	 สอดคล้องกับสมจิตร	 อุดม	 (2547)	 ได้วิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน	 ระดับ 

ประถมศึกษาในภาคใต้	 พบว่า	 การได้รับสนับสนุนทางสังคมของ 

ครูส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถม 

ศึกษาในภาคใต้	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ส่วนด้านที่สอดคล้องกัน 

เป็นบางส่วนหรือไม่สอดคล้องกันคือความพึงพอใจในการท�างาน 

ของครู	 ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนที่มีความส�าเร็จในกลุ่มต�่าบางส่วน 

มีความพึงพอใจในการท�างานต�่าต้องการขอย้ายไปโรงเรียนท่ีม ี

ความพร้อมมากกว่า	 ท�าให้ความพึงพอใจในการท�างานของคร ู

ทั้งสองกลุ ่มไม่สอดคล้องกัน	 3)	 ด้านบรรยากาศองค์กร	 ท้ังนี้ 

เนื่องจากบรรยากาศองค์กรในด้านเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ	 

เกดิจากการปฏบิติังานร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและครทูีม่ปีฏิสมัพันธ์ 

ทางสังคมต่อกัน	 ผู ้บริหารมีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่สง่างาม 

เป็นคนร่าเริงแจ่มใส	 เปิดโอกาส	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูได้พัฒนา

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ	 ความถนัดและความต้องการ 

ของแต่ละบุคคล	 เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน	 ให้ค�าแนะน�าใน 

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

นิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานให้ส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย		สอดคล้องกับดวงสมร	กลิ่นเจริญ	(2545)	ได้ท�าการวิจัย 

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เอกชนอาชีวศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่า	 โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา 

มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับสูง	 บรรยากาศโรงเรียน 

ความคิดสร้างสรรค์พฤติกรรมการบริหาร	 ความพึงพอใจใน 

การท�างานของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเอกชนอาชวีศกึษา	ส่วนด้านทีส่อดคล้องกนัเป็นบางส่วน 

หรือไม่สอดคล้องกัน	 คือพฤติกรรมควบคุม	 ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียน 

ทีม่คีวามส�าเรจ็ในกลุม่ต�า่ผูบ้รหิารมอบหมายงานตามความต้องการ 

ของตนเอง	 สร้างกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	 

พร้อมตรวจสอบ	 ก�ากับติดตาม	 การปฏิบัติงานของครู	 4)	 สภาพ 

แวดล้อม	 ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมประสบผลส�าเร็จ	 อิทธิพลของสภาพ 

แวดล้อมภายนอกโรงเรยีนมผีลมาจากความต่างระดบัทางสงัคม	และ 

ส่งผลกระทบมายังโรงเรียน	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

และข้อมลูข่าวสาร	นโยบายด้านการเมอืงและกฎหมาย	สงัคมค่านยิม 

ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ	 จ�านวนประชากร	 ผู้ปกครอง	 สถาบัน 

การศึกษาอื่นๆ	 (Hoy	 &	 Miskel,	 2001	 :	 253)	 ดังท่ีศิริวรรณ 

เสรีรัตน์	 และคณะ	 (2539	 :	 53)	 กล่าวว่า	 การบริหารองค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือธุรกิจเอกชน	 ผู้บริหารต้องเผชิญกับสภาพ 

แวดล้อมต่างๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการด�าเนินการ 

การที่ผู ้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญและปรับเปลี่ยนให้ทันกับ 

สภาพแวดล้อมย่อมก่อให้เกิดโอกาสท่ีจะวางแผนสิ่งต่างๆ	 ได้ใน 

อนาคต	 หากผู้บริหารละเลยเพิกเฉยไม่สนใจสภาพแวดล้อมใน 

การบรหิารองค์กรแล้ว	จะเกดิความเสีย่งและท�าให้กจิการล้มเหลวได้ 

สอดคล้องกับมุทิตา	 แพทย์ประทุม	 (2549)	 ได้วิจัยเรื่องรูปแบบ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนา 

ด้านสิ่งแวดล้อม	 ผลการศึกษาได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ ์กันในการพัฒนาด้าน 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของการมีส่วนร่วมท่ีส�าคัญ	 6	 ประการ	 ได้แก่ 

การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด	 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการลงทุน	 การมี 

ส่วนร่วมติดตามประเมินผล	 และตรวจสอบ	 และการมีส่วนร่วม 

รับประโยชน์	เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ 

ทางตรงและ	ผลประโยชน์ทางอ้อม	และ	5)	ด้านบทบาทของชมุชนุ/ 

สังคม	 ประกอบด้วย	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	 การมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา	 และการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชน	 

ทัง้นีเ้นือ่งจากโรงเรยีนเป็นสถาบนัของชุมชน	จดัตัง้ขึน้เพือ่การอบรม 

ส่ังสอนให้แก่บุตรธิดาของชุมชน	 โรงเรียนจะพัฒนาได้ดี	 เกิดผลต่อ 

การพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง	 ถ้าทุกฝ่ายในชุมชนเข้ามา 

ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมจัดการศึกษา	 และร่วมสนับสนุนทรัพยากร 

ทั้งบุคคลและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2547	 :	 420	 -	 425)	 

การพัฒนาการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของคน 

ส่วนใหญ่ในชุมชน	 พัฒนาโรงเรียนให้ไม่แตกแยกจากชุมชน	 

ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นให้สัมพันธ์กับภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน	 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจและเห็นคุณค่าในชุมชน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น	(เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์,	2552,	:	65) 

สอดคล ้องกับเมตต ์	 เมตต ์การุณ ์จิต	 (2541)	 ได ้วิจัยเรื่อง 

การมส่ีวนร่วมในการบรหิารของคณะกรรมการศกึษา	ประจ�าโรงเรียน 

เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา	 พบว่าเรื่องที่คณะกรรมการศึกษา					 

มีส่วนร่วม	 ได้แก่	 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร	 การกระตุ้น 

การท�างาน	 การประสานงานและการประเมินโดยคณะกรรมการ 

ศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในระดับมาก	 สอดคล้องกับโกลด์	 (Gold,	 

2000	 :	 295)	 ได้วิจัยเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนใน 

การจัดการศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยเน้นการให  ้

ความร่วมมือระหว่างชุมชน	 ผู้ปกครอง	 และนักการในรัฐฟิลลา 

เดลเฟีย	 ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดการของชุมชนเป็นสื่อกลาง 

ระหว่างผู้ปกครอง	 ครอบครัวกับโรงเรียน	 เพื่อเป้าหมายในการ 

เสริมสร้าง	 การอ่านออกเขียนได้	 และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 

ชุมชน	ท�าให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชน	ดังนั้นการสร้าง 

ความร่วมมอืระหว่างผูป้กครองกบันกัการศกึษาท�าให้เกดิทรัพยากร 

ที่มีคุณค่าทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียน	 ส่วนด้านท่ี 

สอดคล้องกันเป็นบางส่วนหรือไม่สอดคล้องกัน	 คือการมีส่วนร่วม 

ของผู้ปกครอง	 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนที่มีความส�าเร็จในกลุ่มต�่า 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นบางครั้ง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ป ัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารแบบม ี

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมของผู ้บริหาร	 

บทบาทของชุมชน/สังคม	 บรรยากาศองค์กร	 พฤติกรรมของครู	 

สภาพแวดล้อม	ซึง่โรงเรยีนสามารถน�าไปประยกุต์ในการบริหารงาน 

ในโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมปัจจัยต่างๆ 

ที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์, ภารดี อนันต์นาวี, สมโภชน์ อเนกสุข 
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	 2.	 ความส�าเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อยู่ในระดับมาก	 จึงควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบ 

เทยีบผลของการพัฒนาโรงเรียนทัง้ส่วนท่ีเป็นระดบัปัจจยัและระดบั 

ความส�าเร็จของการบริหาร	เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาทั้งปัจจัย 

การบริหารและความส�าเร็จของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

	 3.	 ปัจจัยที่ร่วมจ�าแนกกลุ่มมีจ�านวน	 5	ปัจจัย	 มีทั้งปัจจัย 

ที่มีผลทางบวกและทางลบต่อความส�าเร็จในการบริหารแบบม ี

ส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	 ดังนั้นโรงเรียนจึงควรให้ 

ความส�าคัญและน�าสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ไปใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป

	 4.	 ควรมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ	 ท่ีจะน�ามาก�าหนด 

ปัจจัยที่สามารถจ�าแนกความส�าเร็จที่มีการใช้สถิติวิเคราะห	์				 

ตัวแปรเชิงพหุ	 ควรมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ทุกตัวเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์
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กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2

Community	Participation	Strategies	on	Educational	

Administration	in		Small	Schools	under	Chanthaburi	Primary	Educational

Service	Area	Office	2.

แสงเดือน		อาจหาญ

คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

	 วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับสภาพปัญหาและหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี	้	 

ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอน	ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และผู้ปกครองนักเรียน	รวมทั้งสิ้น	552	คน	เครื่องมือที่ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจ�านวน	2	ส่วน	ส่วนที่	 1	มี	 2	 ฉบับ	 ได้แก่	 ฉบับที่	 1	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 .57	 -	 .85	 ค่าความเชื่อม่ัน	 ทั้งฉบับเท่ากับ	 .98	 ฉบับที่	 2	 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 เพื่อใช้ข้อมูล 

เชิงคณุภาพยนืยนัข้อมลูเชิงปรมิาณตามผลการวเิคราะห์ข้อมลูฉบบัที	่1		และส่วนที	่2	ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพ	เป็นแบบสมัภาษณ์ 

แบบมโีครงสร้างใช้ในการสนทนากลุม่	(Focus		Group	)		เพือ่หากลยทุธ์การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็		 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 (x)	 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content		 

Analysis)		สรุปผลการอภิปรายน�าเสนอเป็นความเรียงในรูปการบรรยายเชิงเนื้อหา

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 ส่วนที่	1	ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก		 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุเีขต	2	จ�าแนกตามสถานภาพของผูใ้ห้ข้อมลู	พบว่า		1)	ผูป้กครองนกัเรียนมส่ีวนร่วม 

ในด้านการตดัสนิใจ	และมส่ีวนร่วมในการปฏบัิตกิารน้อยทีสุ่ด	2)	ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมส่ีวนร่วมในด้านการประเมนิผล 

และมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์น้อยท่ีสดุ	3)		ครมูส่ีวนร่วมในด้านการประเมนิผล	มส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิาร	และมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ 

มากที่สุด		และ	4)	ผู้อ�านวยการโรงเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจมากที่สุด		

	 ส่วนที่	2	กลยทุธ์การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

จันทบุรีเขต	2	ประกอบด้วย	7	กลยุทธ์	 ได้แก่	 กลยุทธ์การระดมพลังสมองสองมือสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต	กลยุทธ์ตลาดนัด 

วิชาการ	 กลยุทธ์การสร้างระบบการประเมินผลในหลายมิติ	 กลยุทธ์การปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน	 กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 

เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	กลยุทธ์การส่งเสริมคลังความรู้ให้กับชุมชน	และกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและรางวัลทางสังคม	ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ	:	กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต	2

แสงเดือน  อาจหาญ
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Community	 participation	 strategies	 on	 educational	 administration,	 Chanthaburi	 Primary	 Educational		 

	 	 	 Service	Area	Office	2
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บทน�า
	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการบริหาร

จดัการศกึษาของโรงเรยีนทีส่อดคล้องต่อการเปลีย่นแปลง		การท่ีจะ

บริหารโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร

โรงเรียนควรน�าหลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	 ที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมตัดสินในการจัด 

การศึกษา	 เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและร่วมจัดการ 

ศึกษาให้มากขึ้น	 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล 

ทีเ่กีย่วข้อง	สร้างความเข้มแขง็ในการบรหิารโรงเรยีนได้อย่างต่อเนือ่ง	 

(ยทุธศลิป์		พานนนท์,	2546	:	3)	ซึง่สอดคล้องกบัจนัโททยั	กลบีเมฆ	 

(2559	:	15)	กล่าวไว้ว่า	การจัดการศึกษาในอนาคตจ�าเป็นจะต้องมี 

ทั้งนักคิด	ผู้น�าไปปฏิบัติ		และผู้ให้การสนับสนุน	ประกอบกันไปทั้ง	 

3	ส่วน	อย่างกลมกลนืเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลผลติทีม่คีณุภาพ	ในปัจจบุนั 

เราคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้รับแนวความคิด		 

และนโยบายจากระดับสูง	 เพื่อน�าไปปฏิบัติโดยผู้ปกครองชุมชน 

และท้องถิน่เข้าไปมส่ีวนร่วมเพยีงเลก็น้อย	เช่น	กรรมการสถานศกึษา 

เป็นต้น		ดงันัน้ในอนาคตควรมกีารเพิม่บทบาทของผูป้กครองชมุชน		 

และท้องถิ่นให้มากขึ้น	 บทบาทของผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และท้องถิ่น 

ทีม่ต่ีอการศกึษาในอดตีและปัจจบุนันัน้		ในความจรงิแต่ละโรงเรยีน 

มีแนวโน้มจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว	 การติดต่อระหว่างผู้ปกครองชุมชน		 

และท้องถิ่นกับโรงเรียนมีน้อยถึงน้อยมากหรือไม่มีเลย

	 จากผลการศึกษาของดาวประกาย		สายแก้ว	(2556	:	21)		 

เร่ืองการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน 

วัดทับไทร	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี	 เขต	 2	 พบสภาพปัญหาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	ว่าการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 

จากผู้ปกครองและชุมชนค่อนข้างน้อยประกอบกับชุมชนส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีต้องเข้าสวนเพื่อดูแลผลไม้ต่างๆ	 

ภายในสวน	 ท�าให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน	 เนื่องจากสาเหต ุ

เวลาที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนท�าให้มีปัญหาเรื่อง 

ความสมัพันธ์ในครอบครวั		และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน	 

นอกจากนี้ยังกระทบต่อการให้ความร่วมมือ	 สนับสนุนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนอีกหลายๆ	 ด้านท้ังด้านการถ่ายทอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมสนับสนุน	พัฒนาการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่บรรลุเป้าประสงค์	 และเจตนารมณ ์

ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	เท่าที่ควร	

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยในฐานะ 

บคุลากรทางการศกึษา	จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการวจิยัเรือ่ง	กลยทุธ์ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต	 2 

เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี 

ประสิทธิภาพต่อไป		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี		เขต	2

	 2.	 เพื่อหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี		เขต	2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ส่วนที่	1	การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 

จ�านวน	 41	 คน	 ครูผู้สอน	 จ�านวน	 262	 คน	 ประธานกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�านวน	 41	 คน	 และผู้ปกครองนักเรียนใน 

โรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

จันทบุรีเขต	2	จ�านวน	2,701	คน	รวมทั้งสิ้น	3,045	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	ได้แก่	ผู้บริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	 จ�านวน	 22	 คน	 ครูผู้สอน	 จ�านวน 

141	คน	ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	22	คน	 

และผู้ปกครองนักเรียน	จ�านวน	337	คน	 รวมทั้งสิ้น	 552	คนโดย 

ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางของ	 Krejcie	 &	 

Morgan	(1970	:	608)

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 

เพื่อใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ	 ผู้วิจัยได้คัดเลือก 

ผู ้เชี่ยวชาญจากการสุ ่มแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 

ได้แก่	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 ผู้น�าชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน	 

จ�านวน	10		คน						

	 ส่วนที่	2	การหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม	 ผู้วิจัยได้คัดเลือก 

ผู้เชี่ยวชาญจากการสุ่มแบบเจาะจง	(Purposive		sampling)	โดย 

แบ่งผู้เช่ียวชาญออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ�านวน	 5	 คน	 ผู้น�าชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน	 จ�านวน	 5	 คน 

รวมทั้งสิ้น	10		คน			

แสงเดือน  อาจหาญ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาหากลยทุธ์การมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต	 2	 โดยศึกษาเอกสาร	
แนวคิด	ทฤษฏีของ	Cohen	&	Uphoff	 (1977	 :	 7	 -	26	อ้างถึง 
ในชัยฤกษ์	 	 วงษ์เจริญ,	 2545	 :	 80)	 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
ตามแนวคิดของ	Cohen	&	Uphoff	ประกอบด้วย	4	ด้าน	 ได้แก่		 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ		 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	 และด้านการมีส่วนร่วมในการ 
ประเมินผล	ตามล�าดับ						

วิธีด�าเนินการวิจัย	
	 วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาและหากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 2	 เครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	มีจ�านวน	2	ส่วน	ส่วนที่	1	มี	2	ฉบับ	ได้แก่	 
ฉบับที่	 1	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ 
มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 .57	 -	 .85	 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ	 .98	 ฉบับที่	 2	 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 เพื่อใช้ 
ข้อมลูเชิงคุณภาพยนืยนัข้อมลูเชงิปรมิาณตามผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
ฉบับที่	 1	 และส่วนท่ี	 2	 ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ในการสนทนากลุ่ม	 (Focus		 
Group)	เพือ่หากลยทุธ์การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ความถี ่
ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 และ 
การวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	 สรุปผลการอภิปราย 
น�าเสนอเป็นความเรียงในรูปการบรรยายเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย
	 			ส่วนที่	1		ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการศึกษาของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ขนาดเล็ก		สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี 
เขต	 2	 จ�าแนกตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล	 พบว่า	 1)	 ผู้ปกครอง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
การน้อยที่สุด	 2)	 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานม ี
ส่วนร่วมในด้านการประเมินผล	 และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
น้อยที่สุด	 3)	 ครูมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล	 มีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติการ	 และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุด	 และ	 
4)	ผู้อ�านวยการโรงเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจมากที่สุด		
	 ส่วนที	่2	กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต	2	ประกอบด้วย	7	กลยุทธ์	ได้แก่	กลยุทธ์ 
การระดมพลังสมองสองมือสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต	 
กลยุทธ์ตลาดนัดวิชาการ	 กลยุทธ์การสร้างระบบการประเมินผล 
ในหลายมิติ	 กลยุทธ์การปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน	 กลยุทธ์การใช ้
เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 กลยุทธ์การส่งเสริม 
คลังความรู้ให้กับชุมชน	 และกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและรางวัล 
ทางสังคม		ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล
	 ระดบัการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของชมุชน
ในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก	สังกัดส�านกังานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	ผลจากการศึกษาพบว่า
	 1.	 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 พบว่าโดยภาพรวม 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทั้งนี้	อาจเป็นเพราะ		 
การบริหารงานภายในโรงเรียนโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนเป็นผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ	 การวางแผนการด�าเนินงาน 
และส่ังด�าเนินการด้านต่างๆ	 เป็นส่วนใหญ่	 ซ่ึงมีเป้าหมายที่จะ 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ	และ 
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนอื่น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิริพัฒน์	 	 ลาภจิตร	 (2550	 :	 1)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การตัดสนิใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนนุการบรหิารงาน 
องค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี		 
พบว่า	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความส�าคัญยิ่งต่อการบริหาร		 
ผู้ก�ากับนโยบายนักการเมืองและผู้ที่อยู ่ในฐานะส�าคัญในสังคม	 
ตลอดจนการตัดสินใจของบุคคล	การตัดสินใจจึงจ�าเป็นมากส�าหรับ 
น�าไปใช้ในกิจกรรมที่แต่ละบุคคลกระท�าอยู ่	 เม่ือพิจารณาตาม
สถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า		
	 	 1.1	 ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ 
น้อยที่สุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนขาดการประชุม		 
ปรกึษาหารอืร่วมกนัระหว่างคณะคร	ู	ผูป้กครองนกัเรยีนและชมุชน		 
สืบเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก	 ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบ 
อาชีพรับจ้างทั่วไป	 เกษตรกรรม	 ท�าประมง	 ซ่ึงมีฐานะยากจน		 
ต้องหาเช้ากนิค�า่ทกุวนัไม่ค่อยมเีวลามาร่วมกจิกรรมกบัทางโรงเรยีน		 
ท�าให้เป็นอุปสรรคในการนัดหมายเพื่อมาประชุม	 และมีส่วนร่วม 
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 
Schuler	 (1996	 :	2595-A)	 ได้วิจัยเรื่อง	การเข้ามามีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการตดัสนิใจ		ด้านการศกึษาในมหาวทิยาลยัมนินโิซดา		 
สหรัฐอเมริกา	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประชาชนมีความกระตือรือร้น 
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม	 นอกจากนี้	 พบว่า	 การเข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากความบกพร่องในการส่ือสารปัญหา
ของการมีส่วนร่วม		

	 	 1.2	 ผู้อ�านวยการโรงเรยีนมส่ีวนร่วมในด้านการตดัสนิใจ 

มากที่สุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรมีน้อย		 
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อันดีกับคนในท้องถิ่น		

	 	 2.2	 ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการมากที่สุด	 ทั้งนี ้

อาจเนื่องมาจากครูมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ใกล้ชิด	 เข้าใจในบทบาท 

หน้าที่ของตนเอง	 เข้าร่วมและท�ากิจกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษา 

ด้านต่างๆ	 	 ทุกอย่างตามนโยบายจากระดับสูง	 	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	Erdeljac	(1985	:	3250	-	A)		ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจระหว่างศึกษาธิการกับประธานสหภาพครู 

ของโรงเรียนรัฐบาลในรัฐเพนซิลวาเนีย	ผลการวิจัยพบว่าทั้ง	2	ฝ่าย 

มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน	 โดยศึกษาธิการมีการรับรู้	 อ�านาจการมี 

ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจ		ความสัมพันธ์ของบุคลกรกับข้อมูล 

ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ	 อ�านาจการติดต่อ	 สื่อสารและการจูงใจ		 

ระดับการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของหมู่คณะที่มีต่อการ 

ตัดสินใจ	 ดุลของอ�านาจในการตัดสินใจของแต่ละระดับต่องานที่ 

ก่อให้เกิดคุณภาพสิทธิ์ของสมาชิกในแต่ละระดับต่อการก�าหนด 

เป้าหมาย	 หลักสูตร	 บุคลากร	 การเงินและบริการ	 อ�านาจของ 

โครงสร้างปัจจบุนั	และการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจของครมูากกว่า 

ประธานสหภาพครูของโรงเรียนรัฐบาล		

	 3.	 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์		โดยภาพรวมชุมชน 

มีส่วนร่วมในผลประโยชน์	 อยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 

โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรอยู่จ�านวนจ�ากัด	 ดังนั้นทรัพยากรใน 

การบริหารที่เป็นส่วนของผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�าคัญ			 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อิสริยา	ปิ่นตบแต่ง	 (2554	:	บทคัดย่อ)		 

ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยจูงใจในการแลกเปล่ียนความรู้ของพนักงานสาย 

สนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ผลการวิจัย	 พบว่า 

ทัง้ปัจจยัจงูใจ	ภายนอกและปัจจยัจงูใจภายในมีค่าเฉลีย่โดยภาพรวม 

อยู่	ในระดับมาก	ปัจจัยจูงใจภายนอก	ได้แก่	การจัดสภาพแวดล้อม 

ในการแลกเปล่ียนความรู้	 รองลงมาคือ	 การได้รับค�าชมเชย	 และ 

น้อยที่สุดเป็นการได้รับรางวัล	ปัจจัยจูงใจภายในที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ	 ความเป็นมืออาชีพ	 รองลงมาคือ	 ความเชื่อมั่นในความรู  ้

ส่วนบุคคล	 และน้อยที่สุดคือ	 สถานภาพทางสังคม	 เม่ือพิจารณา 

ตามสถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า

  3.1	 ประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมส่ีวนร่วม 

ในผลประโยชน์มีส่วนร่วมน้อยที่สุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประธาน 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ขาดความเข้าใจในรูปแบบ	 และ 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของตนเองระหว่างบ้าน		 

โรงเรียน	 และชุมชนอย่างเพียงพอ	 และทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า		 

ทางผูบ้รหิารโรงเรยีนอาจขาดการจดัการประชุมปรกึษาหารอืร่วมกนั 

ระหว่างคณะครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษา	 ดังน้ัน	 ผู้บริหาร 

โรงเรียนควรน�าหลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	 ที่เปิดโอกาส 

ให้ผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมตัดสินใน 

การจัดการศึกษา	 เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและร่วม 

จัดการศึกษาให้มากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบ�าเหน็จ 

ครูไม่ครบชั้น	 ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป		 

เกษตรกรรม	 ท�าประมง	 ซึ่งมีฐานะยากจน	 ต้องหาเช้ากินค�่าทุกวัน 

ไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน	 ท�าให้เป็นอุปสรรค 

ในนัดหมาย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผ่องพรรณ	 ล้ิมเล็งเลิศ	 

(2544	:	13)	ได้ศึกษาเรื่อง	การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครู 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้กล่าวถึงการมี 

ส่วนร่วมไว้ว่า	 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ	ถึงแม้ว่าผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจได้เองก็ตาม		 

แต่การปฏิบัติงานต่างๆ	 น้ัน	 ต้องอาศัยผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน		 

การให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม	 ท�าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิด 

ความรับผิดชอบร่วมกัน	ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ		

	 2.	 ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ	 พบว่า	 โดยภาพรวม 

ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและคณะครมูปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูป้กครองนกัเรยีน 

และชมุชน	จงึมส่ีวนช่วยในการเสรมิสร้างมติรภาพ	ความสัมพนัธ์ทีด่ ี

ระหว่างบ้าน	วัดและโรงเรียน	สอดคล้องกับงานวิจัยของดาวประกาย		 

สายแก้ว	 (2556	 :	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาเรื่อง	 การสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 2	 ผลการศึกษา 

พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 รายด้านพบว่า	 ด้านการรับความ 

ช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน	ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 

ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ	 ด้านเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา		 

ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก	 ด้านการให้บริการชุมชน		 

ด้านการเป็นผู้น�า	 และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอยู่ใน 

ระดับปานกลาง	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ของโรงเรียนวัดทับไทร	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	เมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า

	 	 2.1	 ผู ้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

มีส่วนร่วมน้อยที่สุด	 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะ 

ประกอบอาชีพท�าสวนผลไม้	 ไม่ค่อยมีเวลา	 ต้องเข้าสวนแต่เช้า 

บางท่านต้องไปรับจ้างท่ัวไปหาเช้ากินค�่า	 ขาดความรู้	 ความเข้าใจ 

ในการเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยั 

ของกรเกล้า	 	แก้วโชติ	 (2544	 :	16)	 ได้ศึกษาความต้องการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษาของผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา		

สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร	 ได้สรุปปัญหาและ

อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาพอจะ 

สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ	 ได้ดังนี้	 1)	 ชุมชนยังขาดความเข้าใจบทบาท 

ของตนเองว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในเรื่องใดบ้าง	 2)	 ชุมชนขาด 

ความมั่นใจเนื่องจากขาดความพร้อมทั้งประสบการณ์	 และไม่ม ี

เวลาที่จะเข้าร ่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง	 3)	 โรงเรียนขาดการ 

ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบาย	 และขาดสิ่งจูงใจที่จะให้ชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง	4)	ผู้บริหารและคณะครูขาดการประสานงาน 
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จีนขาวข�า	 (2545	 :	 33)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การมีส ่วนร่วมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในการจัดการศึกษาโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา	 อ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี		 

พบว่า	 อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาน้ันถ้า 

พิจารณาจากด้านกรรมการการศึกษาแล้วจะเห็นว่า	กรรมการศึกษา 

ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง	 เห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของตน 

ยังไม่มีความส�าคัญเพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน		 

ส่วนในด้านโรงเรียนนัน้ผูบ้รหิารมกัไม่เหน็ความส�าคญัของกรรมการ 

สถานศึกษาเพราะคิดว่าศักยภาพของโรงเรียนมีเพียงพอ		

	 	 3.2	 ครูมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากท่ีสุด	 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากครูมีความรู้	ความเข้าใจ	ใกล้ชิด	เข้าใจ	ในบทบาทหน้าที่ 

ของตนเอง	 เข้าร่วมและท�ากิจกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษาด้านต่างๆ	 

ทุกอย่างตามที่ได้รับนโยบายมาจากระดับสูง	 ซ่ึงสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของสมลักษณา	 	 ไชยเสริฐ	 (2549	 :	 142	 -	 149)	 ได้ศึกษา 

เรือ่ง	การพฒันารปูแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ	สถานีต�ารวจนครบาล	 

พบว่า	 การเป็นตัวแทน	 (Repressentation)	 การสรรหาและการ 

คัดเลือกตัวแทนจะต้องค�านึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม	 ทุกฝ่าย	 เพื่อให ้

ประชาชนกลุ่มต่างๆ	 ที่หลากหลายทุกกลุ ่มนั้นมีตัวแทนเข้าไป 

ร่วมด้วย	จะได้ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัวและเกิดความเป็น 

ธรรมขึ้น	 รวมทั้งค�านึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนที่ต้องการด้วยโดย 

พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ		

	 4.	 ด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล	พบว่า	โดยภาพรวม 

ชมุชนมส่ีวนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน	 และ 

ชุมชนมีการแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้	 ถึงผลของการพัฒนาด้านต่างๆ 

และวิเคราะห์	 วิจารณ์ร่วมกัน	 มีการให้ข้อเสนอแนะให้ทัศนะ 

ความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาโรงเรียน	 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง 

พัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกัน	 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของสมลักษณา	 	 ไชยเสริฐ	 (2549	 :	 142	 -	 149) 

ได้ศึกษาเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ		สถานี 

ต�ารวจนครบาล	 พบว่า	 การเป็นตัวแทน	 (Repressentation) 

การสรรหาและการคัดเลือกตัวแทนจะต้องค�านึงถึงประชาชน 

ทุกกลุ่ม	 ทุกฝ่ายที่หลากหลายทุกกลุ่มนั้นมีตัวแทนเข้าไปร่วมด้วย 

จะได้ประสานผลประโยชน์กันจนลงตัวและเกิดความเป็นธรรมขึ้น		 

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ให้ข้อมูลพบว่า

	 	 4.1	 ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมส่ีวนร่วม 

ในด้านการประเมินผลน้อยท่ีสุดอาจเน่ืองมาจาก	 คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก	 ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 

ชนบท	 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ค้าขาย 

ภายในท้องถิ่น	ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี	ไม่มีเวลา 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	 มีความรู้	 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ 

ลักษณะงานเฉพาะด้านน้อย	และมองว่าการบริหารงานในโรงเรียน 

เป็นหน้าท่ีของโรงเรียน	 และโรงเรียนมีความสามารถในเรื่องการ 

ประเมินผลอยู่แล้ว	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญน้อม	 จ�าพล	 

(2551	:	บทคัดย่อ)	ศึกษาเรื่อง	ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานกบัประสิทธผิลการบริหาร 

งานโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ์เขต	 3	 พบว่าการมี 

ส่วนร่วมของคณะกรรมการ	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร 

งานโรงเรียน	 จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน	 โดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

	 	 4.2	 ครูมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล	 และด้าน 

การมส่ีวนร่วมในการผลประโยชน์มากทีสุ่ด	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากคร ู

มีบทบาทในการท�างานทุกขั้นตอน	มีความรู้	ความเข้าใจในบทบาท 

หน้าที่	 เข้าร่วมและท�ากิจกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษาด้านต่างๆ 

ทุกอย่างตามที่ได้รับนโยบายมาจากระดับสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ	 Erdeljac	 (1985	 :	 3250	 -	 A)	 ได้ศึกษาเก่ียวกับการมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจระหว่างศึกษาธิการกับประธานสหภาพครู 

ของโรงเรยีนรฐับาลในรฐัเพนซลิวาเนยี	ผลการวจิยัพบว่า	ทัง้	2	ฝ่าย		 

มีการรับรู้ที่แตกต่างกัน	 โดยศึกษาธิการมีการรับรู้อ�านาจ	 การมี 

ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจ	 ความสัมพันธ์ของบุคลกรกับข้อมูล 

ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ	 อ�านาจการติดต่อส่ือสารและการจูงใจ		 

ระดบัการแสดงออกและการมส่ีวนร่วมของหมูค่ณะทีมี่ต่อการตดัสนิใจ 

ดุลของอ�านาจในการตัดสินใจของแต่ละระดับต่องานที่ก่อให้เกิด 

คุณภาพสิทธิ์ของสมาชิกในแต่ละระดับต่อการก�าหนดเป้าหมาย		 

หลักสูตร	บุคลากร	การเงินและบริการ	อ�านาจของโครงสร้างปัจจุบัน		

	 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ 

โรงเรยีนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

จันทบุรีเขต	2	มี	4	ด้านดังนี้

	 1.	 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 กลยุทธ์ส�าหรับ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้	 ได้แก่	 กลยุทธ์ระดมพลังสมอง 

สองมือสร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต	 ทั้งนี้เพราะว่าการ 

ท�างานทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนการท�างาน	 การวางแผนการ 

ท�างานท่ีดี	 จะต้องอาศัยผู้รอบรู้จากหลากหลายอาชีพ	 เพ่ือระดม 

สมองให้แสดงความคิดเห็น	 ให้การสนับสนุนความคิดเห็นต่อเติม 

หรือเสริมของกันและกันได้	 ส�าหรับการระดมสมองเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่จะสร้างความส�าเร็จในการท�างาน	 เพื่อให้ได้แนวคิด	 มุมมอง 

วิสัยทัศน์ที่แตกต่าง	 และการระดมพลังสมองยังเป็นการส่งเสริม 

ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับของคนในชุมนชน 

อีกทางหนึ่ง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยวรรณ		วิศวกุลวาณิช	 

(2557	:	บทคดัย่อ)	ศกึษาเรือ่ง	การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม 

ในการบริหารสถานศึกษาเอกชน	 โดยใช้การบริหารแบบสมดุล	 :		 

กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนะวิทยา	 จังหวัดชลบุรี	 พบว่า	 สามารถ 

แสงเดือน  อาจหาญ
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92			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ด�าเนินงานที่ส่งผลให้ตัวชี้วัด	(KPI)	ประสบความส�าเร็จ	28	ตัวชี้วัด	 

การด�าเนินการสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด	 และพบปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จ	4	ประการ	คือ	1)	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	2)	ทักษะ 

ทางการบริหาร	 3)	 กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	 PAOR	 

ที่เป็นพลวัติ	 (Dynamic)	 และ	 4)	 การพัฒนาที่เป็นระบบมีความ 

ต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

	 	 1.1	 ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการกลยุทธ์ส�าหรับ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้	 ได้แก่	 1)	 กลยุทธ์ปรับวิธีเรียน 

เปลี่ยนวิธีสอน	 ทั้งนี้เพราะว่า	 แต่เดิมครูจัดการเรียนการสอนโดย 

การบอกบรรยายเนื้อหาให้แก่เด็ก	 แต่ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือ 

เด็กน�าเอาความรู้ไปใช้ไม่ได้	ดังนั้น	รูปแบบ	วิธี	และเทคนิคการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยให้เดก็เกิดการพฒันาทกัษะ	ความสามารถ  

จงึเป็นสิง่ส�าคญั	ครูจ�าเป็นต้องปรบัวธิเีรยีน	เปลีย่นวธิสีอน	นอกเหนอื 

จากทกัษะด้านภาษาแล้วจะสอนอย่างไรให้เดก็เกดิการพฒันาทกัษะ 

การคิด	 การแก้ปัญหา	 กระบวนการในการเรียนรู ้	 ตลอดจน 

การบรกิารสงัคม	มจีติเป็นสาธารณะ	เหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 

ส่วนตน		ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจโรจน์			แก้วอุไร	และศรัณยู			 

หมื่นเดช	 (2559	 :	ออนไลน์)	ศึกษาเรื่อง	8	ขั้นตอนการเรียนแบบ 

โครงงานร่วมกับโซเชียลมีเดีย	 เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่	 21		 

ผลการวิจัยยังพบว่า	 การเรียนแบบโครงงานจะท�าให้นักเรียนม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบเดิม	 และ	 2)	 กลยุทธ์ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 ท้ังนี้เพราะว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงที่ เอื้อให้ 

การจดัการความรูป้ระสบความส�าเรจ็	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศการสื่อสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต	 เป็นแรงผลักดันช่วย 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้	 และการสื่อสารช่วยให้คนในชุมชน		 

และประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ได้ง่ายและช่วยให้ 

เกิดการประสานการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ลดอุปสรรค 

ในเรื่องของระยะเวลาและระยะทาง		

	 	 1.2	 ด้านการมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์	กลยุทธ์ส�าหรบั 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้	 ได้แก่	 1)	 กลยุทธ์การส่งเสริมคลัง 

ความรู้ให้กับชุมชน	 ทั้งนี้เพราะว่า	 การส่งเสริม	 สนับสนุน	 และ 

การสร้างฐานความรู้ให้กับชุมชนได้มีความรู้	ความสามารถ	เข้าใจใน 

บทบาทหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง	 โรงเรียน	 และชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง	 สามารถช่วยพัฒนาคนในชุมชนให้คิดเป็น	 ท�าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น	การท�างานมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลโรงเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อิสริยา		ปิ่นตบแต่ง	(2554	:	บทคัดย่อ)	ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยจูงใจใน 

การแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ทั้งปัจจัยจูงใจภายนอกและ 

ปัจจยัจงูใจภายในมค่ีาเฉลีย่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ปัจจยัจงูใจ 

ภายนอกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือการจัดสภาพแวดล้อมในการ 

แลกเปลี่ยนความรู้	รองลงมาคือ	การได้รับค่าชมเชย	และน้อยที่สุด 

เป็นการได้รับรางวัล	 ปัจจัยจูงใจภายในที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ		

ความเป็นมืออาชีพ	รองลงมาคือ	ความเชื่อมั่นในความรู้ส่วนบุคคล		 

และน้อยที่สุดคือ	 สถานภาพทางสังคมและความไว้วางใจ	 ส�าหรับ

การสือ่สารท่ีท�าให้การแลกเปลีย่นความรูใ้นหน่วยงานประสบความ 

ส�าเร็จมากที่สุดคือ	 การส่ือสารแบบเผชิญหน้า	 รองลงมาคือการ

ส่ือสารผ่านการประชุมแบบประชุมกลุ่มย่อย	 และน้อยที่สุดเป็น 

การสื่อสารผ่านทางการใช้โทรสาร	

	 	 1.3	 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกลยุทธ์ของ 

สถานศึกษาขนาดเล็กที่ควรเลือกใช้	 ได้แก่	 กลยุทธ์ตลาดนัด 

วชิาการทัง้นีเ้พราะว่าการสนบัสนนุการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม 

ในการประเมินผล		โดยการให้ชุมชนได้รับทราบการด�าเนินงานของ

โรงเรียนในด้านต่างๆ		ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน		 

ตลาดนัดสีเขียว	ออกร้านแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน		 

และรวมถึงการดึงเอาหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดร้านให้มีสีสรร 

น่าสนใจด้วยนัน้		เป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัคณะคร	ูนกัเรยีน		ผูป้กครอง		 

คณะกรรมการสถานศกึษา		และประชาชนท่ัวไปได้มส่ีวนร่วมแบ่งปัน 

ความรู้	ส่งผลให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการ 

บรูณาการการจัดการศึกษาให้เป็นรปูธรรม	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั 

ของวัฒน์จิรชัย	 	 เวชชนินนาท	 (2558	 :	 279)	 ศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของผู ้บริโภคต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบ 

บูรณาการ	 ของผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลผาสุก	 อ�าเภอกุมภวาป	ี	 

จังหวัดอุดรธานี	 ผลการศึกษา	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีเพียงด้านการขาย 

โดยพนกังานขาย		และการประชาสมัพนัธ์ท่ีผูบ้ริโภคมคีวามพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก		

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย		ควรส่งเสรมิชมุชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจดัการศกึษา	และควรสนบัสนุนให้เกดิเครอืข่ายทาง

สังคมให้มากขึ้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	 	 ควรน�ากลยุทธ์การมีส่วนร่วม

ของชมุชนในการจดัการศกึษาท้ัง	7		กลยทุธ์นีไ้ปปรับใช้ในการจดัการ

ศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้เป็นรูปธรรมดังนี้

	 	 2.1	 ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจผู้บรหิารโรงเรียน 

ขนาดเล็กควรเลือกใช ้กลยุทธ ์ระดมพลังสมองสองมือสร ้าง 

ภาพลักษณ์ใหม่แห่งโลกอนาคต		โดยด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างาน 

เพื่อจัดท�า	 SWOT	 ของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ		 

และมีส่วนร่วม	
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	 	 2.2	 ด้านการมีส่วนร่วมปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน 

ขนาดเล็กควรเลือกใช้	 1)	 กลยุทธ์ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน	 โดย 

ปฏิรูปห้องเรียนให้ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้	 เช่น	 การใช้ส่ือ 

การเรียนการสอนแทนการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ 

สถานบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ	 และสร้างนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางความรู ้

และเทคโนโลยี	 และ	 2)	 กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการ 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	เช่น	การจัดท�าแผ่นพับ	วารสารของโรงเรียน		 

การจัดท�าฐานข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียน 

ให้เป็นปัจจุบันการจัดท�า	Website	Facebook	Line	กลุ่มผู้ปกครอง	 

กรรมการสถานศึกษา	 เป็นต้นและ	 3)	 กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ 

และรางวลัทางสงัคม	โดยการส่งเสรมิ	ยกย่อง	เชดิชเูกยีรตผิูป้กครอง 

นักเรียนชุมชนหรือให้รางวัลตอบแทนความดี	 ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของโรงเรียน		เป็นต้น

	 	 2.3	 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ผู ้บริหาร 

โรงเรียนขนาดเล็กควรเลือกใช้	 1)	 กลยุทธ์การส่งเสริมคลังความรู ้

ให้กบัชมุชน	เช่น	การฝึกอบรมผูน้�าชมุชน	คณะกรรมการสถานศึกษา	 

และกลุ่มเครือข่ายในเรื่องบทบาทหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบในการ 

จัดการศึกษา	 การจัดท�าวารสารของโรงเรียน	 การส่งเสริมความ 

ร่วมมือทางวิชาการกับสถานบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ		 

เป็นต้น	 2)	 กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและรางวัลทางสังคม	 เช่น		 

การส่งเสริมยกย่อง	 เชิดชูเกียรติผู ้ปกครองนักเรียน	 ชุมชนหรือ 

ให้รางวัลตอบแทนความดี	 ผู ้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียน	เป็นต้น

	 	 2.4	 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลผู้บริหาร 

โรงเรียนขนาดเล็กควรเลือกใช้	 1)	 กลยุทธ์ตลาดนัดวิชาการโดย 

การส่งเสริม	แนะน�า	ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและ 

การด�ารงชีวิต	 และจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนเม่ือส้ินป ี

การศึกษา	 2)	 กลยุทธ์สร้างระบบการประเมินผลในหลายมิติ	 โดย 

การส่งเสริมให้มีการจัดประชาคมในโรงเรียน	 จัดระบบการนิเทศ 

ให้มีประสิทธิภาพ	 และจัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของ 

ผู ้ปกครองนักเรียน	 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนต่อ 

โครงการ/กิจกรรมที่พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นต้น

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรศึกษากลยุทธ์การสร้างระบบ 

การประเมินผลในหลายมิติของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต	2
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย	Edmodo

วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	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

บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย	 Edmodo	 วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 

(MS	Excel)	ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	90/90	 

และเปรยีบเทยีบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนผ่านบทเรยีนออนไลน์	Edmodo	ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

ชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	Excel)	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 จ�านวน	 22	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	 

(Cluster	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วยโปรแกรม	 Edmodo	 

วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	แบบทดสอบปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	

	 ผลการวิจัยปรากฏว่า	การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	 

ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที	่2	สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	90/90	=	93.36/95.45	 

เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	และการเปรยีบเทยีบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนของนกัเรยีนเมือ่ศกึษาผ่านบทเรยีนออนไลน์	

Edmodo	ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	พบว่า	 

คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ค�าส�าคัญ	:	บทเรียนออนไลน์,	แนวคิดกาเย่,	โปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel),	โปรแกรม	Edmodo

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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Abstract
	 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

Keywords	:	 Online	learning,	Gagne	Theory,	Microsoft	Excel,	Edmodo	Program

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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บทน�า
	 จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.2555-2559)		 

ได้ก�าหนดแนวนโยบายผ่านยทุธศาสตร์ต่างๆ	เพือ่ด�าเนนิการพฒันา 

และน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพือ่การพฒันาคณุภาพเพิม่โอกาส 

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยุทธศาสตร์ที่	 1	 เพื่อ 

ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานผูเ้รยีนครูคณาจารย์บคุลากรทางการ 

ศึกษาและสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทุกระดับทุกประเภทเพ่ือให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 สามารถเรียนรู ้

ด้วยตนเองและสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	และมี 

แนวทางการด�าเนินงาน	 เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

ต�าราเรียนที่มีคุณภาพรวมท้ังสื่อและต�าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 

เนือ้หาสาระทีท่นัสมยัในทกุระดบั/ประเภทการศกึษา	เพือ่ให้ผู้เรยีน 

ศกึษาได้ด้วยตนเอง	เพือ่พฒันาสือ่การเรียนการสอนต้นแบบทกุสาขา 

วิชาหลักและทุกระดับการศึกษา	 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัด 

การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ใกล้เคียงกัน	 และปรับระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให ้

สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

	 การศกึษาในปัจจบุนัได้มกีารน�าเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	และ 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด 

การเรียนการสอน	 การน�าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ 

ในระบบการจัดการเรียนรู้	 (Learning	Management	 System	 :	 

LMS)	 เพ่ือใช้ในการศึกษา	 และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของผู ้เรียน	 โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยการติดต่อสื่อสารโดยใช้ 

เทคโนโลยี	 (ICT)	 เป็นเครื่องมือส่วนประกอบส�าคัญของการสอน	 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร,	2554)	อีกทั้งเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ท้ังในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน	ท�าให้เกิดการยืดหยุ่นทางการเรียน	(Oblinger.,	 

D.G.,	 Barone,	C.A.	 and	Hawkins,	 B.L.,	 2001)	และมีข้อดีคือ	 

เป็นระบบจดัการเรียนรูใ้นปัจจบุนั	ครอบคลมุเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 

มากขึ้น	 เครื่องมือที่ใช้ท�าการจัดการการเรียนการสอนเพื่อใช้ใน 

การประเมินมีการจัดระบบท่ีไม่สลับซับซ้อนอีกท้ังการพัฒนา 

ระบบการจัดการการเรียนการสอนในปัจจุบันยังครอบคลุมในด้าน 

ของคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้อีกด้วย	 การเรียนการสอนส่วนใหญ่ 

สามารถน�าไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ	ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดระบบ 

มาพัฒนา	 หรือปรับใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 จึงท�าให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้ได้แบบไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่	 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บจึงได้รับความนิยมมากใน

ขณะนี้

	 การจัดการเรียนการสอนโดยการน�าโปรแกรม	 Edmodo	 

มาใช้ท�าให้กระบวนการเรียนรู ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ซึ่งโปรแกรม	 Edmodo	 น้ันเป็น 

โปรแกรมที่เป ็นระบบ	 Learning	 Management	 System 

เป็นโปรแกรมที่อนุเคราะห์ให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีผู้ใช้งานอยู ่

มากที่สุดในปัจจุบัน	 อีกทั้ง	 Edmodo	 เป็นระบบ	 LMS	 ที่ผนวก 

ระหว่าง	 e-Learning	 กับ	 Social	 Network	 อาจเรียกได้ว่าเป็น	 

Social	 Learning	 ซ่ึงภายในมีระบบบริหารจัดการผู้เรียน	 (User,	

Group)	ระบบจัดการข้อมูล	(Resource:	Content)	และกิจกรรม

การเรียนการสอน	 (Activity:	 Assignment,	 Quiz)	 แบ่งแยกส่วน

ติดต่อผู้ใช้งานออกเป็นสองส่วนคือ	 ครู/อาจารย์	 (Teacher)	 และ

นักเรียน	 (Student)	 รวมทั้งสามารถติดตั้งแอพผ่านทางอุปกรณ ์

ไร้สายอย่าง	Tablets,	Smart	Phone	ได้	

	 แนวความคิดของกาเย่ในการออกแบบการเรียนการสอน 

โดยยึดหลักการน�าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ 

มีปฏิสัมพันธ์	หลักการสอน	9	ประการ	ได้แก่	1.	เร่งเร้าความสนใจ 

2.	บอกวัตถุประสงค์	3.	ทบทวนความรู้เดิม	4.	น�าเสนอเนื้อหาใหม่ 

5.	ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้	6.	กระตุ้นการตอบสนอง	7.	ให้ข้อมูล 

ย้อนกลับ	 8.	 ทดสอบความรู ้ใหม่	 9.	 สรุปและน�าไปใช้	 ดังนั้น 

การออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดี	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 

ของผูเ้รยีน	แนวคดิ	9	ขัน้ของกาเย่จงึเป็นอกีหนึง่แนวทางทีจ่ะน�าไป 

ใช้ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์	 โดยยึดหลักการน�าเสนอเนื้อหา 

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 

กับผู้สอน	 ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 

ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดของกาเย่เป็นแนวทางในการสร้างและออกแบบ 

บทเรียนออนไลน์	

	 ในการจัดการเรียนการสอนวิชา	 โปรแกรมตารางค�านวณ	 

(MS	 Excel)	 ส�าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมุ ่งเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ซึ่งวิชา 

โปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ได้ก�าหนดสมรรถนะรายวิชา 

ไว้ว่าให้ผู้เรียนแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของ 

โปรแกรมตารางค�านวณ	ผูเ้รยีนสามารถใช้ค�าสัง่เครือ่งมอืเพือ่จดัการ 

ข้อมูล	 ผู้เรียนสามารถสรุปจัดท�ารายงานและแสดงผลข้อมูลใน 

รูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน

	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีนักเรียน 

ที่เรียนไม่ทันเพื่อน	 และไม่สามารถใช้งานโปรแกรม	Microsoft 

Excel	 ได้อย่างถูกต้องตรงตามที่โจทย์ก�าหนดไว้	 อีกทั้งระยะเวลา 

ที่ท�าการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อผู้เรียนท�าให้การจัดการเรียน 

การสอนเป็นตามก�าหนดการที่ผู้สอนก�าหนดไว้	 ท�าให้ผู้เรียนเกิด 

ปัญหาเรียนไม่ต่อเนื่อง	 และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม 

วัตถุประสงค์รายวิชา

	 จากความสามารถในการท�างานของโปรแกรม	 Edmodo	 

และแนวคิดของกาเย่	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ผู้วิจัยสนใจที่จะน�า 

โปรแกรมมาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาโปรแกรมตาราง 

ค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ส�าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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ชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 โดยใช้แนวคิดของกาเย่	 เพื่อให้ 

นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นรูปแบบ 

การเรยีนทีน่กัเรียนมอีสิระต่อการเรยีนรูข้องตนเอง	และเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่นักเรียนต้องการ	 ได้แก่	 การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า	 

การทบทวนบทเรียน	 การประเมินตนเองโดยการท�าแบบฝึกหัด

ออนไลน์ทีน่กัเรยีนสามารถทราบคะแนนการท�าแบบฝึกหดัได้ตลอด 

เวลาอย่างเป็นอิสระ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย  ่

ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	90/90

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลัง 

การเรยีนผ่านบทเรยีนออนไลน์	ตามแนวคดิของกาเย่ด้วย	Edmodo 

วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ส�าหรับนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การพัฒนาบทเรียนตามแนวคิดของกาเย่ด้วย	 Edmodo	

วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ส�าหรับนักเรียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป ีที่ 	 2	 สาขาคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ 

เป็นการวิจัยและพัฒนา	มีขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัยดังนี้

	 ขั้นตอนที่	1	 ศึกษาหลักการแนวคิด	 ทฤษฏีจากเอกสาร	 

ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.	การศึกษาเอกสารและต�าราทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการ

เรียนรายวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พุทธศักราช	2556	ประกอบด้วย

	 	 2.	ศกึษาเอกสารและต�าราทีเ่กีย่วกบัแนวคดิทฤษฏีการ

เรียนรู้ของกาเย่

	 	 3.	ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์

	 	 4.	การศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัโปรแกรม	Edmodo		

	 ขั้นตอนที่	2	 พฒันาบทเรยีนออนไลน์ตามแนวคดิของกาเย่ 

ด้วย	 Edmodoวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ส�าหรับ

นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตาม 

แนวคิดของกาเย่ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	 

Excel)	 ส�าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่	 2	 สาขา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	 90/90	 

(มนตรี	แย้มกสิกร,	2551)	ซึ่งมีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 ศกึษาวเิคราะห์เน้ือหาสาระและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัเพือ่ 

ก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหน่วย	ผลที่ได้	ดังนี้

	 1.	 ศึกษาวเิคราะห์เนือ้หาสาระและผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

เพื่อก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหน่วย

	 2.	 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 3.		 สร้างแบบทดสอบปฏิบตัใิห้ครอบคลุมเนือ้หาทัง้	5	หน่วย	 

เป็นแบบทดสอบแบบปฏิบัติ	เรื่องละ	1	ข้อ	จ�านวน	5	ข้อ	โดยสร้าง 

ตามสัดส่วนเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด

	 4.	 หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยน�าแบบทดสอบไปให้ 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�าการประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์กับ 

เนื้อหาสาระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลและประเมินจ�านวน 

3	ท่าน	โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่	0.67	 

ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบทดสอบปฏิบัติ

	 5.	 สร้างบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด ้วย 

Edmodo	วชิาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรบันกัเรยีน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากนั้น 

ท�าการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ทางด้านเทคนิค	 และ 

เนื้อหา	 โดยท�าการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์มีขั้นตอน 

การด�าเนินการดังนี้	

	 1.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินเพ่ือรวบรวม 

ความคิดเห็น	 ความเหมาะสมด้านเน้ือหา	 ด้านเทคนิคและ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนออนไลน์

	 2.	 ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน

	 ใช้เกณฑ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผู ้เชี่ยวชาญ 

ประเมินแบบมาตราส่วน	ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ท�าการแปลความ 

หมายจากค่าเฉลี่ย	

	 3.	 ก�าหนดแหล่งข้อมูล

	 การเลือกแหล่งข้อมูลในการประเมินคร้ังนี้	 ใช้วิธีเลือกโดย 

การสุ ่มแบบประกอบด้วยผู ้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา	 และเทคนิค 

ด้านละ	3	คน	โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาเอก 

สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา	หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องและมีประสบการณ์ 

สอนไม่น้อยกว่า	3	ปี

	 4.	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้	ได้แก่	แบบประเมนิคณุภาพบทเรยีนออนไลน์ 

ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค	แบบประเมินค่า	5	ระดับ	โดยแบ่งออก 

เป็น	3	ตอน	ได้แก่

	 ตอนที่	1	เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ

	 ตอนที่	2	เป็นแบบประเมนิระดบัความเหมาะสมเนือ้หา	และ

เทคนิคของบทเรียนจ�านวน	5	หน่วย

	 ตอนที่	3	เป็นข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 น�าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์เน้ือหาค่าเฉลี่ย	 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เพื่อท�าการสรุปผลการประเมิน

	 6.	 การด�าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

ออนไลน์

	 การทดลองครั้งที่	1

	 ด�าเนินการทดลองกับผู้เรียน	 จ�านวน	 3	 คน	 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม 

ตัวอย่างโดยคัดจากนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง	 ปานกลาง	 และ 

ไม่เก ่ง	 จากนั้นให้ผู ้ เรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์จากเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์	1	คน	ต่อ	1	เครื่อง	การทดลองใช้บทเรียนในครั้งที่	1 

ผลที่ได้คือ	 บทเรียนมีปัญหาเก่ียวกับตัวอักษร	 เน่ืองจากตัวอักษร 

ที่ใช้ตัวเล็ก	 ยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร	 ท�าให้ผู ้เรียนมีปัญหาในการ 

อ่านข้อความ	 การทดลองครั้งที่	 2	 น�าบทเรียนผ่านเว็บ	 ที่ได้จาก 

การปรับปรุงครั้งที่	 1	 ไปทดลองกับผู้เรียนจ�านวน	10	คน	ซึ่งไม่ใช่ 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่น�าไปใช้ในครั้งที่	 1	 โดยให้ผู้เรียนศึกษา 

บทเรียนออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์	 1	 คน	 ต่อ	 1	 เครื่อง 

เครื่อง	 ผลที่ได้คือ	 บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ	 90/91.18 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 90/90	 การทดลองครั้งที่	 3	 

เป็นการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง	 

22	 คน	 โดยน�าบทเรียนออนไลน์	 ท่ีได้จากการปรับปรุงครั้งที่	 2 

ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 22	 คน	 โดยให้ผู ้เรียนศึกษา 

บทเรียนออนไลน์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 1	 คน	 ต่อ	 1	 ผลที่ได้คือ	 

บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ	 93.36/95.45	 ซึ่งเป็นไปตาม 

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	90/90		

	 ขั้นตอนที่	3	ทดลองใช้บทเรยีนออนไลน์ตามแนวคดิของกาเย่ 

ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับ 

นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

	 3.1	ขั้นเตรียมการ

	 	 3.1.1	 ผู้วิจัยน�าจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย	 ไปถึง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี	 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูล

	 	 3.1.2	 ผูว้จิยัตดิต่อประสานงานกบัผูส้อนและนกัเรยีน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 เพื่อก�าหนดวันและเวลาที ่

ใช้ในการทดลอง

	 	 3.1.3	 เตรียมสถานที่ที่ ใช ้ในการทดลองบทเรียน 

ออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตาราง 

ค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ส�าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 3.2	ขั้นตอนด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.2.1	 ผู ้วิจัยชี้แจง	 วัตถุประสงค์	 วิธีการใช้เครื่อง	

และน�าแนะวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย 

Edmodo	วชิาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรบันกัเรยีน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 	 3.2.2	 ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียน	(Pretest)	โดยใช้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 3.2.3	 ให้นกัศกึษาศึกษาบทเรยีนออนไลน์ตามแนวคดิ 

ของกาเย่ด้วย	Edmodoวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	Excel)	 

ส�าหรบันกัเรียนประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที	่2	สาขาคอมพวิเตอร์ 

ธุรกิจในแต่ละหน่วย	 โดยเริ่มจากหน่วยที่	1	หน่วยที่	2	หน่วยที่	3	 

หน่วยที่	4	และหน่วยที่	5	ตามล�าดับ

	 	 3.2.4	 เมือ่นกัศกึษา	ศกึษาบทเรยีนออนไลน์จบเน้ือหา 

แล้วให้นักศึกษาท�าการทดสอบหลังเรียน	(Post-Test)

	 2.5	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

สถิติและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุร	ี 

จ�านวน	53	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปแกรม 

ตารางค�านวณ	จ�านวน	22	คน	 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	 

(Cluster	Random	Sampling)	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย	 Edmodo 

วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	 Excel)	 ส�าหรับนักเรียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 2.	 แบบทดสอบวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	 

ส�าหรบันกัเรียนประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที	่2	สาขาคอมพวิเตอร์ 

ธุรกิจ

 

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	 เรื่อง	 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิด 

ของกาเย่ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	 

ส�าหรบันกัเรียนประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที	่2	สาขาคอมพวิเตอร์ 

ธุรกิจ

	 1.	 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย ่

ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจ	พบว่าบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ	93.36/95.45

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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100			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

	 ตารางที่	1	 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	90/90	(90	ตัวแรก)

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน 

และหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์	 Edmodo	 ของนักเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

	 สรุปและอภิปรายผล
	 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่

ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจปรากฏว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ	 93.36/95.45	 ซึ่งเป็นไป 

ตามเกณฺฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้	90/90

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและ 

หลังการเรียนของนักเรียนเมื่อศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ตาม 

แนวคดิของกาเย่ด้วย	Edmodo	ของนกัเรียนระดบัประกาศนยีบตัร 

วิชาชีพช้ันปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 วิชาโปรแกรมตาราง 

ค�านวณ	(MS	Excel)	ปรากฏว่า	คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที ่

ตั้งไว้

	 จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของ 

กาเย่ด้วย	 Edmodo	 วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 (MS	 Excel)	 

ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี	 2	 สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถน�าผลการวิจัยมาอภิปรายได้	ดังนี้

ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

22 21 95.45 

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Edmodo ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้บทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Edmodo ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) 
 

เครื่องมือที่ใช้วัด จํานวนผู้เรียน x  S.D. t-test 
แบบทดสอบก่อนเรียน 22 36.36 1.73 

23.21 
แบบทดสอบหลังเรียน 22 47.32 1.78 

  

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS 
Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปรากฏว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
93.36/95.45 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฺฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 90/90 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนเม่ือศึกษาผ่านบทเรียน
ออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS 
Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถนําผลการวิจัยมาอภิปราย
ได้ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ีี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ 93.36/95.45 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 90/90 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตาราง
คํานวณ (MS Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ เพราะได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องมาจากมีการออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การออกแบบบทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยได้ยึดหลักแนวความคิดของกา
เย่ 9 ขั้นตอนมาช่วยในการออกแบบบทเรียน ทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของบทเรียนมีดงัต่อไปนี้ มีคํา
ชี้แจงให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ มีคู่มือการใช้งาน ส่วนเนื้อหาการเรียนได้แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียน ในแต่ละหน่วย
ได้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาตามลําดับจากง่ายไปยาก และผู้เรียนยังสามารถที่จะเลือกเรียนรู้ 
หรือทบทวนหัวข้อที่ตนเองต้องการได้ การนําเสนอเนื้อหาความรู้ของบทเรียนออนไลน์ นําเสนอในรูปแบบของวิดิโอ มี
การบรรยาย พร้อมสาธิต เนื้อหาความรู้ พร้อมขั้นตอนการทําอย่างละเอียด เม่ือผู้เรียนศึกษาจบในแต่ละหน่วย สามารถ
ทําแบบทดสอบเพ่ือเป็นการวัดความรู้ทางการเรียน เมื่อทําเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลของแบบทดสอบ เป็นการ

  3.2.1 ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีการใช้เครื่อง และนําแนะวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.2.2 ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2.3 ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodoวิชาโปรแกรม
ตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในแต่ละหน่วย โดย
เริ่มจากหน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 3 หน่วยท่ี 4 และหน่วยที่ 5 ตามลําดับ 
  3.2.4 เมื่อนักศึกษา ศึกษาบทเรียนออนไลน์จบเนื้อหาแล้วให้นักศึกษาทําการทดสอบหลัง
เรียน (Post-Test) 
  2.5 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี จํานวน 53 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาโปแกรมตารางคํานวณ จาํนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2. แบบทดสอบวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 
(MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS 
Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพบว่าบทเรียนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพ 93.36/95.45 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  90 ตัวแรก 
 

 
จํานวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม 22 50 1,043 47.82 93.36 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  90 ตัวท่ีสอง 
 

 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวนนักเรียนที่ผ่านทุก
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

	 ตารางที่	2	 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	90/90		(90	ตัวที่สอง)

  3.2.1 ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีการใช้เครื่อง และนําแนะวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ตาม
แนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 
2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.2.2 ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2.3 ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodoวิชาโปรแกรม
ตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในแต่ละหน่วย โดย
เริ่มจากหน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 3 หน่วยท่ี 4 และหน่วยที่ 5 ตามลําดับ 
  3.2.4 เมื่อนักศึกษา ศึกษาบทเรียนออนไลน์จบเนื้อหาแล้วให้นักศึกษาทําการทดสอบหลัง
เรียน (Post-Test) 
  2.5 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี จํานวน 53 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาโปแกรมตารางคํานวณ จาํนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2. แบบทดสอบวิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  (MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 
(MS Excel) สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS 
Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพบว่าบทเรียนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพ 93.36/95.45 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  90 ตัวแรก 
 

 
จํานวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม 22 50 1,043 47.82 93.36 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  90 ตัวท่ีสอง 
 

 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวนนักเรียนที่ผ่านทุก
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยหลัง 

การใช้บทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่	.05	แสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 ตารางที่	3	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์	Edmodo	ของนักเรียน

	 	 	 	 	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)

ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

22 21 95.45 

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Edmodo ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้บทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ Edmodo ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) 
 

เครื่องมือที่ใช้วัด จํานวนผู้เรียน x  S.D. t-test 
แบบทดสอบก่อนเรียน 22 36.36 1.73 

23.21 
แบบทดสอบหลังเรียน 22 47.32 1.78 

  

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS 
Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปรากฏว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
93.36/95.45 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฺฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 90/90 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนเม่ือศึกษาผ่านบทเรียน
ออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) ปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS 
Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถนําผลการวิจัยมาอภิปราย
ได้ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (MS Excel) 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ีี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพ 93.36/95.45 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 90/90 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตาราง
คํานวณ (MS Excel) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ เพราะได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องมาจากมีการออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การออกแบบบทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยได้ยึดหลักแนวความคิดของกา
เย่ 9 ขั้นตอนมาช่วยในการออกแบบบทเรียน ทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของบทเรียนมีดงัต่อไปนี้ มีคํา
ชี้แจงให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ มีคู่มือการใช้งาน ส่วนเนื้อหาการเรียนได้แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียน ในแต่ละหน่วย
ได้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ  ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาตามลําดับจากง่ายไปยาก และผู้เรียนยังสามารถที่จะเลือกเรียนรู้ 
หรือทบทวนหัวข้อที่ตนเองต้องการได้ การนําเสนอเนื้อหาความรู้ของบทเรียนออนไลน์ นําเสนอในรูปแบบของวิดิโอ มี
การบรรยาย พร้อมสาธิต เนื้อหาความรู้ พร้อมขั้นตอนการทําอย่างละเอียด เม่ือผู้เรียนศึกษาจบในแต่ละหน่วย สามารถ
ทําแบบทดสอบเพ่ือเป็นการวัดความรู้ทางการเรียน เมื่อทําเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลของแบบทดสอบ เป็นการ

	 1.	 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ 

ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจ	มีประสิทธิภาพ	93.36/95.45	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ตั้งไว้	 90/90	 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ 

ด้วย	Edmodo	วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	(MS	Excel)	ส�าหรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่น่าเช่ือถือ	 เพราะได้ผ่าน 

การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ	 โดยมีคุณภาพอยู่ใน 

ระดับมาก	 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็น 

ระบบ	การออกแบบบทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยได้ยึดหลักแนวความคิด 

ของกาเย่	9	ขั้นตอนมาช่วยในการออกแบบบทเรียน	ท�าให้บทเรียน 

มีประสิทธิภาพ	 องค์ประกอบของบทเรียนมีดังต่อไปนี้	 มีค�าชี้แจง 

ให้ทราบรายละเอียดต่าง	ๆ	มีคู่มือการใช้งาน	ส่วนเนื้อหาการเรียน 

ได้แบ่งออกเป็น	 5	 หน่วยการเรียน	 ในแต่ละหน่วยได้แบ่งออกเป็น 

หัวข้อย่อยๆ	 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาตามล�าดับจากง่ายไปยาก	 

และผู้เรียนยังสามารถท่ีจะเลือกเรียนรู้	 หรือทบทวนหัวข้อที่ตนเอง 

ต้องการได้	 การน�าเสนอเน้ือหาความรู ้ของบทเรียนออนไลน ์

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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น�าเสนอในรูปแบบของวิดิโอ	 มีการบรรยาย	 พร้อมสาธิต	 เน้ือหา 

ความรู้	 พร้อมขั้นตอนการท�าอย่างละเอียด	 เม่ือผู้เรียนศึกษาจบใน 

แต่ละหน่วย	 สามารถท�าแบบทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ทาง 

การเรียน	 เมื่อท�าเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลของแบบทดสอบ	 

เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน	 อีกทั้งผู้เรียน 

สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา	 ไม่จ�ากัดสถานที	่ 

เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ผู้เรียนสามารถ 

ย้อนกลบัไปทบทวนบทเรยีนเดมิได้ตลอดเวลามห้ีองสนทนา	(chat)	 

มีกระดานเสวนา	(web	board)	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น	หรือสอบถามครูผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัย	ซึ่งสอดคล้อง 

กับวิจัยของ	 กัลยาณี	 	 รจิตรังสรรค์	 (2557)	 เรื่อง	 การพัฒนาแผน 

การจดัการเรยีนรูบ้นสือ่ออนไลน์	Edmodo	รายวชิาคอมพวิเตอร์	3 

ง23103	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี	 3	 โรงเรียนจ่านกร้อง	 พบว่า	 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้บนสื่อออนไลน์	 Edmodo	 

รายวิชาคอมพิวเตอร์	 3	 ง23103	 ส�าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให ้

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่า	 E1/E2	 =	 82.5	 7/81.40 

ตามเกณฑ์		80/80

	 2.	 การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและ 

หลังการเรียนของนักเรียนเม่ือศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ตาม 

แนวคดิของกาเย่ด้วย	Edmodo	ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร 

วิชาชีพช้ันปีที่	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 วิชาโปรแกรมตาราง 

ค�านวณ	(MS	Excel)	ปรากฏว่า	คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้	 เนื่องจากการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของ 

กาเย่ด้วย	 Edmodo	 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี	 2	 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 

(MS	Excel)	เกดิจากขัน้ตอนการพฒันาบทเรียนทีไ่ด้มกีารสังเคราะห์	 

และการด�าเนนิการพฒันาตามขัน้ตอนทีถู่กต้อง	โดยยดึหลักขัน้ตอน 

ของกาเย่ทัง้	9	ขัน้ตอนมาช่วยในการออกแบบบทเรยีนออนไลน์ท�าให้ 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนสะท้อนมาจากการท�าแบบทดสอบ	 จึงส่งผล 

ให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ	อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที ่

มีความแตกต่างกันท้ังทางด้านความรู้ความสามารถได้มีโอกาสใช้ 

เวลาในการศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียนในการเพ่ิมเติม	 ความรู้ได้ 

ทุกที่ทุกเวลาและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ	ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา 

หรือเข้าใจน้อยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา	 ซ่ึงสอดคล้อง 

กับวิจัยของ	มิสปิยะฉัตร์	จันทร์สุวรรณ	(2558)	เรื่อง	การพัฒนาผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์	 Edmodo	 โดยเชื่อม 

โยงกบั	Quest	base	หน่วยการเรยีนรูเ้รือ่ง	Language	ของนกัเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 พบว่า	 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ซึ่งค่า		t	ทีได้ก็คือ	16.05	องศาแห่งความเป็นอิสระ	df	=	38	-	1	= 

37	 เปิดค่าวิกฤติจากตาราง	 t	 แบบ	 two-tail	 ท่ีระดับนัยส�าคัญ	 

0.05	ได้ค่า	2.0262	น�า	ค่า	t	ที่ค�านวณได้มาเปรียบเทียบกับค่า	t 

ที่เปิดจากตารางพบว่า	ค่า	t	ที่ค�านวณได้	มีค่ามากกว่าค่า	t	ที่เปิด 

จากตาราง	สรุปได้ว่า	ความแตกต่างระหว่างเฉลี่ยมีนัยส�าคัญ

	 3.	 ด้านเนือ้หาจากการประเมนิจากผู้เชีย่วชาญพบว่า	อยูใ่น 

ระดับมาก	 เนื่องมาจากเนื้อหาวิชามีคุณภาพอยู่ในระดับเป็นผลมา 

จากความสมบรูณ์ของวตัถปุระสงค์	ความสอดคล้องระหว่างเนือ้หา 

กับวัตถุประสงค์	ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียนไม่มากเกินไป	 

เนื้อหามีความถูกต้อง	 มีล�าดับขั้นในการน�าเสนอเนื้อหา	 และความ 

ชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา	 โดยที่เนื้อหามีความเหมาะสมของ 

กับระดับของผู้เรียน	 การด�าเนินเรื่อง	 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก	 

เป็นผลมาจากความเหมาะสมของล�าดับขั้นการน�าเสนอเนื้อหา	 

ความชัดเจนในการด�าเนินเรื่อง	 ความน่าสนใจในการด�าเนินเรื่อง 

การน�าเสนอสื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา	 การใช ้ภาษาม ี

คุณภาพอยู ่ในระดับมากที่สุด	 เป็นผลมาจากความถูกต้องของ 

ภาษาที่ใช้	 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับวัยของนักเรียนระดับ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที	่2	และความชดัเจนของภาษาท่ีใช้สือ่ 

ความหมาย	ไม่ก�ากวม	แบบทดสอบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	 

เป็นผลมาจากความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์	 

ความครอบคลุมระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์แต่ละหน่วย 

การเรียน	 ความเหมาะสมของชนิดแบบทดสอบที่เลือกใช้กับระดับ 

ของผู้เรียน	และเกณฑ์การให้คะแนนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

	 4.	 ด้านเทคนิคจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญพบว่า 

คุณภาพอยู่ในระดับมาก	 เน่ืองมาจากเนื้อหาและการด�าเนินเรื่อง 

มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก	 เป็นผลมาจากล�าดับขั้นในการน�าเสนอ 

เนื้อหาที่เรียงจากเนื้อหาที่ยากไปง่าย	 ความชัดเจนในการอธิบาย 

เนื้อหาที่เน้นความกระชับและเข้าใจง่าย	 ภาพ	 ภาษา	 และเสียง 

มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก	 เป็นผลมาจากความตรงตามเนื้อหา 

ของภาพที่น�าเสนอในแต่ละหน้า	 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ 

บทเรียนที่ชัดเจน	 รวมไปถึงมีการสอดแทรกวิดิโอที่ใช้ประกอบ 

การเรียนการสอนมีความเหมาะสม	 และตรงกับเนื้อหาในแต่ละ 

หน่วยของบทเรียน	ตัวอักษร	และสี	มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	 

เป็นผลมาจากขนาดและสีของตัวอักษรท่ีใช้ในการน�าเสนอซึ่งม ี

ขนาดใหญ่และอ่านง่าย	รวมถึงสีของภาพและกราฟิก	โดยภาพรวม 

ที่รบกวนสายตาผู้เรียนเกินไป	 แบบทดสอบ	 อยู่ในระดับมีคุณภาพ 

อยู่ในระดับมากที่สุด	 เป็นผลมาจากความเหมาะสมของชนิดแบบ 

ทดสอบที่เลือกใช้กับระดับของผู้เรียน	 และเกณฑ์การให้คะแนน 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 การจัดการบทเรียน	 มีคุณภาพอยู่ 

ในระดับมาก	 เป็นผลมาจากการออกแบบหน้าจอ	 โดยภาพรวมที่ 

เหมาะสมกับเนื้อหา	 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน	 และ 

การจัดการบทเรียนโดยภาพรวมที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับ 

การเรียนออนไลน์	

	 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์	 จัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ 

น่าสนใจส�าหรับผู้สอนที่ต้องการเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบรับรู	้ 

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส
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ท�าซ�้าและเรียกคืน	 ท�าให้ผู้เรียนจดจ�าได้ในระยะเวลารวดเร็ว	 และ 

สามารถกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจด้วยค�าถามทบทวน	ท�าให้ผู้เรียน 

มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน	 แต่ต้องค�านึงถึงความเหมาะสมของ 

เนื้อหากับเทคนิคที่น�ามาใช้	และความน่าสนใจของสื่อด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 จากการด�าเนินการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตาม 

แนวคิดของกาเย่ด้วย	 Edmodo	 วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ	 

(MS	Excel)	ส�าหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	สาขา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 การน�าบทเรียนออนไลน์มาใช้ในการวิจัยเป็นแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 

นวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัย	 เกิดเป็นรูปแบบการเรียนที่ช่วยให้ 

ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง
กัลยาณี		รจิตรังสรรค์.	(2557).	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้	

	 บนสือ่ออนไลน์	edmodo	รายวชิาคอมพวิเตอร์	3		ง	23103	 

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี	3	ปีการศึกษา	2557.

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.	(2545).	หลักสูตรประกาศนียบัตร	

	 วชิาชพี	พทุธศกัราช	2545	(ปรบัปรงุ	พ.ศ.	2546).	กรุงเทพฯ. 

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2555).	 

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	

	 (พ.ศ.2555-2559).		กรุงเทพฯ.

ชุณหพงศ์	 ไทยอุปถัมภ์.	 (2545).	 E-Learning.	นิตยสาร	 DVM.	

	 ปีที่	3	ฉบับที่	12	JANUARY-FEBRUARY	2002:	26-28.

ถนอมพร	เลาหจรัสแสง.	(2545).	Designing	e-Learning	หลักการ 

	 ออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน.	กรุงเทพฯ	: 

	 อรุณการพิมพ์.

เปรื่อง	กุมุท.	(2519).	การวิจัยและนวัตกรรมการสอน.	กรุงเทพฯ	:	 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ไพศาล	หวังพานิช.	 (2536).	การวัดผลทางการศึกษา.	กรุงเทพ	 : 

	 ไทยวัฒนาพานิช.

พิชิต	 ฤทธิ์จรูญ.	 (2545).	หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. 

	 (พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร.

พมิพันธ์		เดชะคปุต์	และพเยาว์		ยนิดสีขุ.	(2548).	วธีิวทิยาการสอน	

	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป.	 กรุงเทพฯ	 :	 พัฒนาคุณภาพวิชาการ	 

	 จ�ากัด.

มนตร	ีแย้มกสิกร.	(2551).	การเลือกใช้เกณฑ์ประสิทธภิาพในงานวิจยั 

	 และพัฒนาสื่อการสอน:	 E1/E2	 และ	 90/90	 Standard.	 

 วารสารศึกษาศาสตร์.	 ปีที	 7	 ฉบับที่	 7	 (1	 ต.ค.2550- 

	 ม.ค.2551).

มิสปิยะฉัตร์	 จันทร์สุวรรณ.	 (2558).	 เรื่อง	 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ	

	 ทางการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์	 Edmodo	 โดย	

	 เชือ่มโยงกบั	Quest	base	หน่วยการเรยีนรูเ้รือ่ง	Language		

	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1.

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร.	(2554).	บทสรปุส�าหรบั	

	 ผู้บริหารเรื่องสภาพการประยุกต์ใช้ไอซี	 ที่เพื่อการศึกษา	

	 ระดบัประถมศกึษารองรบัการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษ	

	 ที่สอง.

สมชาย	 เมืองมูล.	 (2555).	การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา	

	 คอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษาด้วยการเรยีนรูโ้ดยใช้เครือข่าย	

	 สังคมออนไลน์บนเว็บไซต์	Edmodo.

สมนึก	 	 ภัททิยธนี.	 (2546).	การวัดผลการศึกษา.	พิมพ์ครั้งที่	 4.	 

	 กาฬสินธุ์.	ประสานการพิมพ์.

เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	และอเนกกุล	กรีแสง.	(2522).	หลักเบื้องต้น	

	 ของการวัดผลการศึกษา.	 พิษณุโลก	 :	 มหาวิทยาลัย 

	 ศรีนครินทรวิโรฒ.

เสาวนีย์	 สิกขาบัณฑิต.	 (2528).	 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีทาง	

	 การศึกษา.	 กรุงเทพฯ	 :	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

	 พระนครเหนือ.

Gagné,	Robert	M.	(1985).	The	Conditions	of	Learning	and		

	 Theory	 of	 Instruction.	 4th	 edition	 New	 York:	 

	 Holt,	Rinehart,	and	Winston.	Xv.

Good,	Carter	V.	(1973).	Dictionary	of	Education.	New	York:	 

	 McGraw-Hill	Book	Hannum,	W.	19100.	Web	based	 

	 instruction	 lessons.	 [On-Line].	 Available:	 http:// 

	 www.soe.unc.edu/edci111/8-100/index_wbi2.htm.

Khan,	B.H.	(1997).	Web-based	instruction.	New	Jersey	:	 

	 Educational	Technology	Publications.

Learning	Management	System.	[on-line].	Available	from	:	 

	 http://computer-edu-training.blogspot.com/ 

	 2007/07/lms.html

Oblinger,	D.	G.,	Barone,	C.	A.,	and	Hawkins,	B.	L.	(2001). 

	 Distributed	Education	and	Its	Challenges	:	An		

	 Overview.	Washington,	D.C.:	American	Council	on	 

	 Education.

เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล, สุขมิตร กอมณี, ภูเบศ เลื่อมใส



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   103

การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัดระยอง	จันทบุรี	และตราด

The	Potentiality	Thinking	Development	of	Child	Care	Takers

in	Rayong,	Chanthaburi	and	Trat	

นภัส	ศรีเจริญประมง,	วราลี	ถนอมชาติ,	ญาณิศา	บุญพิมพ์

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก 

2)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	 ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นของ 

จังหวัดระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 จ�านวน	 40	 คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธี 

การด�าเนินการวิจัยเป็น	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�าเนินการจัดการเรียนรู้	จัดประสบการณ์เพื่อให้ครู 

ผู้ดูแลเด็กได้รู้และพัฒนาทักษะการคิด	โดยมีการจัดกระท�าให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง	และฝึกทักษะการคิดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ 

นั้นๆ	 ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด	 ผู้วิจัยได้น�าการฝึกทักษะการคิดของ	 Arends	 (2001:	 362-366)	 มาปรับใช้ใน 

การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก	 พบว่า	 ครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วมกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดได้เกิด 

องค์ความรู้ในเรื่องของการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 และบุคคลอื่นๆ	 ในกลุ่มที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ได้ฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆ	 

ทั้งทักษะทางการคิด	 หรือทักษะในการท�ากิจกรรมที่แต่ละคนจะมีความถนัดหรือความชอบที่ต่างกันออกไป	 ซ่ึงท�าให้ครูผู้ดูแลเด็กเกิด 

การเรียนรู้ในเรื่องของการท�างานเป็นกลุ่ม	การแบ่งงาน	การมอบหมายงาน	การคิดหลากหลายรูปแบบ	หรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึก 

ที่มีต่อบุคคลอื่นภายในกลุ่มทั้งในแง่บวก	และลบ

	 2.	 จากผลการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นส่งผลต่อทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก	 เมื่อวิเคราะห์การจัด 

การเรียนรู้ที่ได้จัดกับครูผู้ดูแลเด็กน้ัน	 พบว่า	 มีลักษณะของกระบวนการในการคิดที่มีความแตกต่างกันออกไป	 ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่ง 

รูปแบบของทักษะการคิดออกเป็น	2	แบบ	ทั้ง	2	แบบ	ส่งผลให้มีการปฏิบัติตัวในลักษณะที่ต่างกัน	ดังนี้

	 แบบท่ี	1	มีลักษณะของคนท่ีใช้ความรู้สึก	 ใช้อารมณ์	 และยึดมั่นกับความคิดของตนเองในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ 

การคิดกับสมาชิกภายในกลุ่ม	พบว่า	ครูผู้ดูแลเด็กในลักษณะนี้จะประสบปัญหาในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกภายในกลุ่ม	ซึ่งก็ไม่ได้ 

มีผลกระทบหรือส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดแต่อย่างใด

	 แบบท่ี	2	มีลักษณะของคนท่ีใช้ทักษะชีวิตเข้ามาร่วมกับทักษะการคิดที่ตนเองได้พบในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ	 และเป็นนักปฏิบัติ 

ที่จะคอยคิดและกระท�าการแก้ปัญหาร่วมด้วย	พบว่า	ครูผู้ดูแลเด็กในรูปแบบที่	2	นี้ค่อนข้างจะมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการกระท�า	 

และความคิดในทักษะการคิดเป็นอย่างดี

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาศักยภาพ,	ทักษะการคิด,	ครูผู้ดูแลเด็ก
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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.

Keywords	:	 The	Potentiality	Thinking	Development,	Thinking	skills,	Child	care	taker
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บทน�า
	 ทักษะการคิดเป็นหัวใจของพัฒนาการของมนุษย์ด้วยเหต ุ

ที่มนุษย์เราต่างจากสัตว์	 เพราะเรามีกระบวนการคิดตั้งแต่ก�าเนิด	 

และสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดได ้อย ่างไร ้ขอบเขต 

เด็กปฐมวัยเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมอง	 1	 แสนล้านเซลล์ที่พร้อม 

ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้มีพื้นฐานของสมองที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้โดยสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านร่างกาย	 ด้านอารมณ	์ 

จิตใจ	 และด้านสังคม	 ทักษะการคิดจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนา 

ในทุกๆ	 ด้าน	 เด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคนควรได้รับการประเมิน 

และส่งเสริมทักษะการคิด	 เพ่ือให้เขาประสบความส�าเร็จและ 

ก้าวหน้าในการเรียนรู้และอยู่รอดท้ังในวันน้ีและในอนาคต	 (ศศิภา	 

จงรักโชคชัย,	2557)	

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติฉบับที่ 	 11 

(พ.ศ.2555-2559)	 ได้ก�าหนดพันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพ 

คนไทยให้มีคุณธรรม	 เรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีทักษะและการด�ารงชีวิต 

อย่างเหมาะสมในแตล่ะชว่งวัย	สถาบันทางสงัคมและชุมชนทอ้งถิ่น 

มีความเข้มแข็ง	 สามารถปรับตัวรู ้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 

อีกทั้งยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง	 มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่ 

สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้	และมีจิตใจที่ส�านึกในคุณธรรม	 

จริยธรรม	มคีวามเพียร	มโีอกาสและสามารถเรยีนรูต้ลอดชีวติ	ควบคู่ 

กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให ้

เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน	 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่	 11,	 2555)	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในเรื่องของทักษะทาง 

การคิดมีผลต่อการด�ารงชีวิต	 และช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวได้ 

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป	

	 เดก็ในยคุปัจจบัุนและอนาคต	ต้องมีทกัษะเพือ่การด�ารงชวีติ 

ในศตวรรษที่	 21	 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม	 ทักษะด้าน 

สารสนเทศ	 สื่อและเทคโนโลยี	 และทักษะชีวิตและอาชีพ	 ทั้งหมด 

นี้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีจะต้องพัฒนาแนวทางการจัดการ 

เรียนการสอน	 และพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่	 21	 โดยครูต้อง 

ยึดหลัก	 “สอนน้อย	 เรียนมาก”	 กล่าวคือในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 

ของเดก็	ครตู้องตอบได้ว่า	ศษิย์ได้เรยีนอะไรและเพือ่ให้ศิษย์ได้เรยีน 

สิ่งเหล่านั้น	 ครูต้องท�าอะไร	 ไม่ท�าอะไร	 ในสภาพเช่นน้ี	 ครูยิ่งมี 

ความส�าคัญมากขึ้น	 ท่ีจะต้องปฏิบัติตนด้วยการไม่สอน	 แต่ต้อง 

ออกแบบการเรียนรู้และอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้	 เพื่อให ้

นักเรียนมีทักษะดังกล่าว	 (วิจารณ์	 	 พานิช,	 2555)	 ซึ่งเป็นความ 

ท้าทายของทั้งผู ้บริหารและครูผู ้สอนท่ีจะต้องมีความสามารถ 

เปลี่ยนแปลงวิธีคิด	 พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

และแนวทางการบริหารการเรียนการสอนในสถานศึกษา	 ดังนั้น 

การพัฒนาทกัษะการคดิของครจึูงเป็นสิง่จ�าเป็น	และจะช่วยส่งเสรมิ 

การปูพื้นฐานทางสมองที่ดีให้แก่เด็กต่อไปในทุกด้าน	 โดยเฉพาะ 

ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	 3	 ขวบเป็นช่วงที่สมองของเด็กม ี

การเติบโตมาก	 กว่าช่วงวัยอื่นๆ	 เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง 

เวลาที่รอยเชื่อมต่อของเซลล์สมองแต่ละเซลล์จะถูกสร้างขึ้น	 และ 

มีการเชื่อมโยงของเซลล์สมองนับพันล้านนิวตรอน

	 จากปัจจัยของการเรียนรู้	รวมทั้งสื่อในรูปแบบต่างๆ	ที่เป็น 

แหล่งทางความรู้	 ได้พัฒนาก้าวไกลอย่างมาก	 และเพื่อให้ทันกับ 

การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกดงัได้กล่าวมาในข้างต้น	จะเห็นได้ว่า 

กระแสโลกาภวิฒัน์ส่งผลต่อการศกึษาไทย	ทัง้ในด้านทีเ่ป็นประโยชน์ 

หรอืเป็นโอกาส	 ในขณะเดยีวกนัก่อให้เกิดภัยคกุคามต่อการศกึษาไทย 

ซึง่การศกึษามคีวามจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นกระบวนการจดัการเรยีน 

การสอนและใช้โอกาสจากโลกาภวิฒัน์ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 

การศึกษาไทยมากที่สุด	 (ธรรมรักษ์	 การพิศิษฐ์,	 2544)	 จึงท�าให้	 

“ครู”	 ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ได้	 

“ผลผลิต”	 ที่มีคุณภาพ	 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติฉบับ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	 

พ.ศ.2553	 ได้ก�าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน 

คิดเป็น	 ท�าเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 สามารถช่วยเหลือตนเองและ 

ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข	 ซึ่งการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด 

ของผู้ดูแลเด็กย่อมส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปในทิศทางที่มีความ 

เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 และเป็นวิธีการรูปแบบ 

หนึง่ทีจ่ะช่วยให้เดก็ในท้องถิน่เกดิการพฒันา	และสอดคล้องกบัแนว 

การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.2542	 

ดังกล่าว	 คือ	ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด	 ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 

การเรียนการสอนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น	นอกจากนี้ยังมีโอกาส 

ได้ออกไปแสวงหาความรูด้้วยตนเองจากแหล่งทรพัยากรการเรยีนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	 ซึ่งการที่ผู้เรียนต้องหาความรู ้

อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้เกดิการเรยีนรูท้ีเ่ป็นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวิีต	

(Lifelong	Process)	(วิชนีย์	ทศศะ,	2547)														

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ 

การสร้างทรัพยากรที่ทรงคุณค่า	 การดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่จะต้องจัดการศึกษาและพัฒนา 

เด็กเล็กในชุมชนท้องถิ่นให้มีความพร้อมและศักยภาพตามวัย 

ซึ่งการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นครูที่มีศักยภาพทางทักษะการคิด 

ถือเป็นบทบาทหนึ่งของครูยุคใหม่	ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา 

ผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มุ่งหวัง	กล่าวคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

กบัเด็ก	กบักระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนหรอือืน่ๆ	ครผููด้แูล 

เด็กต้องท�าการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริง	 แสวงหาแนวทาง	 

หลักการ	 เทคนิควิธีการต่างๆ	 ส�าหรับน�ามาใช้แก้ปัญหา	 วางแผน 

แก้ปัญหา	ด�าเนนิการตามแผนทีว่างไว้	ตดิตามตรวจสอบประเมนิผล 

ของการแก้ปัญหานั้นๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ทักษะทางการคิด 

เข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน

นภัส ศรีเจริญประมง, วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์
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	 โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการหาแนวทางในการพัฒนาครู 

ผู้ดูแลเด็กให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนา 

ศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก	 

โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ให ้มีความเป็นรูปธรรมและม ี

รายละเอียดเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถพัฒนา 

ตนเองได้	 และเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้สามารถ 

ค้นหา	 พัฒนา	 ตรวจสอบปรากฏการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 

จากข้อมลูจรงิทีศ่กึษา	 น�าไปสูก่ารอธบิายกระบวนการเรยีนรู้ท่ีเกิดขึน้ 

และเพ่ิมพูนความรู ้ทางด้านการพัฒนาครูผู ้ดูแลเด็ก	 รวมถึงได้ 

ค�าอธิบายปรากฏการณ์การปรับเปลี่ยนทางความรู้	 เจตคติ	 และ 

ทักษะ	ของครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นั้น	สามารถ 

วิเคราะห์ให้เห็นสภาพการณ์	 เงื่อนไข	 การกระท�า	 ผลลัพธ  ์

ของกระบวนการนั้นๆ	 เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ให้กับการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นต่างๆ	ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดของครูผู้ดูแล

เด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก

	 2.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กใน 

ท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก

กรอบแนวคิด

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงได้คําอธิบายปรากฏการณ์การ
ปรับเปล่ียนทางความรู้ เจตคติ และทักษะ ของครูผู้ดูแลเด็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถวิเคราะห์ให้เห็น
สภาพการณ์  เงื่อนไข การกระทํา ผลลัพธ์ ของกระบวนการนั้น ๆ เป็นการได้ประโยชน์และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กในท้องถ่ินต่างๆ ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพทักษะการคดิของครูผู้ดแูลเด็ก 

แนวคิดทักษะการคิด  

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 

ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครู   
ผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก 

- วิเคราะหแ์นวคิด 
- สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด 
- ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด 
- ปรับปรุงแก้ไข 

ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพทักษะการคิด 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

- เก็บข้อมูลพื้นฐานทักษะการคดิของครูผู้ดูแลเด็ก 

การดําเนินการตามขั้นตอนของต้นแบบ 
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก 
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม   
- การสัมภาษณ ์
- การบันทึกการไตรต่รองตนเอง (reflection) 
- การสนทนากลุ่ม (focus group) 

ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด 

การกําหนดผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นครูผู้ดูแลเด็ก 
ในเขตจังหวดัจันทบุรี ระยอง และตราด 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ผู้เข้าร่วมวิจัยคร้ังนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 40 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพทักษะการคิด ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาต้นแบบศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
จากเอกสาร บทความ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นองค์ความรู้เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา นําไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด สามารถตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาที่จะนํามาเป็นหัวข้อการวิจัย และเลือก
ฐานแนวคิดสําหรับการดําเนินการวิจัย เลือกรูปแบบการวิจัย กําหนดวัตถุประสงค์ แนวคําถามเริ่มต้นในการวิจัย ตลอดจน 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ผู้วิจัย
ดําเนินการนําต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดโดยการกําหนด และสร้างความสัมพันธ์กับครูผู้ดูแลเด็ก ศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานของครูผู้ดูแลเด็ก ดําเนินการตามต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก และออกแบบ
การดําเนินการจัดกิจกรรมโดยการนําข้อมูลที่ได้มากําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก ในช่วงที่ 2
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยเก็บข้อมูลไปพร้อมกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงใช้ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลัก และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับการจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 3 โดยเริ่มทํา
การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ในระหว่างดําเนินการจัดกิจกรรมตามต้นแบบการจัดการเรียนรู้ จากนั้นได้ทําการ
ประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ คือการจัดการเรียนรู้ ประเมินด้วยวิธีการตั้งคําถามเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้
ทบทวนตัวเอง และการดําเนินการในการจัดการเรียนรู้แต่ละส่วน โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัย บันทึกการเรียนรู้
และการสัมภาษณ์  ทําการประเมินและวิเคราะห์การเรียนรู้และความพึงพอใจ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับและพัฒนาองค์
ความรู้ และกิจกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของครูผู้ดูแลเด็ก ในระหว่างการใช้การจัดการเรียนรู้กับครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงเวลาที่ดําเนินการ พร้อมการปรับข้ันตอน 
การจัดการเรียนรู้ในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน และสภาพการณ์ที่เกิดข้ึน 

ระยะที่ 2 : การสรุป นําเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย  

ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
- การประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบฯ 

- การปรับปรุงกระบวนการ 

2.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
2.2 การนาํเสนอผลการวจิัย คือ การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก 

2.3 นําเสนอผลของการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก 
2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 

นภัส ศรีเจริญประมง, วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์
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	 	 2.1	 การรวบรวม	วิเคราะห์	และสังเคราะห์ข้อมูล

	 	 2.2	 การน�าเสนอผลการวิจัย	คือ	การพัฒนาศักยภาพ 

	 	 	 	 ทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นเขต 

	 	 	 	 ภาคตะวันออก

	 	 2.3	 น�าเสนอผลของการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด 

	 	 	 	 ของครูผู้ดูแลเด็ก

	 	 2.4	 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในท้องถิ่นของจังหวัด

ระยอง	จนัทบรุ	ีและตราด	จ�านวน	40	คน	โดยการเลอืกแบบเจาะจง	 

การด�าเนนิการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	วธิกีารด�าเนนิการ

วิจัยเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	

	 ระยะที่	1	การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด	ประกอบด้วย 

3	ช่วง	คือ	ช่วงที่	1	การศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะการคิด	 ผู ้วิจัยด�าเนินการพัฒนาต้นแบบศักยภาพทักษะ 

การคิดของครูผู้ดูแลเด็ก	โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร	 

บทความ	การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เพือ่ให้ผูว้จิยัมองเหน็องค์ความรูเ้กีย่วข้องกบัประเดน็ทีศ่กึษา	น�าไป 

สู่การสร้างกรอบแนวคิด	สามารถตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาที่จะ 

น�ามาเป็นหัวข้อการวิจัย	 และเลือกฐานแนวคิดส�าหรับการด�าเนิน 

การวิจัย	 เลือกรูปแบบการวิจัย	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	 แนวค�าถาม 

เริ่มต้นในการวิจัย	 ตลอดจน	 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 

ช่วงที่	 2	 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะ 

การคิด	 ผู ้วิจัยด�าเนินการน�าต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทักษะ 

การคิดโดยการก�าหนด	 และสร้างความสัมพันธ์กับครูผู้ดูแลเด็ก	 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครูผู ้ดูแลเด็ก	 ด�าเนินการตามต้นแบบ 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก	 และ 

ออกแบบการด�าเนนิการจดักจิกรรมโดยการน�าข้อมลูทีไ่ด้มาก�าหนด 

กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก	ในช่วงที่	2 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น	 โดยเก็บ 

ข้อมลูไปพร้อมกบัการใช้กระบวนการจดัการเรยีนรู	้ซึง่ใช้การสงัเกต 

แบบมีส่วนร่วม	และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลัก	และ 

ช่วงที่	3	การวิเคราะห์และปรับกระบวนการพัฒนาศักยภาพทักษะ 

การคิด	ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับการจัดการเรียนรู้ 

ในช่วงที่	 3	 โดยเร่ิมท�าการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ใน 

ระหว่างด�าเนินการจัดกิจกรรมตามต้นแบบการจัดการเรียนรู้	จากนั้น 

ได้ท�าการประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้	 คือ 

การจัดการเรียนรู้	ประเมินด้วยวิธีการตั้งค�าถามเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 

ได้ทบทวนตวัเอง	และการด�าเนนิการในการจดัการเรยีนรู้แต่ละส่วน	 

โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตของผู ้วิจัย	 บันทึกการเรียนรู ้และ 

การสัมภาษณ์	 ท�าการประเมินและวิเคราะห์การเรียนรู้และความ 

พึงพอใจ	 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับและพัฒนาองค์ความรู้	 

และกิจกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคร ู

ผู้ดูแลเด็ก	 ในระหว่างการใช้การจัดการเรียนรู ้กับครูผู้ดูแลเด็ก	 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินการจัดการเรียนรู้ใน 

ทุกช่วงเวลาที่ด�าเนินการ	พร้อมการปรับขั้นตอน	การจัดการเรียนรู้ 

ในส่วนต่างๆ	ให้เหมาะสม	และสอดคล้องกบัลกัษณะการเรยีนรูข้อง 

แต่ละคน	และสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น

	 ระยะที่	 2	 การสรุปและถ่ายทอดผลการวิจัย	 ผู ้วิจัยท�า 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นค�าถามวิจัย	 โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บ 

รวบรวมได้ในแต่ละช่วงเวลา	 น�ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานใน 

การพัฒนา	 และสร้างศักยภาพทักษะการคิดของครูผู ้แลเด็ก 

ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อสรุปย่อยๆ	 เข้าด้วยกัน	 และสร้างเป็นบทสรุป 

องค์ความรู้ที่ได้จากการท�าวิจัย

ผลการวิจัย
	 1.	 การพัฒนาศักยภาพของครูผู ้แดเด็กในท้องถิ่นเขต 

ภาคตะวันออก	 เป็นการด�าเนินการจัดการเรียนรู้จัดประสบการณ์ 

เพื่อให้ครูผู ้ดูแลเด็กได้รู ้และพัฒนาทักษะการคิด	 โดยมีการจัด 

กระท�าให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง	 และฝึกทักษะการคิดที ่

เกิดขึ้นจากสถานการณ์นั้นๆ	ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิด	 ผู้วิจัยได้น�าการฝึกทักษะการคิดของ	 Arends	 (2001:	 

362-366)	 มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของคร ู

ผู้ดูแลเด็ก	 ดังนี้	 ขั้นที่	 1	 ขั้นการน�าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ 

ขั้นท่ี	 2	 ขั้นการวิเคราะห์และก�าหนดล�าดับแนวคิดท่ีมีต่อการ 

แก้ปัญหา	 ขั้นที่	 3	 ขั้นการก�าหนดประเด็นการเรียนรู ้ 	 และ 

การประเมินความเหมาะสม	 ขั้นที่	 4	 ขั้นการแสวงหาความรู  ้

ด้วยตนเอง	 และขั้นท่ี	 5	 ขั้นการแก้ปัญหาและน�าเสนอถึงปัญหาที ่

เกิดขึ้นในขณะท�ากิจกรรมการเรียนรู้	พบว่า	ครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วม 

กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดได้เกิดองค์ความรู้ 

ในเรื่องของการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 และบุคคลอ่ืนๆ 

ในกลุม่ทีไ่ด้ท�ากจิกรรมร่วมกนั	ได้ฝึกทกัษะในรปูแบบต่างๆ	ท้ังทักษะ 

ทางการคิด	หรือทักษะในการท�ากิจกรรมที่แต่ละคนจะมีความถนัด 

หรอืความชอบทีต่่างกนัออกไป	ซึง่ท�าให้ครผููด้แูลเดก็เกดิการเรยีนรู้ 

ในเรื่องของการท�างานเป็นกลุ่ม	 การแบ่งงาน	 การมอบหมายงาน	 

การคิดหลากหลายรูปแบบ	 หรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกที่ม ี

ต่อบุคคลอื่นภายในกลุ่มทั้งในแง่บวก	และลบ

	 2.	 จากผลการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดที่ผู ้วิจัยได้ 

พัฒนาขึ้นส่งผลต่อทักษะการคิดของครูผู้ดูแลเด็ก	 เมื่อวิเคราะห์ 

การจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดกับครูผู้ดูแลเด็กนั้น	 พบว่า	 มีลักษณะของ 

กระบวนการในการคิดที่มีความแตกต่างกันออกไป	 ซึ่งผู ้วิจัย 

นภัส ศรีเจริญประมง, วราลี ถนอมชาติ, ญาณิศา บุญพิมพ์
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108			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

สามารถแบ่งรูปแบบของทักษะการคิดออกเป็น	2	แบบ	ทั้ง	2	แบบ	 

ส่งผลให้มีการปฏิบัติตัวในลักษณะที่ต่างกัน	ดังนี้

	 แบบที	่1	มีลักษณะของคนที่ใช้ความรู้สึก	 ใช้อารมณ์	 และ 

ยึดมั่นกับความคิดของตนเองในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ทกัษะการคดิกบัสมาชกิภายในกลุม่	พบว่า	ครูผูด้แูลเดก็ในลักษณะนี้ 

จะประสบปัญหาในการทีจ่ะปรบัตวัให้เข้ากบัสมาชกิภายในกลุ่ม	ซึง่ 

กไ็ม่ได้มผีลกระทบหรอืส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการคดิแต่อย่างใด

	 แบบที	่2	มีลักษณะของคนที่ใช้ทักษะชีวิตเข้ามาร่วมกับ 

ทักษะการคิดที่ตนเองได้พบในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ	 และเป็น 

นักปฏิบัติท่ีจะคอยคิดและกระท�าการแก้ปัญหาร่วมด้วย	 พบว่า	 

ครูผู ้ดูแลเด็กในรูปแบบท่ี	 2	 น้ีค่อนข้างจะมีการพัฒนาตนเอง 

ทั้งทางด้านการกระท�า	และความคิดในทักษะการคิดเป็นอย่างดี

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิของครผููด้แูลเดก็

	 	 1.1	 กระบวนการในจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 

การคิดที่พัฒนาขึ้นนั้น	 ได้ออกแบบกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับ 

ครูผู้ดูแลเด็กมีการเชื่อมโยงเรื่องราว	 และประสบการณ์ที่ครูจะต้อง 

เจอในชวีติประจ�าวนั	หรอืในอนาคตของการท�างานในสายวชิาชพีครู 

ทีจ่ะต้องมกีารท�างานเป็นระบบหรอืเป็นกลุม่	และจะต้องใช้ทกัษะใน 

การคิดในรูปแบบต่างๆ	 ซ่ึงรวมไปถึงทักษะในการคิดแก้ปัญหา 

การคิดวิเคราะห์	 และการคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมด้วย	 รวมทั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยได้จัดขึ้นน้ันยังเป็นกิจกรรมที่สามารถ 

เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวันได้ทั้งหมด	 รวมทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทุกกิจกรรมนั้น	ผู้วิจัยจะเลือกกิจกรรมที่ให้ครูผู้ดูแลเด็กได้แสดงออก	 

และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง	 

ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับรูปแบบในการสอนทักษะการคิดใน 

หลายๆ	 ด้านร่วมด้วย	 ซ่ึงกุลยา	 ตันติผลาชีวะ	 (2548)	 ได้กล่าวถึง	 

จุดประสงค์ส�าคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

โดยน�าการคิดแบบเน้นปัญหาเป็นฐานเข้ามาในการจัดการเรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางความคิด	 คือ	 สมาชิกในกลุ่มได้ 

ค้นพบองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต้องใช้ด้วยตนเอง	 ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่ 

เกิดขึ้นโดยใช้ความรู้ที่ตนมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้เพิ่มพูนความรู ้

และปรับปรงุความรู้ของตนเองให้สามารถน�าไปใช้เมือ่ประสบปัญหา 

ใหม่ได้	 และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เช่นเดียวกับ 

วัชรา	 เล่าเรียนดี	 (2547)	 ท่ีได้กล่าวถึง	 การจัดการเรียนรู้โดยใช ้

ปัญหาเป็นหลักและผลที่จะเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู้นั้น	 คือ 

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา	ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง	พัฒนา 

ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลที่เหมาะสม	 พัฒนาทักษะ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า	 พัฒนา 

ความสามารถในการท�างานเป็นทมี	พฒันาทกัษะการสือ่ความหมาย	 

และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการท�างานในสถานที่ท�างานร่วม 

กับบุคคลอื่น

	 	 1.2	 ระยะเวลาในการด�าเนินกระบวนการพัฒนา 

ศักยภาพทกัษะการคิดใช้ระยะเวลา	1	ภาคการศึกษา	ซ่ึงกระบวนการ 

นี้มีความเป็นนามธรรมสูง	 สมาชิกจะต้องใช้ทักษะอื่นๆ	 ร่วมด้วย 

จึงท�าให้การวัดและสังเกตผลที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนเท่าไรนัก	 

จะเป็นรายบุคคลที่ค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดในพฤติกรรมการคิดที่ 

แสดงออกมา	ซึ่งอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่นานขึ้นในการเรียนรู้ 

และฝึกทักษะการคิดนี้	 ซึ่งจะท�าให้สมาชิกเกิดทักษะการคิดที ่

เพิ่มมากขึ้น

	 2.	 ผลการพัฒนาศักยภายภาพทักษะการคิดของครูผู้ดูแล 

เด็กในท้องถิ่นเขตภาคตะวันออก

	 	 สมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะการคิดได้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง	และบุคคล 

อื่นๆ	 ในกลุ่มที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ได้ฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆ	 

ทั้งทักษะทางการคิด	 หรือทักษะในการท�ากิจกรรมที่แต่ละคนจะ 

มีความถนัดหรือความชอบที่ต่างกันออกไป	 ซึ่งท�าให้สมาชิกได ้

เกิดการเรียนรู ้ในเรื่องของการท�างานเป็นกลุ ่ม	 การแบ่งงาน 

การมอบหมายงาน	 หรือแม้กระทั่งการแสดงความรู ้สึกท่ีมีต่อ 

บุคคลอื่นภายในกลุ ่มในแง ่บวกและลบ	 ซึ่ งสอดคล ้องกับ	 

มนสภรณ์	 วิฑูรเมธา	 (2544)	 ที่ได้กล่าวถึง	 การเรียนรู ้ด้วยวิธี 

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดให้ 

เกิดข้ึนนั้น	 เป็นการเรียนรู้แบบที่มีผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม	

และจะมีการอภิปรายถกเถียงในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วย

กนั	โดยเป็นการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	กล่าวคอื	การเรยีน

รูเ้กดิขึน้ทีผู่เ้รยีนด้วยตนเองเป็นส�าคญั	มกีารใช้ทกัษะทีบ่รูณาการใน

รูปแบบต่างๆ	ทั้งทักษะการคิดและการปฏิบัติ	หรือการท�ากิจกรรม

ร่วมกันเข้ามา	ซึ่งเชื่อว่าการที่ผู้เรียนจะแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้ต้อง

อาศัยความรู้เกี่ยวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา	และ

เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีนจะประเมนิผลสมัฤทธิไ์ด้ด้วยตนเอง	เนือ่งจาก

ในขั้นตอนของการเรียน	ผู้เรียนจะต้องค้นความรู้หรือทักษะการคิด

ในรูปแบบต่างๆที่จะน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้นๆ	

ข้อเสนอแนะ
	 การพัฒนาศกัยภาพทกัษะการคดิในเรือ่งของกจิกรรมต่างๆ	 

ทีผู่ว้จิยัได้จดัท�าขึน้น้ันเป็นในเรือ่งของตวักจิกรรมทีม่คีวามสอดคล้อง 

กบัสิง่ทีผู่ว้จิยัต้องการทีจ่ะศกึษาในเรือ่งของทกัษะการคดิของผูด้แูลเดก็	 

ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป	 ดังนั้นการน�ากิจกรรมไปใช้จึงควรม ี

การปรบัเปลีย่นให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของผูท้ีจ่ะน�าไปพฒันา 

ที่ต่างกันออกไป
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการพัฒนาศักยภาพทักษะในด้านอื่นๆ	นอกเหนือ 

จากการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะการคิดในผู ้ดูแลเด็ก	 

เนือ่งจากครผููด้แูลเดก็มบีทบาทส�าคญัในการทีจ่ะพฒันาและส่งเสรมิ 

ให้เด็กมีศักยภาพและเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

	 2.	 ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง	 และมีความ

เหมาะสมกับประเภทของทักษะการคิดในรูปแบบอื่นๆ	เพื่อต่อยอด

ทักษะการคิด	และเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ	ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก	
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การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	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

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 

โรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	18	และศกึษาผลการใช้แบบวดัพฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เนต็	ส�าหรบันักเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ปีการศึกษา	 2556	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 จ�านวน	 1,125	 คน	 จากโรงเรียน 

50	 โรงเรียน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน	 (Multi-Stage	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	 1	 ชุด	 ได้แก ่

แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	จ�านวน	1	ฉบับ	53	ข้อ	

	 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 	 1.	 ผลการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	ได้แบบวัด	ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	53	ข้อ

	 	 2.	 ผลการหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัด 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาเขต	18	มคีณุภาพเป็นทีย่อมรบัได้	นัน่คอื	มคีวามตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญมค่ีาดัชนสีอดคล้อง	 

(IOC)	อยู่ระหว่าง	.80	-	1.00		อ�านาจจ�าแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง	.34	-	.72	และความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ	.92	ความเที่ยงตรง 

เชิงโครงสร้างมีดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันพบว่าดัชนีการวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	มีค่าเท่ากับ	.90		ค่าไคสแควร์	(x2
)	มีค่าเท่ากับ	2841.03	ระดับองศาอิสระ	(df)	มีค่า 

เท่ากับ	 975	 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์	 (x2
/df)	 มีค่าเท่ากับ	 2.91	 ค่ารากก�าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	 (RMSEA)	 มีค่า 

เท่ากับ	.045	และระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	(p)	มีค่าเท่ากับ	0.00000

	 	 3.	ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย	 (Norms)	 ของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	18	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	เมื่อน�ามาเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ระบุไว้	พบว่าส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับปานกลาง	
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Abstract
	 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.

Keywords	:	 Behaviors	Scale,	Internet	Addiction
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บทน�า
	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การขยาย
กว้างของการสื่อสารข้อมูลต่างๆ	 ท�าให้มีโอกาสรับข้อมูล	 ความรู้	 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 มากขึ้น	 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ 
การอบรมเลี้ยงดูบุตรในอนาคต	 ซ่ึงการได้รับข้อมูลท่ีหลากหลาย 
มข้ีอด	ีคอืสมาชกิครอบครัวสามารถพฒันาตนเองให้มคีวามรูก้้าวไกล	 
และในปัจจบุนันีอิ้นเตอร์เนต็ได้เข้ามามบีทบาทต่อวิถีชวีติของคนใน 
ประเทศไทย	ซึ่งนับวันจ�านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้ 
อนิเตอร์เนต็กลายเป็นสือ่ทางเทคโนโลยสีือ่ใหม่	ทีผู่ใ้ช้สามารถตดิต่อ 
สื่อสารกันได้ทั่วโลก	และอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทางแห่งใหม่ 
ที่สังคมโลกให้ความนิยมในการใช้บริการการใช้อินเตอร์เน็ตใน 
ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น	
	 ความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน	 ท�าให้ระบบ 
การสื่อสารสามารถท�าได้โดยสะดวกไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก	 
ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา	 การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลรวมทั้งการสืบค้น 
ข้อมูลจากบริการจ่าวสารทางหน้าเอกสารอินเตอร์เน็ต	 (World	 
Wide	Web)	 ท�าให้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนอย่างมาก	 ซึ่งรวมทั้ง 
เด็กๆ	 และเยาวชนด้วย	 ท�าให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอายุน้อยเหล่าน้ีมี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ ่
มักจะสนับสนุนให้ลูกหลานได้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุยังน้อย	 
โปรแกรมที่ใช้งานส่วนใหญ่ก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย	 แม้แต่ 
เด็กเล็กๆ	 ก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้	 แต่หากจะเอาใจใส่และ 
ส�ารวจว่า	 ผู้ใช้อายุน้อยเหล่านี้นิยมใช้โปรแกรมใดในอินเตอร์เน็ต 
มากทีส่ดุ	กค็งจะหนไีม่พ้น	โปรแกรมยอดนยิมในการสนทนา	(Chat)	 
ซึง่ในปัจจบุนัอนิเตอร์เนต็บรกิารข้อมลูออนไลน์และเครอืข่ายข้อมลู 
ขององค์กรเอกชนต่างๆ		แม้ว่าการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารจะดึงรัง้ 
โลกกว้างให้กลายเป็นชุมชนท่ีแคบลงได้	 ซ่ึงน่าจะก่อปัญหาท้าทาง 
ให้ต้องคิดแก้ไข	(นภดล	เวชสวัสดิ์,	2538)	
	 การที่เด็กไทยมีโอกาสและเสรีภาพของการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร	 ที่สะดวกรวดเร็วได้ง ่ายขึ้น	 แม้จะเป็นเรื่องที่ดีในแง ่
การเปิดโลกการเรียนรู ้ส�าหรับเด็ก	 แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป 
ในต่างประเทศเดก็จ�านวนมากกก็ลายเป็น	“โรคตดิเนต็”	(Internet	 
Addiction	Disorder)	ซึง่มลีกัษณะคล้ายกบัการตดิการพนนัทีถ่อน 
ตัวไม่ขึ้น	 หมกมุ่นอยู่กับอินเตอร์เน็ตไม่สามารถควบคุมตนเองได	้ 
ใช้อินเตอร์เน็ตนานกว่าท่ีตั้งใจไว้และหงุดหงิดเม่ือต้องใช้น้อยลง 
หรือไม่ได้สัมผัส	 แต่ข้อมูลจากโครงการติดตามสถานการณ์เด็ก 
และเยาวชน	 (Child	 Watch)	 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัยในปี	2546	แจ้งว่า	จากการส�ารวจวัยรุ่นระดับมัธยมปลาย 
และอุดมศึกษา	พบสถานการณ์เด็กไทยที่น่าเป็นห่วงเพราะเกิดจาก 
การติดอินเตอร์เน็ต	 และในปัจจุบันเด็กวัยรุ่นในเขตอ�าเภอเมือง 
กว่าร้อยละ	 50	 นิยมใช้บริการร้าน	 Internet	 และร้อยละ	 10 
ที่เข้าร้าน	 2-3	 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไป	 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เล่นเกมและ 
พูดคุยทางอินเทอร์เน็ต	(อมรวิชช์	นาครทรรพ,	2546)

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ตื่นตัวเกี่ยวกับ 
ปัญหาการติดอินเตอร์เน็ตของเยาวชนไทย	 อาทิ	 เช่น	 รัฐสภา	 
คณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ	วฒุสิภา	และคณะอนกุรรมาธกิาร 
พิจารณาศึกษาปัญหาสุขภาพของคนไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในกรรมาธิการสาธารณสุข	 จัดเสวนา	 “สุขภาวะของเด็กไทย	 : 
การพฒันาทางสตปัิญญาเพือ่ก้าวไปสูโ่ลกแห่งการแข่งขัน”	กล่าวว่า	 
จากผลส�ารวจระดับสติปัญญาเด็กไทย	 (ไอคิว)	 ในปี	 พ.ศ.2554 
ของกรมสุขภาพจิต	 ซึ่งส�ารวจไอคิวเด็กไทยอายุ	 6-15	 ปี	 จาก 
โรงเรียนท่ัวประเทศ	พบว่า	 นักเรียนหลายหมื่นคนไอคิวเฉลี่ยไม่ถึง	 
100	 คะแนน	 ถือว่าเป็นไอคิวที่ต�่า	 นอกจากนี้การวัดความฉลาด 
ทางอารมณ์	 (อีคิว)	 ของเด็กไทยก็มีแนวโน้มที่ต�่าลงเช่นกัน	 เช่น 
เรื่องจริยธรรม	 การปรับตัวและการเข้าใจคนอื่น	 ปัจจุบันหลาย 
ครอบครัวให้เด็กเล็กเล่นอินเตอร์เน็ต	 ถือว่าอันตรายอย่างมาก	 
จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ	 อาทิ	 ท�าให้เด็กสมาธิสั้น	 เพราะ 
อนิเตอร์เนต็มกีารเปลีย่นความสนใจอย่างรวดเรว็	 ท�าให้การเรยีนรูเ้สยี 
เพราะธรรมชาตขิองเดก็วยันี	้ ต้องเรยีนรูผ่้านของจรงิ	ท�าให้พฒันาการ 
ด้านสังคมเสีย	เพราะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	ส่งผลให้สุขภาพเสีย	 
ทั้งเสียสายตา	ภาวะอ้วน	และเด็กจะก้าวร้าวรุนแรง
	 แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์	 
แต่มคีนจ�านวนไม่น้อยทีน่�ามาใช้ในทางทีผ่ดิ	จากการส�ารวจเวบ็ไซต์ 
โป๊ที่เป็นเว็บไซต์พื้นฐานของประเทศไทย	 พบว่า	 จะน�าไปสู่เว็บไซต์ 
โป๊ประมาณ	 1,000	 เว็บไซต์ที่ผู ้เล่นอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไป 
ดูภาพโป๊เปลือย	 การร่วมเพศและส่งภาพโป๊ของตัวเองและผู้อื่น 
ในลักษณะแอบถ่ายให้ผู้ที่นิยมชมชอบเข้าไปดูได้ตลอดเวลารวมท้ัง 
สามารถสั่งซื้อหนังแผ่นโป๊และอุปกรณ์เครื่องเล่นประกอบการมีเซ็กส์  
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพูดคุยสุด	 ถูกน�ามาเป็นเคร่ืองมือเชื้อเชิญ 
หรอืเพือ่ขายบรกิารทางเพศหรือเพือ่สร้างความพงึพอใจให้ทัง้สองฝ่าย  
(อิทธิพล	ปริติประสงค์,	2546)
	 เด็กและเยาวชนวันนี้	 เป็นอนาคตของชาติ	 สิ่งที่เป็นปัญหา 
และน่าเป็นห่วง	คือ	ได้มีการเตรียมตัวเพียงพอหรือยัง	ทั้งเรื่องของ 
ร่างกาย	คุณภาพ	สุขอนามัย	ความรู้	และคุณธรรมในสังคม	เด็กไทย 
อายุ	12-14	ปี	มักติดอินเทอร์เน็ต	และมือถือ	ครอบครัวมีแนวโน้ม 
ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล�าพังมากขึ้น	เนื่องจากบิดา	มารดา	ต้องไปหา 
งานท�า	 (รุจา	 ภู่ไพบูลย์,	 2542)	 เม่ือเดือนธันวาคม	 ค.ศ.1996 
เป็นครัง้แรกทีส่ือ่มวลชนเริม่ประโคมข่าวโรคตดิอนิเทอร์เนต็โดยเกดิ 
กลุม่อาการทางจติหลายอย่าง	 เนือ่งมากจากใช้อนิเตอร์เนต็มากเกนิไป	 
เช่น	ซึมเศร้า	แยกตัวเอง	ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม	โรคติดอินเตอร์เน็ตนั้น 
ก็คล้ายๆ	กับการติดสิ่งเสพติดต่างๆ	ที่สร้างปัญหาให้เกิดกับอารมณ์	 
ร่างกาย	สังคม	หลายๆ	หน่วยงานหรือแม้กระทั่งนักจิตวิทยาหลายๆ 
ท่านได้ท�าการศึกษาพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตโดยการน�า 
แบบวัดมาวัดพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ	 และในปัจจุบันแบบวัด 
พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตน้ันมีอยู่อย่างมากมาย	 โดยเฉพาะใน 
แบบออนไลน์ที่สามารถเปิดเข้าไปลองทดสอบกันได้ตามเว็บไซต ์
ต่างๆ	ทั่วไป
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	 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาถอืได้ว่าเป็นวยัทีม่คีวามเสีย่งในการ 

ติดอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากเป็นวัยที่มีความอยากรู	้ 

อยากลองและมีความสนใจในเทคโนโลยีต ่างๆ	 โดยเฉพาะ 

อินเตอร์เน็ต	 และยังไม่มีวิจารณญาณมากพอท่ีจะแบ่งเวลาใน 

การใช้อินเตอร์เน็ตว่าควรจะใช้มากน้อยเพียงใด	 จากสภาพการณ์ 

ดงักล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารสร้าง

แบบวดัพฤตกิรรมการตดิอินเตอร์เน็ต	เพือ่น�าไปวัดพฤตกิรรมการตดิ 

อินเตอร์เน็ตของเยาวชน	 โดยท�าการวัดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้น	ซึ่งก�าลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า		เป็นก�าลังที่ดี 

และทรัพยากรอนัทรงคณุค่า	ในการช่วยพฒันาประเทศชาตสิบืต่อไป

	 ดังนัน้ผูว้จิยัจงึได้ด�าเนนิการสร้างและพฒันาแบบวัดพฤตกิรรม 

การติดอินเตอร์เน็ตส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มี 

คณุภาพทีด่แีละมคีวามเชือ่มัน่เชือ่ถือได้	 ตลอดจนวดัระดบัพฤติกรรม 

การติดอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในระดับใด	 เพื่อจะได้น�าผลท่ีได้ไปใช้เป็น 

แนวทางในการค้นหาเทคนคิวิธีทีเ่หมาะสมในการป้องกนัและแก้ปัญหา 

ที่จะเกิดขึ้น	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาต ิ

โดยเฉพาะนกัเรยีนในชัน้ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นได้ใช้อนิเตอร์เนต็ 

ได้อย่างปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพจติและสขุภาพกาย	และ 

เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย	 

แบบวดัพฤติกรรมการตดิอนิเตอร์เนต็ทีมี่อยูน่ัน้จงึอาจจะมีความล้าหลงั 

และไม่ทันสมัยหรืออาจจะมีข้อค�าถามไม่ครอบคลุมพฤติกรรมในต่างๆ	 

ที่ต้องการวัดได้	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมการติด 

อินเตอร์เน็ตส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนใน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	ขึ้นมา	เพื่อใช้ 

ในการวดัระดบัพฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เนต็ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จะได้น�าเคร่ืองมอืดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ทางด้านการพฒันาพฤติกรรม 

ของนักเรียน	ด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่พัฒนาแบบวดัพฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เน็ต	ส�าหรบั 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

	 2.	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการติด 

อินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	ดังนี้

	 	 2.1	 ตรวจสอบความตรง	(Validity)

	 	 2.2	 ตรวจสอบความเที่ยง	(Reliability)

	 3.	 เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดพฤติกรรมการติด

อินเตอร์เน็ต	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศกึษามธัยมศึกษา	เขต	18	ได้แก่	จงัหวดัชลบรุแีละจงัหวดัระยอง	 

จ�านวนนักเรียน	44,224	คน	

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนต้น	 ปีการศึกษา	 2556	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 จ�านวน	 1,125	 คน	 จากโรงเรียน	 

50	 โรงเรียน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-Stage	 

Random	Sampling)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นแบบวดัพฤตกิรรมการตดิ 

อินเตอร์เน็ต	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	เป็นแบบประเมิน 

ตัวเองชนิดมาตรส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 จ�านวน	 53	 

โดยแบ่งเป็น	6	ด้าน	คือ	

	 1.	 สนทนาติดต่อสัมพันธ์ทั่วไป	

	 2.	 ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์	

	 3.	 ความบันเทิง	ดูหนัง	ฟังเพลง	หรือดาวน์โหลดข้อมูล	

	 4.	 เล่นเกมออนไลน์	

	 5.	 เรื่องเกี่ยวกับทางเพศ

	 6.	 ค้นหาความรู้และการศึกษาเล่าเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน	ดังนี้

	 ในการสร้างและพัฒนาแบบวดัพฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เนต็ 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	18	แบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น 

9	ขั้น	ดังนี้

	 1.	 ศึกษาเอกสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

การติดอินเตอร์เน็ต

	 2.	 พัฒนากรอบแนวคิดและนิยามเชิงปฏิบัติการของ

พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตจากทฤษฎีและงานวิจัย

	 3.	 ก�าหนดรูปแบบของเครื่องมือที่จะใช้วัด	 โดยผู ้วิจัย 

ก�าหนดเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล	 คือ	 แบบประเมิน 

พฤติกรรม

	 4.	 สร้างข้อค�าถาม	รายการที่จะวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 

เป็นแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตส�าหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต	18	ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาหลักแนวคิด	 

ทฤษฎี	และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	

มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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	 5.	 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ	 โดย 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา	และจิตวิทยา 
พิจารณา
	 6.	 ปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู ้เชี่ยวชาญแนะน�า	 และน�า 
เครื่องมือไปทดลองใช้	(Try	Out)	ครั้งที่	1	กับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	 
90	 คน	 เพื่อปรับปรุงในเรื่องของภาษา	 และก�าหนดเวลาในการ 
ทดสอบ
	 7.	 น�าเครื่องมือที่ได้รับคืนมาและปรับปรุงแล้วไปทดลอง 
ใช้ครั้งที่	 2	กลับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	90	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดิม	 
วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination)	 โดยใช ้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับ 
คะแนนรวมทั้งฉบับของแบบวัด	 (Item	 -	 total	 Correlation)	 
ตามวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	 (Peason’s	 
Simple	Item	-	total	Correlation)	เลือกข้อค�าถามที่มีค่าอ�านาจ 
จ�าแนก	ค่า	r	ตั้งแต่	.20	ขึ้นไป	คัดเลือกข้อค�าถามที่มีคุณภาพเพื่อ 
น�าไปใช้เก็บข้อมูลจริง

	 8.	 น�าเครื่องมือที่ปรับปรุงและคัดเลือกแล้วน�าไปใช้เก็บ 
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวนนักเรียน	 945	 คน	 ที่ไม่ใช้กลุ่ม 
ตัวอย่างเดิม	 น�าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพและจัดท�าคู่มือการ 
ทดสอบ	ดังนี้
	 	 8.1	 ความตรงเชงิโครงสร้าง	(Construct	Validity)	ของ 
แบบวัด	 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory		 
Factor		Analysis)
	 	 8.2	 วิเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยง	 (Reliability)	 
ของเคร่ืองมือทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	 
(α -	Coefficient)
	 	 8.3	 สร้างเกณฑ์ปกติวิสัย	(Norms)	เพื่อใช้กับเครื่องมือ 
วัดที่สร้างขึ้น
	 9.	 จดัท�าคู่มอืในการใช้เคร่ืองมอืทีส่ร้างขึน้	และน�าเครือ่งมือ 
ที่มีคุณภาพมาจัดท�าเป็นต้นฉบับเพื่อใช้ในครั้งต่อไป	
	 จากการด�าเนินการสร้างและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการ 
ติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 สรุปได ้
ดังภาพที่	1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

              แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จํานวน 1,125 คน โดยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ 
ปีการศึกษา 2556 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

              1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content  Validity ) ของแบบวัด โดยนําแบบวัดพฤติกรรมการติด
อินเตอร์เน็ตให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินข้อความ  ซ่ึงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC  ตั้งแต่ 
0.5  ขึ้นไป  จึงจะถือว่าข้อคําถามนั้นผ่านเกณฑ์กําหนด โดยใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
              2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Constuct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล LISREL  
 3.  ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต โดยใช้สูตรของเพียร์สัน ( Pearson’s Product 
- moment Correlation Coefficient ) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2547)  
  4. ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefficient )  

ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทดลองครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัด วิเคราะห์ความตรง อํานาจจําแนก 
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 90 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มเดิม

สร้างแบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการ

ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดด้านความตรงเชิงเนื้อหา 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ทดลองครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความถูกต้องด้านภาษาและความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการทําแบบวัด จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 90 คน 

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

พร้อมคู่มือการใช้ 

กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต 

ประเมินพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ภาพที่	1		 ขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

	 	 	 	 	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 จ�านวน	 1,125	คน	 โดยด�าเนินการ 

เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง	 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ	 ปีการศึกษา	 

2556

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 1.	 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา	(Content		Validity) 

ของแบบวัด	 โดยน�าแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตให ้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินข้อความ	 ซึ่งใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 หรือ	 IOC	 ตั้งแต่	 .50	 ขึ้นไป	 จึงจะถือว่า 

ข้อค�าถามนั้นผ่านเกณฑ์ก�าหนด	โดยใช้สูตรดังนี้	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	 

2538)

	 2.	 ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง	(Constuct	Validity)	 

ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 Factor	 

Analysis)	ด้วยโปรแกรมลิสเรล	LISREL	

	 3.	 ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบวัดพฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เนต็	 

โดยใช้สูตรของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	 -	 moment	 

Correlation	Coefficient)	(บุญเชิด	ภิญโญอนันตพงษ์,	2547)	

	 4.	 ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด	 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	

	 5.	 การสร้างเกณฑ์ปกตวิิสยั	(Norms)	ของแบบวดัพฤติกรรม 

การติดอินเตอร์เน็ตส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย 

วิธีแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานเปอร์เซ็นไทล์โดยใช ้

สูตรการแปลงดังนี้	 (ต่าย	 	 เซี่ยงฉี,	 2526)	 น�าคะแนนทีปกต	ิ 

(Normalized	T	–	Score)	และแบ่งค่าพฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เนต็ 

ออกเป็น	5	ระดับ	ดังนี้	(ชวาล	แพรัตกุล,	2520)

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	

	 1.	 ค่าสถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่ามัชฌิมเลขคณิต	 (Mean) 

ส่วนมัธยฐาน	(Median)	ฐานนิยม	(Mode)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

(SD)	 คะแนนสูงสุด	 (Maximum)	และคะแนนต�่าสุด	 (Minimum)	

โดยใช้โปรแกรม	SPSS

	 2.	 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 2.1	 ค่าอ�านาจจ�าแนกใช้สตูรของเพยีร์สนั	(Pearson’s	 

Product	-	moment	Correlation	Coefficient)

	 	 2.2	 ค่าความเชื่อมั่น

	 	 2.3	 ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม	LISREL

	 3.	 สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบด้วยวิธีการแปลง 

คะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นไทล์	

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 ได้แบบวัดชนิดมาตรส่วน 

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	53	ข้อ

	 2.	 ผลการหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการติด 

อินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนใน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 18	 มีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับได้	 นั่นคือ	 มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมี 

ค่าดัชนีสอดคล้อง	 (IOC)	อยู่ระหว่าง	 .80	 -	 1.00	 	อ�านาจจ�าแนก 

รายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง	 .34	 -	 .72	 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า 

เท่ากับ	 .92	 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีดัชนีวัดระดับความ 

สอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า	 ดัชนีการวัดระดับ 

ความกลมกลืน	 (GFI)	 มีค่าเท่ากับ	 .90	 ค่าไคสแควร์	 (x2
)	 มีค่า 

เท่ากับ	 2841.03	 ระดับองศาอิสระ	 (df)	 มีค่าเท่ากับ	 975	 ค่า 

ไคสแควร์สัมพัทธ์	 (x2
/df)	 มีค่าเท่ากับ	 2.91	 ค่ารากก�าลังสอง 

เฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	 (RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 

0.045	 และระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p)	 มีค่าเท่ากับ	 0.00000	 

ตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน	 สรุปได้ว่า	 โมเดลมีความ 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ดังภาพที่	2

 

มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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	 3.	 ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย	 (Norms)	 ของแบบวัด
พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต	 18	 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน	 เมื่อน�ามาเทียบกับเกณฑ์ปกติที่ระบุไว้ 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ผลการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 ผู ้วิจัยพัฒนาแบบวัด 
พฤตกิรรมการตดิอนิเตอร์เนต็	 ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18 
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการติดอินเตอร์เน็ตของ	 คิมเบอรี่	 เอส	 ยัง	 
(Kimberly	 S.	 Young)	 เป็นแบบวัดแบบประเมินตัวเองชนิด 

มาตรส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	น�าไปทดลองใช้และ 
ปรับปรุงจนได้แบบวัดที่คุณภาพจ�านวน	 53	 ข้อ	 โดยได้หาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง	(IOC)	มีค่าระหว่าง	.80	-	1.00	และข้อค�าถามใด 
ที่ผู ้เชี่ยวชาญได้ให้ค�าแนะน�าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องก็ได้ท�าตาม 
ค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญอย่างเป็นระบบ	 จึงท�าให้ได้แบบวัดม ี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
	 2.	 คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 โดยน�าไปทดลองกับกลุ่ม 
ตัวอย่าง	 3	 กลุ่ม	 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพด้านค่าอ�านาจจ�าแนกและ 
ความเหมาะสมของภาษาของแบบวัด	 พบว่าแบบวัดพฤติกรรม 
การตดิอนิเตอร์เนต็	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	โรงเรยีน 
ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	18	ทีส่ร้างขึน้ 
มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	.34	–	.72		อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	คือ 
อ�านาจจ�าแนกมีค่าตั้งแต่	 .20	 ขึ้นไป	 เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพด้าน 

 
Chi-Square=2841.03, df=975, P=value=0.00000, RMSEA=0.045 

 
ภาพที่ 2 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

              3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) ของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อนํามาเทียบ
กับเกณฑ์ปกติท่ีระบุไว้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามแนวคิดเกี่ยวกับการติด
อินเตอร์เน็ตของ คิมเบอรี่ เอส ยัง (Kimberly S. Young) เป็นแบบวัดแบบประเมินตัวเองชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ นําไปทดลองใช้และปรับปรุงจนได้แบบวดัท่ีคุณภาพจํานวน 53  ข้อ โดยได้หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง .80 – 1.00  และข้อคําถามใดที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องก็ได้ทํา
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ จึงทําให้ได้แบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

Chi-Square	=	2841.03,	df	=	975,	P=value	=	0.00000,	RMSEA	=	0.045

 ภาพที่	2		 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	ส�าหรับนักเรียน

	 	 	 	 	 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18

มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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ค่าอ�านาจจ�าแนกและค่าความเชือ่มัน่ของแบบวดั	โดยใช้สมัประสิทธิ์ 
แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	พบว่า 
มีค่าเท่ากับ	 .96	 ซึ่งมีความเชื่อม่ันสูง	 ท้ังน้ีเพราะการสร้างแบบวัด 
มีการท�าตามข้ันตอน	 เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	 (Second	Order	 
Comfirmatory	 Factor	 Analysis)	 โดยใช้โปรแกรมลิสเรล	 8.72	 
และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย	 (Norms)	 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา	 
พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ผลการวิจัย 
พบว่า	 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (Goodness	 of	 Fit	 Index) 
มีค่าเท่ากับ	.90	ค่าไคสแควร์	(Chi-Square	)	มีค่าเท่ากับ	2841.03	
ค่าระดับองศาอิสระ	 (df)	 มีค่าเท่ากับ	 975	 ค่ารากก�าลังสองเฉล่ีย 
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	 (Root	Mean	 Square	 Error 
of	 Approximation)	 ที่ค�านวณได้เท่ากับ	 .045	 ค่าไคสแควร์ 
สัมพัทธ์	 มีค่าเท่ากับ	 2.91	 แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 จากข้อค�าถามทั้งหมด 
54	 ข้อ	 เมื่อผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
แล้วนั้น	 ได้เหลือข้อค�าถาม	53	ข้อ	 โดยตัดออกไป	1	ข้อ	แสดงว่า 
แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา	 เขต	 18	 มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง	 ซ่ึงสอดคล้อง 
กับแนวทางของ	 Schermelleh-Engel,	 Moosbrugger,	 &	 
Müller	 ที่ได้เสนอเกี่ยวกับค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ใน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันว่า	 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์มีค่า 
เท่ากับ	2	< x2

/df	≤	3
	 3.	 การสร้างเกณฑ์ปกติวสิยัของพฤติกรรมการตดิอนิเตอร์เนต็  
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ 
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	18	เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกตวิสิยั	(Norms)	ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	 
ส่วนการแปลผลคะแนนเนื่องจากการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบวัด 
โดยการแปลงคะแนนดบิเป็นคะแนนมาตรฐานทปีกต	ิ(Normalilzed 
T-Score)	 พบว่ามีคะแนนต�่ากว่า	 35	 มีจ�านวน	 48	 คน	 ระหว่าง	 
35-45	คะแนน	จ�านวน	290	คน	ระหว่าง	46-55	คะแนน	จ�านวน	 
377	คน	ระหว่าง	56-65	คะแนน	จ�านวน	166	คน	และมากกว่า	 
65	 คะแนน	 มีจ�านวน	 64	 คน	 และน�าคะแนนมาตรฐานทีปกติมา 
สร้างเกณฑ์ปกติวิสัย	 (Norms)	 โดยอาศัยสมการพยากรณ์	 โดยมี 
ช่วงคะแนนดิบตั้งแต่	 4-195	 คะแนน	 คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
ตั้งแต่	 26-76	 คะแนน	 จะเห็นว่าคะแนนมีลักษณะการแจกแจงที่ 
เหมาะสมในการสร้างเกณฑ์ปกติ	ซึ่งเมื่อสร้างเกณฑ์ปกติแล้วพบว่า 
มีช่วงเกณฑ์ปกติวิสัยตั้งแต่	T30-T89	สอดคล้องกับ	อนันต์	ศรีโสภา	 
(2520)	 และลัดดา	 อะยะวงศ์	 (2529)	 ที่กล่าวถึงความจ�าเป็นของ 
การสร้างเกณฑ์ปกติโดยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน	 

เพื่อสามารถน�าคะแนนมาเปรียบเทียบกันได้ว่า	 คะแนนของบุคคล 
อยู่ในต�าแหน่งใดของกลุ่ม	 และสามารถอ้างอิงไปถึงเกณฑ์ปกติ 
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันส�าหรับแบบทดสอบที่แตกต่างกัน 
ต้องเปรียบเทยีบคะแนนทีแ่ต่ละคนท�าได้กบัผลของกลุม่ทีม่ลีกัษณะ 
เหมือนๆกัน	 จึงจะแปลความหมายออกมาได้	 ดังน้ันในการสร้าง 
เกณฑ์ปกติในงานวิจัยน้ีคือการสร้างเกณฑ์ในระดับเขตพื้นท่ี 
ซึ่งหมายถึง	 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 การแปล 
ความหมายจึงเปรียบเทียบกันในกลุ่มตนเองเท่านั้น	 และจากการ 
สร้างเกณฑ์ปกติพบว่า	 พฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	18	อยู่ในระดับปานกลาง	ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย	ส�านักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (2544)	 ที่พบว่ากลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 
ที่มีอายุระหว่าง	 กลุ่มอายุ	 10-19	 ปี	 มีการใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ	 
21.4	 ซึ่งเป็นล�าดับรองจากกลุ่มอายุระหว่าง	 20-29	 ปี	 และ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 น�้าทิพย์	 ส�าเภาประเสริฐ	 (2543) 
ที่พบว ่าผู ้ ใช ้อินเตอร ์ เน็ตในระยะเริ่มต ้นมีความถี่ ในการใช ้
อินเตอร์เน็ตในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 2-3	 วันต่อสัปดาห์	 และ 
มีระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตในระดับปานกลาง	 ได้แก	่ 
2	 ช่ัวโมงต่อครั้ง	 ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่าเกิดจาก	 ความพร้อม	 
(Readiness)	 หรือระดับวุฒิภาวะซ่ึงเกี่ยวข้องกับการท�ากิจกรรม 
นั้นๆ	 (Cronbach,	 1963)	 และสอดคล้องกับการศึกษาของ	 
ชัชพงศ์	 ตั้งมณี	 และสามารถ	 สีจ�าปี	 (2544)	 ที่ว่า	 ผู้ที่ต้องการใช้ 
อินเตอร์เน็ตนานๆ	 เพื่อหลบเลี่ยงปัญหา	 หรืออารมณ์เบื่อหน่าย 
และมักจะหงุดหงิด	 ไม่สบายใจเม่ือต้องการหยุดใช้	 จะเห็นได้ว่า 
ได้รับผลกระทบทางอารมณ์อย่างมากเมื่อไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต	 
ท�าให้พวกเขาต้องการใช้เพือ่ทีจ่ะปลดปล่อย	ระบายความรูส้กึเหล่านี้ 
ออกไป	ท�าให้ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสม�่าเสมอ

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ตของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	 ที่พัฒนาขึ้น	 เป็นแบบวัดที่มีคุณภาพ 
ในระดับดี	 หน่วยงานทางการศึกษา	 เช่น	 ส�านักงานเขตพื้นที่การ 
ศกึษา	หรอืโรงเรยีน	ควรน�าไปใช้เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมของนกัเรยีน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 เพื่อการวางแผนพฤติกรรมท่ี 
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
	 2.	 การแปลผลคะแนนนั้น	 ผู้วิจัยได้พัฒนาเกณฑ์ปกติใน 
ระดบัเขตพืน้ที	่ดงันัน้	การใช้จงึเหมาะสมกบันักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 
ตอนต้น	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	 18	 ดังนั้นในการน�าไปใช้ในระดับชั้นอื่นหรือท้องถิ่นอื่น 

 
Chi-Square=2841.03, df=975, P=value=0.00000, RMSEA=0.045 

 
ภาพที่ 2 โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

              3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัย (Norms) ของแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เม่ือนํามาเทียบ
กับเกณฑ์ปกติท่ีระบุไว้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการติดอินเตอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามแนวคิดเกี่ยวกับการติด
อินเตอร์เน็ตของ คิมเบอรี่ เอส ยัง (Kimberly S. Young) เป็นแบบวัดแบบประเมินตัวเองชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ นําไปทดลองใช้และปรับปรุงจนได้แบบวดัท่ีคุณภาพจํานวน 53  ข้อ โดยได้หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง .80 – 1.00  และข้อคําถามใดที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องก็ได้ทํา
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ จึงทําให้ได้แบบวัดมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

มนัญญา หาญอาสา, ไพรัตน์ วงษ์นาม, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
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ต้องน�าไปหาคุณภาพใหม่ก่อนท่ีจะน�าไปใช้	 และควรมีการปรับ 

ภาษาให้เหมาะสมกับระดับชั้น	 และหาเกณฑ์ปกติวิสัยส�าหรับ 

แปลผลคะแนนกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ	 			

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 ในการสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยของแบบวัดพฤติกรรมการติด 

อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนในสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	18	 ใช้วิธีน�าคะแนน 

ดิบมาเทียบเป็นคะแนนทีปกติ	 แล้วแบ่งการแปลความหมายเป็น	 

5	ระดับ	สร้างเป็นเกณฑ์ปกติระดับเขตพื้นที่	 จึงควรศึกษาวิธีสร้าง 

เกณฑ์ระดับอื่นๆ	เพื่อให้การน�าไปใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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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�าปั่น			ศรีมหาไชย,	พงศ์เทพ		จิระโร,	สมศักดิ์		ลิลา

คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวดัความรูค้วามสามารถในการคดิขัน้สงูของนกัเรยีนโรงเรยีน

ในสังกัดเมืองพัทยา	โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน	โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	เพื่อประเมิน

ปฏิกิริยาตอบสนอง	 (Reaction	 Evaluation)	 การเรียนรู้	 (Learning	 Evaluation)	 พฤติกรรม	 (Behavior	 Evaluation)	 ผลลัพธ์ที่เกิด 

ต่อองค์กร	 (Result	 Evaluation)	 โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน	 กลุ่มตัวอย่างบุคลากร 

ที่เข้าอบรมในโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของเมืองพัทยา	 จ�านวน	 114	 คน	 เครื่องมือที่ใช้	 

แบบประเมินโครงการ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 สถิติการทดสอบค่าท	ี 

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว		การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน	และการวิเคราะห์เนื้อหา

	 	 ผลการวิจัยปรากฏว่าด้านปฏิกิริยาตอบสนองผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

เหมาะสมเพียงพอ	 พร้อมทั้งมีความคิดเห็นว่า	 ควรปรับระยะเวลาในการอบรมให้กระชับ	 ด้านการเรียนรู้ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ

ในความรู้	 ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบมากยิ่งขึ้นเพราะในเนื้อหามีการน�าสาระแกนกลางมาใช้ออกข้อสอบในแต่ละตัวช้ีวัดด้วย 

ด้านพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 รวมถึงการปฏิบัติงาน	 และมีความ 

เป็นไปได้ว่า	 ข้อสอบท่ีสร้างมีคุณภาพและสามารถวัดผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐาน	 และสุดท้ายด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 ผู้เข้าอบรม 

มีความพึงพอใจในการปฏิรูประบบการท�างานเพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและประโยชน์ที่ได้	 ได้รับความรู้	 เทคนิค	 และขั้นตอน 

การออกข้อสอบ		ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้จริง

ค�าส�าคัญ	:		ประเมินโครงการ,	ข้อสอบมาตรฐาน,	บูรณาการรูปแบบ

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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Abstract
	 	 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.

Keywords	:	Evaluation		Project,	Standard		Test,	Integrated	Evaluation		Model

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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บทน�า
	 	 การจดัการศกึษาจ�าเป็นต้องมจีดุมุง่หมายทีชั่ดเจน	เพือ่ช่วย

ก�าหนดคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์หลังจาก

ได้รับการเรียนการสอน	 ช่วยให้ทิศทางของการจัดประสบการณ์

การเรียนรู ้หรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม	 การวัด

และประเมินผลเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการตัดสินผลการเรียนรู้ 

ของผู ้เรียนว่าบรรลุผลส�าเร็จตามจุดมุ ่งหมายที่ต้องการหรือไม่	 

มากน้อยเพียงไร	รวมทั้งช่วยให้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการ 

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน	 (ขวัญนภา	 อุณหกานต์,	

2553	:	1)

 ในปัจจุบันการประเมินและติดตามผลโครงการ	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

ในขั้นตอนหนึ่งของการด�าเนินโครงการ	เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพือ่น�ามาใช้ในการตดัสนิโครงการ	น�าไปสูก่ารแก้ปัญหา	การวางแผน

ด�าเนินการ	 การขยายผล	 และการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงโครงการ	

นอกจากนี้การประเมินและติดตามผลโครงการยังสะท้อนถึง 

ระดับความส�าเร็จของแผนงานหรือนโยบายการบริหารด้วย	 

โดยให้ข้อมูลว่า	 การด�าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์

เพียงใด	คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่	มีจุดแข็ง	จุดอ่อน	 

ผลส�าเร็จ	 ผลกระทบต่อโครงการเป็นอย่างไร	 การประเมินและ

ติดตามผลโครงการจะต้องมีการด�าเนินกันอย่างเป็นระบบและ 

มีความเป็นปรนัย	(จุฑารัตน์		ทนันไชย,	2552	:	1)

	 	 แบบจ�าลองการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมของ

เคิร์กแพตทริก	เป็นอีกหนึ่งแบบจ�าลองที่นิยมใช้ในการประเมินและ

ติดตามผลโครงการฝึกอบรมโดยทั่วไป	 โดยมีการวัดผลในระหว่าง

และสิ้นสุดการฝึกอบรมและมีการติดตามผลต่อเนื่องในเรื่องของ 

การเปลี่ยนแปลงในเชิงการเรียนรู ้และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	โดยจะประเมินเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร

หรอืผูร้บัผดิชอบโครงการ	ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม	และวทิยากรให้ทราบถงึ 

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ให้โครงการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม

โครงการในแต่ละครั้ง	 แนวคิดของเคิร์กแพตทริกมีการประเมิน	 

4	ขั้นตอน	โดยก�าหนดเป็น	Levels	of	Training	Evaluation	ดังนี้	 

ขั้นปฏิกิริยาตอบสนอง	 (Reaction	 Evaluation)	 ข้ันการเรียนรู้	

(Learning	Evaluation)	ขัน้พฤตกิรรม	(Behavior	Evaluation)	และ

ขั้นผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	(Result	Evaluation)	โดยรูปแบบนี้เชื่อ

ว่าการฝึกอบรมจะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในบคุคลและหน่วยงาน 

รปูแบบนีม้จีดุเด่นคอื	โดยทัว่ไปคนนยิมใช้เป็นรูปแบบในการประเมนิ 

และติดตามผลโครงการฝึกอบรมเนื่องจากรูปแบบจะเน้นวัด 

ในขั้นตอนสุดท้าย	 จึงเป็นกระบวนการที่ง่ายและสะดวกต่อการ

ประเมินผล	 และแบบจ�าลองนี้จะเป็นการประเมินที่มุ่งสัมฤทธิ์ผล

ของการฝึกอบรมในหลายๆ	 เรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ 

ขั้นบันได	(Donald	L.	Kirkpatrick,	1975)

	 	 การประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ	 การประเมิน

อภิมาน	(Meta	evaluation)	เป็นวธิกีารประเมนิงานประเมนิทีแ่พร่

หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน	ส�าหรับในประเทศไทยนั้นยัง

เป็นท่ีรู้จักไม่มากนักจะรู้จักกันในวงจ�ากัดเพียงเฉพาะกลุ่มอาจารย์

และนักวิชาการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเท่านั้น	

และเริ่มน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานประเมิน

ทางการศึกษา	(เนติ		เฉลยวาเรศ,	2556	:	1)

	 	 เมื่อพิจารณารูปแบบการประเมินทั้งสองรูปแบบพบว่า 

มีส่วนที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน	 จึงน�ามาบูรณา-การร่วมกัน 

เพื่อใช้ในการประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู	้

ความสามารถในการคิดขั้นสูง	ซึ่งมีอยู่	 4	ด้าน	 ได้แก่	 การประเมิน 

ด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจร่วมกับความเหมาะสมของโครงการ 

การประเมินด้านการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติร่วมกับความถูกต้อง 

ของเน้ือหาในการอบรม	 การประเมินด้านพฤติกรรมการน�าความรู ้

ที่ได้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับความเป็นไปได้หลังจากอบรมเสร็จแล้ว		

และการประเมินด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการร่วมกับ

ประโยชน์ในการอบรม

	 	 จากความส�าคัญดังกล่าวจะเห็นว่า	 ทักษะการสร้างข้อสอบ

ของครูเป็นส่ิงส�าคัญ	 ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียน	 ทั้งการทดสอบในระดับชั้นเรียน 

การทดสอบในระดับท้องถิ่น	 หรือแม้กระทั่งการทดสอบทางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ	 (O-NET)	 ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้	 

ผู ้วิจัยได้ประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู  ้

ความสามารถ	ในการคดิขัน้สงูของนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเมืองพทัยา 

โดยบรูณาการรปูแบบการประเมนิของเคร์ิกแพตทรกิและการประเมนิ 

อภิมาน	 เพื่อน�าข ้อมูลที่ ได ้จากการประเมินมาใช ้ปรับปรุง 

การวางแผนพัฒนา	ปรับปรุงโครงการ	และการด�าเนินงานของการ 

จดัท�าแบบทดสอบของโรงเรียนในสงักดัเมอืงพทัยา	อนัจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข	 และเป็นการประเมินเพื่อช่วย 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนด�าเนินงานโครงการใน 

ปีการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 

สร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง 

ของนกัเรยีนในสังกดัเมอืงพทัยา	โดยบรูณาการรปูแบบการประเมนิ

ของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมานใน		4		ด้าน		ดังนี้

	 	 1.	 ปฏิกิริยาตอบสนอง	 (Reaction	 Evaluation)	 ตามรูป

แบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน	

	 	 2.	 การเรียนรู ้	 (Learning	 Evaluation)	 ตามรูปแบบ 

การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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	 	 3.	 พฤติกรรม	 (Behavior	 Evaluation)	 ตามรูปแบบ 
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน
	 	 4.	 ผลลพัธ์ทีเ่กิดต่อองค์กร	(Result	Evaluation)	ตามรูปแบบ 
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 	 1.	 เพื่อน�าข ้อมูลที่ได ้จากการประเมินมาใช้ปรับปรุง 
การวางแผนพัฒนา	 ปรับปรุงโครงการ	 และการด�าเนินงานของ 
การจัดท�าแบบทดสอบของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา		
	 	 2.	 ท�าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะโครงการ	 อันจะน�าไปสู ่
การบริหารจัดการโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพ่ือวัดความรู ้
ความสามารถในการคิดขั้นสูงให ้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ 
พัฒนาวางแผนด�าเนินงานโครงการในปีการศึกษาต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 	 ในการวจิยัคร้ังนี	้ผูว้จิยัได้บรูณาการรปูแบบการประประเมนิ 
ของเคิร์กแพตทริกที่เน้นการประเมินหลังโครงการ	 4	 ระดับ	
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)

	 	 จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัย 
ได้ประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถ 
ในการคดิขัน้สงู	โดยบรูณาการรปูแบบการประเมินของเคร์ิกแพตทรกิ 
และการประเมินอภิมาน	 	 ซึ่งมีอยู่	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การประเมิน 
ด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจร่วมกับความเหมาะสมของโครงการ		
การประเมินด้านการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติร่วมกับความถูกต้อง
ของเนื้อหาในการอบรม	 การประเมินด้านพฤติกรรมการน�าความรู ้
ที่ได้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับความเป็นไปได้หลังจากอบรมเสร็จแล้ว		
และการประเมินด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของโครงการร่วมกับ
ประโยชน์ในการอบรม

ขอบเขตของการวิจัย
	 	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 	 	 การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้	
ความสามารถในการคิดขัน้สูงของเมอืงพทัยาโดยบรูณาการรปูแบบ
การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน
	 	 	 1.1		 รปูแบบการประเมนิของเคร์ิกแพตทรกิ	(Donald	L.	 
Kirkpatrick,	1975)		4	ระดับ	ดังนี้
	 	 	 	 	 1.1.1		 ก า รประ เ มิ นปฏิ กิ ริ ย า ตอบสนอง 
(Reaction	Evaluation)	เพือ่ให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมมคีวามพงึพอใจ
ต่อโครงการหรือไม่		มากน้อยเพียงใด

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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 จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้
ความสามารถในการคิดขั้นสูง  โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน  ซ่ึงมีอยู่  
4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจร่วมกับความเหมาะสมของโครงการ  การประเมินด้านการเรียนรู้
ทักษะการปฏิบัติร่วมกับความถูกต้องของเนื้อหาในการอบรม  การประเมินด้านพฤติกรรมการนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติจริง
ร่วมกับความเป็นไปได้หลังจากอบรมเสร็จแล้ว  และการประเมินด้านผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของโครงการร่วมกับประโยชน์
ในการอบรม 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ ความสามารถในการคิดขั้นสูงของเมืองพัทยาโดย
บูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน 
 1.1 รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก (Donald L. Kirkpatrick, 1975)  4 ระดับ ดังนี้ 
  1.1.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจต่อโครงการหรือไม่  มากน้อยเพียงใด 
  1.1.2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้อะไรจาก
โครงการฝึกอบรมบ้าง 
  1.1.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากสิ่งได้เรียนรู้มาหรือไม่ 
  1.1.4 การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมี
ผลกระทบในทางบวกต่อองค์กรหรือไม่ 
 1.2 การประเมินอภิมานตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและคณะ 
  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (The Joint Committee on 

โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถใสการคิดขั้นสูง

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบเคิร์ก	แพตทริก

การประเมินอภิมาน

การประเมินปฏิกิริยา

ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ อรรถประโยชน์

1.	สถานที่

2.	วิทยากร

3.	เอกสาร

4.	สิ่งอ�านวยความสะดวก

5.	โสตทัศนูปกรณ์

1.	ด้านความรู้

2.	ด้านความคิด

3.	ด้านทักษะ/การปฏิบัติ

4.	ทัศนคติ/ค่านิยม

1.	การน�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้

2.	การพัฒนาความรู้

เพิ่มเติม

3.	ความสามารถในการ

แก้ปัญหา

4.	 การน�าความรู้ไปเผย

แพร่	แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้ร่วมงาน

1.	การลดลงของปัจจัย

เสี่ยง

2.	การเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างาน

3.	การยอมรับขององค์กร

การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์
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	 	 	 	 	 1.1.2		 การประเมินการเรียนรู ้ 	 (Learning	 

Evaluation)	เพือ่ให้ทราบว่าผูเ้ข้าอบรมได้เรยีนรูอ้ะไรจากโครงการ

ฝึกอบรมบ้าง

	 	 	 	 	 1.1.3		 การประเมินพฤติกรรม	 (Behavior	 

Evaluation)	 เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าอบรมเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่อง

มาจากสิ่งได้เรียนรู้มาหรือไม่

	 	 	 	 	 1.1.4		 การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร	 

(Result	Evaluation)	เพื่อให้รู้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมีผลกระทบ

ในทางบวกต่อองค์กรหรือไม่

	 	 	 1.2		 การประเมินอภิมานตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม

และคณะ

	 	 	 	 	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการประเมิน

ทางการศึกษา	 (The	 Joint	 Committee	 on	 Standards	 for	

Educational	 Evaluation)	 ซึ่งมีสตัฟเฟิลบีม	 (Stufflebeam)	 

เป็นผู้อ�านวยการได้ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานส�าหรับการตัดสิน

คณุภาพการประเมนิทางการศกึษา	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	4	มาตรฐาน	คอื	

	 	 	 	 	 1.2.1		 มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์	 (Utility	 

Standards)	 เป็นการประเมินด้านกระบวนการท่ีก่อให้เกิด

สารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินเป็นส�าคัญ

	 	 	 	 	 1.2.2		 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้	(Feasibility	 

Standards)	 เป็นมาตรฐานเน้นความเป็นจริงของการประเมิน		

สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้จริง	 	 เป็นท่ียอมรับของผู้ถูกประเมิน 

ผู้ได้รับผลกระทบจากการประเมิน	 ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย		 

สามารถน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน

	 	 	 	 	 1.2.3		 มาตรฐานด้านความเหมาะสม	(Propriety	

Standards)	มุง่เน้นเกีย่วกบัเรือ่ง	กฎ	ระเบยีบ	ศลีธรรม	จรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

     1.2.4		 และมาตรฐานด้านความถกูต้อง	(Accuracy	 

Standards)	 	 เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ	 ตลอดจน 

วิธีเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ

	 	 2.	 ขอบเขตด้านประชากร

	 	 	 ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการสร้างข้อสอบ

มาตรฐานวัดความรู้	 ความสามารถในการคิดขั้นสูงของเมืองพัทยา 

โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร ์กแพตทริกและ 

การประเมินอภิมานมีจ�านวน		609		คน	กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือก 

แบบเจาะจง	 (Purposive	 หรือ	 Judgmental	 Sampling)	 คือ	 

เลือกจากผู้เข้าอบรมในโครงการจ�านวน	 114	 คน	 ประกอบด้วย	

หัวหน้าฝ่ายวิชาการจ�านวน	 1	 คน	 นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่

โครงการจ�านวน	3	คน	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ�านวยการ

สถานศกึษา	(รบัผดิชอบงานวชิาการ)	จ�านวน	10	คน	ผูแ้ทนครวูดัผล

ทุกสถานศึกษาจ�านวน	 11	 คน	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	 

8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	จ�านวน	89	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในครัง้นีเ้ป็นบคุลากรครใูนสังกดัส�านกัการศึกษาเมอืง

พัทยาทั้ง	11	โรงเรียน	จ�านวน		609		คน

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 หรือ	

Judgmental	 Sampling)	 คือ	 เลือกจากผู้เข้าอบรมในโครงการ

สร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง 

ของเมืองพัทยา	จ�านวน	114	คน	ประกอบด้วย	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

จ�านวน	1	คน	นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่โครงการจ�านวน	3	คน 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	(รับผิดชอบ 

งานวิชาการ)	 จ�านวน	 10	 คน	 ผู้แทนครูวัดผลทุกสถานศึกษา 

จ�านวน	11	คน	ครผููส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง	8	กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

จ�านวน	89	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูการประเมนิโครงการ

ในครั้งนี้	ได้แก่

	 	 1.	 แบบประเมิน	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(rating 

scale)	ใช้วดัความรู	้ความเข้าใจ	และความคดิเหน็ของผูเ้ข้ารบัการอบรม 

ชุดของค�าถามที่ผู้ศึกษาได้จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ	 โดยจะมีทั้ง 

ข้อค�าถามที่เป็นปลายปิดและปลายเปิด	 ซ่ึงแนวของค�าถามท่ีใช้ 

ในแบบประเมนิจะเป็นไปตามรปูแบบการประเมนิของเคิร์กแพตทริก 

และการประเมินอภิมาน	โดยแบ่งเป็น	3	ตอน		ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

	 	 	 ตอนที	่2	 การประเมินด้านปฏิกิริยาความพึงพอใจ 

ในการเข้าร่วมโครงการ		ด้านการเรยีนรูท้กัษะการปฏิบติั	ด้านพฤตกิรรม 

การน�าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง	 และด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์

ของโครงการซึ่งบูรณาการตามรูปแบบการประเมินอภิมาน	(4	มิติ)

	 	 	 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความส�าคัญของระดับ 

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

	 	 	 ตอนที	่3	 การประเมนิอภิมาน	(4	มติ)ิ	และข้อคดิเหน็/

ข้อเสนอแนะ
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	 	 2.	 การสัมภาษณ์		ใช้ส�าหรับเก็บข้อมูลในการประเมินและ

ตดิตามผลโครงการอบรม	โดยจะเกบ็จากผูเ้กีย่วข้องในโครงการ		ได้แก่	

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 บุคลากรครูที่เข้าร่วมอบรม 

โดยสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความเห็นซึ่งจะเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 โดยข้อค�าถาม

จะต้องการทราบ	ดังนี้

	 	 	 2.1	 ความเหมาะสมของโครงการ	 ความเหมาะสมของ

วัน-เวลา	 ความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม	 ความเหมาะสม 

ของของสถานที่		ตลอดจนควรมีการปรับปรุงอย่างไร

	 	 	 2.2	 ประโยชน์	 จากการเข้ารับการอบรมมีประโยชน์ 

หรือไม่	 และหลังจากได้อบรมแล้วจะน�าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อ

เพื่อนร่วมงานอย่างไร

	 	 	 2.3	 ปัญหาและอุปสรรค	 หลังจากที่ได้รับการอบรม 

แล้วพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อที่จะได้ทราบ 

ข้อเด่น-ข้อด้อยทีเ่กดิขึน้		และน�าไปสูก่ารแก้ไขปรบัปรงุในการอบรม

ครั้งต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 	 ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตามขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	 ประชุมหารือแนวทางในการด�าเนินโครงการร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ

  2.	 ใช้แบบประเมนิทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือแล้ว	 

ไปเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยขอความอนุเคราะห์ในการแจก 

แบบประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐาน 

เพือ่วดัความรูค้วามสามารถในการคดิขัน้สูงหลงัจากทีอ่บรมเสร็จแล้ว 

  3.	 ใช้แบบสมัภาษณ์ในการเกบ็ข้อมลูกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผดิชอบ 

โครงการและบุคลากรครูที่เข้ารับการอบรม		เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

ในการประเมินและติดตามผลโครงการ		

	 	 4.	 ผูว้จิยัรวบรวมแบบประเมนิแล้วน�ามาวเิคราะห์ทางสถติิ

ตามกรอบการประเมิน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน		ดังนี้

	 	 1.		การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ		ซึ่งได้แก่		

	 	 	 1.1		 การหาค่าความตรงตามเนื้อหา	 (Content	 

Validity)	 ของแบบประเมิน	 โดยการวัดดัชนีความสอดคล้อง	 

(0.8	-	1.0)

	 	 	 1.2		 หาความเที่ยง	 (Reliability)	 ของแบบประเมิน 

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α	 -	Coefficient)	ตามวิธีของ 

ครอนบาค	(Cronbach)(0.957)

	 	 2.	 แบบประเมิน	 เม่ือได้รับแบบประเมินมาแล้วจึงใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเร็จรปู	SPSS		วเิคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน

ดังนี้

	 	 	 2.1		 วิเคราะห์ค่าร้อยละ				

	 	 	 2.2		 ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(SD)			

	 	 	 2.3		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที	

(Independent		t-test)		

	 	 	 2.4		 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยการวิเคราะห  ์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way		ANOVA)		

	 	 	 2.5		 การศกึษาความสมัพนัธ์โดยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สัน	(Pearson		product		moment		correlation)		

	 	 	 2.6		 การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content		Analysis)

ผลการวิจัย
	 	 การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู ้

ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

เมืองพัทยา	 โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก

และการประเมินอภิมาน	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อมูล 

ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบประเมินเมื่อจ�าแนกตามเพศของ 

ผูเ้ข้าอบรมโครงการส่วนใหญ่	เป็นเพศหญงิ		มอีายอุยูร่ะหว่าง	31-40	ปี		 

ประสบการณ์ทีส่อนอยูร่ะหว่าง	1-10	ปี	และมตี�าแหน่งวทิยฐานะครู

ช�านาญการ	สอนในระดบัชัน้ประถมปลาย	กลุม่สาระการเรยีนรูท้ีส่อน

ภาษาไทย	 วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี	 และมีวุฒิทางการศึกษา 

(X	=	3.93,	S.D.	=	0.47)	เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปน้อย

พบว่า	 (X	=	3.70,	S.D.	=	0.47)	ซึ่งสรุปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ	 

ดังนี้

	 	 1.	 ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง	 (Reaction		

Evaluation)	โครงการตามรปูแบบการประเมินของเคร์ิกแพตทรกิ	

และการประเมินอภิมาน	

	 	 	 ผลการประเมนิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.70,	 

SD	 =	 0.47)	 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย	 พบว่า	 

ความเหมาะสมเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ที่ใช ้

ในการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ	(X	=	4.08,	SD	=	0.63)	รองลงมา	 

ได้แก่	 ความเหมาะสมของความพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 

(X	=	3.99,	 SD	=	0.52)	ส่วนความเหมาะสมของวัน-เวลาในการ 

จัดโครงการ	 มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	 (X	 =	 3.30,	 SD=0.91)	 

สรุปข้อคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการ 

คิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	 สามารถจ�าแนก 

ได้เป็น	3	กลุ่มโดย	กลุ่มที่	1	ด้านระยะเวลาในการอบรมมีผู้ให้ความ

คิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบ	ด้านบวกดังนี้	“คิดว่าระยะเวลา 
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ในการอบรมครัง้นีเ้หมาะสมดี”	ในด้านลบ	“คดิว่าการอบรมมจี�านวน

ระยะหลายช่วงเวลาท�าให้กระทบกับการสอนของครู”	 กลุ่มที่	 2	 

ด้านสถานที่ในการจัดการอบรมมีผู้ให้ความคิดเห็นทั้งด้านบวกและ

ด้านลบ	 ในด้านบวกดังนี้	 “คิดว่าสถานที่ในการอบรมดี	 สะดวกต่อ 

ผู้เข้าร่วมการอบรมเพราะติดถนนสุขุมวิท	 การเดินทางสะดวก” 

ในด้านลบ	“คดิว่าบางครัง้เครียดเกนิไปและจดัตรงกบัวนัทีม่นีกัเรยีน 

มาเรียนจึงท�าให้บางครั้งมีเสียงมารบกวนเวลาท�ากิจกรรม” 

กลุ่มสุดท้ายด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้	

“คิดว่าดี	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการและ

เหมาะสม”

	 	 2.	 ผลการประเมินการเรียนรู้	 (Learning	Evaluation)	

โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิร ์กแพตทริกและ	

การประเมินอภิมาน

	 	 ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.05,	 

SD	=	0.50)	เมือ่พจิารณารายข้อเรยีงจากมากไปน้อย	พบว่า	ความรู้	 

ความเข้าใจในเรือ่งนีห้ลงัการอบรมมคีะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ	(X	=	4.22,	

SD	=	0.56)	รองลงมา	ได้แก่	สามารถประมวลความคดิสูก่ารพฒันางาน 

อย่างเป็นระบบกับข้อ	 6	 สามารถปฏิบัติการออกแบบทดสอบ 

วดัความรูค้วามสามรถขัน้สงูของนกัเรยีนได้	(X	=	4.11,	SD	=	0.59)	

ส่วนความเกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 จากการฝึกอบรม	 

มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	(X	=	3.91,	SD=0.65)

	 	 สรุปข้อคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความถูกต้อง 

ด้านเนื้อหาของโครงการสร ้างข ้อสอบมาตรฐานวัดความรู ้ 

ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

เมืองพัทยา	สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่มโดย	กลุ่มที่	ด้านเนื้อหา 

มีผู ้ให้ความคิดเห็นท้ังในด้านบวกและด้านลบ	 ด้านบวกดังนี้ 

“คิดว่าความถูกต้องด้านเนื้อหาอยู ่ในระดับดีมาก	 มีการน�า 

สาระแกนกลางปี	 2551	 มาออกข้อสอบในแต่ละตัวชี้วัด” 

ด้านลบดังนี้	“คิดว่ามีเนื้อหาเยอะเข้าใจยาก”	กลุ่มที่	2	ด้านความรู้ 

จากวิทยากรมีผู ้ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “คิดว่าวิทยากรอธิบาย

เข ้ า ใจง ่ ายและวิทยากรประจ� ากลุ ่ ม ให ้ การช ่ วย เหลือดี ”

และกลุ ่มที่	 3	 ด้านการน�าเสนอข้อมูลมีผู ้ให้ความคิดเห็นดังนี้		 

“คดิว่าควรมกีารจดัล�าดบัการน�าเสนอข้อมลูต่อผูเ้ข้ารบัการอบรม”

  3.	 ผลการประเมินพฤติกรรม	(Behavior	Evaluation)	

ตามรปูแบบการประเมนิของเคร์ิกแพตทรกิและการประเมนิอภิมาน	

	 	 	 ผลการประเมนิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.01,	 

SD	 =	 0.64)	 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อยพบว่า	 

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้มคีะแนน

เฉลี่ยสูงที่สุด	(X	=	4.18,	SD	=	0.65)	รองลงมา	ได้แก่สามารถให้ 

ค�าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้	(X	=	4.06,	SD	=	0.72)	ส่วนสามารถ

น�าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้	 มีคะแนนเฉล่ีย 

ต�่าสุด	(X	=	3.91,	SD	=	0.84)

	 	 สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 

หลังจากเข้าอบรมโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู  ้

ความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

เมอืงพทัยา	สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุม่โดย	กลุม่ที	่1	ด้านมข้ีอสอบ 

ที่มาตรฐานมีผู้ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “คิดว่าจากการที่ได้ปฏิบัติ

กิจกรรมท�าให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพมากขึ้นในแต่ละรายวิชา 

ที่สามารถจะวัดผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัด”	 กลุ่มท่ี	 2	 

ด้านการพัฒนาตนเองมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้	 “คิดว่าเข้าใจในการ 

ท�าข้อสอบเพิ่มมากขึ้นและได้มีเกณฑ์มาตรฐานในการท�าข้อสอบ 

มากเท่าทีค่วรพร้อมทัง้ยงัสามารถน�าไปปรับปรงุข้อสอบของตนเองได้” 

กลุม่ที	่3	ด้านการเผยแพร่ความรูแ้ก่เพือ่นร่วมงานมีผู้ให้ความคดิเหน็ 

ดังนี้ 	 “คิดว ่าสามารถให้ค�าปรึกษาแก่เพื่อนร ่วมงานในด้าน 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดท�าแผนผังข้อสอบ	 (Test	 Blueprint)		

และการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อได้”

  4.	 ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 (Result		

Evaluation)ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและ	

การประเมินอภิมาน

	 	 	 ผลการประเมนิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	3.96,	 

SD=0.54)	 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปน้อย	 พบว่า	 

ความเป็นไปได้ในการปฏิรูประบบการท�างานในการปฏิบัติงาน	 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด	(X	=	4.19,	SD	=	0.61)	รองลงมา	ประโยชน์

ที่ได้รับสามารถบูรณาการสู่การท�างานเป็นทีมได้	 (X	 =	 4.15,	 

SD	 =	 0.64)	 ส่วนประโยชน์ที่ได้รับท�าให้องค์กรยอมรับ	มีคะแนน

เฉลี่ยต�่าสุด	(X	=	3.76,	SD	=	0.86)	

	 	 สรุปข้อคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประโยชน์ของ

โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการ 

คิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาสามารถจ�าแนก 

ได้เป็น		3		กลุม่โดย		กลุม่ที	่1	ด้านได้รบัความรู	้	เทคนคิ		และขัน้ตอน 

การออกข้อสอบมีผูใ้ห้ความคดิเหน็ดงันี	้“คดิว่าได้รบัความรูเ้กีย่วกบั 

เทคนิค	 วิธีการ	 การสร้างข้อสอบที่ได้มาตรฐาน	 และเที่ยงตรง	 

มีการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ”	 กลุ่มที่	 2	 ด้านได้น�าความรู ้

จัดสร้างข้อสอบมีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้	 “คิดว่าได้เรียนรู้วิธีการ

วเิคราะห์ตวัช้ีวดั	การออกข้อสอบตามตวัช้ีวดัการท�า	Test	Blueprint 

การหาค่าความยากง่าย	ซึง่น�าไปใช้ได้จรงิ”	กลุม่ที	่3	ด้านได้น�าความรู้ 

มาพฒันาจรงิมผีูใ้ห้ความคดิเหน็ดงันี	้“คดิว่าครอูอกข้อสอบแนวใหม่

แล้วสามารถน�ามาใช้กับนักเรียนของตนเองได้”

	 	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงการสร้าง 

ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู ้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของ 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	 โดยบูรณาการรูปแบบ 

การประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน	 โดยการ

ทดสอบค่าที่	 (Independent	 t-test)	 ผลปรากฏว่า	 ผู้เข้าอบรม

ในโครงการที่มีเพศและวุฒิการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจ 

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

126			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ต่อโครงการทั้งรายด้านทุกด้านและโดยรวม	 ต่างกันอย่างไม่มี 

นัยส�าคญัทางสถติิ	ส่วนในด้านทีจ่�าแนกวุฒิตามสาขา	มคีวามพงึพอใจ 

ต่อโครงการ	 เมื่อพิจารณารายด้านและโดยรวม	 มีความพึงพอใจ 

ต่อโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงการสร้าง

ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู ้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	 โดยบูรณาการรูปแบบการ 

ประเมนิของเคร์ิกแพตทรกิและการประเมินอภมิาน	โดยการวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way		ANOVA)	ผลปรากฏว่า 

ผู้เข้าอบรมในโครงการที่มีต�าแหน่ง/วิทยฐานะต่างกัน	 สอนใน 

ระดับช้ันต่างกัน	 และปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน 

มีความพึงพอใจในโครงการทั้งรายด้านทุกด้านและโดยรวมต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ		

	 	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์ด ้านปฎิกิริยาตอบสนอง	 

ด้านการเรียนรู้	 ด้านพฤติกรรม	 ด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดกับองค์กรและ 

ด้านรวม	กบัอาย	ุและประสบการณ์ของผูเ้ข้าอบรมโครงการโดยใช้สูตร 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรสนั	พบว่า	อายกุบัประสบการณ์สอน, 

ด้านปฏิกิริยากับด้านการเรียนรู้,	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนองกับ 

ด้านพฤติกรรม,	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนองกับด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อ

องค์กร,	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนองกับด้านรวม,	 ด้านการเรียนรู้กับ

ด้านพฤติกรรม,	 ด้านการเรียนรู้กับด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร,		

ด้านการเรียนรู้กับด้านรวม,	 ด้านพฤติกรรมกับด้านผลลัพธ์ที่เกิด 

ต่อองค์กร,		ด้านพฤตกิรรมกับด้านรวม,		ด้านผลลพัธ์ทีเ่กดิต่อองค์กร

กับด้านรวม	 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.01

สรุปและอภิปรายผล
 	 จากผลการประเมนิโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวดัความรู้ 

ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

เมืองพัทยา	 โดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก

และการประเมินอภิมาน		สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1.	 ผลการประเมินปฏิกิ ริยาตอบสนอง	 (Reaction	 

Evaluation)	 โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริก 

และการประเมินอภิมาน	 พบว่าโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 

เมือ่พจิารณารายข้อเรยีงจากมากไปน้อยพบว่า	ความเหมาะสมเพยีงพอ 

ของสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	ทีใ่ช้ในการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่

สูงที่สุด	 รองลงมาได้แก่ความเหมาะสมของความพร้อมอุปกรณ์ 

โสตทศันปูกรณ์	ส่วนความเหมาะสมของวนั-เวลาในการจดัโครงการ	

มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระยะเวลาการอบรม

โครงการใช้เวลานาน	สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์		ทนันไชย	 

(2552	 :	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองของ

เคิร์กแพตทริกในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด	 พบว่าขั้นปฏิกิริยาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ในการด�าเนินการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก	 ในส่วนของข้อเด่น 

ในการใช้แบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริก	คือ	สามารถน�ามาประยุกต์

ใช้ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม	ในส่วนของข้อจ�ากัด

มี	2	ลักษณะคือ	ข้อจ�ากัดที่เกิดจากเครื่องมือ	และจากกระบวนการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือในเรื่องสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ�านวย	 และ 

อาจเป็นเพราะโครงการนี้		

	 	 สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความเหมาะสม 

ของโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถ

ในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	 สามารถ

จ�าแนกได้เป็น	3	กลุม่โดย	กลุม่ที	่1	ด้านระยะเวลาในการอบรมมผีูใ้ห้ 

ความคิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบ	 ด้านบวกดังนี้	 “คิดว่า 

ระยะเวลาในการอบรมครั้งน้ีเหมาะสมดี”	 ในด้านลบ	 “คิดว่า 

การอบรมมีจ�านวนระยะหลายช่วงเวลาท�าให้กระทบกับการสอน 

ของคร”ู	กลุ่มที	่2	ด้านสถานทีใ่นการจดัการอบรมมผู้ีให้ความคดิเหน็ 

ทั้งด้านบวกและด้านลบ	 ในด้านบวกดังนี้	 “คิดว่าสถานที่ในการ

อบรมดี	 สะดวกต่อผู ้เข้าร่วมการอบรมเพราะติดถนนสุขุมวิท 

การเดินทางสะดวก”	 ในด้านลบ	 “คิดว่าบางครั้งเครียดเกินไปและ

จัดตรงกับวันที่มีนักเรียนมาเรียนจึงท�าให้บางครั้งมีเสียงมารบกวน 

เวลาท�ากิจกรรม”	 กลุ ่มสุดท้ายด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมีผู ้

ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “คิดว่าดี	 มีส่ิงอ�านวยความสะดวกเพียงพอ 

ต่อความต้องการและเหมาะสม”	

	 	 2.	 ผลการประเมินการเรียนรู้	 (Learning	 Evaluation) 

โครงการตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมิน 

อภิมาน	 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อ 

เรยีงจากมากไปน้อยพบว่า	ความรู	้ความเข้าใจในเรือ่งนีห้ลังการอบรม 

มีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด	 รองลงมาได้แก่สามารถประมวลความคิด 

สู ่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบกับข้อ	 6	 สามารถปฏิบัติการ

ออกแบบทดสอบวัดความรู ้ความสามรถขั้นสูงของนักเรียนได	้		

ส่วนความเกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ	 จากการฝึกอบรม	 

มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด		สอดคล้องกับงานวิจัยของ		ศันสนีย์		อุตมอ่าง	 

(2554	:	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ประเมนิโครงการ	การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

การผลติทองม้วนเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิชมุชนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 

พบว่า	ผูเ้ข้าอบรมมคีวามพงึพอใจต่อการอบรมระดบัมากถงึมากท่ีสดุ 

ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจ	ได้คะแนนหลังการอบรมเฉลีย่สงูกว่า 

คะแนนก่อนการอบรมเฉลี่ย	ชัญญาภัค		วงศ์บา	และคณะ	(2555	: 

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเรื่องประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ	

CHAMPION	โดยประยกุต์ใช้แนวทางการประเมนิของเคร์ิกแพตทรกิ 

ผลการวิจัยพบว่า	ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมส่วนใหญ่สงักัดหน่วยงานราชการ 

เป็นเพศหญิง	ระดับการศึกษาสูงสุดจบปริญญาตรี	อายุเฉลี่ย	41.53	

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	8.31	การประเมินระดับที่	2	คะแนนเฉลี่ย

ก่อนการฝึกอบรม	 15.71	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 2.57	 และ

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม	 25.02	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

1.79	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จุฑารัตน์	 	 ทนันไชย	

(2552	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลอง

ของเคิร์กแพตทริกในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง

กบัยาเสพตดิ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาแบบจ�าลองของเคร์ิกแพตทรกิ 

ในการประเมนิและตดิตามผลโครงการฝึกอบรม	ข้อเด่นและข้อจ�ากดั 

ของการใช้แบบในการประยุกต์ใช้ในการประเมินสัมฤทธ์ิผลของ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 พบว่า	 ในขั้นการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และยาเสพติดในระดับสูง	 ในส่วนของ

ข้อเด่นในการใช้แบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริค	 คือ	 สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม	ในส่วนของ 

ข้อจ�ากัดมี	 2	 ลักษณะคือ	 ข้อจ�ากัดที่เกิดจากเครื่องมือ	 และ 

จากกระบวนการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในเรื่องสภาพแวดล้อม 

ที่ไม่เอื้ออ�านวย

	 	 สรุปข้อคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความถูกต้อง 

ด้านเนื้อหาของโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู ้

ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

เมืองพัทยา	สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่มโดย	กลุ่มที่	1	ด้านเนื้อหา 

มีผู ้ให้ความคิดเห็นท้ังในด้านบวกและด้านลบ	 ด้านบวกดังนี้	 

“ดฉินัคดิว่าความถกูต้องด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัดีมาก	การให้ความรู ้

ในรายละเอียดของการออกข้อสอบจากคณะวิทยากรให้ค�าชี้แนะ		

แก้ไขและปรบัปรุง,	มกีารน�าสาระแกนกลางปี	2551	มาออกข้อสอบ 

ในแต่ละตัวชีวั้ด”		ด้านลบดงันี	้	“ดฉินัคดิว่าเป็นโครงการทีด่	ีแต่มเีนือ้หา 

เยอะเข้าใจยาก	เนื้อหาในการบรรยายเยอะ”	กลุ่มที่	2	ด้านความรู้ 

จากวิทยากรมีผู้ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “ดิฉันคิดว่าวิทยากรอธิบาย

เข้าใจง่ายและวิทยากรประจ�ากลุม่ให้การช่วยเหลอืด”ี	และกลุม่ที	่3	 

ด้านการน�าเสนอข้อมูลมีผู ้ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “ดิฉันคิดว่า 

ควรมีการจัดล�าดับการน�าเสนอข้อมูลต่อผู ้ เข ้ารับการอบรม	 

มีการน�าเสนอล่าช้าผู้ปฏิบัติเกิดการสับสนและต้องแก้ไขข้อมูลใหม่

ท�าให้การท�างานล่าช้า		

	 	 3.	 ผลการประเมินพฤติกรรม	 (Behavior	 Evaluation) 

ตามรปูแบบการประเมินของเคร์ิกแพตทรกิและการประเมนิอภมิาน		

พบว่าโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อเรียง 

จากมากไปน้อยพบว่า	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงานได้มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 

สามารถให้ค�าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้	 ส่วนสามารถน�าความรู้ 

ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพ่ือนร่วมงานได้	 มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด			

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฑารัตน์		ทนันไชย	(2552	:	บทคัดย่อ)	

ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริก 

ในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริกในการ

ประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม	 	 ข้อเด่นและข้อจ�ากัด 

ของการใช้แบบในการประยุกต์ใช้ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลของ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 พบว่า	 ขั้นพฤติกรรมและขั้นผลลัพธ์พบว่า 

ผู ้เข้าร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายหลังจาก 

การฝึกอบรมในบางพฤติกรรม	 และสามารถน�าผลที่ได้รับจาก 

การฝึกอบรมเรื่องยาเสพติดไปใช้ประโยชน์มากที่สุด	 ในส่วนของ

ข้อเด่นในการใช้แบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริก	 คือ	 สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม	ในส่วนของ 

ข้อจ�ากัดมี	 2	 ลักษณะคือ	 ข้อจ�ากัดที่เกิดจากเครื่องมือ	 และ 

จากกระบวนการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในเรื่องสภาพแวดล้อม 

ที่ไม่เอื้ออ�านวย

	 	 สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้	

สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่มโดย	กลุ่มที	่1	ด้านมข้ีอสอบทีม่าตรฐาน

มีผู้ให้ความคิดเห็นดังนี้	 “ดิฉันคิดว่าจากการที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม 

ท�าให้ได้ข้อสอบทีม่คุีณภาพมากขึน้ในแต่ละรายวชิาทีส่ามารถจะวดั

ผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัด	 มีการสร้างข้อสอบที่เป็นระบบ 

และได้มาตรฐานตรงตามตัวช้ีวัด	 สามารถน�าข้อสอบที่สร้างไปใช ้

ทดสอบกับนักเรียนได้จริง”	 กลุ่มที่	 2	 ด้านการพัฒนาตนเองมีผู้ 

ให้ความคดิเหน็ดงันี	้“ดฉินัคิดว่าเข้าใจในการท�าข้อสอบเพิม่มากขึน้ 

และได้มีเกณฑ์มาตรฐานในการท�าข้อสอบมากเท่าที่ควรพร้อมทั้ง

ยังสามารถน�าไปปรับปรุงข้อสอบของตนเองได้	 มีการพัฒนาการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 การสอนของครูให้สอดคล้องตรงตามแผน

จัดการเรียนรู ้ของมาตรฐานและตัวชี้วัดและน�าความรู ้ที่ได้รับ 

มาปรับปรุงข้อสอบที่ใช้วัดกับเด็กนักเรียนและพัฒนาการเรียน 

การสอนได้”	 กลุ่มที่	 3	 ด้านการเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน 

มีผู ้ให้ความคิดเห็นดังนี้	 “ดิฉันคิดว่าสามารถให้ค�าปรึกษาแก่ 

เพื่อนร่วมงานในด้านการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดท�าแผนผังข้อสอบ	

(Test		Blueprint)		และการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อได้	รู้ขั้นตอน	 

วธิกีารท่ีจะจดัสร้างข้อสอบสามารถน�าไปเผยแพร่กับเพือ่นร่วมงานได้”		 

	 	 4.	 ผลการประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดต่อองค์กร	 (Result	 

Evaluation)	 ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและ 

การประเมนิอภิมาน	พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา 

รายข้อเรียงจากมากไปน้อยพบว่า	 ความเป็นไปได้ในการปฏิรูป

ระบบการท�างานในการปฏิบัติงาน	 มีคะแนนเฉล่ียสูง ท่ีสุด	 

รองลงมาประโยชน์ทีไ่ด้รบัสามารถบรูณาการสูก่ารท�างานเป็นทมีได้ 

ส่วนประโยชน์ท่ีได้รับท�าให้องค์กรยอมรับ	 มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด			

สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์	 	ทนันไชย	(2552	:	บทคัดย่อ)	

คำาปั่น   ศรีมหาไชย, พงศ์เทพ  จิระโร, สมศักดิ์  ลิลา
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ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริก 

ในการประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริก	 ในการ

ประเมินและติดตามผลโครงการฝึกอบรม	 ข้อเด่นและข้อจ�ากัด 

ของการใช้แบบในการประยุกต์ใช ้ในการประเมินสัมฤทธิ์ผล 

ของโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าไป

เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ	พบว่า	ใน	ขัน้พฤตกิรรมและขัน้ผลลพัธ์พบว่า 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังจากการ 

ฝึกอบรมในบางพฤตกิรรม	และสามารถน�าผลทีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรม 

เรื่องยาเสพติดไปใช้ประโยชน์มากที่สุด	ในส่วนของข้อเด่นในการใช้ 

แบบจ�าลองของเคิร์กแพตทริก	 คือ	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ 

ได้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม	 ในส่วนของข้อจ�ากัด 

มี	2	ลักษณะคือ	ข้อจ�ากัดที่เกิดจากเครื่องมือ	และจากกระบวนการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�านวย

	 	 สรปุข้อคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่างเกีย่วกบัประโยชน์	สามารถ

จ�าแนกได้เป็น	 3	 กลุ่มโดย	 กลุ่มที่	 1	 ด้านได้รับความรู้	 เทคนิค	

และข้ันตอนการออกข้อสอบมีผู้ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “ดิฉันคิดว่า 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ 

ได้เรียนรู้	เทคนคิ	วธิกีาร	การสร้างข้อสอบทีไ่ด้มาตรฐาน	และเทีย่งตรง 

มีการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ”	 กลุ่มท่ี	 2	 ด้านได้น�าความรู ้

จดัสร้างข้อสอบมผีูใ้ห้ความคดิเหน็ดงันี	้“ดฉินัคดิว่าได้เรยีนรูว้ธิกีาร

วเิคราะห์ตวัชีว้ดั	การออกข้อสอบตามตวัชีว้ดัการท�า	Test	Blueprint 

การหาค่าความยากง่าย	 	 ซ่ึงน�าไปใช้ได้จริง	 ได้ลงมือปฏิบัติการ 

สร้างข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้	 และตรงตาม

มาตรฐานตัวชี้วัดท�าให้มีความเข้าใจในการออกข้อสอบและฝึก 

การท�าข้อสอบหลากหลาย”	กลุม่ที	่3	ด้านได้น�าความรูม้าพัฒนาจรงิ 

มีผู้ให้ความคิดเห็นดังน้ี	 “ดิฉันคิดว่าครูออกข้อสอบแนวใหม่แล้ว

สามารถน�ามาใช้กบันกัเรยีนของตนเองได้	ดมีาก	และสามารถน�าไปใช้ 

ได้กับนักเรียน	 ใช้ในการวัดความสามารถด้านการเรียนของผู้เรียน 

ว่ามคีวามพร้อมในการท�าข้อสอบมากน้อยเพยีงใด	และมคีวามเข้าใจ 

ในเนื้อหาการเรียนแค่ไหนและสามารถน�าความรู้มาพัฒนางาน 

ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 	 โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถ 

ในการคดิข้ันสงูของนกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเมอืงพทัยา	เป็นโครงการ 

ที่พัฒนาความสามารถของพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยาในการ 

พัฒนาข้อสอบที่มีมาตรฐานจาการท�าวิจัยพบว่า	จุดแข็งของโครงการนี ้

คือได้ข้อสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน	 บุคลากรได้รับความรู ้

เทคนิควิธีการต่างๆ	 ในการออกข้อสอบ	 และมีคลังข้อสอบส�าหรับ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และจุดอ่อนของโครงการคือ 

ด้านระยะเวลาในการจดัการอบรม	ความรูก่้อนเข้าอบรมของผูอ้บรม 

ซึ่งไม่ได้มีการทดสอบก่อน	 และวิทยากรที่ให้การอบรมรวมท้ัง

วิทยากรพี่เลี้ยงไม่ทั่วถึง	ซึ่งจากการท�าวิจัยมีจุดที่ควรพัฒนาดังนี้

	 	 1.	 ควรให้มกีารปรบัวนั	ระยะเวลาให้กระชับและเหมาะสม 

เน่ืองจากโครงการน้ีใช้เวลาในการอบรมหลายระยะ	 และในแต่ละ

ระยะใช้เวลาหลายวันท�าให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 

ของผู้อบรมและท�าให้ผู้เข้าอบรมไม่ได้หยุดพัก

	 	 2.	 ควรให้ความรู้	 หลักการในการสร้างข้อสอบที่ถูกต้อง 

ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยแก่ผู้เข้าอบรมก่อนอบรมและควรเลือก 

ผู้เข้าอบรมตรงกับระดับชั้นที่จะสร้างข้อสอบ	 เช่น	 โครงการสร้าง

ข้อสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5		 

และช้ันมธัยมศึกษาปีที	่2	ควรเลือกผู้เข้าอบรมทีส่อนในระดบัชัน้นัน้ๆ	 

เพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการ		เนือ้หาสาระ	วธิกีารในการสร้างข้อสอบ		

เนื่องจากครูบางท่านสอนหลายวิชา	 	 บางท่านไม่ได้สอนในช้ัน 

ที่สร้างข้อสอบในระยะเวลานั้น

	 	 3.	 ควรเพิ่มวิทยากรโดยเฉพาะวิทยากรพี่เล้ียงประจ�ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้	เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะและดูแลได้อย่างทั่วถึง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	 ควรเพิ่มให้มีการประเมินถึงผลลัพธ์	 (Outcomes) 

หลังจากเสร็จโครงการว่า	 มีข้อดี	 ข้อเสีย	 ของโครงการส่งผลต่อ 

ผูเ้กีย่วข้องอย่างไรในระยะยาว		และผลกระทบ	(Impact)		ทีจ่ะเกดิขึน้ 

ตามมาอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนแนวทางการวางแผนโครงการ 

ในวงรอบต่อไปที่ผู้บริหารจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ

ว่าจะด�าเนินการโครงการอย่างไร		

	 	 2.	 ควรมีการท�าวิจัยพัฒนาธนาคารข้อสอบ	 (Item	Bank)	

เพื่อจะได้ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน	 เพ่ือพัฒนาผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานระดับชาติ	(O-net)	มาใช้กับนักเรียนต่อไป

	 	 3.	 การประเมนิโครงการโดยบรูณาการรปูแบบการประเมนิ 

ของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมาน	 อาจสามารถน�าไป

ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ	ได้
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การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันภายใต้สภาวะการแช่น�้าต่อเนื่อง

A	Study	on	Properties	of	Adobe	Brick	Mixed	with	Asphalt	Emulsion	under	

Continuous	Submergence	Condition
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บทคัดย่อ
	 	 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบที่ท�าจากดินลมหอบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันภายใต้การแช่น�้าต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะพฤติกรรมการสูญเสียก�าลังอัดและการชะละลายของอิฐดินดิบ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างบ้านดินที่สามารถทนต่อ 

สภาวะน�า้ท่วมขงัได้อย่างปลอดภัย	แอสฟัลต์อมิลัชนัในส่วนผสมมสัีดส่วนร้อยละ	0,	2,	4,	6,	8	และ	10	ของน�า้หนกัดนิลมหอบร่วมกบัแกลบ 

ที่ใช้ในแต่ละส่วนผสม	 ท�าการศึกษาการดูดซึมน�้า	 และก�าลังอัดที่สภาวะก่อนและหลังแช่น�้า	 ร่วมกับการชะละลายของอิฐภายใต้สภาวะ 

การแช่น�้าต่อเนื่องนาน	 3,	 7	 และ	 14	 วัน	 จากการศึกษาพบว่าอิฐดินดิบที่มีอัตราส่วนของแอสฟัลต์อิมัลชันเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดูดซึมน�้า

และการชะละลายลดลง	 ในขณะที่อิฐดินดิบที่ไม่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันตัวอย่างไม่สามารถรักษารูปทรงภายใต้สภาวะการแช่น�้าต่อเนื่องได ้

และพบว่าการผสมแอสฟัลต์อมิลัชันในส่วนผสมร้อยละ	4	ให้ก�าลงัอดัสงูทีส่ดุในการทดสอบ	โดยมีค่าประมาณ	20	กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร	 

ถึงแม้จะผ่านการแช่น�้าต่อเนื่องนาน	14	วัน	

ค�าส�าคัญ	:	อิฐดินดิบ,	ดินลมหอบ,	แอสฟัลต์อิมัลชัน,	การชะละลาย

Abstract
	 	 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.

Keywords	:	Adobe	brick,	Loess,	Asphalt	emulsion,	Leaching
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บทน�า
	 	 ปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

กันอย่างมากโดยเฉพาะในวงการก่อสร้าง	 ดังจะเห็นได้จาก

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เม่ือผลิตปูนซีเมนต์ออกมา	 1	 ตันก็จะ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา	1	ตันเช่นกัน	 (Joseph	 

Davidovits,	 1991)	 ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและ 

ปัญหาอ่ืนๆ	 ตามมา	 ท�าให้ส่ิงมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม	 จึงท�าให้หลายภาคส่วนหันกลับมา

สนใจและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการที่หลากหลาย	

เช่น	 การรณรงค์ให้ปลูกป่า	 รณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	

การน�าของเหลอืจากอตุสาหกรรมกลบัมาใช้ใหม่	เป็นต้น	การกลบัสู่

ธรรมชาติ	จดัเป็นการจดัการด้านสิง่แวดล้อมรปูแบบหนึง่ทีพ่ยายาม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่ามากที่สุด

	 	 การสร้างบ้านดินเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติมาสร้างเป็นที่อยู่

อาศัย	 ซึ่งมีปรากฏพบท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ	 (ประชุม	 

ค�าพุฒ	และคณะ,	2551)	เป็นอกีแนวทางหนึง่ของการกลบัสูธ่รรมชาต ิ

ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ส่วนหนึง่	เพราะบ้านทีส่ร้างจากดนิ 

จะช่วยลดการใช้วสัดจุากอตุสาหกรรม	ทัง้	ปนูซเีมนต์	มวลรวม	และ 

เหล็ก	 และยังลดการใช้พลังงานในการผลิตวัตถุดิบได้อย่างมาก	

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าอุณหภูมิภายในบ้านดินค่อนข้างคงที่	

เมือ่อากาศหนาวในบ้านดนิจะรูส้กึอบอุน่	ในทางกลบักนัเมือ่อากาศ

ร้อนภายในบ้านดินจะรู้สึกเย็นสบาย	 (ณภัทร	ศรีวัฒนประยูร	และ

คณะ,	 2552)	 ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่ง	 บ้านดิน

สามารถสร้างได้หลายประเภท	 แต่รูปแบบท่ีสร้างได้ง่ายและเป็นที่

นิยมคือการสร้างด้วยอิฐดินดิบ	 (ภูษิต	 เลิศวัฒนารักษ์	 และจตุพร 

ตัง้ศริสิกลุ,	2550)	ถงึแม้อฐิดนิดบิจะสร้างได้ง่ายเพราะกระบวนการ

ไม่ซบัซ้อนแต่กม็ข้ีอจ�ากดัหลายๆ	ด้าน	ได้แก่	การควบคณุภาพท�าได้

ยาก	 ความแข็งแรงต�่า	 ส่วนผสมต้องใช้ดินเหนียวเป็นหลักซึ่งหาได้

ยากในบางท้องที	่ต้องผสมกบัดนิทรายเพือ่ลดการแตกร้าวทีผ่วิ	และ

ที่ส�าคัญคือไม่ทนทานต่อน�้าท่วมขัง	 โดยน�้าจะซึมเข้าไปในช่องว่าง

ระหว่างเม็ดดิน	ท�าลายแรงยึดเหนี่ยว	และลดแรงเสียดทานระหว่าง

เม็ดดิน	 ท�าให้อิฐมีก�าลังอัดต�่าลง	 และรุนแรงไปจนถึงขั้นพังทลาย	

นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอิฐแต่ละก้อน	

ท�าให้เสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมลดลงซ่ึงอันตรายอย่างมาก	

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อการพังทลายของอาคาร	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีใ่ช้ผนงัดนิเป็นโครงสร้างเพือ่รบัน�า้หนกั	

	 	 จากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าการใช้ดินลมหอบสามารถใช้

ท�าเป็นอิฐดินดิบได้	 อีกท้ังยังสามารถใช้แอสฟัลต์อิมััลช่ันเติมลงใน 

ส่วนผสมเพื่อช่วยป้องกันการซึมผ่านของน�้าเข้าไปท�าลายแรง 

ยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินได้	 (ประยูร	 พรมหลวงศรี	 และจักรพันธุ์	 

วงษ์พา,	2558)	ซึง่ช่วยลดปัญหาของอฐิดนิดบิทีต้่องเผชญิกับสภาวะ

น�้าท่วมขังได้อย่างมาก	 แต่การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงก�าลังอัด

และการชะละลายของอิฐดินดิบที่ต้องเผชิญกับสภาวะน�้าท่วมขัง

อย่างต่อเนื่องยังไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม	 และยังขาดข้อมูลในส่วน

ดังกล่าวอยู่อีกมาก	 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาการชะละลาย

และพฤติกรรมด้านก�าลังอัดของอิฐดินดิบที่ท�าจากดินลมหอบผสม

แอสฟัลต์อมิลัชนัในสภาวะทีแ่ช่น�า้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ได้ข้อมลูพืน้

ฐานทีใ่ช้ในการออกแบบบ้านดนิทีส่ามารถทนทานต่อสภาวะน�า้ท่วม

ขังต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 เพื่อศึกษาการดูดซึมน�้า	 ก�าลังอัด	 และการชะลายของอิฐ 

ดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ	 ภายใต้สภาวะการ

แช่น�้าอย่างต่อเนื่อง	

วัสดุและอุปกรณ ์

	 	 ส ่วนผสมของชิ้นทดสอบอิฐดินดิบท่ีใช ้ ในงานวิจัยนี้ 

ประกอบไปด้วยดนิลมหอบ	แอสฟัลต์อิมลัชนั	และแกลบ	โดยดนิลมหอบ 

ทีใ่ช้เป็นดนิลมหอบจาก	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น	มคีณุสมบติัตาม

ตารางที	่1	และภาพที	่1	ซึง่สอดคล้องกบัดนิลมหอบจากงานวจิยัอ่ืน	 

(พงศกร	พรรณรตันศลิป์,	2550;	ดลฤด	ีหอมด	ีและวชัรนิทร์	กาสลกั,	 

2549)	 แอสฟัลต์อิมัลชันที่ใช้เป็นชนิด	 CSS-1h	 ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องแคตอิออนิกแอสฟัลต ์อิมัลชัน 

ส�าหรับถนน	 (2530)	 ส่วนแกลบได้จากโรงสีข้าว	 ผิวสาก	 ยาว	 รี	 

ขนาดสม�่าเสมอ	 ความกว้างและความยาวประมาณ	2	 ถึง	 3	 และ	 

8	 ถึง	 10	 มิลลิเมตร	 ตามล�าดับ	 ความหนาแน่นเฉล่ียเท่ากับ	 

200	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

วิธีด�าเนินงานวิจัย
การตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่ใช้ในการทดสอบ

	 	 คุณสมบัติ พ้ืนฐานของดินลมหอบบริเวณอ�าเภอเมือง	 

จงัหวดัขอนแก่น	จากงานวจัิยก่อนหน้าพบว่า	ดนิลมหอบชนดิสแีดง 

ประกอบไปด้วยดินทรายประมาณร้อยละ	65	ดนิตะกอนร้อยละ	30 

และดินเหนียวร้อยละ	 5	 (พงศกร	 พรรณรัตนศิลป์,	 2550)	 

สามารถจ�าแนกชนิดดินตามระบบ	 Unified	 Soil	 Classification	

System	(USCS)	ได้เป็นประเภท	SM	ซึง่สอดคล้องกบัผลวจัิยของดนิ

ทีพ่บในบรเิวณมหาวทิยาลยัขอนแก่น	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น 

(ดลฤดี	หอมดี	และวัชรินทร์	กาสลัก,	2549)	ดินทั้งสองแห่งดังกล่าว 

ได้น�ามาทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม	 ได้แก่ความถ่วง 

จ�าเพาะหน่วยน�้าหนักแห้ง	 และพิกัดอัตเตอร์เบิร์ก	 (Atterberg	

Limit)	 ดังปรากฏในตารางที่	 1	 ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานข้างต้นของ

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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ดินที่ใช้ในงานวิจัยน้ี	 ได้น�ามาเปรียบเทียบกับดินลมหอบดังกล่าว 

ในตารางที่	 1	 ซึ่งลักษณะท่ัวไปของดินท่ีใช้ในงานวิจัยนี้มีสีแดง 

เมด็ละเอยีด	คล้ายกับดนิลมหอบในงานวจัิยก่อนหน้า	และคณุสมบตัิ

อื่นๆ	 ก็มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน	 เม่ือท�าการวิเคราะห์ร่วมกับ

ข้อมูลจากการทดสอบการกระจายขนาดอนุภาคของเม็ดดินที่ใช้ 

ในงานวจิยันี	้ดงัแสดงในภาพที	่1	จงึสามารถระบไุด้ว่าดนิทีใ่ช้ในงาน

วิจัยนี้เป็นดินลมหอบ

ตารางที่	1	คุณสมบัติพื้นฐานของดินลมหอบ

คุณสมบัติ
ดินลมหอบ

(พงศกร	พรรณรัตนศิลป์,	2550)

ดินลมหอบ	(ดลฤดี	หอมดี	และ

วัชรินทร์	กาสลัก,	2549)
ดินในงานวิจัยนี้

Specific	gravity 2.60 2.54 2.75

Natural	dry	unit	weight	(KN/m
3
) 15.30 15.50 15.99

Liquid	limit	(%) 16.00 16.20 22.00

Plastic	city	index 3.00 3.08 3.00

Unified	 Soil	 Classification	 System	

(USCS)
SM SC-SM SM

 

ภาพที่	1	การกระจายขนาดอนุภาคของเม็ดดินที่ใช้ในงานวิจัยนี้

การก�าหนดปริมาณน�้าในส่วนผสม
	 	 น�าดินลมหอบมาทดสอบความข้นเหลวเพ่ือก�าหนดเป็น

อัตราส่วนที่เหมาะสม	 โดยสัดส่วนน�้าที่เหมาะสมคือส่วนผสม 

ทีม่ปีริมาณน�า้เพยีงพอทีท่�าให้เนือ้ดนิมเีหลว	เหนยีวลืน่	ไม่แห้งเกนิไป 

จนท�าให้ผสมเข้ากนัได้ยาก	และไม่เหลวเกนิไปจนสามารถสังเกตเหน็

น�า้ส่วนเกนิพดัพาส่วนผสมไหลออกไปได้	การทดสอบความข้นเหลวนี้ 

ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยอื่นได้	 เนื่องจากดินแต่ละท้อง 

ที่จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป	 การทดสอบความข้นเหลวของ 

ส่วนผสมท�าได้โดยการน�าดินลมหอบผสมกับน�้าในปริมาณร้อยละ	

10,	20,	30,	40	และ	50	โดยน�้าหนักของดิน	ผสมโดยใช้มือบีบนวด

ส่วนผสมเข้าด้วยกัน	 แล้วจึงทดสอบข้ึนรูปด้วยมือ	 ซ่ึงในขั้นตอนนี ้

จะเลือกส่วนผสมทีไ่ม่แห้งและไม่เปียกจนเกินไป	สามารถป้ันขึน้รปูได้ดี 

เนือ่งจากการน�าอฐิดนิดบิทีย่งัเหลวอยูไ่ปเทลงแบบ	หากแห้งเกินไป

จะท�าให้เทได้ยาก	ส่งผลให้เกดิโพรงภายในได้ง่าย	และท�าการควบคุม

คณุภาพได้ยาก	แต่หากเหลวเกนิไป	น�า้จะไหลออกจากส่วนผสมและ

พาเนื้อดินที่เป็นส่วนส�าคัญในการยึดประสานออกไปด้วย	

	 	 การสังเกตความข้นเหลวที่เหมาะสมของดินในงานวิจัยนี้ 

ยงัคงใช้การสงัเกตโดยอาศยัความช�านาญเป็นหลกั	เนือ่งจากยงัไม่มี

มาตรฐานในการตรวจสอบความข้นเหลวของอิฐดินดิบในปัจจุบัน	

จากการทดสอบในขั้นตอนนี้พบว่า	 ปริมาณน�้าที่เหมาะสมส�าหรับ

การข้ึนรูปอิฐดินดิบเท่ากับร้อยละ	 30	 โดยน�้าหนักดิน	 โดยในภาพ 

ที่	 2	 (ก)	 เป็นลักษณะของดินที่มีความข้นเหลวเหมาะสมต่อการ 

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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ขึน้รูป	ส่วนในภาพที	่2	(ข)	เป็นส่วนผสมทีม่ปีรมิาณน�า้มากเกนิไป	ท�าให้ 

ปั้นขึ้นรูปไม่ได้	 ดังนั้นจึงเลือกใช้น�้าในปริมาณร้อยละ	 30	 โดย 

น�้าหนักดิน	ส�าหรับทุกส่วนผสมในงานวิจัยนี้	เนื่องจากมีปริมาณน�้า 

ที่เพียงพอที่จะท�างานได้	 มากกว่าค่า	 Liquid	 Limit	 ที่ได้จาก

การทดสอบเบื้องต้นเพียงเล็กน้อย	 ไม่มีน�้าส่วนเกินมากเกินไป	 

ง่ายต่อการผสม	และน�า้ส่วนเกินเล็กน้อยนีจ้ะช่วยชดเชยการดดูซมึน�า้ 

จากแกลบ	เพือ่เป็นการป้องกันไม่ให้แกลบแย่งน�า้ออกไปจากเนือ้ดนิ	

จงึจะท�าให้ดนิอยู่ในสภาพทีค่งความสามารถในการผสมทีด่ต่ีอไปได้

และท
ยึดปร

เนื่อง
ปริมา
ดินที่
ไม่ได้
เพียง
ง่ายต
ออกไ

ภ

การห

100 
น้ําห
เซนติ
ทดสอ
การท
เท่ากั
อัดสูง
ในอฐิ

การเ

เทียบ
หน้า
อัตรา
กวนใ
เซนติ

ทําการควบคุมค
ระสานออกไปด้

การสังเกต
งจากยังไม่มีมา
าณน้ําท่ีเหมาะส
มีความข้นเหลว
้ ดังนั้นจึงเลือกใ
งพอที่จะทํางาน
ต่อการผสม แล
ไปจากเนื้อดิน จึ

าพที่ 2 )ก (  ภา

หาปริมาณแกล

นําแกลบผ
: 0, 90 : 10, 8
นัก ท่ีได้จากก
ติเมตร จากนั้นป
อบกําลังอัดด้วย
ทดสอบพบว่า กํ
กับ 9.03, 17.33
งสุดคือส่วนผสม
ฐดินดิบที่ผสมแอ

ตรียมตัวอย่างท

นําดินลมห
บเป็นอัตราส่วน
 คลุกส่วนผสม
าส่วนตามตาราง
ให้เป็นเนื้อเดียว
ติเมตร จากนั้นใ

คุณภาพได้ยาก 
ดว้ย  
ตความข้นเหลว
ตรฐานในการต
สมสําหรับการขึ้
วเหมาะสมต่อก
ใช้น้ําในปริมาณ

นได้ มากกว่าค่า 
ะน้ําส่วนเกินเล็
จึงจะทําให้ดินอ

(ก) 

าพถ่ายดินลมหอ

บที่เหมาะสม 

ผสมกับดินลมห
80 : 20, 70 : 
ารการทดสอบ
ปล่อยไว้ 2 วัน 
ยเครื่องกด (Lo
กําลังอัดของอิฐดิ
3, 19.98, 23.70
มท่ีมีอัตราส่วนดิ
อสฟัลต์อิมัลชัน

ทดสอบ 

หอบที่ผ่านการผึ
นดินลมหอบต่อแ
มแห้งให้เข้ากัน
งท่ี 2 มาผสมนํ้
วกันจึงนําไปผส
ให้ถอดแบบ แล

แต่หากเหลวเกิ

วท่ีเหมาะสมขอ
ตรวจสอบความ
ขึ้นรูปอิฐดินดิบเ
การขึ้นรูป ส่วนใ
ณร้อยละ 30 โ

Liquid Limit 
ล็กน้อยนี้จะช่วย
ยู่ในสภาพที่คงค

อบท่ีผสมน้ําปริม

หอบทดสอบกํา
30, 60 : 40 แ

บก่อนหน้า จาก
เพื่อให้ตัวอย่าง
ading Machi
ดินดิบท่ีมีปริมา
0, 20.75 และ 2
ดินลมหอบต่อแ
ต่อไป 

ผึ่งแดดจนแห้งผ
แกลบเท่ากับ 7
 ซ่ึงจะเรียกวัส
้า โดยรักษาให้อ
มกับวัสดุมวลผ
ะผึ่งลมให้แห้ง

กินไป น้ําจะไหล

องดินในงานวิจั
มข้นเหลวของอิ
เท่ากับร้อยละ 3
ในภาพที่ 2 (ข)
ดยนํ้าหนักดิน ส
ท่ีได้จากการท

ยชดเชยการดูด
ความสามารถใน

 

มาณร้อยละ 30

ลังอัดเพื่อหาอัต
และ 50 : 50 โด
กนั้นเทลงในแบ
งแห้งก่อนแล้วจึ
ne) ชนิดมือห
ณแกลบแทนที่
20.19 กิโลกรัม
แกลบเท่ากับ 70

ผสมกับแกลบต
70:30 โดยปริม
สดุแห้งก่อนผส
อัตราส่วนน้ําต่อ
สมให้เข้ากัน แ
ตามกระบวนก

ลออกจากส่วนผ

จัยนี้ยังคงใช้กา
อิฐดินดิบในปัจ
30 โดยนํ้าหนัก
) เป็นส่วนผสม
สําหรับทุกส่วน
ทดสอบเบื้องต้น
ซึมน้ําจากแกล
นการผสมที่ดีตอ่

0 (ข) ภาพถ่ายดิ

ตราส่วนผสมแ
ดยปริมาตร ใช้อั
บบเหล็กทรงสี
จึงถอดแบบเหล็
หมุน ปริมาณแก
ดินลมหอบร้อย
ต่อตารางเซนติ

0 : 30 โดยปริม

ตามอัตราส่วนท่ี
มาตรแล้ว ซ่ึงเป็
มน้ํานี้ว่าวัสดุม
อวัสดุมวลผสมเท
ล้วเทลงแบบเห
ารเดียวกับหัวข้

ผสมและพาเนื้อ

รสังเกตโดยอา
จุบัน จากการท
ดิน โดยในภาพ
มท่ีมีปริมาณน้ําม
ผสมในงานวิจัย

นเพียงเล็กน้อย 
บ เพื่อเป็นการ
อไปได้ 

(ข) 

ดนิลมหอบที่ผสม

กลบโดยใช้อัตร
อัตราส่วนน้ําต่อ
สี่เหลี่ยมลูกบาศ
กออก ตากตัวอ

กลบท่ีเหมาะสม
ยละ 0, 10, 20
เมตร ตามลําดับ
มาตร ซ่ึงจะนําป

ท่ีกําหนดในตารา
ป็นอัตราส่วนท่ีดี
มวลผสม จากนั
ท่ากับร้อยละ 3

หล็กทรงลูกบาศ
ข้อการหาปริมาณ

ดินที่เป็นส่วนสํ

าศัยความชํานา
ทดสอบในขั้นต
พท่ี 2 (ก) เป็นลั
มากเกินไป ทําใ
ยนี้ เนื่องจากมีป
ไม่มีน้ําส่วนเกิน

รป้องกันไม่ให้แก

มน้ําปริมาณร้อย

ราส่วนดินต่อแก
อมวลผสมเท่ากับ
ศก์ขนาดกว้าง
อย่างต่อเป็นเวล
จะให้กําลังอัดที
0, 30, 40 แล
บ ดังนั้นส่วนผส
ปริมาณแกลบดัง

างที่ 2 ซ่ึงค่าใ
ดีท่ีสุดจากการท
นั้นนําแอสฟัลต์
30 โดยน้ําหนักท
ก์ท่ีมีความยาวด
ณแกลบที่เหมา

สําคัญในการ

าญเป็นหลัก 
ตอนนี้พบว่า 
ลักษณะของ
ให้ปั้นขึ้นรูป
ปริมาณนํ้าที่
นมากเกินไป 
กลบแย่งน้ํา

 

ยละ 50 

กลบเท่ากับ 
บ 0.30 โดย
ด้านละ 15 
ลา 7 วัน จึง
ท่ีสูงสุด จาก
ละ 50 มีค่า
สมท่ีให้กําลัง
งกล่าวมาใช้

ในตารางได้
ทดลองก่อน
ต์อิมัลชันใน
ทุกส่วนผสม 
ด้านละ 15 
ะสมข้างต้น 

ภาพที่	2	(ก)		ภาพถ่ายดินลมหอบที่ผสมน�้าปริมาณร้อยละ	30	(ข)	ภาพถ่ายดินลมหอบที่ผสมน�้าปริมาณร้อยละ	50

การหาปริมาณแกลบที่เหมาะสม
	 	 น�าแกลบผสมกับดินลมหอบทดสอบก�าลังอัดเพื่อหา

อัตราส่วนผสมแกลบโดยใช้อัตราส่วนดินต่อแกลบเท่ากับ	100	:	0,	

90	:	10,	80	:	20,	70	:	30,	60	:	40	และ	50	:	50	โดยปริมาตร	 

ใช้อัตราส่วนน�้าต่อมวลผสมเท่ากับ	0.30	โดยน�้าหนัก	ที่ได้จากการ 

การทดสอบก่อนหน้า	 จากนั้นเทลงในแบบเหล็กทรงส่ีเหล่ียม

ลูกบาศก์ขนาดกว้างด้านละ	15	เซนติเมตร	จากนั้นปล่อยไว้	2	วัน	

เพื่อให้ตัวอย่างแห้งก่อนแล้วจึงถอดแบบเหล็กออก	 จากตัวอย่าง

ต่อเป็นเวลา	 7	 วัน	 จึงทดสอบก�าลังอัดด้วยเครื่องกด	 (Loading	

Machine)	 ชนิดมือหมุน	 ปริมาณแกลบที่เหมาะสมจะให้ก�าลังอัด 

ท่ีสงูสุด	จากการทดสอบพบว่า	ก�าลงัอดัของอฐิดนิดบิทีม่ปีรมิาณแกลบ 

แทนที่ดินลมหอบร้อยละ	0,	10,	20,	30,	40	และ	50	มีค่าเท่ากับ	

9.03,	 17.33,	 19.98,	 23.70,	 20.75	 และ	 20.19	 กิโลกรัมต่อ 

ตารางเซนติเมตร	 ตามล�าดับ	 ดังนั้นส่วนผสมที่ให้ก�าลังอัดสูงสุดคือ 

ส่วนผสมที่มีอัตราส่วนดินลมหอบต่อแกลบเท่ากับ	 70	 :	 30	 

โดยปรมิาตร	ซึง่จะน�าปรมิาณแกลบดงักล่าวมาใช้ในอฐิดนิดบิทีผ่สม

แอสฟัลต์อิมัลชันต่อไป

การเตรียมตัวอย่างทดสอบ
	 	 น�าดินลมหอบที่ผ ่านการผ่ึงแดดจนแห้งผสมกับแกลบ

ตามอัตราส่วนที่ก�าหนดในตารางที่	 2	 ซึ่งค่าในตารางได้เทียบเป็น

อัตราส่วนดินลมหอบต่อแกลบเท่ากับ	 70:30	 โดยปริมาตรแล้ว	 

ซึง่เป็นอตัราส่วนทีด่ทีีสุ่ดจากการทดลองก่อนหน้า	คลุกส่วนผสมแห้ง 

ให้เข้ากนั	ซึง่จะเรยีกวสัดแุห้งก่อนผสมน�า้นีว่้าวสัดมุวลผสม	จากนัน้ 

น�าแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนตามตารางที่	 2	 มาผสมน�้า	 

โดยรักษาให้อัตราส่วนน�้าต่อวัสดุมวลผสมเท่ากับร้อยละ	 30 

โดยน�า้หนกัทกุส่วนผสม	กวนให้เป็นเนือ้เดยีวกนัจงึน�าไปผสมกบัวสัด ุ

มวลผสมให้เข้ากัน	 แล้วเทลงแบบเหล็กทรงลูกบาศก์ที่มีความยาว 

ด้านละ	 15	 เซนติเมตร	 จากน้ันให้ถอดแบบ	 และผ่ึงลมให้แห้ง	 

ตามกระบวนการเดียวกับหัวข้อการหาปริมาณแกลบที่เหมาะสม

ข้างต้น	 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบก�าลังอัด	ส�าหรับทดสอบ

การดูดซึมน�้าและการชะละลาย	 จะเทในแบบเหล็กขนาดกว้าง	 

9.50	เซนติเมตร	ยาว	19.00	เซนติเมตร	และสูง	6.50	เซนติเมตร	

โดยการทดสอบก�าลังอัดจะใช้ตัวอย่างจ�านวน	 3	 ก้อนต่อส่วนผสม	

ในขณะที่การทดสอบการดูดซึมน�้าและการชะละลายจะใช้ตัวอย่าง

ส่วนผสมละ	5	ก้อน

ตารางที่	2	ส่วนผสมอิฐดินดิบ	(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ส่วนผสม ดินลมหอบ แกลบ น�้า แอสฟัลต์อิมัลชัน* น�้าหนักรวม	(กิโลกรัม)

0AE 1207 38 373 0 1617

2AE 1207 38 348 25 1617

4AE 1207 38 323 50 1617

6AE 1207 38 299 75 1617

8AE 1207 38 274 100 1617

*	สมมุติให้ความถ่วงจ�าเพาะของยางมะตอยน�้ามีค่าเท่ากับของน�้า

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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การทดสอบ
	 	 การทดสอบการดดูซมึน�า้	จะท�าการชัง่น�า้หนกัก้อนตวัอย่าง

ก่อนแช่น�้าเพื่อใช้เป็นน�้าหนักที่สภาวะปกติ	ซึ่งจะน�าไปเปรียบเทียบ

กับน�้าหนักของตัวอย่างในสภาวะหลังแช่น�้า	 ซึ่งน�้าหนักหลังแช่น�้า 

หาได้จากการน�าก้อนตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นไปแช่ในน�้าจนท่วม	 

ทิง้ไว้ในน�า้	24	ชัว่โมง	แล้วจงึน�าขึน้มาซบัเบา	ๆ 	ด้วยผ้า	วางตวัอย่าง

ทิง้ไว้อกี	30	นาท	ีให้ท�าการซบัน�า้ทีไ่หลออกมาเป็นระยะ	ๆ 	เมือ่ครบ	 

30	 นาที	 ให้ท�าการซับผิวของตัวอย่างอีกคร้ัง	 ไม่ให้มีน�้าไหลเยิ้ม 

ออกมาทีผ่วิของตวัอย่าง	จากนัน้จึงท�าการอ่านค่าน�า้หนกั	โดยการอ่าน

แต่ละครั้งให้อ่านละเอียดถึง	 0.1	 กรัม	 ในการทดสอบก�าลังอัด 

ของตวัอย่างทัง้	5	ส่วนผสม	ซึง่ได้หล่อตวัอย่างไว้ส่วนผสมละ	12	ก้อน	 

จะท�าการแบ่งตัวอย่างออกเป็น	4	ชุด	ชุดละ	3	ก้อน	โดยที่ชุดที่	1	

ให้ทดสอบก�าลังอัดทันที่หลังจากตากตัวอย่างแห้งแล้ว	ส่วนชุดที่	2,	 

3	และ	4	จะน�าตัวอย่างไปแช่น�้า	โดยให้น�้าท่วมก้อนตัวอย่างทั้งก้อน 

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	3,	7	และ	14	วันตามล�าดับ	เมื่อครบก�าหนด 

การแช่น�้าแล้วจะน�าตัวอย่างไปผึ่งให้แห้งเป็นเวลา	 7	 วัน	 เพื่อให้

ตัวอย่างแห้งก่อนน�าไปทดสอบก�าลังอัดหลังแช่น�้าตามอายุวัน 

ที่ก�าหนดไว้ข้างต้น	 ส่วนการทดสอบการชะละลายของอิฐดินดิบ

เป็นการหาร้อยละของค่าน�้าหนักของดินที่หายไปภายหลังจาก 

การแช่น�า้	เทยีบกบัน�า้หนกัเดมิของอฐิดนิดบิก่อนแช่น�า้	ซ่ึงหาได้จาก

การชั่งน�้าหนักของก้อนตัวอย่างก่อนน�าไปทดสอบก�าลังอัด

ผลการวิจัย
การดูดซึมน�้าของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชัน

	 	 ภาพที	่3	เป็นความสมัพันธ์ระหว่างการดดูซมึน�า้กบัปรมิาณ 

แอสฟัลต ์อิมัลชัน	 พบว่าการดูดซึมน�้าของอิฐดินดิบ	 ลดลง 

ตามปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันท่ีเพิ่มข้ึน	 ซ่ึงแสดงว่าแอสฟัลต์ 

มผีลกระทบต่อการดดูซึมของน�า้อย่างมนียัส�าคญั	ส่วนค่าการดดูซมึน�า้ 

ของตัวอย่างที่มีปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันร้อยละ	 6	 และ	 8	 มีค่า 

ไม่แตกต่างกันมาก	 แสดงให้เห็นว่าแอสฟัลต์ในปริมาณร้อยละ	 6	

เพียงพอที่จะยับยั้งการดูดซึมน�้าเอาไว้ได้	 ซ่ึงอาจเป็นการยับยั้ง 

ในลกัษณะของการเคลือบผวิของตัวอย่างหรอืผวิของอนภุาคเมด็ดนิ

เอาไว้เกอืบสมบรูณ์	ดงันัน้การเพิม่ปรมิาณแอสฟัลต์อมิลัชนัเข้าไปอกี	

จึงไม่ส่งผลต่อการดูดซึมน�้าอย่างชัดเจน

	 	 ในภาพที่	4	ซึ่งเป็นตัวอย่างอิฐดินดิบที่แช่อยู่ในน�้าเป็นเวลา	 

7	วนั	บรเิวณด้านล่างซ้ายของภาพ	เป็นตวัอย่างอิฐดนิดบิทีไ่ม่มส่ีวนผสม 

ของแอสฟัลต์อิมัลชัน	 พบว่าอิฐดินดิบส่วนผสมดังกล่าวดูดซึมน�้า 

เข้าไปภายในจนไม่สามารถคงสภาพเอาไว้ได้	เน่ืองจากน�า้ไปท�าลาย 

แรงยดึเหนีย่วและแรงเสยีดทานระหว่างอนภุาคเมด็ดนิ	เช่นเดยีวกบั 

อฐิดนิดบิทีท่�าจากดนิเหนยีว	(ศภุสณัห์	ชืน่ศริกิลุชยั,	2556)	จงึไม่สามารถ

น�าตวัอย่างดงักล่าวมาทดสอบการดดูซึมน�า้	ก�าลงัอดัหลงัแช่น�า้	และ

การชะละลายได้	ขณะทีก้่อนตวัอย่างอืน่ๆ	ในภาพที	่4	ทีย่งัคงสภาพไว้ 

ได้คืออิฐดินดิบที่มีส่วนผสมของแอสฟัลต์อิมัลชันบางส่วน	ซึ่งแช่น�้า

ต่อเนื่องเป็นเวลา	 7	 วันเช่นเดียวกัน	 แต่ยังสามารถคงสภาพไว้ได้ 

อย่างเห็นได้ชัด	 จึงเห็นได้ว่าการเพิ่มแอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสม	 

จะช่วยป้องกันการดูดซึมน�้าของอิฐดินดิบได้	 และยังช่วยยึดเหนี่ยว

เม็ดดินเอาไว้ด้วยกัน	ส่งผลให้อิฐสามารถคงรูปร่างเดิมต่อไปได้	

แอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสม จะช่วยป้องกันการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบได้ และยังช่วยยึดเหนี่ยวเม็ดดินเอาไว้ด้วยกัน ส่งผล
ให้อิฐสามารถคงรูปร่างเดิมต่อไปได้  

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ําและปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชัน 

 

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายอิฐดินดิบหลังแช่น้ํา 

กําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังแช่น้ําต่อเนื่อง 

 จากการทดสอบกําลังอัดอิฐดินดิบท่ีมีส่วนผสมของแอสฟัลต์อิมัลชันในสัดส่วนร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 ท่ีแช่น้ํา
ต่อเนื่องตามอายุท่ีกําหนด ได้แก่ 3, 7 และ 14 วัน ได้ค่ากําลังอัดดังแสดงในภาพที่ 5 ซ่ึงพบว่ากําลังอัดของอิฐดินดิบ
ท้ังหมดจะลดลงหลังการแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง 3 วัน เนื่องจากน้ําจะเข้าไปลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดิน ยกเว้น
ส่วนผสม 0AE ท่ีโดนน้ําทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินจนไม่สามารถคงสภาพไว้ได้ จึงไม่สามารถหากําลังอัด
ภายหลังการแช่น้ําได้ ส่วนผสม 2AE ภายหลังการแช่น้ําต่อเนื่องที่ 7 และ 14 วัน ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
กําลังอัดอย่างเด่นชัด เนื่องจากน้ําได้เข้าไปลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินตั้งแต่การแช่น้ําต่อเนื่อง 3 วันแล้ว 
ส่วนผสม 4AE และ 6AE มีกําลังอัดเพิ่มข้ึนประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ภายหลังการแช่น้ําต่อเนื่องจากอายุ 3 
วัน เป็น 7 วัน ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่ายางมะตอยน้ําแข็งตัวเพิ่มข้ึนจากกระบวนการแข็งตัวและการบ่ม (Setting and 
Curing) ของตัวยางมะตอยเองภายหลังจากท่ีแอสฟัลต์อิมัลชันได้สัมผัสกับมวลรวมและเกิดการดูดซึมอิมัลซิไฟเออร์ 
(Emulsifier) ทําให้ค่าความเป็นด่างสูงขึ้น จนเนื้อยางมะตอยกลับมายึดติดกับเป็นฟิล์มอีกคร้ังและเริ่มแข็งตัว (Alan 

ภาพที่	3	ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน�้าและ

ปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชัน

แอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสม จะช่วยป้องกันการดูดซึมน้ําของอิฐดินดิบได้ และยังช่วยยึดเหนี่ยวเม็ดดินเอาไว้ด้วยกัน ส่งผล
ให้อิฐสามารถคงรูปร่างเดิมต่อไปได้  

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ําและปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชัน 

 

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายอิฐดินดิบหลังแช่น้ํา 

กําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังแช่น้ําต่อเนื่อง 

 จากการทดสอบกําลังอัดอิฐดินดิบท่ีมีส่วนผสมของแอสฟัลต์อิมัลชันในสัดส่วนร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 ท่ีแช่น้ํา
ต่อเนื่องตามอายุท่ีกําหนด ได้แก่ 3, 7 และ 14 วัน ได้ค่ากําลังอัดดังแสดงในภาพที่ 5 ซ่ึงพบว่ากําลังอัดของอิฐดินดิบ
ท้ังหมดจะลดลงหลังการแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง 3 วัน เนื่องจากน้ําจะเข้าไปลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดิน ยกเว้น
ส่วนผสม 0AE ท่ีโดนน้ําทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินจนไม่สามารถคงสภาพไว้ได้ จึงไม่สามารถหากําลังอัด
ภายหลังการแช่น้ําได้ ส่วนผสม 2AE ภายหลังการแช่น้ําต่อเนื่องที่ 7 และ 14 วัน ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
กําลังอัดอย่างเด่นชัด เนื่องจากน้ําได้เข้าไปลดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินตั้งแต่การแช่น้ําต่อเนื่อง 3 วันแล้ว 
ส่วนผสม 4AE และ 6AE มีกําลังอัดเพิ่มขึ้นประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ภายหลังการแช่น้ําต่อเนื่องจากอายุ 3 
วัน เป็น 7 วัน ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่ายางมะตอยน้ําแข็งตัวเพิ่มขึ้นจากกระบวนการแข็งตัวและการบ่ม (Setting and 
Curing) ของตัวยางมะตอยเองภายหลังจากท่ีแอสฟัลต์อิมัลชันได้สัมผัสกับมวลรวมและเกิดการดูดซึมอิมัลซิไฟเออร์ 
(Emulsifier) ทําให้ค่าความเป็นด่างสูงขึ้น จนเนื้อยางมะตอยกลับมายึดติดกับเป็นฟิล์มอีกคร้ังและเริ่มแข็งตัว (Alan 

ภาพที่	4	ภาพถ่ายอิฐดินดิบหลังแช่น�้า

ก�าลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังแช่น�้าต่อเนื่อง

	 	 จากการทดสอบก�าลังอัดอิฐดินดิบที่มีส ่วนผสมของ 

แอสฟัลต์อิมัลชันในสัดส่วนร้อยละ	2,	4,	6	และ	8	ที่แช่น�้าต่อเนื่อง

ตามอายุที่ก�าหนด	ได้แก่	3,	7	และ	14	วัน	ได้ค่าก�าลังอัดดังแสดง

ในภาพที	่5	ซึง่พบว่าก�าลงัอดัของอฐิดนิดบิทัง้หมดจะลดลงหลงัการ

แช่น�้าอย่างต่อเนื่อง	 3	 วัน	 เน่ืองจากน�้าจะเข้าไปลดแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาคเม็ดดิน	 ยกเว้นส่วนผสม	 0AE	 ที่โดนน�้าท�าลาย 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินจนไม่สามารถคงสภาพไว้

ได้	 จึงไม่สามารถหาก�าลังอัดภายหลังการแช่น�้าได้	 ส่วนผสม	 2AE	 

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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ภายหลังการแช่น�้าต่อเนื่องที่	7	และ	14	วัน	ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงก�าลังอัดอย่างเด่นชัด	เนื่องจากน�้าได้เข้าไปลดแรง

ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเม็ดดินตั้งแต่การแช่น�้าต่อเนื่อง	3	วันแล้ว	

ส่วนผสม	4AE	และ	6AE	มีก�าลังอัดเพิ่มขึ้นประมาณ	2	กิโลกรัมต่อ 

ตารางเซนติเมตร	 ภายหลังการแช่น�้าต่อเน่ืองจากอายุ	 3	 วัน	 

เป็น	 7	 วัน	 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ายางมะตอยน�้าแข็งตัวเพิ่มขึ้นจาก

กระบวนการแข็งตัวและการบ่ม	 (Setting	 and	 Curing)	 ของ 

ตัวอย่างมะตอยเองภายหลังจากท่ีแอสฟัลต์อิมัลชันได้สัมผัสกับ 

มวลรวมและเกิดการดูดซึมอิมัลซิไฟเออร์	 (Emulsifier)	 ท�าให้ค่า

ความเป็นด่างสูงขึ้น	 จนเนื้อยางมะตอยกลับมายึดติดกับเป็นฟิล์ม 

อกีครัง้และเริม่แข็งตัว	(Alan	James,	2006)	จากนัน้ก�าลงัอดัจะลดลง 

อีกเล็กน้อยประมาณ	1	ถึง	2	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร	จากการ

แช่น�า้ต่อเนือ่ง	7	วนั	เป็น	14	วนั	เนือ่งจากน�า้สามารถแทรกซึมเข้าไป

ยังเนื้อดินที่ถูกเคลือบด้วยเนื้อยางมะตอยบางส่วนได้	 ส่งผลให้เกิด

การสูญเสียก�าลังอัดเพิ่มเติม	

	 	 ส ่วนผสม	 8AE	 มีลักษณะการเปล่ียนแปลงก�าลังอัด 

เช่นเดียวกันกับส่วนผสม	 4AE	 และ	 6AE	 แต่เนื่องจากชั้นของ 

เนือ้ยางมคีวามหนามากกว่า	จงึท�าให้น�า้แทรกซมึได้ช้ากว่า	ก�าลงัอัด

จงึค่อยๆ	ลดลงต่อเนือ่งจนถงึอาย	ุ7	วนั	ในขณะเดยีวกนัเนือ้แอสฟัลต์

อมิลัชันจะค่อยๆ	แขง็ตวั	แต่ในอัตราทีต่�า่เนือ่งจากช้ันยางมคีวามหนา 

จงึท�าให้การถ่ายเทประจขุองอิมัลซิไฟอิง้เอเจนต์ท�าได้ยาก	จงึเริม่เหน็ 

การเพิ่มขึ้นของก�าลังอัดที่อายุ	14	วัน	ซึ่งต่างกับส่วนผสม	4AE	และ	

6AE	ที่มีก�าลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่	7	วัน

James, 2006) จากนั้นกําลังอัดจะลดลงอีกเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากการแช่น้ําต่อเนื่อง 
7 วัน เป็น 14 วัน เนื่องจากน้ําสามารถแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อดินท่ีถูกเคลือบด้วยเนื้อยางมะตอยบางส่วนได้ ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียกําลังอัดเพิ่มเติม  

ส่วนผสม 8AE มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงกําลังอัดเช่นเดียวกันกับส่วนผสม 4AE และ 6AE แต่เนื่องจากชั้นของ
เนื้อยางมีความหนามากกว่า จึงทําให้น้ําแทรกซึมได้ช้ากว่า กําลังอัดจึงค่อยๆ ลดลงต่อเนื่องจนถึงอายุ 7 วัน ใน
ขณะเดียวกันเนื้อแอสฟัลต์อิมัลชันจะค่อยๆ แข็งตัว แต่ในอัตราท่ีต่ําเนื่องจากชั้นยางมีความหนาจึงทําให้การถ่ายเทประจุ
ของอิมัลซิไฟอิ้งเอเจนต์ทําได้ยาก จึงเริ่มเห็นการเพิ่มข้ึนของกําลังอัดท่ีอายุ 14 วัน ซ่ึงต่างกับส่วนผสม 4AE และ 6AE ท่ีมี
กําลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน 

 

 

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงกําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังการแชน่้ําท่ีระยะเวลาต่างๆ 

 

ภาพที่ 6 กําลังอัดของอิฐดินดิบท่ีผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่	5	การเปลี่ยนแปลงก�าลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังการแช่น�้าที่ระยะเวลาต่างๆ

James, 2006) จากนั้นกําลังอัดจะลดลงอีกเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากการแช่น้ําต่อเนื่อง 
7 วัน เป็น 14 วัน เนื่องจากน้ําสามารถแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อดินท่ีถูกเคลือบด้วยเนื้อยางมะตอยบางส่วนได้ ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียกําลังอัดเพิ่มเติม  

ส่วนผสม 8AE มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงกําลังอัดเช่นเดียวกันกับส่วนผสม 4AE และ 6AE แต่เนื่องจากชั้นของ
เนื้อยางมีความหนามากกว่า จึงทําให้น้ําแทรกซึมได้ช้ากว่า กําลังอัดจึงค่อยๆ ลดลงต่อเนื่องจนถึงอายุ 7 วัน ใน
ขณะเดียวกันเนื้อแอสฟัลต์อิมัลชันจะค่อยๆ แข็งตัว แต่ในอัตราท่ีต่ําเนื่องจากชั้นยางมีความหนาจึงทําให้การถ่ายเทประจุ
ของอิมัลซิไฟอิ้งเอเจนต์ทําได้ยาก จึงเริ่มเห็นการเพิ่มข้ึนของกําลังอัดท่ีอายุ 14 วัน ซ่ึงต่างกับส่วนผสม 4AE และ 6AE ท่ีมี
กําลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน 

 

 

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงกําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังการแชน่้ําท่ีระยะเวลาต่างๆ 

 

ภาพที่ 6 กําลังอัดของอิฐดินดิบท่ีผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง 
ภาพที่	6	ก�าลังอัดของอิฐดินดิบที่ผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ	เมื่อแช่น�้าอย่างต่อเนื่อง

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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	 	 เมื่อพิจารณาในมุมมองของผลอันเน่ืองมาจากปริมาณ

แอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสมท่ีส่งผลต่อก�าลังอัดของอิฐดินดิบ	 

ดังแสดงในภาพที่	 6	 จะพบว่าส่วนผสมท่ีมีแอสฟัลต์อิมัลชันใน 

ส่วนผสมร้อยละ	 4	 จะให้ก�าลังอัดสูงท่ีสุด	 ท้ังก่อนและหลังแช่น�้า	 

ซึง่จากงานวิจยัก่อนหน้าได้อธบิายไว้ว่าส่วนผสมทีม่แีอสฟัลต์อมิลัชนั 

ร้อยละ	 4	 ให้ก�าลังอัดดีที่สุด	 เนื่องจากมีปริมาณท่ีเพียงพอที่จะ 

คลุกเคล้าได้ทั่วทั้งส่วนผสมโดยอาศัยการไหลไปกับน�้าในส่วนผสม	

และไม่มากเกินไปจนอนุภาคของแอสฟัลต์อิมัลชันจับตัวกันเป็น

อนุภาคขนาดใหญ่และขัดขวางการผสมซ่ึงพบในส่วนผสม	 8AE	

(ประยูร	 พรมหลวงศรี	 และจักรพันธุ์	 วงษ์พา,	 2558)	 นอกจาก

นี้จะพบว่าส่วนผสม	 4AE	 ให้ก�าลังอัดสูงถึง	 23.33	 กิโลกรัมต่อ 

ตารางเซนติเมตร	 และเม่ือแช่น�้าต่อเน่ืองก�าลังอัดจะลดลงต�่าสุด

เท่ากับ	 17.12	 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่การแช่น�้าต่อเน่ือง

นาน	 3	 วัน	 หรือคิดเป็นก�าลังอัดท่ีลดลงประมาณร้อยละ	 25	 

แต่หากพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอฐิดนิดิบท่ีไม่ผสมแอสฟัลต์อมิลัชนั

เลยจะพบว่าอิฐสามารถต้านทานการซึมผ่านของน�้าได้ดีมาก	และ 

ยงัคงให้ก�าลงัอดัทีส่งูในระดับหนึง่	และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอฐิดินดบิ

ที่ท�าจากดินเหนียว	จะพบว่าอิฐดินดิบจากดินเหนียวต้องใช้ปริมาณ

แอสฟัลต์อิมัลชันสูงถึงร้อยละ	 8	 เพื่อที่จะสามารถทนต่อสภาวะ 

น�้าท่วมขังได้นาน	 24	 ชั่วโมง	 ในขณะที่ก�าลังอัดเฉลี่ยในสภาวะ 

ไม่แช่น�้าอยู่ที่ประมาณ	12	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร	 (ศุภสัณห์	 

ช่ืนศิรกิลุชัย,	2556;	จตพุร	ตัง้ศิรสิกลุ,	2550)	จงึจะเหน็ได้ว่าอฐิดนิดบิ 

ที่ท�าจากดินลมหอบมีคุณสมบัติท่ีดีกว่าทั้งในแง่ของก�าลังอัด	 

และความทนทานต่อสภาวะน�้าท่วมขัง

การชะละลายของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชัน

	 	 การทดสอบการชะละลายของอิฐดินดิบเป็นการศึกษามวล 

ที่หายไปภายหลังจากการแช่น�้าอย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลา 

ทีก่�าหนด	ซึง่ในการทดลองนีไ้ด้น�าตวัอย่างอฐิดนิดบิทกุส่วนผสมแช่น�า้ 

ต่อเนื่องกันสูงสุด	14	วัน	จากการทดลองพบว่า	อิฐดินดิบที่ไม่ผสม 

แอสฟัลต์อิลมัลชันจะไม่สามารถทนต่อการแช่น�้าได้	 ตัวอย่าง 

ละลายกลายเป็นตะกอนดินก่อนอายุ	 3	 วัน	 ส่วนผสมอื่นๆ	 ท่ีมี

แอสฟัลต์อิมัลชันแม้เพียงแค่ร้อยละ	 2	 ก็จะสามารถต้านทาน 

การชะละลายได้	ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่	3

ตารางที่	3	การชะละลายของอิฐดินดิบที่อายุการแช่น�้าต่างๆ

ส่วนผสม
การชะละลาย	(ร้อยละ)

3	วัน 7	วัน 14	วัน

0AE - - -

2AE 0.82 0.87 1.34

4AE 0.56 0.63 0.79

6AE 0.52 0.54 0.76

8AE 0.34 0.49 0.59

	 	 จากข้อมูลพบว่า	 อิฐดินดิบจะมีการสูญเสียน�้าหนัก	 หรือ 

เกิดการชะละลายมากข้ึนตามระยะเวลาการแช่น�้า	 เน่ืองจาก 

น�า้จะค่อยๆ	แทรกซมึผ่านชัน้แอสฟัลต์อมัิลชนัเข้ามา	ท�าให้แรงยึดเหนีย่ว 

และความเสียดทานระหว่างเม็ดดินลดลง	 เม็ดดินละเอียดบางส่วน

เมือ่หลดุจากสภาวะการโดนยดึเหนีย่วแล้วจะโดนน�า้พาออกไปท�าให้

มวลลดลง	ดังนั้น	การแช่อิฐในน�้าอย่างต่อเนื่องนานๆ	ย่อมจะส่งผล 

ให้น�้ามีเวลามากพอท่ีจะแทรกซึมเข้าไปหาเม็ดดินท่ีอยู่ลึกๆ	หรือ 

มยีางเคลอืบอยูบ่างๆ	ได้	และสามารถพาเอาเมด็ดนิละเอยีดเหล่านัน้

ออกมาได้มากกว่าการแช่น�า้เพยีงระยะเวลาส้ันๆ	ซึง่สามารถสังเกตได้ 

ในภาพที	่7	ในช่วง	3	วนัแรกของการแช่น�า้	การสญูเสยีมวลจะเกดิขึน้

อย่างรวดเร็ว	สังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟ	จากนั้นระหว่าง 

	3	วัน	ถึง	14	วัน	อัตราการสูญเสียน�้าหนักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 

แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าการชะละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่อการแช่น�้า 

ต่อเนื่องนานขึ้น	ซึ่งเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ควรต้องให้ความระมัดระวัง

ให้มากในการสร้างบ้านดนิ	แต่อย่างไรก็ตาม	การสญูเสยีมวลท่ีเกดิขึน้ 

ที่อายุ	14	วัน	สูงสุดเพียงร้อยละ	1.34	ส�าหรับส่วนผสม	2AE	ซึ่งมี

ค่าไม่สูงมากนัก	

	 	 เมือ่พจิารณาผลกระทบของปรมิาณแอสฟัลต์อมิลัชนัในส่วน

ผสมต่อการชะลายที่เกิดขึ้นกับอิฐดินดิบแล้ว	พบว่าอิฐดินดิบจะถูก

ชะละลายได้น้อยลงเม่ือมีปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสมมาก

ขึ้น	ตามที่แสดงในภาพที่	8	ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบในเรื่อง

ของการดูดซึมน�้า	 เท่ากับเป็นการยืนยันสมมุติฐานอีกทางหนึ่งว่า	

ส่วนผสมที่มีแอสฟัลต์อิมัลชันมาก	 จะท�าให้น�้าซึมผ่านได้ยาก	 และ

ส่งผลให้น�้าเข้าไปชะละลายมวลดินออกมาได้ยากขึ้น	

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
	 	 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า	 ดินลมหอบมีความ 

เหมาะสมในการใช้ท�าอิฐดินดิบ	 โดยส่วนผสมที่มีปริมาณแอสฟัลต์

อมิลัชนัในอตัราส่วนร้อยละ	4	ของเนือ้ดนิร่วมกบัแกลบจะให้ก�าลงัอดั 

สงูสดุถงึ	23.33	กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร	และเมือ่อฐิดนิดบิผสม

แอสฟัลต์อิมัลชันจะสามารถทนต่อการพังทลายเนื่องจากน�้าได้ดี	 

ซึ่งภายหลังการแช่น�้าต่อเน่ือง	 14	 วัน	 อิฐดินดิบยังคงสภาพไว้ได ้

ถึงแม้ก�าลังอัดจะลดลงบ้างก็ตาม	 การเติมแอสฟัลต์อิมัลชันเพียง 

ร้อยละ	2	อฐิดนิดบิจะมกีารดดูซมึน�า้ต�า่กว่าร้อยละ	5	โดยน�า้หนกั	และ

การดูดซึมจะลดลงเมื่อปริมาณแอสฟัลต์อิมัลชันเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ 

การชะละลายเนื่องจากการแช่น�้าต่อเน่ืองนาน	 14	 วัน	 มีค่าสูงสุด

เพียงร้อยละ	1.34	โดยน�้าหนัก	และต�่าสุดที่	0.59	ซึ่งแสดงให้เห็น

ชดัเจนว่าอฐิดินดบิทีผ่สมแอสฟัลต์อมิลัชนัสามารถทนทานต่อสภาวะ

น�า้ท่วมขงัต่อเนือ่งได้นานถงึ	14	วนั	ในขณะทีอ่ฐิดนิดบิทัว่ไปสามารถ

ทนทานต่อสภาวะโดนน�้าท่วมขังได้ไม่ถึง	3	วัน

ข้อเสนอแนะ
	 	 1.	 ควรมีการทดลองกับดินแหล่งอื่นเพิ่มเติม	 เพื่อหา 

ส่วนผสมที่เหมาะสมส�าหรับการท�าบ้านดินในแต่ละท้องถิ่น

	 	 2.	 ควรน�าส่วนผสมที่เหมาะสมไปต่อยอดการทดสอบ 

ในงานโครงสร้างบ้านดินจริง	เพื่อศึกษาการน�าไปใช้งานต่อไป

James, 2006) จากนั้นกําลังอัดจะลดลงอีกเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากการแช่น้ําต่อเนื่อง 
7 วัน เป็น 14 วัน เนื่องจากน้ําสามารถแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อดินท่ีถูกเคลือบด้วยเนื้อยางมะตอยบางส่วนได้ ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียกําลังอัดเพิ่มเติม  

ส่วนผสม 8AE มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงกําลังอัดเช่นเดียวกันกับส่วนผสม 4AE และ 6AE แต่เนื่องจากชั้นของ
เนื้อยางมีความหนามากกว่า จึงทําให้น้ําแทรกซึมได้ช้ากว่า กําลังอัดจึงค่อยๆ ลดลงต่อเนื่องจนถึงอายุ 7 วัน ใน
ขณะเดียวกันเนื้อแอสฟัลต์อิมัลชันจะค่อยๆ แข็งตัว แต่ในอัตราท่ีต่ําเนื่องจากชั้นยางมีความหนาจึงทําให้การถ่ายเทประจุ
ของอิมัลซิไฟอิ้งเอเจนต์ทําได้ยาก จึงเริ่มเห็นการเพิ่มข้ึนของกําลังอัดท่ีอายุ 14 วัน ซ่ึงต่างกับส่วนผสม 4AE และ 6AE ท่ีมี
กําลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน 

 

 

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงกําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังการแชน่้ําท่ีระยะเวลาต่างๆ 

 

ภาพที่ 6 กําลังอัดของอิฐดินดิบท่ีผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่	7		ความสัมพันธ์ระหว่างการชะละลายและระยะเวลาการแช่น�้าของอิฐดินดิบ

James, 2006) จากนั้นกําลังอัดจะลดลงอีกเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากการแช่น้ําต่อเนื่อง 
7 วัน เป็น 14 วัน เนื่องจากน้ําสามารถแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อดินท่ีถูกเคลือบด้วยเนื้อยางมะตอยบางส่วนได้ ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียกําลังอัดเพิ่มเติม  

ส่วนผสม 8AE มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงกําลังอัดเช่นเดียวกันกับส่วนผสม 4AE และ 6AE แต่เนื่องจากชั้นของ
เนื้อยางมีความหนามากกว่า จึงทําให้น้ําแทรกซึมได้ช้ากว่า กําลังอัดจึงค่อยๆ ลดลงต่อเนื่องจนถึงอายุ 7 วัน ใน
ขณะเดียวกันเนื้อแอสฟัลต์อิมัลชันจะค่อยๆ แข็งตัว แต่ในอัตราท่ีต่ําเนื่องจากชั้นยางมีความหนาจึงทําให้การถ่ายเทประจุ
ของอิมัลซิไฟอิ้งเอเจนต์ทําได้ยาก จึงเริ่มเห็นการเพิ่มข้ึนของกําลังอัดท่ีอายุ 14 วัน ซ่ึงต่างกับส่วนผสม 4AE และ 6AE ท่ีมี
กําลังเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7 วัน 

 

 

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงกําลังอัดของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันหลังการแชน่้ําท่ีระยะเวลาต่างๆ 

 

ภาพที่ 6 กําลังอัดของอิฐดินดิบท่ีผสมแอสฟัลต์อิมัลชันในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อแช่น้ําอย่างต่อเนื่อง ภาพที่	8		ความสัมพันธ์ระหว่างการชะละลายและร้อยละของแอสฟัลต์อิมัลชันในส่วนผสม

ประยูร พรมหลวงศรี, เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จักรพันธุ์ วงษ์พา
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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

บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 เพื่อมุ่งศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	 ปัญหาสังคม	 ที่มีต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามซึง่มวีตัถุประสงค์ในการวจิยัคอื	1)	เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยการจดัการเรยีนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	2)	เพือ่ศกึษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เรือ่ง	ปัญหาสังคม	ของนกัศกึษา	 

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน	 3)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	 คณะครุศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม	ภาคเรยีนที	่1	ประจ�าปีการศึกษา	2559	จ�านวน	62	คน	เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย	คือ	1)	แผนการจัดการเรยีนรู้ 

เรือ่งปัญหาสงัคม	จ�านวน	9	แผน	27	ช่ัวโมง	2)	แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	3)	แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	4)	แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 	 1.	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนกัศึกษาทีเ่รยีนด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	ปัญหาสังคม	ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เรื่อง	ปัญหาสังคม	ของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน	 พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เร่ือง	 ปัญหาสังคม	 ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม	หลังการจดักิจกรรมการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 3.	 ความพึงพอใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรือ่ง	ปัญหาสังคม	 

พบว่า	ความพงึพอใจของนกัศกึษาโดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด	(X	=	4.82)	ซึง่ด้านทีผู่เ้รียนมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ	คอื	ผูส้อนชีแ้จง 

กจิกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รยีนเข้าใจอย่างชดัเจน	และผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมร่วมกนัและผู้เรยีนมโีอกาสในการค้นคว้าเสาะหาความ

รู้ด้วยตนเอง		(X	=	4.98)	รองลงมา	คือด้านผู้สอนให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ดูแลผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

เนื้อหาเข้ากับชีวิตประจ�าวันได้	(X	=	4.95)

ค�าส�าคัญ	:	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, 

	 	 	 ความพึงพอใจ

ธัญญาพร  ก่องขันธ์
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Abstract
	 	 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).

Keywords:	 Problem	Based	Learning,	Learning	Achievement,	Creative	Problem	Solving	Thinking,	Satisfaction

ธัญญาพร  ก่องขันธ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   141

บทน�า
	 	 ปัจจบุนัความสนใจของวงการการศกึษาไทยได้มุง่เน้นในเรือ่ง 

ทักษะในศตวรรษที่	 21	 ค่อนข้างมาก	 กระบวนการเรียนการสอน 

จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ�าเป็น	โดยการจัดสภาพแวดล้อม

ให้ผู้เรยีนได้ลงมอืเรยีนรูด้้วยตนเองให้มากทีส่ดุ	ผูเ้รยีนเป็นผูก้�าหนด

เป้าหมาย	หาความรู้ด้วยตนเอง	ตกผลึกในความรู้	และประยุกต์ใช้	 

ตลอดจนสามารถประเมนิได้เอง	(ไพฑรูย์	สนิลารัตน์	และคณะ,	2558)	 

สอดคล้องกับวิจารณ์	 พานิช	 (2555)	 ท่ีได้กล่าวถึงสังคมในยุค

ศตวรรษที่	 21	 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลย ี

ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 คนในสังคมจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู	้

เพือ่ก้าวทนัและพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	การเตรยีมความพร้อมคน 

ให้มีศักยภาพสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

จ�าเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะพืน้ฐานส�าหรบัอนาคต	สาระเนือ้หา 

วชิาต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนักม็คีวามส�าคัญ	

ทักษะที่ส�าคัญที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีและเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ได้แก่	

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และทักษะในการแก้ปัญหา	

ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 ทักษะด้านความเข้าใจ

ความต่างวัฒนธรรม	 ต่างกระบวนทัศน์	 ทักษะด้านความร่วมมือ	 

การท�างานเป็นทมี	และภาวะผูน้�า	ทกัษะด้านการสือ่สารสารสนเทศ	

และรูเ้ท่าทนัสือ่	ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์	และเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้	

	 	 ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น	 ได้มีการจัด 

การเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต	ิ 

(Thailand	Qualifications	 Frameworks	 :	 TQF)	 ซ่ึงได้ก�าหนด 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัให้บณัฑติมอีย่างน้อย	5	ด้าน	คอื	ด้านคณุธรรม 

จริยธรรม	 ด้านความรู ้	 (Knowledge)ด้านทักษะทางปัญญา	 

(Cognitive	 Skills)	 หมายถึง	 ความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์และใช้ความรู้	 ความเข้าใจแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎ	ี

และกระบวนการต่างๆ	 ในการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา	 

เมื่อต ้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ	 ท่ีไม ่ได ้คาดคิดมาก่อน	 

ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ	และด้านทกัษะ 

การวเิคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สาร	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

จะเห็นได้ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ให้ความส�าคัญกับการคิด

เป็นอย่างมาก	 ดังนั้นคุณภาพของคนจึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

คุณภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาที่ดีต้องมีการพัฒนาคน 

ให้มีความสามารถในการคิด	(ฆนทั	ธาตทุอง,	2554)	นอกจากนีก้ระบวน 

การคิดแก้ปัญหานั้นเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของการจัดการศึกษา	 

และเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู ้เรียน 

ตามจุดมุง่หมายของการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษา	พ.ศ.	2542	 

นอกจากนีย้งัเป็นกระบวนคดิทีจ่�าเป็นและส�าคญัท่ีสดุส�าหรบัผู้เรยีน

ทุกระดับ	

	 	 แต่จากการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาในระดบัอดุมศกึษา

ในเบือ้งต้น	พบว่าทีผ่่านมา	ในด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

พบว่ายังขาดการสร้างทักษะทางวิชาการและทักษะทางสติปัญญา

ในเชิงลึก	 ท�าให้คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับ 

ผูว่้าจ้างงาน	ขาดทกัษะในการด�ารงชวีติ	รวมทัง้วกิฤตความสามารถ

ในการแข่งขนัในสังคมมมีากขึน้	ซึง่ส่งผลให้บณัฑิตในปัจจบุนัมกัจะใช้ 

ความรู้อย่างขาดทักษะทางปัญญาในการพิจารณาความถูกต้อง	 

การสร้างความรูใ้หม่ในสถาบันการศึกษามน้ีอย	และขาดการเชือ่มโยง 

ความรู้กับสถานการณ์จริง	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2557)	ทั้งนี้เพราะ 

จากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของผู้สอนปรากฏว่าผู้สอนยังใช้ 

ระบบการเรียนการสอนที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง	 ผู้เรียนขาดทักษะ 

การคิด	 ไม่สามารถคิดค้นคว้าหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง	และค�าตอบ 

ทีไ่ด้ไม่มคีวามหลากหลาย	อกีทัง้ผูส้อนยงัใช้วธิกีารสอนแบบบรรยาย

และเน้นให้ผู้เรียนท่องจ�าประกอบกับการน�าเทคนิคใหม่ๆ	 มาใช ้

ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลายขาดความยืดหยุ่น	 ท�าให้ 

ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้เรียน	 กิจกรรม 

การเรยีนการสอนขาดล�าดบัขัน้ตอน	จงึท�าให้ผู้เรยีนไม่เกดิการเรยีนรู ้

อย่างต่อเนื่อง	 ขาดระบบการคิดที่จัดล�าดับความส�าคัญที่ดีท�าให้ 

ไม่สามารถตอบค�าถามได้	 เนื่องจากเนื้อหาวิชาในบางเรื่องค่อนข้าง

เข้าใจยากมีลักษณะเป็นนามธรรม	 แต่หากมีการจัดเตรียมการสอน

มาอย่างดีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน	 มีโอกาสเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จะท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 

ในการคิด	การค้นคว้าแสวงหาความรู	้การใช้วจิารณญาณ	การใช้เหตผุล 

พจิารณาเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้	และมกีารเสรมิสร้างทกัษะการแก้ปัญหา

ในชีวิตประจ�าวันให้แก่ผู้เรียน	 การจัดการเรียนการสอนที่ท�าให้

นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น	 และเกิดความสามารถในการคิด 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 คือต้องเน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ

การคิดหลายๆ	 อย่างซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่จะท�าให้ผู้เรียนจะมี

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	

	 	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนท่ีท�าให้

ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้น	 และเกิดความสามารถในการคิด 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	คอืต้องเน้นฝึกให้ผูเ้รยีนได้ใช้ทกัษะการคดิ 

หลายๆ	อย่างๆ	ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่	จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความคิด 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	วธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ	 มีขั้นตอน	 และเหตุผลของตนเอง	 โดยเริ่มตั้งแต ่

การก�าหนดปัญหาและให้ความส�าคัญกับปัญหาเป็นฐาน	มีการวางแผน 

การแก้ป ัญหา	 มีการตั้งสมมติฐาน	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 

การพิสูจน์ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการสรุปผล	ท�าให้ผู้เรียน

ได้เกดิทกัษะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ	ได้ฝึก 

ปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการต่างๆ	 ซึ่งผู ้เรียน 

จะได้เป็นผู้ด�าเนินการ	ทั้งการเสนอปัญหา	ลักษณะปัญหา	การสรุป
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หาข้อยุติ	ตามความสนใจของตนเอง	สอดคล้องกับวัชรา	เล่าเรียนดี	 

(2548)	ได้กล่าวถงึการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เป็นเทคนคิทีเ่น้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญและเกิดจากความร่วมมือของผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ	 

โดยผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	สนับสนุนให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา 

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียนเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

การแก้ปัญหา	ให้เกดิความรูใ้หม่จากการเรยีนรูด้้วยตนเอง	หลกัการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการจัดการเรียนรู ้

ที่ส่งผลให้ผู ้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่	 สร้างกระบวนการคิด 

ด้วยตนเอง	มส่ีวนร่วมทางสตปัิญญา	อารมณ์	สงัคม	และยงัได้พฒันา 

ทกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวิีต	โดยเฉพาะการช่วยพฒันาการเรยีนรู้

ของผูเ้รยีนในเนือ้หาวชิา	ซึง่ก่อให้เกิดการแข่งขนั	จนท�าให้เกดิปัญหา

ต่างๆ	 ตามมา	 โดยเฉพาะปัญหาด้านสังคม	 ปัญหาทางโครงสร้าง 

ทางสงัคม	เช่น	สถาบนัครอบครวั	สถาบนัการศึกษา	สถาบนัการเมอืง

การปกครอง	สถาบันทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น	

	 	 ดังนั้นการที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเติบโตเป็นบุคคลที่จะอย ู

่ในสังคมยุคใหม่ได้นั้น	นอกจากจะต้องให้การศึกษาเพื่อให้มีความรู้ 

พื้นฐานที่ดีและมีทักษะในการท�างานแล้ว	 ยังต้องฝึกให้รู ้จักคิด 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	หลากหลายแนวทาง	ได้เรยีนรูด้้วยตนเอง

โดยอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รยีนเอง	และรูจ้กัแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องพบว่า

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานฐาน	 (Problem	

Based	Learning;	PBL)	เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยพัฒนาความรู้และ

ทกัษะดงักล่าวได้	เนือ่งจากเป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้ปัญหา

เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย	 

โดยผู้สอนอาจน�าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง	หรือผู้สอน

อาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา	 และฝึกกระบวนการ

วิเคราะห์ปัญหาและร่วมแก้ปัญหา	 ซึ่งจะช่วยให้ผู ้ เรียนเกิด 

ความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน	 ได้เห็นทางเลือกและวิธีการ 

ทีห่ลากหลายในปัญหานัน้	รวมทัง้ให้ผูเ้รยีนเกิดความใฝ่รู	้เกดิทกัษะ 

กระบวนการคดิ	และกระบวนการแก้ปัญหา	(ทศินา	แขมมณ	ี,	2555)	 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้กับบัณฑิต	 หรือผู ้เรียน	 ที่จะเป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชุมชน	 ตลอดจนประเทศชาติ	 ผู ้วิจัย 

จึงใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 

รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน				

และผู้เรียนให้ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

	 	 1.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เรื่อง	 ปัญหาสังคม	

ของนักศึกษา	 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ก่อนเรียนและหลังเรียน	

  2.	 เพือ่ศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

เรื่องปัญหาสังคมของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้	 โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน	

	 	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

ขอบเขตของการวิจัย
	 	 1.	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

ชั้นปีที่	 1	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ภาคเรียนที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 62	 คน	 โดยใช้ 

วิธีการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

	 	 2.	 ตวัแปร	ได้แก่	ตวัแปรต้น	คอื	การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตัวแปรตาม	 คือ	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 และความ 

พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

	 	 3.	 เนือ้หาทีใ่ช้	คอื		เรือ่งปัญหาสังคม	ได้แก่	ปัญหายาเสพตดิ	 

ปัญหาความยากจน	ปัญหาโรคระบาด	ปัญหาความปลอดภยัในชวีติ 

และทรัพย์สิน	 ปัญหาด้านการศึกษา	 ปัญหาครอบครัว	 ปัญหา 

ความเสื่อมโทรมด้านจิตใจและศีลธรรม	 ปัญหาสื่อและเทคโนโลยี	

และปัญหากลุ่มผู้ด้อยโอกาส

	 	 4.	 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยั	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศึกษา	2559 

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 	 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	

ธัญญาพร  ก่องขันธ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ดังนี้

	 	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาสังคม	จ�านวน	9	แผน	

27	ชั่วโมง

	 	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์

	 	 4.	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

	 	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาสังคม	จ�านวน	9	แผน	

27	ชั่วโมง

	 	 	 1.1	 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร	 และเอกสาร	 ต�ารา	

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัด 

การเรียนรู้

	 	 	 1.2	 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรง

ประเด็น

	 	 	 1.3	 น�าแผนการจดัการเรียนรูท้ีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปให้ 

ผู้เชีย่วชาญ	5	ท่าน	ตรวจสอบคณุภาพความถูกต้องและความเทีย่งตรง 

ของเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)

	 	 	 1.4	 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ไปทดลองใช้ 

(try-out)	 กับกลุ่มเป้าหมาย	 ที่มีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย	

	 	 	 1.5	 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

	 	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 	 2.1	 ศึกษาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต	ิรายวชิามนษุย์กบัสงัคม	กลุม่วิชาศกึษาท่ัวไป 

	 	 	 2.2	 ศกึษาทฤษฎ	ีเอกสาร	งานวจิยั	เพือ่เป็นแนวทางใน

การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อก�าหนด

นิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย

	 	 	 2.3	 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษา	 ตามนิยามศัพท์	 และครอบคลุมเน้ือหาตามตาราง 

วิเคราะห์ข้อสอบ	 จ�านวน	 80	 ข้อเพื่อใช้ในการเลือกโดยเป็น 

แบบทดสอบปรนัยชนิด	 4	 ตัวเลือก	 พร้อมท้ังก�าหนดเกณฑ์ 

การให้คะแนน	และเกณฑ์การแปลผลคะแนนตามชี้วัดที่ก�าหนด	

	 	 	 2.4	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให  ้

ผูเ้ชีย่วชาญ	5	ท่าน	ตรวจสอบคณุภาพความถกูต้องและความเทีย่งตรง 

ของเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	

	 	 	 2.5	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จ�านวน	 80	 ข้อไปทดลองใช้	 (Tryout)กับกลุ่มเป้าหมาย	 ที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบแบบ 

อิงเกณฑ์	โดยการตรวจสอบค่าดัชนีความไว	(	Si	)	ของผลการเรียน 

ที่มีค่าตั้งแต่	 .40	 ขึ้นไป	 และหาความยากง่าย	 (p)	 โดยใช้เกณฑ ์

ความยากง่ายระหว่าง	.20	-	.80	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ระหว่าง	.20	

ขึ้นไป	(มาเรียม	นิลพันธุ์,	2551)

	 	 	 2.6	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่ได้จากการตรวจสอบค่าดัชนีความไว	 (Si)	 ของผลการเรียน	 

ค่าความยากง่าย	 (p)	 และค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	 แล้ว	 ไปหาค่า 

ความเชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบทดสอบปรนยั	โดยการตรวจสอบ 

การวัดที่สม�่าเสมอและคงท่ี	 โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

จากสูตร	 KR-20	 และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที	(t-test)

	 	 	 2.7	 น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปใช้เป็น

เครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย

	 	 3.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์

	 	 	 3.1	 ศกึษาทฤษฎ	ีเอกสาร	งานวจิยั	เพือ่เป็นแนวทางใน

การก�าหนดนิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย

	 	 	 3.2	 ศึกษาต�ารา	 เอกสาร	 วรรณกรรม	 และงานวิจัย 

ที่ เกี่ยวข ้องกับหลักการ	 และวิธีการสร ้างแบบทดสอบวัด 

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

	 	 	 3.3	 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบอัตนัยโดยก�าหนดเป็นสถานการณ์

ปัญหา	 5	 สถานการณ์	 ในแต่ละสถานการณ์จะมีข้อย่อยจ�านวน	 5 

ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูบริค	(Rubric)	ตามผลการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน

	 	 	 3.4	 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	ตรวจสอบคุณภาพ

ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเน้ือหา	 (Content	 Validity) 

แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	 Objective	 

Congruence	:	IOC)	

	 	 	 3.5	 ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	 แล้ว

น�าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ไปทดลองใช้	 (try-out)	 กับเป้าหมาย	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัย	 เพื่อทดสอบหาค่าความยากง่าย	 (p)	 ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	 

และค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบทดสอบ	และเปรยีบเทียบ 

ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช ้

การทดสอบค่าวิกฤตที	(t-test)	เพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัย

ธัญญาพร  ก่องขันธ์
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	 	 4.	 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

	 	 	 4.1	 ศกึษารปูแบบการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ

ของผู้เรียน

   4.2	 สร้างแบบสอบถามความความพึงพอใจของผู้เรียน 

	 	 	 4.3	 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ เรียน 

ให้ผู้เช่ียวชาญ	 5	 ท่าน	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องและ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 แล้วหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	

   4.4	 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1.	 ปฐมนิเทศผู ้เรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

	 	 2.	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

	 	 3.	 เกบ็รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานจากเครือ่งมอืต่าง	ๆ 	ทีส่ร้างขึน้ 

โดยมผีูช่้วยวจิยัคอยสงัเกตและจดบนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้

ผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมการหลังการสอน

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ข้อมูลเชิงปริมาณ		ใช้สถิติพื้นฐาน	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test	แบบ	Dependent

ผลการวิจัย
	 	 จากการด�าเนินการวิจัยเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรือ่ง	ปัญหาสังคม	ทีม่ต่ีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	และความพงึพอใจ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สรุปผลได้ดังนี้

  1.	 ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม	โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้	

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

	 	 	 จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	เรื่อง	ปัญหาสังคม	ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

ปรากฏดังตารางที่	1	ดังนี้

ตารางที่	1		 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�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เรื่อง	 ปัญหาสังคม	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

  2.	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เรื่อง	 ปัญหาสังคม	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

	 	 	 จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เรื่อง	ปัญหาสังคม	ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	ปรากฏดังตารางที่	2	ดังนี้

ตารางที่	2		 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�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 จากตารางที	่2		พบว่าคะแนนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏ 

พบิลูสงคราม	หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05

ธัญญาพร  ก่องขันธ์
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	 	 3.	 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

เรื่อง	ปัญหาสังคม

	 	 	 จากการ วิ เคราะห ์ความพึ งพอใจของนัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	 ปัญหาสังคม	 พบว่าความพึงพอใจ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	ปัญหาสังคม	โดยรวมมีระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด	(X	=	4.82)	ซึ่งด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 

มากที่สุด	 คือ	 ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนเข้าใจ 

อย่างชัดเจนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกันและ 

ผูเ้รยีนมโีอกาสในการค้นคว้าเสาะหาความรูด้้วยตนเอง		(X	=	4.98)	

รองลงมา	คอืด้านผูส้อนให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ดแูลผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้

อย่างทัว่ถงึและผูเ้รยีนสามารถเช่ือมโยงเนือ้หาเข้ากับชวีติประจ�าวนัได้  

(X	=	4.95)	ดังแสดงในแผนภูมิ	ดังนี้

รูปภาพที่	1		แสดงแผนภูมิระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม			

															ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	ปัญหาสังคม

สรุปและอภิปรายผล
	 	 ในการด�าเนินการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	 

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	และความพงึพอใจ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 อภิปรายผล 

การวิจัยได้ดังนี้

	 	 1.	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนกัศกึษา	

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก่อนเรียนและ 

หลงัเรียน	พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม	หลังการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัด 

กจิกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกจิกรรมท่ีมขีัน้ตอนการด�าเนนิการ 

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 มีการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน

ใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา	 ได้คิดเป็น	 ท�าเป็น	 มีการตัดสินใจที่ด ี

และสามารถเรียนรู ้การท�างานเป็นทีม	 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด 

แก้ปัญหาด้วยตนเองและคดิอย่างเป็นระบบ	ผูเ้รียนแต่ละคนได้ร่วมกนั 

วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาจึงท�าให้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้นได้	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุนทร		ทองเนื้อแข็ง	(2548)	ได้ศึกษา 

เร่ืองการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการบริหารธุรกิจ 

ขนาดย่อมส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเพือ่ศกึษา

ธัญญาพร  ก่องขันธ์
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อง ปัญหาสังคม

8 

 

ม ท่ีมีต่อ
หาวิทยาลัย

หาเป็นฐาน
าชภัฏพิบูล
ยสําคัญทาง
รแก้ปัญหา
ตัดสินใจที่ดี 
เรียนแต่ละ
ของสุนทร   
ับนักศึกษา
ามพึงพอใจ
นสูงปีท่ี 2 
งทดลองสูง
ารวิเคราะห์

ม

เพศหญิงเพศชาย
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ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	

กลุ่มตัวอย่างคือ	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่	2	 

จ�านวน	28	คน	ผลการวจิยัพบว่า	นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนเรียน 

โดยมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และสอดคล้องกบัภทัรกร	แสงไชย	 

(2551)	 ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

การสอนแบบแก้ปัญหาโดยองิทฤษฎสีามศรกบัรูปแบบการแก้ปัญหา 

ที่มีต ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 2.	 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค	์ 

เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนักศกึษา	ทีเ่รยีนด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐานก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	พบว่าคะแนนความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์		เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	ของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	มขีัน้ตอนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ

มีขั้นตอนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา	 

จนสามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้	 ส่งผลให้มีการค้นหาแนวทาง 

การแก้ปัญหาที่หลากหลายแนวทาง	 เพื่อท่ีจะคัดเลือกแนวทาง 

ทีเ่หมาะสมท่ีสดุแล้ววางแผนการแก้ปัญหาได้ตรงตามปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศใน	 ชั้นเรียนให้เอื้อต่อการท�างานร่วม

กันของผู้เรียน	 มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบ 

ด้วยตนเอง	 มีการส่งเสริมให้ผู ้เรียนคิดอย่างหลากหลายทิศทาง	 

มีความแปลกใหม่	 หรือปรับปรุงสิ่งต ่างๆ	 ท่ีมีอยู ่แล้วให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของผู้สอน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อาพันธ์ชนิต		เจนจิต	(2546)	ได้ศึกษา	กิจกรรมการเรียนการสอน

เรขาคณิต	 โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์	

ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

ทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนการสอนเรขาคณติ	โดยใช้การแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์	 สามารถสอบผ่านเกณฑ์	 75	 มากกว่าร้อยละ	 75	

ของจ�านวนผู้เรียนทั้งหมด	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.10	และ	มีพฤติกรรม

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนอยู่ในระดับดีทุกด้าน	 และ

สอดคล้องกับ	 Ellison	 (1995)	 ได้ศึกษาความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 โดยท�าการศึกษากับนักศึกษาปีที่	 1	 

ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษาที่ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์		 

มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น	 โดยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค ์

ด้านการคิดคล่องแคล่วสูงที่สุดที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	

	 	 3.	 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

เรื่อง	 ปัญหาสังคม	พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน	เรื่อง	ปัญหาสังคม	โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด	 

(X	=	4.82)	ซึง่ด้านทีผู่เ้รยีนมคีวาม	พงึพอใจมากทีส่ดุ	คอื	ผู้สอนชีแ้จง 

กจิกรรมการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเข้าใจอย่างชดัเจนและผู้เรยีนมส่ีวนร่วม

ในการท�ากจิกรรมร่วมกนัและผูม้โีอกาสในการค้นคว้าเสาะหาความรู ้

ด้วยตนเอง	(X	=	4.98)	รองลงมา	คอืด้านผูส้อนให้ค�าปรกึษา	แนะน�า 

ดูแลผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

เนื้อหาเข้ากับชีวิตประจ�าวันได้	 (X	 =	 4.95)	 ทั้งนี้เนื่องจากการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนทุกคน 

มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน	 ได้เรียนรู้ในปัญหา 

ทีต่นเองสนใจอยากทีจ่ะค้นหาค�าตอบหรอืลงมอืแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

เป็นการท้าทายความสามารถของตนเองโดยที่มีผู ้สอนคอยให้ 

ค�าปรกึษาหรอืแนะน�า	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของสนุทร		ทองเน้ือแขง็	 

(2548)	 ได้ศึกษาเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการ

บริหารธุรกิจขนาดย่อมส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 กลุ่มตัวอย่างคือ	

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่	2	จ�านวน	28	คน	 

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรม	 การเรียนรู ้ด ้านพฤติกรรมการ 

ตรงต่อเวลา	ความกระตือรือร้น	การแสดงความคิดเห็น	ความสนใจ

ในการเรียนรู้	 การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 การค้นคว้าเพิ่มเติม 

มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอภิปรายอยู่ในระดับดีมาก	และ

นกัศกึษา	มคีวามพงึพอใจในการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดีมาก	และ

สอดคล้องกับ	อาภรณ์	แสงรัศมี	(2543)	ได้ศึกษาเรื่อง	ผลการเรียน

แบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและความพึงพอใจต่อ 

การเรยีนการสอนของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่4	ผลการวจิยัพบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
	 	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เรือ่ง	ปัญหาสงัคม	

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม	หลงัการจดักจิกรรม

การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	นัน้	ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะ 

ในการวิจัย	ดังนี้

ธัญญาพร  ก่องขันธ์
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.	 ควรปลกูฝังการใฝ่รู	้การรูจ้กัการตัง้ค�าถาม	การเตรยีมพร้อม 

และการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันให้แก่ผู ้เรียนอย่างสม�่าเสมอท้ัง 

ในห้องเรียน	และนอกห้องเรียน	

	 	 2.	 ควรส่งเสรมิหรอืปลกูฝังพฤติกรรมการคดิค้นหาค�าตอบ

การแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธีหรือมีความสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน 

อย่างต่อเน่ือง	เพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนออกสู่การท�างานในสงัคมจรงิ 

ต่อไปในอนาคต

	 	 3.	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในการประเมินตนเอง	 เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อย	 ของตนเอง	

เพ่ือน�าข้อมูลมาพัฒนางานตนเองและงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

	 	 1.	 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับตัวแปรอื่นๆ	 เช่น	 กระบวนการ

ท�างานกลุ่ม	 การเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 หรือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ	 

เพ่ือพิสจูน์ผลการใช้วิธีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 2.	 ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานในวิชาอื่นๆ
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พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	

Decision	Making	Behavior	of	Adminstrators	and	Teachers

Affecting	Teamwork	in	School	of	Chanthaburi	Primary

Educational	Service	Area	Offices

วิไลวรรณ	ศรีมันตะสิริภัทร,		ธีรังกูร	วรบ�ารุงกุล

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวจิยัเร่ืองนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	เปรยีบเทยีบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหารและ

ครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและครกูบัการท�างานเป็นทมี 

ในสถานศึกษา	 และสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ปีการศึกษา	 2559	 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	 จ�านวน	 327	 คน	 เครื่องมือท่ีใช ้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ตอน	 คือ	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม	 จ�านวน	 22	 ข้อ	 มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่	 .60	 ถึง	 1.00 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	.39	ถึง	.79	และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.92	ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการท�างานเป็นทีม	จ�านวน	 

67	 ข้อ	 มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่	 .60	 ถึง	 1.00	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 .40	 ถึง	 .85	 และมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	 .99	 สถิติที่ใช้ 

ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	การหาค่าแปรปรวนทางเดยีว	และการวเิคราะห์

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

	 	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	การท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ทกุด้าน	2)	การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีโดยจ�าแนกตามประสบการณ์การท�างานและขนาดโรงเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ	

3)	ความสมัพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการตัดสนิใจของผูบ้รหิารและครกูบัการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 4)	 การพยากรณ์พฤติกรรม 

การตัดสินใจของผู ้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี

มีความถดถอยไปในทิศทางเดียวกันและสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้			

ค�าส�าคัญ	:		พฤติกรรมการตัดสินใจ,	การท�างานเป็นทีม,	จันทบุรี

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล
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Abstract
	 	 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:	

Keywords	:	 Decision	Making	Behavior,	Teamwork,	Chanthaburi
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บทน�า
	 	 การบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้สถานศึกษา

เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 ภายใต้กรอบ 

ทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยมีการกระจายอ�านาจการตัดสนิใจ	มเีป้าหมาย 

ให้สถานศึกษาร่วมมือกันท้ังด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 บุคลากร	 

และบริหารทั่วไป	 โดยมุ ่งเน้นประสิทธิภาพ	 คุณภาพ	 ผลลัพธ์ 

ทางการศึกษา	 และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส�าคัญสอดคล้อง

กับแนวคิดหลักการกระจายอ�านาจตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

และการก�าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ 

ที่จะท�าให้สถานศึกษามีอิสระ	 มีความเข้มแข็งในการบริหาร 

เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว	 รวดเร็ว	 และสอดคล้องกับ

ความต้องการของผูเ้รยีน	สถานศกึษา	ชุมชน	ท้องถ่ิน	และประเทศชาต ิ

ซึ่งนักการศึกษาเชื่อว ่าการก�าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มฐีานะเป็นนติบิคุคลจะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัให้สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

มีความเป็นอิสระ	 สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพได้	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา,	 2553	 :	 10)	 การบริหารจัดการศึกษาจึงเป็นรูปแบบ

การบริหารงานที่มีบุคคลหลายๆ	 คน	 เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	

ร่วมตัดสินใจ	 เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานมีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน,	2550	:	2)	และบคุคล

ที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยหลายฝ่าย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากร

ภายในองค์กรประกอบด้วย	ผู้บังคับบัญชา	รองผู้บังคับบัญชา	หรือ

ผู้ช่วย	 กลุ่มงานต่างๆ	 และผู้ปฏิบัติงาน	 สายสัมพันธ์ของบุคลากร

ในองค์กรจะเป็นไปตามลักษณะบังคับบัญชาตามล�าดับ	 โดยทั่วไป

ขององค์กรแล้วจะมีข้อก�าหนดเป็นแนวทางอย่างชัดเจน	 ทุกระดับ 

ต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการเสมอ	 การมีส่วนร่วม 

เพือ่การจดัการในองค์กรจงึเป็นไปในทศิทางเพือ่การปรบัปรงุ	พฒันา	

หรอืแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องของการด�าเนนิการในแต่ละองค์ประกอบ	

ทั้งนี้ความจ�าเป็นของการมีส่วนร่วมอาจไม่ใช่ท้ังหมดของบุคคล 

ในทุกระดับ	 อาจเฉพาะเพียงแต่ในระดับเดียวกันเท่านั้นหรือ 

เหนือขึ้นไปในระดับหนึ่งก็เป็นไปได้	 (จรัส	 อติวิทยาภรณ์,	 2554	 : 

272-273)	 ดังนั้นสิ่งท่ีผู้บริหารสถานควรศึกษา	 คือ	 สถานการณ์

อย่างไรท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และควรมีบทบาทขนาดไหน	 การพิจารณาให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา 

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 เมื่อไรผู้บริหารจะต้องพิจารณา 

ถึงบทบาทและขีดขั้นของการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย	 ผู้บริหารที่ดี 

จะต้องรู้จักว่าเมื่อใดตนเองจะตัดสินใจ	เมื่อใดจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่น 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 เพ่ือนร่วมงานจะเอาตัวไปผูกพันกับ 

หน่วยงานต่อเมื่อเกิดความรู ้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของหน่วยงานนัน้	การเปิดโอกาสให้เขามส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ 

เป็นวิธีการหนึ่งที่จะท�าให้สมาชิกมีความผูกพันกับหน่วยงาน	 

(สมยศ	นาวกีาร,	2546	:	119)	การตดัสินใจของผู้บรหิารสถานศกึษา

จงึเป็นความเสีย่งทีส่ดุ	เพราะผลของการตดัสนิใจบางครัง้ไม่สามารถ

ท�าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบรูณ์เพยีงพอ	แต่เป็นส่ิงทีก่่อให้เกดิ 

ผลที่ดีที่สุดในสถานการณ์เวลานั้น	 และการตัดสินใจที่ดีประสบ 

ผลส�าเร็จมากที่สุดนั้นจะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพองค์กร	 นอกจากนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการ

ตดัสินใจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นอยูน่ั่นหมายความว่า 

ในบางกรณีผู้บริหารจ�าเป็นต้องตัดสินใจเอง	 แต่มีอีกหลายกรณ ี

ที่ผู้บริหารควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ 

ทางเลือกที่ดีที่สุด	(ศิริพงษ์	เศาภายน,	2548	:	155)	ซึ่งการตัดสินใจ 

สั่งการเป็นกระบวนการที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญกับสภาวการณ์

ของการเป็นผู้น�าในการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก	เป็นหัวใจ 

ของการบริหารสถานศึกษาถึงแม้จะมีค�าจ�ากัดความมากมาย 

อย่างไรก็ตาม	แต่สิ่งหนึ่งที่มีความหมายที่แท้จริงก็คือ	การตัดสินใจ 

และการน�าการตัดสินใจไปด�าเนินงานบริหารสถานศึกษา	 เรื่องของ

การตัดสินใจเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผู้บริหารทั้งหลายไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้

ผู้บรหิารจะต้องท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการตดัสินใจหลายครัง้ในวนัหนึง่	ๆ  

บางครัง้กม็คีวามส�าคญัจนหมายถงึการอยูร่อดหรอืไม่ของหน่วยงาน	

บางครั้งก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนการท�างานของบุคคลอ่ืน	 ๆ	

และยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

อยู่ตลอดเวลาและผลของการตัดสินใจก็จะกระทบกระเทือนต่อ

บุคคลเป็นจ�านวนมาก	 (นพพงษ์	บุญจิตราดุล,	2557	 :	99)	ดังนั้น 

ผลของการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะปรากฏออกมาดีหรือไม่

ก็ตาม	ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นนั้นด้วย	พฤติกรรม

การตัดสินใจของผู ้บริหารและครูจึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญ 

ดังกล่าวแล้ว	 รวมถึงมีผลต่อการท�างานร่วมกันเป็นทีมงานอีกด้วย	

ทัง้นีท้มีงานจะต้องมอีงค์ประกอบทีส่�าคญั	ได้แก่	ความเป็นผูน้�ากลุม่	 

กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม	 การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	 และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่มจะมีผลต่อ 

การท�างานร่วมกัน	ดังนั้นเป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็นการ

สร้างทีมงานที่สามารถท�างานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา	 และมีการ

ประสานงานจากสมาชิกทุกคนในทีม	เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ร่วมกัน	 โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาทีมงานจะเริ่มต้นเมื่อผู้บริหาร 

ตระหนักว่าปัญหาต่างๆ	 ที่ เกิดขึ้นในองค์การต้องได้รับการ 

ปรับปรุงแก้ไข	 และต้องการให้ผลการด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ	

ส�าหรับองค์การท่ีมีปัญหาสามารถพิจารณาได้จากผลงานหรือ 

ความพึงพอใจจากการให้บริการลดลง	 ยอดขายลดลง	 คุณภาพ

สินค้าลดลง	 อัตราเข้าและออกจากงานของบุคลากรสูงขึ้น	 มีการ

ขาดงานบ่อยครั้ง	 และมีแนวโน้มมากขึ้น	 มีการขอย้ายงานมากขึ้น	

ส่วนกระบวนการท�างานในองค์กรทีม่ปัีญหาสามารถพจิารณาได้จาก	

กระบวนการท�างานทีเ่คยเร็วกบัช้าลงอย่างผดิปกตทิีใ่ห้ผลผลติหรอื

การให้บริการได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย	 หรือกระบวนการ

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล
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ท�างานในองค์การได้รับผลกระทบ	 จึงสามารถส่งให้เกิดความไม่พึง

พอใจจากผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้	(วรพจน์	บุษราคัมวดี,	2556	:	

121)	 เพราะในโลกปัจจุบันน้ีไม่มีใครท่ีจะอยู่เพียงล�าพังได้	 เราต้อง

เป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ใดกลุม่หนึง่	และจะต้องตดิต่อสมัพนัธ์กบักลุ่ม

ต่างๆ	อยู่เสมอ	แนวคิดในเรื่องกลุ่มจึงมีความส�าคัญ	ทั้งแนวคิดพื้น

ฐานและแนวคิด	 ที่จะก่อให้เกิดการท�างานเป็นกลุ่มหรือทีมงานท่ี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกลุ่มจะแตกต่างไปจากของบุคคล	 อันเนื่องมาจากธรรมชาติ

และคณุลักษณะของคนทีม่ารวมกนัเป็นกลุม่แล้วจะเกดิพลวตัรของ 

กลุ่มในเรื่องต่างๆ	 อันเป็นผลให้เกิดพลังร่วมของกลุ่มในเชิงบวก	 

และเป็นพลังร่วมในเชิงบวก	 ซ่ึงผู้บริหารและครูจะต้องค�านึงถึง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพลังร่วมในเชิงบวกให้มากท่ีสุด	 (สุพานี	 

สฤษฏ์วานิช,	2552	:	257)	เพราะจะมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์

ทีด่รีะหว่างสมาชกิ	ท�าให้เกดิการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมถงึการ

ประสานงาน	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิกซ่ึงเข้าใจบทบาท 

และหน้าที่ของตนเอง	 ท�าให้เกิดความรักความผูกพันมีความรู้สึก 

ในด้านบวกต่อองค์กร

	 	 ผลการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาในด้านของ

คณุภาพสถานศกึษา	จากผลประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.

2554-2558)	โดย	สมศ.	ซึ่งจากข้อมูล	ณ	17	กันยายน	2556	พบว่า	

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	(ประถม-มธัยม)	ทีเ่ข้ารบัการประเมนิจ�านวน	

22,718	 แห่ง	 ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐานเพียง	 14,811	 แห่ง	 

ไม่รบัรอง	7,907	แห่ง	และผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดับชาติ

ด้านวิชาการ	โดย	สทศ.	ปีการศึกษา	2556	ของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทั้งการทดสอบ	O-Net	 (ป.6	 ม.3	 และ	 ม.6)	 ต�่ากว่า 

ร้อยละ	50	 เป็นส่วนใหญ่	 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 

ออนไลน์	:	2558)

	 	 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูจึงมีผลอย่างยิ่ง 

ต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 ท้ังน้ี	 พฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเรื่องนี้	 

ผูว้จิยัได้เน้นวดัจากการตดัสนิใจ	5	ด้าน	คอื	1)	การตดัสนิใจโดยอ�านาจ 

หน้าที่แบบที่	 1	 2)	 การตัดสินใจโดยอ�านาจหน้าที่แบบที่	 2	 

3)	การตดัสนิใจโดยปรกึษาหารอืแบบที	่1	4)	การตดัสนิใจโดยปรกึษา

หารือแบบที่	 2	 และ	 5)	 การตัดสินใจโดยกลุ่ม	 ท�าให้ทราบถึงผล 

ของการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม 

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	ดังรายละเอียดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

	 	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

และครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	จ�าแนกตามประสบการณ์

การท�างาน	และขนาดโรงเรียน

	 	 3.	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการตดัสนิใจ 

ของผู้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

	 	 4.	 เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจ 

ของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 

Research)	 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครู 

ทีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี							

	 	 1.	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	และ

ครูในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี	ปีการศึกษา	2559	จ�านวนทั้งสิ้น	2,266	คน	ประกอบด้วย	

ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	106	คน	และครู	จ�านวน	1,009	คน	

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 เขต	1	และผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	123	คน	และครู	

จ�านวน	1,028	คน	ในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประถมศกึษาจนัทบรุเีขต	2	ใช้กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	327	คน	โดยสุม่

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู	 ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

จ�านวน	 33	 คน	 และครูจ�านวน	 294	 คน	 และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

แบบใช้ความน่าจะเป็น	 เพื่อให้ครอบคลุมทุกอ�าเภอ	 มีตัวแปรที่ใช้ 

ในการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	

	 	 1)	 การเปรียบเทียบการท�างานเป็นทีมของผู้บริหารและ

ครู	 และ	 2)	 การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม	(ภาพที่	1-2)

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล
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	 	 2.	 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยมีการ

สร้างเครื่องมือและหาคณภาพของเครื่องมือ	ดังนี้

	 	 	 2.1		 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 โดยศึกษาจากทฤษฏี	

หลักการ	 แนวคิด	 และงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องตามกรอบความคิด 

ในการวิจัย		

	 	 	 2.2		 ด�าเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด 

ที่ก�าหนด	ประกอบด้วย	พฤติกรรม	การตัดสินใจของผู้บริหารและ

ครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�านวน	 28	 ข้อ	 และ 

การท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	จ�านวน	77	ข้อ	โดยขอค�าแนะน�า

จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 2.3	 น�าเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ขอค�าแนะน�า	 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อค�าถามจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	5	ท่าน	เพือ่หาค่า	IOC	(Index	of	Item	Objective	 

Congruency)	 ได้ข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

ผู ้บริหารและครูที่ส ่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจันทบรุ	ีจ�านวน	22	ข้อ	 

มีค่า	IOC	ตั้งแต่	.60	-	1.00	และการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�านวน	 

67	ข้อ	มีค่า	IOC	ตั้งแต่	.60	-	1.00	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	89	ข้อ

	 	 	 2.4		 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับครู 

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	30	คนและน�าแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์

รายข้อกับคะแนนรวม	 (Item-total	 Correlation)	 และหาค่า 

ความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α -	 Coeffcient)	 

ของครอนบาค	 (Cronbach,	 1990	 :	 202-204)	 ได้ผลดังนี	้

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

และครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบรุ	ีจ�านวน	22	ข้อ	มค่ีาอ�านาจ 

จ�าแนกตัง้แต่	.39	ถงึ	.79	และมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากบั	.92	แบบสอบถาม 

เก่ียวกับระดับการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 จ�านวน	 67	 ข้อ	 มีค่า 

อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	.40	ถึง	.85		และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.99	

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	.99

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 2,266 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 
106 คน และครู จํานวน 1,009 คน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   เขต 1 
และผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 123 คน และครู จํานวน 1,028 คน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรที่
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 33 คน และครูจํานวน 294 คน และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น เพื่อให้ครอบคลุมทุกอําเภอ มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
1) การเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารและครู และ 2) การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการ ทํางานเป็นทีม (ภาพที่ 1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2 การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการ ทํางานเป็นทีม 
 

 2. ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการสร้างเครื่องมือและหาคณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากทฤษฏี หลักการ แนวคิด และงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบความคิดในการวิจัย   
  2.2 ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด ประกอบด้วย พฤติกรรม  การตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จํานวน 28 ข้อ และการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา จํานวน 77 ข้อ โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  2.3 นําเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นขอคําแนะนํา และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคําถามจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 
ท่าน เพื่อหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruency) ได้ข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร
และครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 22 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์ 

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

 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครู 
1. การตัดสินใจโดยอํานาจหน้าท่ีแบบท่ี 1 
2. การตัดสินใจโดยอํานาจหน้าท่ีแบบท่ี 2  
3. การตัดสินใจโดยปรึกษาหารือแบบท่ี 1  
4. การตัดสินใจโดยปรึกษาหารือแบบท่ี 2  
5. การตัดสินใจโดยกลุ่ม  

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

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

 

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

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารและครู

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล

ภาพที่	2	การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม

ภาพที่	1
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	 	 	 2.5		 ผูวิ้จัยน�าแบบสอบถามไปจดัพมิพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์	 แล้วน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ 
น�าผลมาวิเคราะห์ตอบผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	 และทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัย	
	 	 3.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 3.1		 สถิติพื้นฐาน	คือ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	
	 	 	 3.2		 สถิติที่ ใช ้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ	
คือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม	โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
	 	 	 3.3		 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน	 คือ	 สถิติที่ใช้ 
ในการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่าง	2	กลุม่ตวัอย่างใช้	t-test	ค่าเฉลีย่ 
มากกว่า	 2	 กลุ่มตัวอย่างข้ึนไป	 ใช้	 F-test	 สถิติท่ีใช้ในการหา 

ความสัมพันธ์	 ใช้	 Peason’s	 Product	Moment	 Correlation	
Coefficient	และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ผลการวิจัย
	 	 การศึกษาพฤตกิรรมการตดัสินใจของผู้บรหิารและครทูีส่่งผล 
ต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็น
ประเด็นส�าคัญ	ดังนี้
	 	 1.	 ผลการวเิคราะห์ระดบัการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 โดยรวม
และรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	
คือ	 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน	 การปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย	 
การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน	 และการสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างกัน	ตามล�าดับ	(ตารางที่	1)

ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 และการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี จํานวน 67 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 รวมท้ังสิ้น จํานวน 89 ข้อ 
    2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คนและนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกเป็นราย
ข้อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) และหาค่าความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า (α - Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202-204) ได้ผลดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรม
การตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 22 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .39 ถึง .79 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จํานวน 67 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .40 ถึง .85  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับเท่ากับ .99 
   2.5 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อนําผลมาวิเคราะห์ตอบผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  
 3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1 สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
   3.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วัตถุประสงค์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค 
 3.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง
ใช้ t-test ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป ใช้ F-test สถิติท่ีใช้ในการหาความสัมพันธ์ ใช้ Peason’s Product Moment 
Correlation Coefficient และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ การติดตามและส่งเสริมการ
พัฒนาทีมงาน การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย การสร้างความร่วมมือ
อย่างแข็งขัน และการสร้างความไว้วางใจระหว่างกนั ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา 
 

ท่ี การทํางานเป็นทีม ระดับการปฏิบัติงาน (n  = 327) 
X S.D. อันดับท่ี ระดับ

1 การสร้างความไวว้างใจระหว่างกัน 3.97 .40 5 มาก
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 4.02 .42 3 มาก
3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.07 .41 2 มาก
4 การสร้างความรว่มมืออย่างแข็งขัน 4.02 .43 3 มาก
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 4.21 .43 1 มากที่สุด

รวม 4.06 .36  มาก
 

 2. ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน และขนาด
โรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2-3) 
 
 
 

	 	 2.	 ผลการวเิคราะห์โดยเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตัดสนิใจ 

ของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาจนัทบุร	ีโดยจ�าแนก

ตามประสบการณ์การท�างาน	และขนาดโรงเรยีน	มคีวามแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(ตารางที่	2-3)

 
. 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 
โดยจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน  

  
 

การทํางานเป็นทีม 

ระดับการปฏิบัติ (n = 327)  
 

ท่ี น้อยกว่า 10 ปี (n=176) เท่ากับหรือมากกว่า 10 ปี 
(n=151) 

 

t p 

 X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ  
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 3.99 .39 มาก 3.93 .42 มาก 1.26 .21 
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 4.05 .39 มาก 3.99 .44 มาก 1.40 .16 

3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

 
4.08 

 
.41 

 
มาก 

 
4.06 

 
.41 

 
มาก 

 
.55 

 
.58 

4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 4.00 .44 มาก 4.05 .43 มาก -.90 .67 
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา

ทีมงาน 
 

4.19 
 

.44 
 

มาก 
 

4.23 
 

.42 
 

มาก 
 

-.90 
 

.37 
 รวม 4.06 .36 มาก 4.05 .36 มาก .29 .77 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 
โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ที่ การทํางานเป็นทีม (ขนาดโรงเรียน) F P 
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 1.772 .172 
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย .670 .513 
3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น .866 .422 
4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 1.297 .275 
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 1.101 .334 

 รวม 1.302 .273 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์
กันทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการ
ทํางานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .847 (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1.000      
X .847**      
X1 .610** 1.000     
X2 .727** .566** 1.000    
X3 .775** .535** .635** 1.000   
X4 .750** .607** .648** .676** 1.000  
X5 .619** .583** .503** .536** .595** 1.000 

* p < .05 , ** p < .01

	 	 	 ตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์ระดับการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา

	 	 	 ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม

	 	 	 	 	 	 โดยจ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	

 

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล
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	 	 	 ตารางที่	3	ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม

	 	 	 	 	 	 โดยจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน

 
. 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 
โดยจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน  

  
 

การทํางานเป็นทีม 

ระดับการปฏิบัติ (n = 327)  
 

ท่ี น้อยกว่า 10 ปี (n=176) เท่ากับหรือมากกว่า 10 ปี 
(n=151) 

 

t p 

 X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ  
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 3.99 .39 มาก 3.93 .42 มาก 1.26 .21 
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 4.05 .39 มาก 3.99 .44 มาก 1.40 .16 

3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

 
4.08 

 
.41 

 
มาก 

 
4.06 

 
.41 

 
มาก 

 
.55 

 
.58 

4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 4.00 .44 มาก 4.05 .43 มาก -.90 .67 
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา

ทีมงาน 
 

4.19 
 

.44 
 

มาก 
 

4.23 
 

.42 
 

มาก 
 

-.90 
 

.37 
 รวม 4.06 .36 มาก 4.05 .36 มาก .29 .77 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 
โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ที่ การทํางานเป็นทีม (ขนาดโรงเรียน) F P 
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 1.772 .172 
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย .670 .513 
3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น .866 .422 
4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 1.297 .275 
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 1.101 .334 

 รวม 1.302 .273 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์
กันทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการ
ทํางานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .847 (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1.000      
X .847**      
X1 .610** 1.000     
X2 .727** .566** 1.000    
X3 .775** .535** .635** 1.000   
X4 .750** .607** .648** .676** 1.000  
X5 .619** .583** .503** .536** .595** 1.000 

* p < .05 , ** p < .01

	 	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
การตัดสินใจของผู ้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีมของครู
ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี	 พบว่า	 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการ
ท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 มีความสัมพันธ์กันทางบวกค่อนข้างสูง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ของผู ้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีม	 มีค ่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์เท่ากับ	.847	(ตารางที่	4)

	 	 	 	 ตารางที่	4	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีม

 
. 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 
โดยจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน  

  
 

การทํางานเป็นทีม 

ระดับการปฏิบัติ (n = 327)  
 

ท่ี น้อยกว่า 10 ปี (n=176) เท่ากับหรือมากกว่า 10 ปี 
(n=151) 

 

t p 

 X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ  
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 3.99 .39 มาก 3.93 .42 มาก 1.26 .21 
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 4.05 .39 มาก 3.99 .44 มาก 1.40 .16 

3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

 
4.08 

 
.41 

 
มาก 

 
4.06 

 
.41 

 
มาก 

 
.55 

 
.58 

4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 4.00 .44 มาก 4.05 .43 มาก -.90 .67 
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนา

ทีมงาน 
 

4.19 
 

.44 
 

มาก 
 

4.23 
 

.42 
 

มาก 
 

-.90 
 

.37 
 รวม 4.06 .36 มาก 4.05 .36 มาก .29 .77 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 
โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ที่ การทํางานเป็นทีม (ขนาดโรงเรียน) F P 
1 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 1.772 .172 
2 การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย .670 .513 
3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น .866 .422 
4 การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน 1.297 .275 
5 การติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 1.101 .334 

 รวม 1.302 .273 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความสัมพันธ์
กันทางบวกค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการ
ทํางานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .847 (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการทํางานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1.000      
X .847**      
X1 .610** 1.000     
X2 .727** .566** 1.000    
X3 .775** .535** .635** 1.000   
X4 .750** .607** .648** .676** 1.000  
X5 .619** .583** .503** .536** .595** 1.000 

* p < .05 , ** p < .01
	 	 4.	 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

และครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 พบว่า	 การพยากรณ์

พฤติการณ์ตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีมใน

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ี

มีความถดถอยไปในทิศทางเดียวกัน	 เป็นไปตามสมการพยากรณ	์ 

Y	=	1.205	+	0.718X	เมือ่	X	คอื	ค่าคะแนนของพฤตกิรรมการตดัสนิใจ 

ของผู้บริหารและครู	Y	คือ	การท�างานเป็นทีม	(ตารางที่	5)

 
 

 4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า การพยากรณ์พฤติการณ์ตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับ
การทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีความถดถอยไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นไปตามสมการพยากรณ์ Y = 1.205 + 0.718X เมื่อ X คือ ค่าคะแนนของพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและครู Y คือ การทํางานเป็นทีม (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 30.628 1 30.628 823.160 .00** 

 Residual 12.093 325 .037  
 Total 42.721 326  
a.Predictors : (Constant), x    b. Dependent Variable : y

 
Model 

Unstandardized Coeficients Standardized
Coefficients 

 

t Sig. 

b Std.Error Beta  
1 (Constant) 1.205 .100 12.043 .000** 

 x .718 .025 .847 28.691 .000** 
a. Dependent Variable : y  
 สมการถดถอย คือ   Y  =  b0+b1X : Y  =  1.205 + 0.718X 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี สามารถอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ การติดตามและ
ส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย การสร้าง
ความร่วมมืออย่างแข็งขัน และการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ตามลําดับ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในการปฏิบัติงานจะต้องมีการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งมีการติดต่อสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน และเกิดความไว้วางใจระหว่างซ่ึงกัน
และกัน เป็นไปตามแนวความคิดของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549 : 7) ท่ีกล่าวถึง การทํางานเป็นทีมว่า คือ การที่
บุคคลมารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน 
เพื่อมุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดําเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ 
โทมัส และสก็อต (Thomas & Scott. 2002 : 441) ท่ีกล่าวถึง การทํางานเป็นทีมว่า หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความ
ชํานาญมาร่วมกันทํางานตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายด้วยความมุ่งม่ันและสมาชิกมีความไว้วางใจ    
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ กมลนิตย์ วิลัยแลง (2559 : 77-82) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการทํางานเป็น
ทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พบว่า ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของ
ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
ประพันธ์ คําสามารถ (2553 : 100) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพ เขต 1 พบว่า มีการทํางานเป็นทีมในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน และขนาด
โรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าการตัดสินใจของผู้บริหารและครูจะ

ตารางที่	5			 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   155

สรุปและอภิปรายผล
	 	 จากผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร	ีสามารถอภปิรายผลทีเ่กิดขึน้ได้ดงันี้

	 	 1.	 ผลการวเิคราะห์ระดบัการท�างานเป็นทมีในสถานศึกษา	 

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี	เมือ่พจิารณา 

โดยรวมและรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับจากมาก 

ไปหาน้อย	คอื	การตดิตามและส่งเสริมการพฒันาทมีงาน	การปรกึษา 

หารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็	การสือ่สารระหว่างกนัแบบเปิดเผย  

การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน	 และการสร้างความไว้วางใจ 

ระหว่างกัน	ตามล�าดบั	ทัง้น้ี	น่าจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษามกีารบรหิาร 

จัดการท่ีเป็นระบบ	 ซ่ึงในการปฏิบัติงานจะต้องมีการติดตามและ

ประเมนิผล	พร้อมทัง้มกีารตดิต่อสือ่สารเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

ในการปฏิบัติงาน	 ท�าให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกัน	 และ 

เกิดความไว้วางใจระหว่างซ่ึงกันและกัน	 เป็นไปตามแนวความคิด 

ของ	วราภรณ์	ตระกูลสฤษดิ	์(2549	:	7)	ทีก่ล่าวถงึ	การท�างานเป็นทมี 

ว่า	 คือ	 การที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันในการกระท�า 

สิง่หนึง่สิง่ใดให้ส�าเร็จลลุ่วงด้วยด	ีโดยการร่วมมอืกัน	ประสานงานกนั 

เพื่อมุ่งดึงศักยภาพท่ีมีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วย

ในการด�าเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย	 สอดคล้องกับ	 โทมัส	 

และสก็อต	 (Thomas	 &	 Scott,	 2002	 :	 441)	 ท่ีกล่าวถึง 

การท�างานเป็นทมีว่า	หมายถงึ	กลุ่มบุคคลทีมี่ความช�านาญมาร่วมกนั

ท�างานตามวัตถุประสงค์	 เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมายด้วยความ

มุ่งมั่นและสมาชิกมีความไว้วางใจ				ซึ่งกันและกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ	 

กมลนติย์	วลิยัแลง	(2559	:	77-82)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ประสทิธิภาพ

การท�างานเป็นทมีของข้าราชการครโูรงเรียนในสงักัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง	 พบว่า	 ประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของ

ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง	โดย

รวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก	สอดคล้องกบั	ประพนัธ์	ค�าสามารถ	 

(2553	:	100)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การศึกษาการท�างานเป็นทีมของ

บุคลากรในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพ	 

เขต	1	พบว่า	มกีารท�างานเป็นทมีในโรงเรยีน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

	 	 2.	 ผลการวเิคราะห์โดยเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตัดสินใจ 

ของผู้บริหารและครูท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาจนัทบุร	ีโดยจ�าแนก

ตามประสบการณ์การท�างาน	และขนาดโรงเรยีน	มคีวามแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้	 น่าจะเป็นเพราะว่าการตัดสินใจ

ของผูบ้รหิารและครจูะเป็นผลมาจากปัจจยัพืน้ฐานของแต่ละบคุคล	

ประกอบด้วย	ประสบการณ์ท�างาน	ขนาดโรงเรียน	สภาพแวดล้อม	

และเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ณ	ขณะนัน้	ซึง่ผลจากการตัดสนิใจจะส่งผลต่อ 

การท�างานเป็นทมีได้	เป็นไปตามแนวความคดิของ	สพุาน	ีสฤษฎ์วานชิ 

(2552	 :	 133)	 ที่กล่าวถึง	 การตัดสินใจว่า	 คือ	 กระบวนการของ 

การเลือกจากหลาย	ๆ 	ทางเลือกทีม่อียู	่ณ	วนันี	้เวลานี	้เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ 

อย่างที่ต้องการ	 หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง	 

การตัดสินใจจึงเก่ียวข้องกับมิติของเวลา	 เพราะเป็นการตัดสินใจ	 

ณ	ขณะนี	้เวลานี	้ซึง่จะส่งผลถงึอนาคต	และการตดัสนิใจเกีย่วข้องกบั 

มิติของทางเลือกด้วยเสมอ	 สอดคล้องกับ	 พะยอม	 วงศ์สารศรี	 

(2551	:	61)	ที่กล่าวว่า	การตัดสินใจ	หมายถึง	กระบวนการที่เลือก

แนวทางทีค่ดิว่ามคีวามเหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์	หรอืแก้ปัญหา

ต่างๆ	รวมถึงขั้นตอนของการแก้ปัญหา	ซึ่งสอดคล้องกับ	จันทร์จิรา	 

จิตนาวสาร	 (2559	 :	 76-82)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาการ

ท�างานเป็นทมีของครผูู้สอนในเขตอ�าเภอคลองใหญ่	สังกดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	พบว่า	 ผลการเปรียบเทียบ

ของครูในเขตอ�าเภอคลองใหญ่	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	 และ

ขนาดโรงเรียน	 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

สอดคล้องกับ	 ปรีชา	 พึ่งเจียม	 (2557	 :	 56-62)	 ได้ท�าการวิจัย 

เรื่อง	 พฤติกรรมการท�างานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศกึษากาญจนบรีุ	เขต	3	พบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบการท�างานเป็นทีม

ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ	ีเขต	3	จ�าแนกตามขนาดโรงเรยีน	

โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 

การตัดสินใจของผู ้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีมของคร ู

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 พบว่า	 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูกับ 

การท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาจนัทบรุ	ีมคีวามสัมพนัธ์กันทางบวกค่อนข้างสงูอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ทัง้นี	้น่าจะเป็นเพราะว่าการตดัสนิใจ

จะเป็นการก�าหนดทิศทางของการด�าเนินงานในสถานศึกษา	และมี

ส่วนส�าคัญทีจ่ะท�าให้ครสูามารถท�างานร่วมกนัเป็นทมีได้	เป็นไปตาม 

แนวความคดิของ	ธร	สนุทรายทุธ	(2550	:	45)	ได้กล่าวว่า	การตดัสนิใจ 

มคีวามส�าคญัต่อการบรหิารจดัการ	เพราะผลของการตัดสนิใจจะส่งถงึ 

แนวทางการด�าเนนิการว่าจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายหรอืไม่	 

นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารแล้วยังต้องอาศัย

หลักการ	 แนวคิด	 และรูปแบบวิธีการต่างๆ	 มาใช้ประกอบการ 

ตัดสินใจด้วย	 ในทางการศึกษาส่วนมากข้อมูลมักจะอยู่ในรูปของ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์	 การลงสรุปที่ถูกต้อง

และเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดในหลายๆ	ทางเลือก	สอดคล้องกับ	นพพงษ์	 

บุญจิตราดุลย์	 (2554	 :	 99)	 ที่กล่าวว่า	 การตัดสินใจส่ังการเป็น 

กระบวนการที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญต่อสภาวการณ์ของการ 

เป็นผู้น�าในการบริหารงานอย่างมาก	 จนถือว่าเป็นหัวใจของการ

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล
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บริหารหน่วยงาน	 การบริหารโรงเรียนท่ีมีความหมายแท้จริง	 คือ	

การตัดสินใจ	และการน�าการตัดสินใจไปด�าเนินงานบริหารโรงเรียน	 

เรื่องของการตัดสินใจเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผู ้บริหารทั้งหลายไม่อาจ 

หลีกเลีย่งได้	ผูบ้รหิารจะต้องท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจหลายครัง้

ในวันหนึ่งๆ	 บางครั้งก็มีความส�าคัญจนหมายถึงการอยู่รอดหรือไม่

ของหน่วยงาน	บางครั้งก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงการท�างาน

ของบุคคลอื่นๆ	และยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปจะต้องเกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา	และผลของการตัดสินใจก็จะกระทบ

กระเทือนต่อบคุคลเป็นจ�านวนมากอกีด้วย	ซ่ึงสอดคล้องกบั	ฟาว์เลอร์	 

(Fowler,	 1986	 :	 3204-A)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ	 กับขวัญก�าลังใจ 

ในการท�างานของครู-อาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ 

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ	 เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา	

5	 ด้าน	 คือ	 ด้านหลักสูตร	 ด้านกิจการนักเรียน	 ด้านบุคลากร	 

ด้านทรพัยากร	และด้านความสมัพนัธ์ชมุชน	พบว่า	1)	การมส่ีวนร่วม 

ในการตัดสินใจมีความสัมพันธ ์ในทางบวกกับขวัญก�าลังใจ 

ในการท�างาน	2)	ครู-อาจารย์	ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจกับครู-อาจารย์โรงเรียนท่ีไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจมขีวญัก�าลงัใจในการท�างานแตกต่างกนั	สอดคล้องกับ 

สุทธิรัตน์	นาคราช	(2558:	142-143)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	พฤติกรรม 

การตัดสินใจของผู ้บริหารกับการท�างานเป็นทีมของครู	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	1	กรุงเทพมหานคร	

พบว่า	 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับการท�างานเป็นทีม

ของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 1	

กรุงเทพมหานคร	มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01	

	 	 4.	 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

และครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 พบว่า	 การพยากรณ์

พฤติการณ์ตัดสินใจของผู ้บริหารและครูกับการท�างานเป็นทีม 

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จนัทบรุ	ีมคีวามถดถอยไปในทศิทางเดยีวกัน	ทัง้นี	้น่าจะเป็นเพราะว่า 

การตดัสนิใจของผูบ้รหิารและครทูีเ่กิดขึน้จะส่งผลต่อความพงึพอใจ	

การมีส่วนร่วม	 และการท�างานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในการ

ปฏบิตังิานว่าจะเป็นไปในทศิทางใด	และเหมาะสมทีจ่ะร่วมแรงร่วมใจ 

ในการปฏิบัติงานหรือไม่	 เป็นไปตามแนวความคิดของ	 ภาวิดา	 

ธาราศรีสุทธิ	 และวิบูลย์	 โตวณะบุตร	 (2551:	 166)	 ที่กล่าวถึง	 

การตัดสินใจว่า	หมายถึง	การพิจารณาตกลงใจชี้ขาดจากทางเลือก 

ที่มีอยู ่มากกว่าหนึ่งทางเลือกข้ึนไปในอันท่ีจะให้มีการกระท�า 

ในลกัษณะเฉพาะใด	ๆ 	หรอืการตกลงใจทีจ่ะยตุข้ิอขดัแย้ง	ข้อโต้แย้ง	

โดยให้มีการกระท�าไปในทางหนึ่งทางใดที่พิจารณาและตรวจสอบ

อย่างรอบคอบแล้ว	 สอดคล้องกับ	 นพพงษ์	 บุญจิตราดุลย์	 (2557: 

100-104)	 ที่กล่าวว่า	 บุคคลต่างๆ	 ที่จะมีการตัดสินใจหรือไม่นั้น	

จ�าเป็นจะต้องส�ารวจว่าการตัดสนิใจต่างๆ	เกดิขึน้ได้อย่างไรเสยีก่อน	

ท�าไมบางครัง้บางคนไม่เข้าร่วมในการตดัสนิใจ	แต่บางครัง้ก็เข้าร่วม 

ในการตัดสนิใจอย่างเตม็ที	่เพือ่ให้มองเหน็ได้ชดัเจนข้ึน	ซึง่การด�าเนนิงาน 

จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อการตัดสินใจได้รับการยอมรับในเรื่องที่ตัดสินนั้น	 

สอดคล้องกบั	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา	ขัน้พืน้ฐาน	(2550:	2)	 

ทีก่ล่าวถงึ	การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	คอื	เป้าหมายการปฏริปู 

การศกึษาท่ีเก่ียวกับการบรหิารจดัการโดยให้เป็นรปูแบบการบรหิารงาน 

ที่มีบุคคลหลายๆ	 คน	 เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมตัดสินใจ 

เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับ	สมยศ	นาวีการ	(2545:	22-23)	

ที่กล่าวว่า	เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	จะท�าให้รู้สึกผูกพัน

ต่อองค์การมากขึ้น	 เนื่องจากตนเองและค�าแนะน�าถูกให้คุณค่า 

โดยองค์การ	ดังนั้นจึงเป็นการตอบสนองความต้องการความเชื่อถือ 

ตนเองและความสมหวังของชีวิต	 ท�าให้การบริหารมีคุณภาพดีขึ้น	 

สอดคล้องกบั	พชิติ	เทพวรรณ์	(2554:	164)	ทีก่ล่าวว่า	การท�างานเป็นทมี 

เป็นการตระหนกัถงึความร่วมมอื	การแบ่งปัน	การท�างานแบบเครอืข่าย 

เป็นการท�างานมใิช่เพยีงแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึง่ 

แต่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	 และริเริ่ม 

ส่ิงใหม่ๆ	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	 และ

การสร้างพลังร่วมอันจะท�าให้องค์การอยู ่รอดและเจริญเติบโต 

ซึ่งสอดคล้องกับ	ดอนเดโร	(Dondero,	1993:	1647-A	;	อ้างถึงใน 

ยกุตนนัท์	หวานฉ�า่,	2555	:	37)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การจดัการโรงเรยีน 

ทีอ่าศัยโรงเรยีนเป็นฐาน	ระดบัการมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจของครู	 

ประสิทธิผลของโรงเรยีนและความพึงพอใจในงาน	พบว่า	การจดัการ 

โรงเรยีนทีอ่าศยัโรงเรยีนเป็นฐานมกีารจดัการโรงเรยีนตามข้อเสนอแนะ 

ของครผููร่้วมงานโดยก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

และก�าหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเอง	 พบว่า	 ครูที่ได้รับ

ความรับผิดชอบและให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันจะม ี

ความสุขุมรอบคอบ	 โรงเรียนมีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้น	 การที่ครูได้มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจ	 พบว่า 

มีความสัมพันธ์ในด้านบวกกับขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	

สอดคล้องกบั	โคชและ		เฟรนช์	(Coch	and	French,	1948:	512-532)	 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การมีส ่วนร่วมในการวินิจฉัยสั่งการจาก	 

Harwood	Manufacturing	 Corporation	 พบว่า	 ถ้าผู้บริหาร 

มีอ�านาจตัดสินใจเพียงผู ้เดียวจะมีการสับเปลี่ยนคนงานบ่อย	 

มกีารขาดงาน	มกีารเรยีกร้องต่อรอง	หากผู้บรหิารให้โอกาสมส่ีวนร่วม 

ตัดสินใจ	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 การขาดงานและการเรียกร้องไม่ค่อยมี	 

ผลการทดลองสนบัสนนุการบรหิารงานมีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยให้คนงาน 

มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	สอดคล้องกบั	บรดัด	ี(Brady,	1991:	27-A) 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ 

ความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารกบัการมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของครู	

วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร, ธีรังกูร วรบำารุงกุล
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โดยศึกษาจากความคิดเห็นของครู	 ซึ่งอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา	มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	โดยเฉพาะการตัดสินใจ

ในเร่ืองการเรยีนการสอน	นอกนัน้ยงัพบว่าลกัษณะของผูน้�าจะส่งผล 

ความต้องการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	ถ้าผูบ้รหิารให้ครูมส่ีวนร่วม

ในการตดัสนิใจน้อย	ครยูิง่มคีวามต้องการเข้าร่วมการตดัสนิใจมากขึน้ 

สอดคล้องกับ	 ดิคาโร	 (Dicaro,	 1997:	 1321-A)	 ได้ท�าการวิจัย 

เรือ่ง	การจดักลุม่	:	ทมีบริหารและทฤษฏทีีส่นับสนุน	โดยมีความมุง่หมาย 

ของการศึกษาน้ีเพ่ือพิจารณาว่า	 หน้าที่ทางการบริหารและด้าน 

การจดัการกลุ่ม	พบว่า	หน้าทีท่างการบรหิารและภารกจิด้านองค์การ 

มีความเข้าใจกันได้กับวิธีปฏิบัติทางด้านการจัดกลุ ่มหรือทีม 

ด้านผู ้บริหารความจ�าเป็นของการติดต่อสื่อสารแบบเปิดกว้าง	 

ความต้องการด้านเวลาที่มากขึ้น	 ส�าหรับผู้บริหารในกระบวนการ

ตัดสินใจและด้านกระบวนการกลุ่มบรรยากาศของความเปิดกว้าง	

ควรมีความไว้เนื้อเชื่อใจ	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และการมี

ส่วนร่วมเป็นสิง่จ�าเป็นต่อความส�าเรจ็ของทมีด้านบรหิาร	สอดคล้อง

กับ	สุภวรรณ	ธิวงศ์ษา	 (2553:	104-109)	ได้ศึกษาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 3	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในภาพรวม 

ครูผู ้ตอบแบบสอบถามรับรู ้ว ่า	 ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	เขต	3	มีพฤติกรรม

การตัดสินใจครบทั้ง	5	แบบ

ข้อเสนอแนะ
	 	 จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครู 

ที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ควรน�าผลการศึกษาไปใช ้

และศึกษาค้นคว้าวิจัย	ดังนี้

  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	 จากผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร

และครทูีส่่งผลต่อการท�างานเป็นทมีในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีพบว่า	พฤตกิรรมการตดัสินใจ 

ของคร	ูในแต่ละแบบมผีลต่อการท�างานเป็นทมี	ดงันัน้	ผูบ้รหิารและ

ครูควรให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ	ให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์	 สภาพแวดล้อม	 และความจ�าเป็น	 ณ	 ขณะน้ัน 

เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานและผลของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ	

และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดกับสถานศึกษาต่อไป	

	 	 2.	 ผู ้บริหารและครูควรเปิดโอกาสผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	เพราะว่าการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจจะท�าให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานรู้สึก 

เป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา	 ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ยินดแีละเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการเลือกตัดสินใจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา

	 	 2.	 ควรศึกษาผลของการตดัสินใจทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิาน

ในสถานศึกษา

	 	 3.	 ควรศึกษารูปแบบการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 

ในสถานศึกษา
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ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

Participatory	Management	Factors	Affecting	The	Learning	Environment

in	Schools	of	Chathaburi	Primary	Educational	Service	Area	Office

พรรณี		มนพัทธ์ปริพัตร,		พรสวัสดิ์	ศิรศาตนันท์

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์	เพือ่ศกึษาระดบัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของสถานศึกษาระดบัการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา	ศกึษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 และปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ 

การจดัการเรียนรู้ในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ครใูนสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ปีการศึกษา	 2559	 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	 จ�านวน	 330	 คน	 เครื่องมือท่ีใช ้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับแบ่งออกเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัย 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	71	ข้อ	มีค่าความเที่ยงตรงตั้งแต่	 .60	ถึง	1.00	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 

.32	ถงึ	.78	และมค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากับ	.99	ตอนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกับระดับการจดัการเรียนรูจ้�านวน	32	ข้อ	มค่ีาความเทีย่งตรงตัง้แต่	 

.60	 ถึง	 1.00	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 .42	 ถึง	 .80	 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 .99	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	และการวิเคราะห์	การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

	 	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	ระดบัปัจจยัการบริหารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศกึษาจันทบรุโีดยรวมอยูใ่นระดบัมาก		ทกุด้าน	2)	ระดบัการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

จันทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ	3)	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม	กับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 คือ 

ด้านการร่วมวางแผนและการสนับสนุนของผู้บริหาร	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	คือการร่วมปฏิบัติงาน	การแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็	การรบัรูเ้ป้าหมายร่วมกนั	และการร่วมตดัสนิใจ	4)	ปัจจยัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีประกอบด้วยการร่วมวางแผนและการสนบัสนนุของผูบ้รหิาร	โดยมค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	 .83	สามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการเรียนรู้	 ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี	 ได้ร้อยละ	 69	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสามารถสร้างสมการในการพยากรณ์	 หรือสมการถดถอยได้ดังนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ		=	.88	+	.53X2	+	.29X5	สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน		=	.55ZX2	+	.36ZX5

ค�าส�าคัญ	:		ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม,	การจัดการเรียนรู้,	จันทบุรี
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Abstract
	 	 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                                                                                                     

Keywords	:		Participative	Management	factors,		Learning	Activities,		Chanthaburi	

^

^
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บทน�า
	 	 การศึกษาถือว่าเป็นพลังทางปัญญาส�าหรับประชาชน 

ในการพัฒนาตนเอง	สงัคม	และชาตบ้ิานเมอืงให้รุง่เรอืง	ซ่ึงโลกในยคุ 

ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็	เป็นสงัคมเศรษฐกจิ	ฐานความรู้ 

ที่แข่งขันกันด้วยปัญญา	 ใช้ความรู ้เป็นฐานในการท�างาน	 และ 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนางานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมบุคลากร

ของประเทศให้มีความรู้และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

และการเปลีย่นแปลง	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	2553	:	1-2)	 

ตามสาระบัญญัติที่ระบุไว้เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ฉบบัที	่2	 

พ.ศ.	2545	มาตรา	22	การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัให้ผูเ้รยีนทกุคน 

มีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้	 และถือว่าผู ้เรียน 

มีความส�าคัญที่สุด	กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	 มาตรา	 24	

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ	

ความถนดัของผูเ้รียน	ฝึกทกัษะ	กระบวนการคดิ	จดักจิกรรมให้ผู้เรยีน 

ได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	ฝึกการปฏบิตัใิห้ท�าได้	คดิเป็น	ท�าเป็น	 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง	 จัดการเรียนการสอน 

โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ	 อย่างได้สัดส่วน	 สมดุลกัน	 

รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม	ค่านยิมทีดี่งามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ไว้ในทกุวิชา	ประกอบกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีมุ่ง่เน้น

ให้ผู้เรียนสามารถคิด	 วิเคราะห์	 แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ต้องมีการปฏิรูปความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร

และการเรียนการสอน	 ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	 สอดคล้องกับ

การเรียนรู้ยุคใหม่	 การพัฒนาครูและการพัฒนาระบบการทดสอบ	

การวัดและประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน	 เช่ือมโยงกับหลักสูตร	 

การเรียนการสอน	 และการพัฒนาผู้เรียน	 (ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา,	2557	:	1)

	 	 สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคมท่ีมีความส�าคัญในการ

พฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ	โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในการด�าเนนิการ 

เพ่ือพัฒนาความรู้	สตปัิญญา	ทกัษะต่าง	ๆ 	ความเป็นพลเมอืง	ตลอดจน 

คณุธรรม	จรยิธรรมของนกัเรยีน	นอกจากนัน้สถานศึกษายงัมหีน้าที ่

ตดิตาม	พัฒนาและเช่ือมโยงองค์ความรูเ้พือ่เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีน 

ตลอดจนสังคมโดยกว้าง	 สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรท่ีเป็นรากฐาน

ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมในการด�าเนินงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 สถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีโครงสร้าง

กระบวนการ	และยทุธศาสตร์	ซ่ึงต้องอาศยัหลกัการ	วธิกีาร	และทฤษฏี 

การบริหารองค์การและการศึกษาในการบริหารจัดการ	 (จอมพงศ์	

มงคลวนิช,	 2554	 :	 15)	 ท้ังน้ีการท�างานจะไม่สามารถประสบ 

ความส�าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ถ้าปราศจากการร่วมมือร่วมใจ

ของบคุลากรทกุคนทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมและประสานงานกันอย่างเตม็

ก�าลงัความสามารถ	เพ่ือมุ่งประโยชน์แก่องค์กร	เพราะในความเป็นจรงิ 

องค์กรส่วนมากมักประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลาย 

และแตกต่างเป็นจ�านวนมาก	และความแตกต่างเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีก่�าหนด 

พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลในองค์กรอย่างชดัเจน	(ชยัเสฏฐ์	

พรหมศร,ี	2551	:	1)	ในยคุปัจจบุนัการจดัการเรยีนการสอนได้มกีาร

ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูให้เป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 ส่งเสริม

สนบัสนนุการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนเรยีนรูด้้วยตนเองจากประสบการณ์จริง	 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด	 การจัดการ	 การเผชิญสถานการณ	์ 

การประยกุต์น�าความรูม้าใช้เพือ่ป้องกนัและแก้ปัญหา	ด้วยกจิกรรม

ที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจ	 ตอบสนองความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล	 ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ตามแนว 

ทางดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู ้สอนและบุคลากร 

ทางการศึกษาที่ต้องศึกษาเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	 

มีทักษะการปฏิบัติ	 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้หรือส่งเสริม 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริง	 

เพื่อค้นพบความรู้ด้วยตนเอง	 เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง	 มีการพัฒนา

รอบด้าน	และมีความสุข	(พจนา	ทรัพย์สมาน,	2549	:	4)	

	 	 การจัดการเรียนรู ้ ในโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ส�าคัญต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 ทั้งการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเรียนด้วย	ผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน

เป็นทั้ง	“คนเก่ง”	และ	“คนดี”	จึงจ�าเป็นที่จะต้องมุ่งพัฒนาการจัด 

การเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นประการส�าคัญ	 ซ่ึงนอกจากจะส่งผลต่อ

ตัวนักเรียนแล้ว	 ยังมีผลต่อการบริหารงานโรงเรียนด้วย	 การจัด 

การเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขในการท�างานร่วมกัน	 

ลดปัญหาความขัดแย้งในการท�างาน	 ท�าให้การบริหารเกิด 

ความคล่องตัว	โรงเรียนจะสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (ณรงค์	 กาญจนานนท์,

2546	:	29)	ทัง้นีก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน	

สามารถแข่งขันกับอารยประเทศในเวทีโลกได้	จะต้องมีการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษา	 การจัดระบบโครงสร้าง	 การวางแผนและ 

การด�าเนินงานตามแผน	 รวมท้ังสร้างจิตส�านึกให้เห็นว่าการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาจะต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็น 

ความรับผิดชอบของทกุคน	(ส�านกัทดสอบทางการศึกษา,	2553	:	18-19) 

	 	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	คือ	เป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการโดยให้เป็นรปูแบบการบรหิาร

งานที่มีบุคคลหลายๆ	คน	 เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	ร่วมก�าหนด

นโยบาย	 ร่วมตัดสินใจ	 เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กร 

มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	(ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2550	 :	 2)	 การมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ ้น 

ให้บคุคลเกดิความส�านกึในหน้าที	่ความรบัผิดชอบต่อการปฏบิตังิาน 

ขององค์กร	(Chris	Argyris,	n.d.	1964	:	35	;	อ้างถงึใน	ภารด	ีอนนัต์นาว,ี 

พรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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2552	:	30-32)	การมส่ีวนร่วมในการท�างาน	แม้ว่าจะไม่ได้รบัมอบหมาย

ให้ท�างานเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ	 แต่หากได้รับมอบหมาย 

ให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน	 โดยบุคคล

ผู้นั้นได้มีส่วนผลักดันให้งานนั้นบรรลุผลส�าเร็จ	 อาจสร้างแรงจูงใจ

ให้บุคคลนั้นอยากท�างานร่วมกับองค์การต่อไปเรื่อยๆ	 (อนิวัช	 

แก้วจ�านงค์,	2550	 :	207)	นอกจากนี้	ผู้บริหารควรมีความเชื่อมั่น	 

และไว้วางใจในตวัผูร่้วมงาน	มคีวามสมัพันธ์โดยส่วนตัวเป็นไปอย่าง

ฉนัท์มติร	ระหว่างผูบ้รหิารและผูร่้วมงาน	มกีารรบัฟังค�าแนะน�าและ 

ความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ	 และน�ามาปฏิบัติอย่าง 

จรงิจงั	โดยทุกฝ่ายต่างมุง่ทีจ่ะสนบัสนนุความพยายามทีจ่ะให้เป้าหมาย 

ขององค์การสมัฤทธ์ิผลตามท่ีวางไว้	(Likert,	1967	:	1997-211	อ้างถงึ 

ใน	สุนทร	โคตรบรรเทา,	2551	:	126)	ทั้งนี้	จะเห็นได้ว่าการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมยังมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ขององค์การและมีประโยชน์หลายประการ	 เพราะจะก่อให้เกิด 

ความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ	 

ลดความขัดแย้งในการท�างาน	และเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

มากขึน้	สร้างบรรยากาศทีด่ใีนการท�างาน	ช่วยให้ผู้ร่วมงานมสุีขภาพ

จิตดี	 ทุกคนมีงานท�า	 สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ	 

ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม	 ช่วยให้การใช้ 

งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และช่วยให้พนักงาน 

เกดิความรูส้กึว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ขององค์การ	(จนัทราน	ีสงวนนาม,

2551	:	71)	

	 	 การจัดการเรียนรู ้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู ้เรียน 

โดยปัจจุบันได้มีการจัดการทดสอบวัดความรู้	 ความคิดรวบยอด

ตามมาตรฐานการเรยีนรูใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช	 2551	 ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 (ป.6)	

มธัยมศกึษาตอนต้น	(ม.3)	และมธัยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)	(O-NET	

=	Ordinary	National	 Educational	 Test)	 และผลการทดสอบ 

ของผู ้เรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	เขต	1	และ	เขต	2	สามารถดูได้จาก	ตาราง	1

ตาราง	1	คะแนน	O-NET	ตามกลุม่สาระการเรยีนรูจ้�าแนกตามสงักดั	สพป.จนัทบรุ	ีจงัหวดัจนัทบรุ	ีภาคกลางและภาคตะวนัออก	และประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังกัด

จังหวัด ภาค ประเทศ
เขต	1 เขต	2

ภาษาไทย 55.06 48.39 52.28 50.44 49.33

คณิตศาสตร์ 54.88 41.76 49.06 44.71 43.47

วิทยาศาสตร์ 48.49 41.55 44.47 43.29 42.59

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม 56.26 47.64 52.55 50.30 49.18

ภาษาอังกฤษ 47.23 36.61 44.07 42.34 40.31

ที่มา	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	(ออนไลน์	:	2558)

	 	 จากตาราง	 1	 จะเห็นได้ว่า	 ระดับคะแนน	O-NET	 ของผู้

เรยีนในสถานศกึษาสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

จนัทบุรี	เขต	1	และ	เขต	2	ยงัมบีางกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นระดบั

ต�่า	และมีความแตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด	และ

ภาค	 ซึ่งการบริหารการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษามีการ

บรหิารการจดัการเรียนรูท้ีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้ทราบถงึปัญหาของการ

จดัการเรยีนรู	้ซึง่จะต้องมแีนวทางในการบรหิารการจดัการเรยีนรูใ้ห้

กบัผูเ้รยีน	โดยเริม่จากการเปิดโอกาสให้ครผููท้ีม่หีน้าทีใ่นการจดัการ

เรยีนรู้ให้กบัผูเ้รียนได้มส่ีวนร่วมในการบริหารการจดัการเรยีนรู	้เพือ่

พฒันาให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่พิม่มากขึน้	และน�าความรู้

ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยว

กับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 	 การสนับสนุนของผู้บริหาร	 การร่วม

วางแผน	การรับรู้เป้าหมาย	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การร่วม

ตดัสนิใจ	ความรับผดิชอบ	และการปฏบิติังาน	เพือ่ให้ทราบถงึระดับ

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมในแต่ละปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั	พร้อม

ทัง้ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา	เพือ่เป็นแนวทางในการ

พฒันาการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	และเขตพื้นที่การศึกษา	หรือหน่วยงาน

ที่เหนือกว่าสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 1.	 เ พ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีส ่วนร ่วมของ 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี

	 	 2.	 เพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

พรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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	 	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

	 	 4.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล 

ต่อการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง			

	 	 	 1.1		 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ครูในสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	ใน 

ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวนท้ังสิ้น	 2,350	 คน	 ประกอบด้วยคร ู

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรีเขต	 1	 จ�านวน	 1,058	 คน	 และครูในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต	 2	 จ�านวน	

1,292	คน	

	 	 	 1.2		 ใช้กลุ ่มตัวอย่างจากทุกสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 โดยคิดตาม

สัดส่วนของจ�านวนประชากรในแต่ละสถานศึกษา	 ด้วยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)

	 	 	 	 	 1.2.1		 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างของเขตพื้นที่

จ�านวนกลุม่ตวัอย่างของเขตพืน้ท่ี	=	ประชากรในเขตพืน้ที	่x	จ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

																																											ประชากรทั้งหมด 

	 	 	 	 	 1.2.2		 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษา	

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	=	ประชากรของสถานศึกษา	x	จ�านวนกลุ่มตัวอย่างของเขตพื้นที่

ของสถานศึกษา											ประชากรในเขตพื้นที่

	 	 	 1.3		 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 	 	 1.3.1		 ตัวแปรพยากรณ์	ได้แก่	ปัจจัยการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ที่ได้มาจาก 

การสังเคราะห์จากหลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฏีที่เ ก่ียวข้อง	 

โดยคัดเลือกปัจจัยที่มีความถี่มาก	จ�านวน	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

	 	 	 	 	 1.3.2		 ตัวแปรเกณฑ์	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู	้
(ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา,	2549	: 
8-12)
	 	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 ได้แก่	
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ
การจดัการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจันทบุรี	จ�านวน	2	ตอน	ดังนี้
	 	 	 ตอนที	่1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	จ�านวน	71	ข้อ	
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	
	 	 	 ตอนที	่2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบรุ	ีจ�านวน	32	ข้อ	มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	 
	 	 3.	 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
	 	 	 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต�ารา	เอกสาร	บทความ	และ
งานการวิจัย	เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ	โดยขอ 
ค�าแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 จากนั้นน�าเครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน	 มาขอค�าแนะน�า	 และตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของข้อค�าถามจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	ท่าน	 เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 แบ่งออก
เป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	 1	แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้	จ�านวน	71	ข้อ	 
มค่ีาความเทีย่งตรงตัง้แต่	.60	ถงึ	1.00	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	.32	
ถึง	 .78	และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .99	ตอนที่	2	แบบสอบถาม 
เก่ียวกับระดับการจัดการเรียนรู ้	 จ�านวน	 32	 ข้อ	 มีค่าความ 
เท่ียงตรงตั้งแต่	 .60	 ถึง	 1.00	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 .42	 ถึง	 
.80	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.99	ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ	.99

ผลการวิจัย
	 	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร	ี เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน	
พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 คือ	 
การสนบัสนนุของผูบ้รหิาร	การรบัรูเ้ป้าหมายร่วมกนั	การร่วมวางแผน 
การร่วมตัดสินใจ	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การร่วมปฏิบัติงาน	
และการร่วมรับผิดชอบ	ตามล�าดับ			
	 	 2.	 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 โดยรวม

พรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก	เรยีงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	

คือ	 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 กิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียน	และสภาพแวดล้อมและการบริการ	ตามล�าดับ

	 	 3.	 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยการบริหาร

แบบมส่ีวนร่วม	กบัการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 โดยมีปัจจัยการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ของครูที่อยู่ในระดับสูง	

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านการร่วมวางแผน	(X2)	มีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากับ	.785	และการสนบัสนนุของผูบ้รหิาร	

(X5)	มค่ีาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั	.722	อยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู	 

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 การร่วมปฏิบัติงาน	 (X7)	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 .685	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

(X3)	 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ	 .658	 การรับรู้เป้าหมาย

ร่วมกัน	 (X4)	 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ	 .652	 การร่วม

ตัดสินใจ	 (X1)	 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ	 .548	 และมี 

ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

โดยมปัีจจยัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่มัพนัธ์กบัการจดัการเรยีนรู้ 

ของครูที่อยู ่ ในระดับต�่าที่ สุด	 คือ	 การร ่วมรับผิดชอบ	 (X6)	 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	.112	

	 	 4.	 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยการบรหิารแบบมีส่วนร่วมทีส่่งผล 

ต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ด้วยสมการพยากรณ์	 เพื่อหาตัว

พยากรณ์ที่ดีที่สุด	 พบว่า	 ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล 

ต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 มี	 2	 ด้าน	 เรียงตามล�าดับค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยของการพยากรณ์	 ได้แก่	 การร่วมวางแผน	

และการสนับสนุนของผู้บริหาร	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ	 .83	 หมายถึง	 ปัจจัยด้านการร่วมวางแผน	 และ 

การสนบัสนนุของผู้บรหิาร	สามารถร่วมกนัพยากรณ์การจดัการเรยีนรู ้

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 ได้ร้อยละ	 69	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 

เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 คือ	 ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย	 1	 ด้าน	 ส่งผลต่อการจัด 

การเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาจนัทบรุ	ีและได้สมการในการพยากรณ์หรอืสมการถดถอย	ดงันี้

	 	 สมการพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีในรปูคะแนนดบิ	

มีดังนี้

	 	 Y	=	a1	+	b2X2	+	b5X5

	 	 			=	.88	+	.53X2	+	.29X5

	 	 สมการพยากรณ์การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ในรูปคะแนน

มาตรฐาน	มีดังนี้

	 	 Z	=	βZX2	+	βZX5    

	 	 			=	.55ZX2	+	.36ZX5

สรุปและอภิปรายผล
	 	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร	ี เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน	

พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 คือ	 

การสนบัสนนุของผูบ้รหิาร	การรบัรูเ้ป้าหมายร่วมกนั	การร่วมวางแผน 

การร่วมตัดสินใจ	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การร่วมปฏิบัติงาน	 

และการร่วมรับผิดชอบ	 ตามล�าดับ	 น่าจะเป็นเพราะสถานศึกษา 

ประกอบด้วยบุคลากรท่ีหลากหลาย	 และการที่เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมี 

ส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งต่าง	 ๆ	 

ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและ 

พึงปฏิบัติ	 เป็นไปตามแนวความคิดของ	 ชาญชัย	 อาจินสมาจาร	

(2547	:	13)	ที่กล่าวว่า	การมีส่วนร่วมของพนักงานในการตัดสินใจ 

ในองค์กรทั้งที่เป็นเรื่องปกติและเรื่องส�าคัญ	 พนักงานมีส่วนร่วม 

ในการตั้งเป้าหมาย	 แก้ปัญหา	 และท�าการตัดสินใจที่มีผลกระทบ

ต่อทั้งองค์กร	 และงานของเขา	 ท�าให้ม่ันใจว่าองค์กรของตนเอง 

อยู่ในเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ทีเ่ขาให้บรกิาร	สอดคล้องกับ	ชยัเสฏฐ์	พรหมศร	ี(2551	:	1)	ทีก่ล่าวว่า	 

การท�างานในองค์กรจะไม่สามารถประสบความส�าเร็จหรือ 

บรรลเุป้าหมายได้ถ้าปราศจากการร่วมมอืร่วมใจของบคุลากรทุกคน 

ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมและประสานงานกนัอย่างเตม็ก�าลังความสามารถ	 

เพื่อมุ่งประโยชน์แก่องค์กร	 เพราะในความเป็นจริงองค์กรส่วนมาก 

มักประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายและแตกต่าง 

เป็นจ�านวนมาก	และความแตกต่างเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีก่�าหนดพฤตกิรรม

การแสดงออกของบุคคลในองค์กรอย่างชัดเจน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	

กัญญาพัชร	พงษ์ดี	(2558	:	183-193)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	กลยุทธ์

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน	พบว่า	 สภาพปัจจุบัน

ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพ 

ผูเ้รยีนในโรงเรยีนพ้ืนท่ีสงูภาคเหนอืตอนบนในภาพรวม	ครมูส่ีวนร่วม 

ในการบริหาร	 อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับ	 ดาบชัย	 ข่วงทิพย	์

(2555	:	55-60)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่	 16	 อ�าเภอกุดบาก	

^

^
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สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	 

พบว่า	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์ 

เครือข่ายการศึกษาที่	 16	 อ�าเภอกุดบาก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร	เขต	1	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

	 	 2.	 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก	เรยีงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	

คือ	 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 กิจกรรมส่งเสริม 

คุณภาพผู้เรียน	 และสภาพแวดล้อมและการบริการ	 ตามล�าดับ 

น่าจะเป็นเพราะว่า	การจัดการเรียนรู้นั้นจ�าเป็นจะต้องเน้นที่ผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	 เพราะเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาคือ	 ผู้เรียน	 

ซึ่งผู ้บริหารและครูผู ้สอนจ�าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรม	 

สภาพแวดล้อม	 และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

เป็นไปตามแนวความคดิของ	ชาญชยั	ยมดษิฐ์	(2548	:	66)	ทีก่ล่าวว่า 

การจัดการเรียนรู้	 เป็นวิธีการ	กลวิธีในการใช้ความพยายามของครู

ที่จะด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนท่ีวางไว้ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	 โดยต้อง 

บูรณาการส่วนต่างๆ	 อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับหลักการ	

ทฤษฏี	 ความก้าวหน้าทางวิชาการ	 ผู้เรียน	 ผู้สอน	 สื่อ	 รูปแบบ	 

วิธีการ	 ศิลป์การสอน	 การวัดและประเมินผล	 ตลอดจนปัจจัย 

สภาพแวดล้อมและทรพัยากรทีม่อียูใ่นช่วงเวลาขณะทีส่อนได้อย่างดี 

สอดคล้องกบั	มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์	(2553	:	3)	ทีก่ล่าวถงึ 

ความส�าคญัของการจดัการเรียนรู้	เปรียบเสมอืนเครือ่งมอืท่ีส่งเสรมิ

ให้ผูเ้รยีนรกัการเรยีน	ตัง้ใจเรียน	และเกิดการเรยีนรูข้ึ้น	การเรยีนรูข้อง 

ผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง	 คือ	 ความส�าเร็จในชีวิต	 หรือไม่

เพยีงใดน้ัน	ย่อมข้ึนอยูกั่บการจดัการเรยีนรูท้ีด่ขีองผูส้อน	หรอืผูส้อน 

ด้วยเช่นกัน	 หากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและ

เหมาะสมแล้ว	ย่อมจะมผีลดีต่อการเรยีนของผูเ้รยีน	ซึง่สอดคล้องกบั										

บ�ารุง	มีนา	 (2552	 :	59-65)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การพัฒนาทักษะ

ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของบุคลากรสายผู้สอน	

โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์	15	อ�าเภอเชยีงแสน	ส�านกังานเขตพืน้ที ่

การศกึษาเชียงราย	เขต	3	พบว่า	สภาพการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรียน 

เป็นส�าคัญ	 บุคลากรสายผู้สอนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น	 และ

เข้าใจดีเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี 

หลายรูปแบบเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	 ตลอดจนมีการน�าแนวคิดเรื่องบูรณาการ

มาใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 

สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 สอดคล้องกับ	 ปุณฑริกา	 นิลพัฒน์	 (2558	 :	 

104-114)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 สมรรถนะการบริหารหลักสูตร	

และการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม	 

พบว่า	 สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู

อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน

	 	 3.	 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยการบริหาร

แบบมส่ีวนร่วม	กบัการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา	สังกดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ	ีมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีปัจจัยการบริหาร 

แบบมส่ีวนร่วมทีสั่มพนัธ์กบัการจดัการเรยีนรูข้องครทูีอ่ยูใ่นระดับสงู	 

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการร่วมวางแผน	 และ 

การสนับสนุนของผู้บริหาร	 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 เรียงล�าดับ 

จากมากไปหาน้อย	คอื	การร่วมปฏบิตังิาน	การแลกเปลีย่นความคดิเหน็	 

การรับรู้เป้าหมายร่วมกัน	การร่วมตัดสินใจ	และมีความสัมพันธ์กัน 

ทางบวกอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	โดยมปัีจจยัการบรหิาร 

แบบมีส่วนร่วมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ของครูที่อยู่ในระดับ 

ต�า่ทีสุ่ด	คอื	การร่วมรบัผิดชอบ	ทัง้นีปั้จจยัจงูใจทีม่คีวามสัมพนัธ์ท่ีสดุ	 

3	ล�าดบัแรก	คอื	ด้านการร่วมวางแผน	การสนบัสนนุของผูบ้รหิาร	และ

การร่วมปฏิบัตงิาน	น่าจะเป็นเพราะว่า	การมส่ีวนร่วมในการวางแผน	

นโยบาย	 และหลักสูตรของสถานศึกษา	 จะท�าให้การด�าเนินงาน 

ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีขั้นตอน	 และตรงตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามแนวความคิดของ	

สร้อยตระกูล	 (ติวยานนท์)	 อรรถมานะ	 (2542	 :	 127)	 ท่ีกล่าวว่า 

การเปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 

ด้วยตวัของเขาเอง	กถ็อืได้ว่าเป็นการมส่ีวนร่วมทีม่คีวามส�าคัญท่ีสดุ	

เพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางสมองหรือทางความคิด	 เมื่อบุคคล 

มส่ีวนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายหรอืโครงการนัน้บรรล	ุนอกจากนัน้ 

ยงัเกดิความรูส้กึของการเป็นเจ้าของในเป้าหมายหรือโครงการ	ดงัน้ัน 

เมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ	และกระตือรือร้นให้งานบรรลุ 

ตามที่เขาได้มีส่วนก�าหนดขึ้นมานั้น	 สอดคล้องกับ	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	(2550	:	2)	ที่กล่าวถึง	วิธีการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 คือ	 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยให้เป็นรูปแบบการบริหารงาน 

ทีม่บีคุคลหลาย	ๆ 	คน	เข้าไปมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ	ร่วมก�าหนดนโยบาย 

ร่วมตดัสินใจ	เพือ่ให้ฝ่ายปฏบิตัใินหน่วยงานหรอืองค์กรมกีารบรหิาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ	กรรณิการ์	กะบะเงิน	

(2550	 :	 71-72)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาสภาพการบริหาร 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามการรับรู้ของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธาน	ี 

เขต	 1	 พบว่า	 ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธาน	ี 

เขต	 1	 มีการรับรู้สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคญัของผู้บรหิารสถานศกึษา	ในเรือ่งของการก�าหนดนโยบาย

การวางแผนการจัดการเรียนรู ้	 การจัดระบบสนับสนุนการจัด	 

พรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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การเรียนรู้	 การพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง	 การจัดระบบ 

การนิเทศและช่วยเหลือ	 และการก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมิน 

การจัดการเรียนรู ้	 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 

ด้านการก�าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 ส�าหรับการสนับสนุนของผู ้บริหาร	 เป็นการที่ผู ้บริหาร 

ให้ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ	 พร้อมท้ังมีส่วนช่วยส่งเสริม	 

และสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา	 

ท�าให้รู ้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา	 เป็นไปตามแนว 

ความคิดของ	ณัฏฐพันธ์	 เขจรนันทน์	 (2551:	 82-84)	 ได้กล่าวถึง	

ทฤษฏีของมาสโลว์ว่า	 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องการมีปฏิสัมพันธ์

และความผูกพันกับบุคคลอื่น	 ตลอดจนได้รับการยอมรับว่าเป็น 

ส่วนหนึง่ของสงัคม	ดงันัน้เมือ่ความต้องการขัน้พืน้ฐานในการด�ารงชวีติ

ได้รับการตอบสนอง	และได้หลักประกันว่าเขาสามารถจะด�ารงชีวิต 

ได้อย่างปลอดภัย	 เขาก็จะเข้าเป็นสมาชิกในสังคม	 โดยเฉพาะ 

การยอมรับและการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากภายในองค์การ 

ซึ่งนับเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลเกิดความรู ้สึกเป็นสมาชิก 

ของกลุม่	สอดคล้องกับ	อลัเดอร์เฟอร์	(Alderfer,	1972:	204;	อ้างถึง 

ใน	ปณศิา	มจีนิดา,	2553:	162)	ทีก่ล่าวว่า	มนษุย์ต้องการมสีมัพนัธ์ภาพ 

และความเจรญิก้าวหน้า	ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิให้บคุลากรในองค์การ

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง 

ให้เจรญิก้าวหน้าไปสูค่วามส�าเรจ็	ซึง่สอดคล้องกบั	ศมนภร	นาควารี	

(2559:	 76-85)	 ได้ท�าวิจัยเรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

แบบมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารและครกูบัประสทิธผิลในการบรหิารงาน 

วิชาการของโรงเรียนปากช่อง	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 31	 พบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผล 

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปากช่อง	ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 31	 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

อยู่ในระดับมาก	

	 	 ส�าหรับการร่วมปฏิบัติงาน	 จะเป็นการมีส่วนร่วมกันใน

การท�างานเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 เป็นไปตาม 

แนวความคดิของ	สมัฤทธิ	์กางเพง็	(2545	:	9)	ทีก่ล่าวว่า	การมส่ีวนร่วม 

และเปิดโอกาสให้ผู ้ร ่วมงานหรือผู ้ เ ก่ียวข้อง	 มีโอกาสได้ใช  ้

ความสามารถและทักษะในการท�างานร่วมกัน	 จะท�าให้เกิดผล 

การปฏิบัติงานที่ดีข้ึน	 การตัดสินใจ	 มีคุณภาพ	 เกิดความมีน�้าใจ	 

และความจงรักภักดีต่อ	 หน่วยงาน	 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน 

มีความเป็นไปได้สูง	 ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น	สอดคล้องกับ	ธีระ	รุญเจริญ	(2550	:	206-207)	

ที่กล่าวว่า	 การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาท

ในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน	 ร่วมรับผิดชอบในการ

บริหารงานบางอย่าง	เพื่อประโยชน์ในการระดมก�าลังความคิดและ

แบ่งภาระหน้าทีข่องผู้บรหิารโดยมหีลักของการมส่ีวนร่วมในองค์กร 

จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานขององค์กร 

ซึ่งสอดคล้องกับ	ชุติพนธ์	นามวงค์	 (2556:	 80-89)	 ได้ท�าการวิจัย 

เรื่อง	 แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวชิรวิทย	์ 

ฝ่ายประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 พบว่า	 ในการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม	 ควรมีความจริงใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 และ 

ควรมผีูป้ระสานงานให้	แต่ละฝ่ายงานเพือ่ความสะดวกในการวางแผน 

การด�าเนนิงาน	และในด้านการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานตามแผน 

วิธีการที่ได้ตัดสินใจร่วมกัน	 ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการค้นพบ

ปัญหาต่างๆ	 กระตุ้นให้ผู้เก่ียวข้องตระหนักและให้ความส�าคัญ 

ต่อการปฏิบัติงานตามแผน	 เลือกแนวทางในการปฏิบัติท่ีไป 

ในทิศทางเดยีวกัน	เพ่ือให้การบรหิารงานแบบมีส่วนร่วม	มีประสิทธภิาพ 

	 	 4.	 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผล 

ต่อการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 ด้วยสมการพยากรณ์	 เพื่อหาตัว 

พยากรณ์ที่ดีที่สุด	 พบว่า	 มี	 2	 ปัจจัยที่ร่วมกันส่งผลต่อการจัด 

การเรียนรู้	 คือ	 การร่วมวางแผน	 และการสนับสนุนของผู้บริหาร	 

น่าจะเป็นเพราะการที่ครูได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ด�าเนนิงาน	ต่างๆ	ของการจดัการเรยีนรูน้ัน้จะท�าให้ครสูามารถก�าหนด 

แนวทางการด�าเนนิงานและเป้าหมายทีต้่องการให้กบัผูเ้รยีนได้อย่าง

มปีระสิทธภิาพ	เป็นไปตามแนวความคิดของ	ไมเออร์	(Maier,	1963: 

115)	 ที่กล่าวว่า	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 เป็นลักษณะของการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดท่ีเป็นอิสระ	 การวิเคราะห์ปัญหา	 

การเลือกเป้าหมาย	 การวางแผน	 และการจัดตารางการท�างาน	

สอดคล้องกับ	 สมยศ	 นาวีการ	 (2549:	 420)	 ที่กล่าวว่า	 องค์การ 

จะต้องมีนโยบายการบรหิารงานทีช่ดัเจนและสามารถท�าให้พนกังาน

ปฏิบัติตัว	 ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�างาน	 ซึ่งนโยบายท่ีด ี

จะส่งเสริมให้พนักงานได้อย่างเต็มความสามารถ	 มีผลท�าให้

ประสิทธิภาพการท�างานเพิ่มขึ้นด้วย	 ทั้งน้ีถ้าบุคคลได้มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนและก�าหนดแนวทางในการท�างานเอง	 จะท�าให้เกิด 

แรงจูงใจที่จะท�างานน้ันให้ส�าเร็จมากขึ้น	 สอดคล้องกับ	 สุคนธ	์ 

สินธพานนท์	 และคณะ	 (2554:	 18)	 ที่กล่าวว่า	 การที่ครูผู้สอน

จะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น	 ควรค�านึงถึงองค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญของการจัดการเรียนรู้	 คือ	 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	

มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน	 ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ	 ผู้เรียน

มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	และ 

ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง	 ส่วนการสนับสนุน 

ของผู้บริหาร	 จะเป็นปัจจัยส่วนหน่ึงที่ท�าให้เกิดการจัดการเรียนรู ้

เพราะการที่ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	

และส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้นั้น	 ท�าให ้ครูมีก�าลังใจ	 และ 

ความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู ้ให้ประสบความส�าเร็จ 

พรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	ซึง่สอดคล้องกบั	กอยน์	(Goin,	1992:	378	;	อ้างถงึ 

ใน	ภารดี	อนันต์นาวี,	2552:	79)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วม 

ของครูและครูใหญ่ในการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของครูและครูใหญ่			

ที่อยู่ในลักษณะการเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนร่วมทั้งในการ 

เตรียมการวางแผนของโรงเรียนการฝึกอบรม	การน�าไปปฏิบัติ	และ

การธ�ารงรักษาไว้ให้มั่นคงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	จะส่งผล

ต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของการปฏบิตังิานของโรงเรยีน	สอดคล้อง

กับ	ธัชพงศ์	มีแก้ว	(2557:	63-66)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การบริหาร

แบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนในกลุม่ล�าเหย	อ�าเภอดอนตมู	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 เขต	 1	 พบว่า	 ผู้บริหาร

ควรตระหนักในเรื่อง	 การมีส่วนร่วม	 โดยบุคลากรควรมีส่วนร่วม 

ในการต้ังเป้าหมายของโรงเรยีนร่วมกนั	สอดคล้องกบั	สวุรรณ	ีเนนิทอง	 

(2557:	 82-90)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 แนวทางการพัฒนาครู 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต	 

ทุ่งหินเทิน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 เขต	 42	 พบว่า	

แนวทางการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้	 คือ	 ผู ้บริหารและ 

ครูร ่วมกันประชุมวางแผนหาแนวทางการใช้เทคนิคการสอน 

ที่เน้นการคิดวิเคราะห์	 การจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้ยืดหยุ ่น 

ตามความเหมาะสม	 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงน�าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

	 	 ส�าหรับการสนับสนุนของผู ้บริหาร	 เป็นการที่ผู ้บริหาร 

มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ	และสนบัสนนุการปฏบัิตงิานต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ 

กบัครใูนสถานศกึษา	ท�าให้การจัดการเรยีนรูเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

มคีวามสอดคล้อง	และมปีระสทิธภิาพ	เป็นไปตามแนวความคดิของ 

สวานเบิร์ค	 (Swansburg,	 1996:	 8)	 ที่กล่าวว่า	 การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม	คือ	การที่ผู้บริหารให้การยอมรับ	ให้ความไว้วางใจ	

สนับสนุนช่วยเหลือ	 ฝึกอบรม	 ให้อ�านาจ	 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ในการปรับปรงุ	พัฒนาเป้าหมายขององค์การและให้ความเป็นอสิระ

ต่อความรับผิดชอบในการบริหารงานแก่ผู้ร่วมงาน	 สอดคล้องกับ	

สุนทร	 โคตรบรรเทา	 (2554:	 15-17)	 ได้กล่าวว่า	 ผู้บริหารควรมี 

ความเป็นผู้น�าท่ีสนใจในสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่ตนเองและผู้อื่น

ต้องการให้บรรลุ	 มีการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมขององค์การ 

ด้วยก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	และน�าความเข้มแขง็ในความต้องการปณธิาน	

และความกระตอืรอืร้นไปสูง่าน	สอดคล้องกบั	กระทรวงศกึษาธกิาร	

(2546:	34-35)	ที่กล่าวว่า	ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ 

โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ	

ความถนัดของผู ้เรียน	 ฝึกทักษะ	 กระบวนการคิด	 การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์	 การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อป้องกันและ 

แก้ไขปัญหา	และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	มีจัดบรรยากาศ	

สิง่แวดล้อมและแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอ้ือต่อการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ

การน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่าย	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 ลูเนนเบิร์ก	 และเอิร์นสไตน์	 (Lunenberg	 and	

Ornstein,	2004:	318)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	โรงเรียนประถมศึกษา 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็จ�านวน	149	โรง	ในรฐัแมสซาชเูซท	โดยคัดเลอืก

จากโรงเรียนที่มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าท่ีเข้มแข็ง	 และเป็นโรงเรียน 

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง	พบว่า	 ร้อยละ	75	ของผู้บริหารอธิบายว่าตนเอง

เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น�าทางวิชาการสูง	 กล่าวคือเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรม 

การอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรของโรงเรียน	 และมีการปรับปรุงการเรียนการสอน 

อยู่อย่างสม�่าเสมอ	สอดคล้องกับ	อนงค์	อาจจงทอง	(2557	:	70-72)	

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	2	พบว่า	การบริหารงานแบมีส่วนร่วมของ

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภูม ิ

เขต	2	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	และในด้านการไว้วางใจ 

กนัมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	สอดคล้องกบั	จรินนัท์	นุน่ชคัูน	(2557:	89-96)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา

ครผููส้อนด้านการจดัการเรยีนรู	้โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร	พบ

ว่า	ผูบ้รหิารควรให้การสนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้ครูพฒันาตนเอง	โดยจดั 

ให้มกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ	ศกึษาดงูาน	จดักจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียน	นิเทศ	และประเมินผลการพัฒนาครู

ข้อเสนอแนะ
	 	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	 จากผลการวจิยัปัจจยัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมทีส่่งผล 

ต่อการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาจันทบรุ	ีพบว่า	ปัจจยัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

ทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรู	้ด้านการร่วมวางแผน	และการสนบัสนนุ

ของผูบ้รหิารมผีลต่อการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบรุ	ีดงันัน้	ผู้บรหิารควรส่งเสรมิ 

และสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 

ในสถานศึกษา	 และให้ความไว้วางใจ	 เช่ือมั่น	 พร้อมทั้งร่วมมือกัน 

ปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของสถานศึกษา	 เพื่อให ้

การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น	 สอดคล้อง	 สามัคคี	 และ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกับสถานศึกษาต่อไป	

  2.	 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 การรับรู้เป้าหมายร่วมกัน	 การร่วม 

รับผิดชอบ	และการร่วมปฏิบัติงาน	เพราะว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วน 

ที่ท�าให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ	 กล่าวคือ	 การท่ีครู 

ได้มีส ่วนร่วมในการรับรู ้ เป ้าหมาย	 ท�าให้เกิดความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน	 ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร  พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
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ซึง่กนัและกนั	ท�าให้เกิดความรู้สกึถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสถานศกึษา 

มีความรู ้สึกร่วม	 และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็ม 

ความสามารถ

  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

	 	 2.	 ควรศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษา	

	 	 3.	 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยด้านสนับสนุน

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
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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�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 จังหวัดจันทบุรี	มีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ	87	กม.	ครอบคลุมพื้นที่	อ.นายายอาม	อ.ท่าใหม่	อ.แหลมสิงห์	และอ�าเภอขลุง	

ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ดุมสมบรูณ์ด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีณุค่าต่อระบบเศรษฐกจิ	สงัคมและนเิวศวทิยาอืน่ๆ	ปัจจุบนัพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลได้ถกู

น�าไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ	และเกดิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อมของพืน้ทีช่ายฝ่ังตามมา	โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ

และสิ่งปกคลุมดินบริเวณชายฝั่ง	 ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขมาใช้ติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในหมู่บ้านคลองหก	ต.เกาะเปริด	อ.แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	ระหว่างปี	พ.ศ.	2533	และ	ปี	พ.ศ.	2547	จากข้อมูลภาพ

ดาวเทยีมแลนแซตมาใช้ในการศกึษา	โดยมวัีตถุประสงค์	คอื	1)	เพือ่ติดตามการเปลีย่นแปลงชายฝ่ังด้วยวธิกีารจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสงูสดุ 

และวธิกีารจ�าแนกเชงิวตัถ	ุร่วมกบัเทคนคิการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงจากผลการจ�าแนกข้อมูลใน	2	ช่วงเวลา	จากข้อมลูดาวเทยีมแลนแซต 

พร้อมทัง้ประเมนิความถกูต้อง	2)	เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของการเลอืกใช้วธิกีารจ�าแนกข้อมลู	และ	3)	เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารรบัรู ้

จากระยะไกล	รวมท้ังน�าผลการศกึษาปัญหาการเปลีย่นแปลงชายฝ่ังทีไ่ด้รับไปใช้ในการวางแผนการจดัการ	การอนรุกัษ์	การฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ัง 

ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้คงอยูต่่อไป	วธีิการศกึษาแบ่งออกเป็น	6	ขัน้ตอน	ประกอบด้วย	1)	การคัดเลือกพืน้ทีศึ่กษา	2)	การจดัหาข้อมลูและประมวลผล 

ข้อมูลเบื้องต้น	 3)	 การจ�าแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและการจ�าแนกเชิงวัตถุ	 4)	 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข	 

5)	การส�ารวจภาคสนามและประเมินความถูกต้อง	และ	6)	การประเมินความเหมาะสมการเลือกใช้วิธีการจ�าแนกข้อมูล

	 	 ผลการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุ 

จากข้อมลูภาพ	2	ช่วงเวลา	พบว่า	ประกอบด้วย	5	ประเภทข้อมลู	ได้แก่	1)	แหล่งน�า้	2)	สถานทีเ่พาะเลีย้งกุ้ง	3)	ทีโ่ล่ง	4)	ชมุชนและสิง่ปลกูสร้าง	 

และ	5)	ป่าชายเลน	ผลการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงจากผลการจ�าแนกข้อมลูใน	2	ช่วงเวลา	จากการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสงูสดุและ

การจ�าแนกเชงิวัตถ	ุพบว่า	รปูแบบการเปล่ียนแปลงการใช้ทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิม	ี25	ประเภทข้อมลู	และสามารถระบกุารเปล่ียนแปลงของ

ประเภทการจ�าแนกแบบ	From-To	ได้	โดยพบว่า	การเปล่ียนแปลงชายฝ่ังจากผลการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด	ประเภทการใช้ทีด่นิ 

และสิง่ปกคลมุดนิเพ่ิมขึน้	ได้แก่	พืน้ทีน่�า้	สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้	พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง	และป่าชายเลน	เท่ากบั	1.53,	0.38,	0.19,	2.30	ตร.กม. 

ตามล�าดับ	และประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินลดลง	ได้แก่	พื้นที่โล่ง	เท่ากับ	4.40	ตร.กม.	ในขณะเดียวกัน	การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 

จากผลการจ�าแนกเชงิวตัถุ	ประเภทการใช้ทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิเพิม่ขึน้	ได้แก่	พืน้ทีน่�า้	สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้	พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง	และ

ป่าชายเลน	เท่ากบั	1.78,		0.06,	0.59	และ	2.35	ตร.กม.	ตามล�าดบั	และประเภทการใช้ทีดิ่นและสิง่ปกคลมุดนิลดลง	ได้แก่	พืน้ทีโ่ล่ง	เท่ากบั	 

4.79	ตร.กม.	ผลการประเมินความถูกต้องการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน	พบว่า	การจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด

และการจ�าแนกเชิงวัตถุ	 มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของผลการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน	 

เท่ากับร้อยละ	77.63,	67.86,	84.75	และ	77.32	ตามล�าดับ	นอกจากนี้	ในการประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีการจ�าแนกข้อมูล	 

พบว่า	การจ�าแนกเชงิวตัถมุคีวามเหมาะสมในการตดิตามการเปล่ียนแปลงของการกดัเซาะชายฝ่ังมากกว่าการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสงูสดุ 

เนื่องจากมีความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาสูงกว่า	 และเมื่อน�าการทดสอบความแตกต่างกันของค่าสัมประสิทธิ์แคปปา 

โดยการทดสอบค่า	Z	มาพิจารณาร่วมด้วย	พบว่า	การจ�าแนกเชิงวัตถุมีความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาสูงกว่าการจ�าแนก

แบบความน่าจะเป็นสูงสุดอย่างมีนัยส�าคัญ	ณ	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	80,	90	และ	95

ค�าส�าคัญ	:	การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง,	การรับรู้จากระยะไกล,	การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจ�าแนกข้อมูลใน	2	ช่วงเวลา

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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Abstract	
	 	 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.

Keywords	:	 Coastal	change	detection,	Remote	Sensing,	Post	classification	comparison
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บทน�า
	 	 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในรูปแบบการกัดเซาะ	 (Erosional	 coast)	 และการสะสมตัว	 

(Depositional	 coast)	 มีสาเหตุมาจากหลายประการ	 ทั้งจาก

ธรรมชาตแิละการกระท�าของมนษุย์	(สนิ		สนิสกุล	และคณะ,	2545)	 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชากรบริเวณชายฝั่ง	 เช่น	 ก่อให้เกิดความเสียหายของ

พื้นที่และสูญเสียคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ไปอย่างถาวร 

(อดุลย์	 เบ็ญนุ้ย	 และพยอม	 รัตนมณี,	 2554)	 จังหวัดจันทบุรี	 

มีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ	 87	 กม.	 ครอบคลุมพื้นที่ในเขต	

อ.นายายอาม	 อ.ท่าใหม่	 อ.แหลมสิงห์	 และอ.ขลุง	 ประกอบด้วย

ชายฝั่งทะเลหลายชนิด	 เช่น	 ชายฝั่งหิน	หาดทราย	ที่ราบน�้าขึ้นถึง	 

และพร	ุเป็นทีป่ระกอบอาชพีท�านากุง้และเพาะเลีย้งสตัว์น�า้รมิชายฝ่ัง	 

อาชพีประมงของชาวบ้านในพืน้ที	่มแีหล่งท่องเทีย่วรมิชายฝ่ังประปราย	 

ทั้งยังเป็นที่ตั้งของชุมชน	 บ้านเรือน	 วัด	 โรงเรียน	 สถานที่ราชการ	

และถนนเลียบชายฝั่ง	 ปัญหาการเปล่ียนแปลงชายฝั่งแบบกัดเซาะ 

ยังท�าให้โครงสร้างถาวรริมชายฝั่ง	 เช่น	 สถานีสูบน�้า	 บ้านเรือน	 

เกิดการพังทลาย	 คันนากุ ้งขาด	 และบางพื้นที่เกิดการกัดเซาะ 

เข้ามาถึงถนนสายหลักเลียบชายฝั่ง	 (กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง,	2554)	โดยชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบบกัดเซาะ

รุนแรง	(อัตราการกัดเซาะมากกว่า	5	เมตร/ปี)	คือชายฝั่งเกาะแมว-

แหลมหญ้า	เป็นระยะทางประมาณ	16	กม.	ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่รุนแรงเนื่องมาจากธรณีสัญฐานของชายฝั่ง 

มีความชันน้อย	 น�้าท่วมง่าย	 ตะกอนที่ประกอบเป็นชายฝั ่ง 

เป็นทรายปนดินเคย์ซ่ึงร่วนจับตัวไม่แน่นและชายฝั ่งเปิดโล่ง 

รับลมมรสุมโดยตรง	 โดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 (ช่วงเดือน	 

พ.ค.-ก.ย.)	 ที่มีผลต่อการเกิดคลื่นขนาดใหญ่กว่าปกติ	 (ความสูง 

2-5	 เมตร)	 และมีความถี่ของการเกิดคลื่นเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งท�าให้ 

ป่าชายเลนด้านหน้าล้มตายและเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั ่ง 

ได้ง่ายยิ่งขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	 การเกิดน�้าขึ้นน�้าลงชนิดน�้าเดี่ยว	 

(Diurnal)	ส่งผลด้วยเช่นกัน	โดยมีเรจน์น�้า	(Tidal	range)	ประมาณ	

1	 เมตร	 นอกจากนี้	 การประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีจากการท�านากุ้ง 

โดยการสูบน�้าทะเลเข้าสู่นากุ้งหลังหาดและมีถนนสร้างชิดชายฝั่ง

มากเกินไปท�าให้เกิดการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของตะกอน 

เพิ่มมากยิ่งขึ้น	(กรมทรัพยากรธรณี,	2545)

	 	 การศึกษาครั้งนี้	 มุ ่งเน้นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับ

รู ้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขมาใช้ติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นท่ีศึกษาที่เกิดขึ้นใน	 2	 ช่วงเวลา	 

โดยการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพด้วยวิธีการจ�าแนกแบบ 

ความน่าจะเป็นสูงสุด	 (Maximum	 likelihood	 classification)	

และการจ�าแนกเชิงวัตถุ	 (Object	oriented	classification)	จาก

นั้นน�าผลการจ�าแนกท้ังสองวิธี	 มาวิเคราะห์ร่วมกับการตรวจสอบ 

การเปล่ียนแปลงเชิงเลข	 ด้วยวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 

จากผลการจ�าแนกข้อมูลใน	 2	 ช่วงเวลา	 (Post	 classification	

comparison)	 พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องจากผลการจ�าแนก

ทัง้	2	วธิ	ีเพือ่หาความเหมาะสมของการเลือกใช้วธิกีารจ�าแนกข้อมลู

วัตถุประสงค์
	 	 1)	 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงชายฝั่งด้วยวิธีการจ�าแนก

แบบความน่าจะเป็นสูงสดุและวธิกีารจ�าแนกเชงิวัตถ	ุร่วมกบัเทคนคิ 

การตรวจสอบการเปลีย่นแปลงจากผลการจ�าแนกข้อมลูใน	2	ช่วงเวลา 

จากข้อมลูภาพจากดาวเทยีมแลนแซตพร้อมทัง้ประเมนิความถกูต้อง

	 	 2)	 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีการ

จ�าแนกข้อมูล	และ

	 	 3)	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล	 รวมทั้ง 

น�าผลการศึกษาปัญหาการเปล่ียนแปลงชายฝั ่งที่ได ้รับไปใช้ 

ในการวางแผนการจัดการ	 การอนุรักษ์	 การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คงอยู่ต่อไป

วิธีการวิจัย
	 	 1.	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

	 	 	 1.1	ข้อมลูภาพจากดาวเทยีมแลนแซต	บรเิวณพืน้ทีศ่กึษา	 

หมูบ้่านคลองหก	ต.เกาะเปรดิ	อ.แหลมสงิห์	จ.จนัทบุร	ีพืน้ทีป่ระมาณ	

25	ตร.กม.	 (UTM,	47N	WGS	84	844497.750,	1371576.750	

ถึง	 849987.750,	 1366836.750)	 บันทึกเมื่อ	 พ.ศ.	 2533	 และ	 

พ.ศ.	 2547	 ความละเอียดเชิงพื้นที่	 30x30	 ม.	 จ�านวน	 2	 ภาพ	 

แสดงดังรูปที่	1(ก)	และ	(ข)1366836.750) บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 ความละเอียดเชิงพื้นท่ี 30x30 ม. จํานวน 2 ภาพ แสดงดังรูป
ท่ี 1(ก) และ (ข) 

 
                                        (ก)               (ข) 
 
รูปที่ 1 ข้อมูลภาพจากดาวเที่ยมแลนแซต (ก) บันทึก ปี พ.ศ. 2533 และ (ข) บันทึก ปี พ.ศ. 2547 
 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2553 จากกรมพัฒนาที่ดิน 
3.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังต่อไปนี้ 

- ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ ได้แก่ ERDAS Imagine eCognition Developer และ ArcGIS 
- ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร ์เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส และ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

3.3 วิธีการวิจัย ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา หมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ 
จ.จันทบุรี จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซตและประเมินความถูกต้องของผลการจําแนก โดยในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอน
การศึกษาแสดงดังรูปท่ี 2 

 

(ก)
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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	ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้	ได้แก่	ERDAS	Imaginee	Cognition	

Developer	และ	ArcGIS

	 	 	 2.2	ฮาร์ดแวร์ทีใ่ช้	ได้แก่	คอมพวิเตอร์	เครือ่งรบัสญัญาณ

จีพีเอส	และ	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล

	 	 3.	 วิธีการวิจัย	 ในการติดตามการเปล่ียนแปลงชายฝั ่ง 

ในพืน้ทีศ่กึษา	หมูบ้่านคลองหก	ต.เกาะเปรดิ	อ.แหลมสงิห์	จ.จนัทบรีุ	

จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซตและประเมินความถูกต้องของผล 

การจ�าแนก	โดยในการศึกษาครัง้นีมี้ขัน้ตอนการศึกษาแสดงดงัรปูที	่2 

1366836.750) บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 ความละเอียดเชิงพื้นที่ 30x30 ม. จํานวน 2 ภาพ แสดงดังรูป
ท่ี 1(ก) และ (ข) 

 
                                        (ก)               (ข) 
 
รูปที่ 1 ข้อมูลภาพจากดาวเที่ยมแลนแซต (ก) บันทึก ปี พ.ศ. 2533 และ (ข) บันทึก ปี พ.ศ. 2547 
 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2553 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
3.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังต่อไปนี้ 

- ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ ได้แก่ ERDAS Imagine eCognition Developer และ ArcGIS 
- ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ ได้แก่ คอมพิวเตอร ์เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส และ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

3.3 วิธีการวิจัย ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นที่ศึกษา หมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ 
จ.จันทบุรี จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซตและประเมินความถูกต้องของผลการจําแนก โดยในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอน
การศึกษาแสดงดังรูปท่ี 2 

 

(ข)

 
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. เนื่องจากมีเมฆปกคลุมน้อยท่ีสุด เวลาบันทึกใกล้เคียงกัน
เพื่อลดความคลาดเคล่ือนจากน้ําขึ้นน้ําลง และระยะเวลาห่างกันมากพอในการวิเคราะห์ ผ่านเว็บไซต์ของ United 
States Geological Survey (USGS) (http://www.usgs.gov) การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การปรับแก้
ความผิดพลาดเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) โดยอาศัยจุดควบคุมพื้นดิน (Ground Control Point, GCP) 
จากข้อมูลภาพถ่ายออร์โทสี (Color orthophoto data) ของกรมพัฒนาท่ีดิน (พ.ศ. 2543-2545) ด้วยวิธีการตรึงภาพ
แบบภาพสู่ภาพ (Image-to-image registration) จากนั้น นําข้อมูลหลายช่วงคลื่น (4 3 2) มาตัดภาพให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ศึกษา 

ในการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood classification) ประกอบด้วยกระบวนการ 
2 ขั้นตอน คือ (1) กําหนดพื้นที่ตัวอย่างให้กับตัวจําแนกเพื่อจดจําประเภทและคุณลักษณะที่ต้องการใช้ในการจําแนก 
(2) จุดภาพจะถูกจัดเข้าสู่ประเภทตามกระบวนการจําแนกข้างต้น ในการจําแนกเชิงวัตถุ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

ACQUIRE DATA AND DATA PREPROCESSING 

  1. TIDAL CIRRECTION 
        2. GEOMETRIC CORRECT 

GROUND VERIFICATION AND ACCURACY ASSESSMENT 
1. GROUND REFERENCE DATA COLLECTION 

      2. ACCURACY ASSESSMENT 

OBJECT-BASED CLASSIFICATION 

     1. MULTIRESOLOUTION SEGMENTATION 
     2. CLASSIFICATION AND ASSIGN CLASS 

LANDSAT DATA 2533 

DEFINE STUDY AREA 

LANDSAT DATA 2547 

DIGITAL CHANGE DETECTION 

POST CLASSIFICATION COMPARISON 

PIXEL-BASED CLASSIFICATION 

MAXIMUM LIKELIHOOD CLASSIFICATION 

OPTIMUM CLASSIFICATION SELECTION EVALUATION 

1. OVERALL ACCURACY 
      2. KAPPA HAT COEFFICIENT OF AGREEMENT 

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม

รูปที่	2		วิธีการวิจัย
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	 การจัดหาข้อมูลอาศัยการสืบค้นผ่านระบบค้นหาข้อมูล 

ภาพดาวเทียมแลนแซต	 บันทึกเมื่อ	 1	 มกราคม	 พ.ศ.2533	 เวลา	 

2:54:25	 น.	 และ	 22	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2547	 เวลา	 3:20:46	 น.	 

เนื่องจากมีเมฆปกคลุมน้อยท่ีสุด	 เวลาบันทึกใกล้เคียงกันเพ่ือลด

ความคลาดเคลื่อนจากน�้าข้ึนน�้าลง	 และระยะเวลาห่างกันมากพอ

ในการวิเคราะห์	 ผ่านเว็บไซต์ของ	 United	 States	 Geological	 

Survey	 (USGS)(http://www.usgs.gov)	 การประมวลผลข้อมูล 

เบือ้งต้น	ได้แก่	การปรบัแก้ความผดิพลาดเชิงเรขาคณติ	(Geometric	 

correction)	โดยอาศยัจดุควบคมุพืน้ดนิ	(Ground	Control	Point,	 

GCP)	 จากข้อมูลภาพถ่ายออร์โทสี	 (Color	 orthophoto	 data)	 

ของกรมพัฒนาที่ดิน	 (พ.ศ.2543-2545)	 ด้วยวิธีการตรึงภาพ 

แบบภาพสู่ภาพ	(Image-to-image	registration)	จากนัน้	น�าข้อมลู 

หลายช่วงคลื่น	(4,	3,	2)	มาตัดภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา

	 	 ในการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด	 (Maximum	

likelihood	classification)	ประกอบด้วยกระบวนการ	2	ขั้นตอน	

คือ	 (1)	 ก�าหนดพื้นท่ีตัวอย่างให้กับตัวจ�าแนกเพื่อจดจ�าประเภท

และคุณลักษณะที่ต้องการใช้ในการจ�าแนก	 (2)	 จุดภาพจะถูกจัด

เข้าสูป่ระเภทตามกระบวนการจ�าแนกข้างต้น	ในการจ�าแนกเชงิวตัถุ	 

ประกอบด้วย	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 (1)	 การแบ่งส่วนภาพ	 (Image	 

segmentation)	มาตราส่วนท่ีเหมาะสมส�าหรับใช้ในการแบ่งส่วนภาพ 

เพื่อน�าไปใช้ในการจ�าแนกประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน	 

มีค่าเท่ากับ	 4	 ค่าน�้าหนักของสี	 (Color)	 และรูปร่าง	 (Shape)	

เท่ากับ	 0.9	 และ	 0.1	 ตามล�าดับ	 ค่าน�้าหนักของค่าการเกาะกลุ่ม	

(Compactness)	 และค่าความเรียบ	 (Smoothness)	 มีค่าเท่ากัน

คือ	0.5	(2)	การจ�าแนกวัตถุภาพ	(Image	object	classification)	

ด้วยขั้นตอนวิธีแบบจุดภาพข้างเคียงใกล้ที่สุด	(Nearest	neighbor	

classification)	ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข	(Digital	

change	 detection)	 ด้วยวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจาก 

ผลการจ�าแนกข้อมูลใน	 2	 ช่วงเวลา	 (Post	 classification	 

comparison)	โดยน�าผลการจ�าแนกข้อมูลทั้ง	2	วิธี	จากข้อมูลภาพ	 

2	 ช่วงเวลามา	 แล้วน�าผลท่ีได้รับมาเปรียบเทียบโดยการจัดสร้าง

ตารางตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อตรวจสอบการเปล่ียนแปลง

ของการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	พ.ศ.	2533	

และปี	พ.ศ.	2547	โดยผลที่ได้คือ	การเปลี่ยนแปลงของการกัดเซาะ 

ชายฝ่ังในพ้ืนทีศึ่กษา	ทัง้นี	้ในกระบวนการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็น 

สงูสดุและการจ�าแนกเชงิวตัถ	ุได้มกีารน�าข้อมลูภาพดาวเทยีมสปอต	

(SPOT)	บันทึกเมื่อ	ปี	พ.ศ.	2552	ความละเอียดเชิงพื้นที่	25x25	ม.	

มาจ�าแนกประเภทเพือ่ใช้เปรยีบเทยีบผลการจ�าแนกประเภทการใช้ 

ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	 

ในการส�ารวจภาคสนามและประเมินความถูกต้อง	 ใช้การค�านวณ 

หาจุดตัวอย่าง	 (Sample	 point)	 บนพื้นฐานการแจกแจงแบบ 

อเนกนาม	 (Multinomial	 distribution)	 จากนั้น	 น�าจ�านวน 

จุดตัวอย่างที่ได้ไปสุ่มหาต�าแหน่งที่จะท�าการส�ารวจโดยวิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบจ�าแนกชั้น	 (Stratified	 random	 sampling)	 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการส�ารวจภาคสนาม	พร้อมท�าการ

ประเมินความถูกต้องการของการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

โดยการค�านวณค่าความถูกต้องโดยรวม	 (Overall	 accuracy)	 

และสัมประสิทธิ์แคปปา	 (Kappa	 coefficient)	 นอกจากนี้	 

น�าค่าสมัประสทิธิแ์คปปาทีไ่ด้รบัจากการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็น

สูงสุดและการจ�าแนกเชิงวัตถ	ุของข้อมลูทัง้	2	ช่วงเวลา	มาเปรยีบเทยีบ 

ว่าค่าความถูกต้องสัมประสิทธิ์แคปปาที่ได้รับจากประเภทข้อมูล 

ที่แตกต ่างกัน	 มีความแตกต่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญหรือไม	่ 

โดยค�านวณค่าสถิติ	Z	(Z	Score)	ที่มีการปรับมาตรฐานและมีการ 

กระจายแบบปกติ	(Congalton,	R.	G.	and	Green,	K.,	2009)

	 	 ขั้นตอนสุดท้าย	 คือ	 การประเมินความเหมาะสมของการ

เลือกใช้วิธกีารจ�าแนกประเภท	พจิารณาจากค่าความถกูต้องโดยรวม	

และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

จากผลการจ�าแนกข้อมูลใน	2	ช่วงเวลาในพื้นที่ศึกษา

ผลการวิจัย
	 	 ผลการวิจัยวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในพื้นท่ี

ศึกษาด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแลนแซต	ปี	 พ.ศ.	 2533	 และ	 

ปี	พ.ศ.	2547	ที่แบ่งประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินออกเป็น	 

5	 ประเภท	 ได้แก่	 1)	 พื้นที่น�้า	 2)	 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	 3)	 ที่โล่ง	 

4)	พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	และ	5)	ป่าชายเลน	สามารถสรุป

ได้ดังนี้

	 	 1.	 ผลการจ�าแนกประเภทข้อมลูภาพจากดาวเทยีมแลนแซต

	 	 	 ผลการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด	ปี	พ.ศ.	2533 

มพีืน้ทีเ่ท่ากับ	10.75,	3.26,	8.81,	1.91	และ	1.60	ตร.กม.	ตามล�าดบั	 

และ	ปี	พ.ศ.	2547	มีพื้นที่เท่ากับ	12.28,	3.64,	4.41,	2.10	และ	

3.90	ตร.กม.	ตามล�าดับ	แสดงดังตารางที่	1	และรูปที่	3	และ	4

	 	 	 ผลการจ�าแนกเชิงวัตถุ	 ปี	 พ.ศ.	 2533	 มีพื้นท่ีเท่ากับ	

10.62,	 2.83,	 9.64,	 0.91	 และ	 2.33	 ตร.กม.	 ตามล�าดับ	 และ	 

ปี	 พ.ศ.	 2547	 มีพื้นที่เท่ากับ	 12.40,	 2.89,	 4.85,	 1.50	 และ	 

4.68	ตร.กม.	ตามล�าดับ	แสดงดังตารางที่	1	และรูปที่	5	และ	6

	 	 2.	 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจ�าแนก

ข้อมูลใน	2	ช่วงเวลา

	 	 	 ผลการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและ 

สิ่งปกคลุมดินจากการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด	 ได้แก่	 

การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่น�้าไปเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	 ท่ีโล่ง	 

พืน้ทีช่มุชนและส่ิงปลูกสร้าง	และป่าชายเลน	คดิเป็นพืน้ที	่0.00	ตร.กม.	 

การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งไปเป็นพื้นที่น�้า	 ท่ีโล่ง	 

พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง	 และป่าชายเลน	 คิดเป็นพื้นที่	 0.04,	

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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0.56,	 0.69	 และ	 0.23	 ตร.กม.	 ตามล�าดับ	 การเปล่ียนแปลง 

จากที่โล่งไปเป็นพื้นท่ีน�้า	 สถานที่เพาะเล้ียงกุ้ง	 พื้นที่ชุมชนและ 

สิ่งปลูกสร้าง	และป่าชายเลน	คิดเป็นพื้นที่	1.36,	2.93,	2.03	และ	

1.28	 ตร.กม.	 ตามล�าดับ	 การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ชุมชนและ 

สิง่ปลกูสร้าง	ไปเป็นพืน้ทีน่�า้	สถานท่ีเพาะเลีย้งกุง้	ทีโ่ล่ง	และป่าชายเลน	 

คิดเป็นพื้นที่	0.01,	0.02,	0.02	และ	1.21	ตร.กม.	เป็นล�าดับ	และ 

การเปล่ียนแปลงจากป่ายชายเลนไปเป ็นพื้นท่ีน�้า	 สถานที ่

เพาะเลี้ยงกุ้ง	ที่โล่ง	และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	คิดเป็นพื้นที่	

0.13,	0.31,	0.30	และ	1.35	ตร.กม.	ตามล�าดับ	แสดงดังตารางที่	2	 

และรูปที่	7

	 	 ผลการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิ 

จากการจ�าแนกเชิงวัตถุ	ได้แก่	การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่น�้าไปเป็น 

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	 ที่โล่ง	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	 และ 

ป่าชายเลน	คดิเป็นพืน้ที	่0.00	ตร.กม.	การเปลีย่นแปลงจากสถานที่ 

เพาะเลี้ยงกุ้งไปเป็นพื้นที่น�้า	 ที่โล่ง	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	

และป่าชายเลน	คิดเป็นพื้นที่	0.11,	0.26,	1.21	และ	0.91	ตร.กม.	

เป็นล�าดับ	 การเปล่ียนแปลงจากที่โล่งไปเป็นพ้ืนที่น�้า	 สถานที ่

เพาะเลี้ยงกุ ้ง	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	 และป่าชายเลน 

คิดเป็นพื้นที่	 1.77,	 2.35,	 1.59	 และ	 3.97	 ตร.กม.	 เป็นล�าดับ	 

การเปล่ียนแปลงจากพื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง	 ไปเป็นพื้นที่น�้า	

สถานทีเ่พาะเลีย้งกุง้	ทีโ่ล่ง	และป่าชายเลน	คดิเป็นพืน้ที	่0.01,	0.11,	 

0.36	 และ	 0.41	 ตร.กม.	 เป็นล�าดับ	 และการเปล่ียนแปลงจาก 

ป่าชายเลนไปเป็นพืน้ทีน่�า้	สถานทีเ่พาะเลีย้งกุ้ง	ทีโ่ล่ง	และพ้ืนทีช่มุชน 

และสิ่งปลูกสร้าง	คิดเป็นพื้นที่	0.07,	2.10,	0.05	และ	0.27	ตร.กม.						

เป็นล�าดับ	แสดงดังตารางที่	3	และรูปที่	8

ตารางที่	1	ผลการจ�าแนกข้อมูล

ประเภทข้อมูลแลนแซต ข้อมูลหลายช่วงคลื่น

ความละเอียดเชิงพื้นที่ 30	x	30	เมตร

ช่วงคลื่น 4	3	2

ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่ง

ปกคลุมดิน

การจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด	(ตร.กม.) 	การจ�าแนกเชิงวัตถุ	(ตร.กม.)

2533 2547 การเปลี่ยนแปลง 2533 2547 การเปลี่ยนแปลง

แหล่งน�้า 10.75 12.28 +1.53 10.62 12.40 +1.78

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 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�าแนกแบบ	ความน่าจะเป็นสูงสุด

การเปลี่ยนแปลง	

(ตร.กม.)

การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน	ปี	พ.ศ.	2547

W A9 M4 U F3 รวม

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
แล

ะส
ิ่งป

กค
ลุม

ดิน

ปี	
พ
.ศ
.	2

53
3

พื้นที่น�้า	(W) 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 10.75

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	(A9) 0.04 0.38 0.56 0.69 0.23 1.91

ที่โล่ง	(M4) 1.36 2.93 1.22 2.03 1.28 8.81

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	(U) 0.01 0.02 0.02 0.34 1.21 1.60

ป่าชายเลน	(F3) 0.13 0.31 0.30 1.35 1.18 3.26

รวม 12.28 3.64 2.09 4.41 3.91 26.33

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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ตารางที่	3	ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2533	-	2547	จากการจ�าแนกเชิงวัตถุ

การเปลี่ยนแปลง	

(ตร.กม.)

การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน	ปี	พ.ศ.	2547

W A9 M4 U F3 รวม

กา
รใ
ช้ท

ี่ดิน
แล

ะส
ิ่งป

กค
ลุม

ดิน

ปี	
พ
.ศ
.	2

53
3

พื้นที่น�้า	(W) 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	(A9) 0.11 0.66 0.26 1.21 0.91 3.14

ที่โล่ง	(M4) 1.77 2.35 1.00 1.59 3.97 10.69

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	(U) 0.01 0.11 0.36 0.11 0.41 1.00

ป่าชายเลน	(F3) 0.07 2.10 0.05 0.27 0.10 2.59

รวม 13.70 5.21 1.67 3.19 5.39 29.16

 
รูปที่ 3 ผลการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533 
 

 
รูปที่ 4 ผลการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ.2547 
  

รูปที่	3	ผลการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต	ปี	พ.ศ.	2533

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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รูปที่ 3 ผลการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533 
 

 
รูปที่ 4 ผลการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ.2547 
  
รูปที่	4	ผลการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต	ปี	พ.ศ.2547

 
รูปที่ 5 ผลการจําแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533 
 

 
รูปที่ 6 ผลการจําแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2547 
  

รูปที่	5	ผลการจ�าแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต	ปี	พ.ศ.	2533

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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รูปที่ 5 ผลการจําแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2533 
 

 
รูปที่ 6 ผลการจําแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2547 
  

รูปที่	6	ผลการจ�าแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต	ปี	พ.ศ.	2547

 
รูป
จา
 

 
รูป
ดา
 

ปที่ 7 ผลการเป
ากภาพถ่ายจาก

ปที่ 8 ผลการเป
าวเทียมแลนแซต

ปลี่ยนแปลงการใ
ดาวเทียมแลนแ

ปลี่ยนแปลงการ
ต ระหว่างปี พ.

ใช้ท่ีดินและสิ่งป
แซต ระหว่างปี พ

รใช้ท่ีดินและสิ่ง
ศ. 2533-2547

 

ปกคลุมดินจาก
พ.ศ. 2533-254

ปกคลุมดินจาก
7 

ผลการจําแนกแ
47 

กผลการจําแนก

แบบความน่าจะ

เชิงวัตถุของพื้น

ะเป็นสูงสุดของ

นท่ีศึกษาจากภา

พ้ืนที่ศึกษา

าพถ่ายจาก

รูปที่	7	ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากผลการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดของพื้นที่ศึกษา

จากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต	ระหว่างปี	พ.ศ.	2533-2547

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   179

 
รูป
จา
 

 
รูป
ดา
 

ปที่ 7 ผลการเป
ากภาพถ่ายจาก

ปที่ 8 ผลการเป
าวเทียมแลนแซต

ปลี่ยนแปลงการใ
ดาวเทียมแลนแ

ปลี่ยนแปลงการ
ต ระหว่างปี พ.

ใช้ท่ีดินและสิ่งป
แซต ระหว่างปี พ

รใช้ท่ีดินและสิ่ง
ศ. 2533-2547

 

ปกคลุมดินจาก
พ.ศ. 2533-254

ปกคลุมดินจาก
7 

ผลการจําแนกแ
47 

กผลการจําแนก

แบบความน่าจะ

เชิงวัตถุของพื้น

ะเป็นสูงสุดของ

นท่ีศึกษาจากภา

พ้ืนที่ศึกษา

าพถ่ายจากรูปที่	8	ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากผลการจ�าแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษา

จากภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต	ระหว่างปี	พ.ศ.	2533-2547

	 	 3.	 ผลการส�ารวจภาคสนามและประเมินความถูกต้อง

	 	 	 ผลการประเมนิความถกูต้องของการจ�าแนกการใช้ทีด่นิ 

และสิ่งปกคลุมดินในพื้นท่ีศึกษาด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม 

แลนแซต	 จากจุดตัวอย่างเท่ากับ	 295	 จุด	 พบว่า	 การจ�าแนก

แบบความน่าจะเป็นสูงสุด	 มีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ	

77.63	 ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	 46.55	 ถึง	

93.92	 ความถูกต้องส�าหรับผู้ใช้งานมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	 28.00	

ถึง	 100.00	 ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับร้อยละ	 67.86	 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาแบบมีเงื่อนไขของแต่ละประเภทของ 

ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่าง	 ร้อยละ	 37.43	 ถึง	 91.97 

และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาแบบมีเงื่อนไขของแต่ละประเภท 

ของความถูกต้องส�าหรับผู้ใช้งาน	 มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	 24.14	 

ถึง	100.00	แสดงดังตารางที่	4

ตารางที่	4	เมตริกซ์ความผิดพลาดในการประเมินความถูกต้องของการจ�าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด

ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ข้อมูลอ้างอิงจากการส�ารวจภาคสนาม

ข้อมูลจากการจ�าแนกประเภท W A9 M4 U2 F3 รวม

พื้นที่น�้า	(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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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

	 	 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�าแนกเชิงวัตถุ	 มีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ	 

84.75	 ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	 40.00	 ถึง	 

98.65	ความถกูต้องส�าหรบัผูใ้ช้งานมค่ีาอยูร่ะหว่างร้อยละ	40.00	ถงึ	 

100.00	 ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับร้อยละ	 77.32	 และ 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาแบบมีเงื่อนไขของแต่ละประเภทของ 

ความถูกต้องของผู้ผลิตมีค่าอยู่ระหว่าง	 ร้อยละ	 36.79	 ถึง	 97.31	

และค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาแบบมีเงื่อนไขของแต่ละประเภทของ 

ความถูกต้องส�าหรับผู ้ใช้งาน	 มีค่าอยู ่ระหว่างร้อยละ	 36.79 

ถึง	100.00	แสดงดังตารางที่	5

ตารางที่	5	เมตริกซ์ความผิดพลาดในการประเมินความถูกต้องของการจ�าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการเชิงวัตถุ

ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ข้อมูลอ้างอิงจากการส�ารวจภาคสนาม

ข้อมูลจากการจ�าแนกประเภท W A9 M4 U2 F3 รวม

พื้นที่น�้า	(W) 146 1 0 0 0 147

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	(A9) 1 35 1 4 5 46

ที่โล่ง	(M4) 0 0 19 0 0 19

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง		(U) 0 8 0 6 1 15

ป่าชายเลน	(F3) 1 14 4 5 44 68

รวม 148 58 24 15 50 295

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%	 	commission	error

	 A9	=	 35/46		 	 =		 76.09%		 23.91%	 	commission	error

	 M4	=	 19/19		 	 =		 100.00%	0.00%	 	commission	error

	 U2	=	 6/15	 	 	 =		 40.00%		 60.00%	 	commission	error

	 F3	=	 44/68		 	 =		 64.71%		 35.29%	 	commission	error

Kappa	hat	coefficient	of	agreement	 =	 77.32%

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.	 ผลการประเมินความเหมาะสมการเลือกใช้วิธีการ 

จ�าแนกข้อมูล

	 	 	 ผลการประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช  ้

การจ�าแนกข้อมูลที่พิจารณาจากค่าความถูกต้องโดยรวมและ 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา	พบว่า	การจ�าแนกเชิงวัตถุมีความเหมาะสม 

กับการติดตามการเปล่ียนแปลงชายฝั ่งมากกว่าการจ�าแนก 

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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แบบความน่าจะเป็นสูงสุด	 เน่ืองจากมีความถูกต้องโดยรวมและ 

ค่าสมัประสทิธิแ์คปปาสงูกว่า	นอกจากนี	้ผลการทดสอบความแตกต่าง 

กันของความถูกต้องจากค่าสัมประสิทธิ์แคปปาโดยการทดสอบ 

ค่า	Z	(Z	score)	จากค่า	Z	ของการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสงูสดุ

และการจ�าแนกเชงิวตัถ	ุซึง่มค่ีาเท่ากบั	21.25	และ	26.86	ตามล�าดบั	 

พบว่า	ค่าความถกูต้องทีไ่ด้รบัจากการจ�าแนกเชงิวัตถมุค่ีาความถกูต้อง

สูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ	ณ	ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	80,	90	และ	

95	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	2.23	แสดงดังตารางที่	6

ตารางที่	6	การวัดค่าการแจกแจงปกติแบบมาตรฐานเพื่อหาความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญของความถูกต้องจากการจ�าแนก 

แบบความน่าจะเป็นสูงสุดและการจ�าแนกเชิงวัตถุที่ใช้ในการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ศึกษา

ระดับความเชื่อมั่น	(Confidence	level) ค่าวิกฤติ	(Critical	value) ค่า	Z	(Z	statistics)

80% 1.28 2.23

90% 1.65 2.23

95% 1.96 2.23

	 	 5.	 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล

	 	 	 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู ้จากระยะไกล 

ผู้วิจัยได้ท�ารายงานการวิจัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง

กรณีศึกษา	:	หมู่บ้านคลองหก	ต.เกาะเปริด	อ.แหลมสิงห์	จ.จันทบุรี	

พร้อมทัง้จดัส่งเอกสารน�าเสนองาน	ภาพประกอบ	และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับรู ้จากระยะไกลส�าหรับ 

หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด	 ส่วนต�าบล	 และชุมชน	 ในพื้นที ่

ที่ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้นได้ทราบและ

ตระหนักปัญหาภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้รับ

ไปใช้ในการวางแผนการจัดการ	 การอนุรักษ์	 การฟื้นฟูทรัพยากร

ชายฝั่งที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คงอยู่ต่อไป

วิจารณ์ผลและสรุปผล
	 	 การจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดอาศัยโปรแกรม 

ERDAS	Imagine	และการจ�าแนกเชงิวตัถุอาศยัโปรแกรม	eCognition 

Developer	 พบว่า	 สามารถจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและ 

สิ่งปกคลุมดินกับข้อมูลภาพทั้ง	2	ช่วงเวลาได้	และจ�านวนประเภท 

การใช้ทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิทีไ่ด้สอดคล้องกบัประเภทการใช้ทีด่นิ

ของกรมพฒันาทีด่นิ	ระดบัที	่2	โดยพบว่า	ผลการประเมนิความถกูต้อง 

ของผลการจ�าแนกเชิงวัตถุให ้ค ่าความถูกต ้องโดยรวมและ 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและ 

สิ่งปกคลุมดินสูงกว่าการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด

	 	 สาเหตสุ�าคญัของความแตกต่างของพืน้ทีเ่กดิจาก	1)	วธิกีาร 

จ�าแนก	 2)	 การก�าหนดประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 

ซึ่งในการศึกษาครั้งได้ก�าหนดให้พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งใดปกคลุมเป็นที่โล่ง	

(Bare	land)	ซึ่งมีการใช้ที่ดินส�าหรับสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งและพื้นที่

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	 ซึ่งพื้นที่เหล่าได้ถูกจ�าแนกให้เป็นที่โล่ง 

ซึ่งหากรวมพื้นที่ของท่ีโล่งเข้ากับสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้งและพื้นท่ี

ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	จะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่การใช้ที่ดินของ 

กรมพฒันาทีด่นิ	และ	3)	ความแตกต่างของเวลาของข้อมลูทีใ่ช้จ�าแนก 

รวมทัง้การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท�าการเกษตรท่ีค�านงึถึงราคา

ของผลผลิตเป็นส�าคัญ

	 	 นอกจากนี้	 เม่ือน�าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสปอต	 

ปี	พ.ศ.	2552	จากส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)	(www.gistda.or.th)	มาจ�าแนกด้วยวธิกีารเชิงวตัถ	ุ

ที่มีการก�าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ	 เท่ากัน	 โดยเลือกใช้ช่วงคลื่น	 

1,	2,	3	ผลการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสปอต	

ปี	 พ.ศ.	 2552	 ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ	 ที่แบ่งประเภทการใช้ที่ดินและ 

สิง่ปกคลุมดนิออกเป็น	5	ประเภทเช่นเดยีวกนั	มพีืน้ทีเ่ท่ากบั	12.68,	

5.84,	1.47,	3.37	และ	3.03	ตร.กม.	ตามล�าดับ	แสดงดังรูปที่	 9	 

พบว่า	ผลการจ�าแนกประเภทข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีมแลนแซต	

ปี	พ.ศ.	2547	และ	Spot	ปี	พ.ศ.	2552	ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ	มีการ

เปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดนิและสิง่ปกคลมุดนิในลกัษณะทีส่อดคล้องกนั 

โดยมีความแตกต่างกันของขนาดพื้นที่ในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน 

และส่ิงปกคลุมดนิเนือ่งจากความแตกต่างของเวลาและความละเอยีด 

เชิงพื้นที่ของข้อมูล

	 	 การประเมินความถูกต้องการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดิน

และส่ิงปกคลุม	 พบว่า	 การจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด 

มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของผลการ

จ�าแนกประเภทการใช้ทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิ	เท่ากบัร้อยละ	77.63 

และ	 67.86	 ตามล�าดับ	 ในขณะเดียวกัน	 การจ�าแนกเชิงวัตถ ุ

มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของผลการ

จ�าแนกประเภทการใช้ทีด่นิและสิง่ปกคลมุดนิ	เท่ากบัร้อยละ	84.75	

และ	77.32	ตามล�าดับ

	 	 ทั้งนี้	 หากน�าผลการจ�าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

ไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยซ่ึงอาศัยการจ�าแนกเชิงวัตถุในการ

ตดิตามการเปล่ียนแปลงแนวชายฝ่ังของ	Marangoz,	A.	M.	Görmüş,	 

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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K.	S.	Kutoglu,	H.	S.	and	Alkis,	Z.	(2012)	โดยอาศยัการประมวลผล 

จากโปรแกรม	 eCognition	 Developer	 และเปรียบเทียบผล 

การจ�าแนกกับการแปลตคีวามด้วยสายตาโดยอาศยัโปรแกรมระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซต	 ที่บันทึก 

เมื่อปี	 ค.ศ.	 1987,	 2001,	 2006	 และ	 2010	 เพื่อติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณปากแม่น�้า	 Sakarya	 เมือง	Karasu	

ประเทศตรุก	ีผลการศกึษาพบว่า	การจ�าแนกเชงิวตัถใุห้ความถกูต้อง 

โดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปา	 อยู่ระหว่าง	 ร้อยละ	 80	 -	 83	 

ในขณะเดียวกัน	 เมื่อเปรียบเทียบผลการจ�าแนกเชิงวัตถุกับการ 

แปลตีความด้วยสายตา	 พบว่า	 มีผลจากการจ�าแนกเป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกัน

   

พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ ท่ีแบ่งประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินออกเป็น 5 ประเภทเช่นเดียวกัน มีพ้ืนที่
เท่ากับ 12.68, 5.84, 1.47, 3.37 และ 3.03 ตร.กม. ตามลําดับ แสดงดังรูปท่ี 9 พบว่า ผลการจําแนกประเภท
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนแซต ปี พ.ศ. 2547 และ Spot ปี พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในลักษณะที่สอดคล้องกัน โดยมีความแตกต่างกันของขนาดพื้นท่ีในแต่ละประเภทการใช้
ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินเนื่องจากความแตกต่างของเวลาและความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูล 

การประเมินความถูกต้องการจําแนกประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุม พบว่า การจําแนกแบบความน่าจะ
เป็นสูงสุด มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจําแนกประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 
เท่ากับร้อยละ 77.63 และ 67.86 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน การจําแนกเชิงวัตถุ มีค่าความถูกต้องโดยรวมและค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาของผลการจําแนกประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน เท่ากับร้อยละ 84.75 และ 77.32 
ตามลําดับ 
 ท้ังนี้ หากนําผลการจําแนกการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยซ่ึงอาศัยการจําแนก
เชิงวัตถุในการติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งของ Marangoz, A. M. Görmüş, K. S. Kutoglu, H. S. and Alkis, 
Z. (2012) โดยอาศัยการประมวลผลจากโปรแกรม eCognition Developer และเปรียบเทียบผลการจําแนกกับการ
แปลตีความด้วยสายตาโดยอาศัยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จากข้อมูลดาวเทียมแลนแซต ท่ีบันทึกเมื่อปี 
ค.ศ. 1987, 2001, 2006 และ 2010 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ํา Sakarya เมือง Karasu 
ประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การจําแนกเชิงวัตถุให้ความถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปา อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ 80 - 83 ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบผลการจําแนกเชิงวัตถุกับการแปลตีความด้วยสายตา พบว่า มีผลจาก
การจําแนกเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 

 
รูปที่ 9 ผลการจําแนกเชิงวัตถุของพ้ืนที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียม Spot ปี พ.ศ. 2552 
 
 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากผลการจําแนกข้อมูลใน 2 
ช่วงเวลา มีข้อดีคือ ลดความยุ่งยากจากการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงรังสี และผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินจากประเภทหนึ่งไปเป็นประเภทหนึ่งได้ โดยความถูกต้อง
แม่นยําของการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ได้จะขึ้นกับความถูกต้องในการจําแนกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมท้ัง

รูปที่	9	ผลการจ�าแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ศึกษาจากภาพถ่ายจากดาวเทียม	Spot	ปี	พ.ศ.	2552

	 	 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคการตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงจากผลการจ�าแนกข้อมูลใน	 2	 ช่วงเวลา	 มีข้อดี 

คือ	 ลดความยุ ่งยากจากการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงรังส	ี 

และผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ประเภทการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากประเภทหนึ่งไปเป็น

ประเภทหนึ่งได้	 โดยความถูกต้องแม่นย�าของการตรวจสอบ 

การเปลี่ยนแปลงที่ได้จะข้ึนกับความถูกต้องในการจ�าแนกข้อมูล 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมทั้งสองช่วงเวลาเป็นส�าคัญ	 หากการจ�าแนก 

ข้อมูลทั้งสองช่วงเวลามีความถูกต้องสูง	 ผลลัพธ์ท่ีได้รับจากการ 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจะมีความถูกต้องมากขึ้น

	 	 การประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้การจ�าแนก

การใช ้ที่ดินและสิ่ งปกคลุมดินให ้ เหมาะสมกับการติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	พิจารณาจากค่าความถูกต้องโดยรวมและ

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา	พบว่า	การจ�าแนกเชิงวัตถุมีความเหมาะสม 

กับการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั ่งมากกว่าการจ�าแนก 

แบบความน่าจะเป็นสูงสุด	 เน่ืองจากมีความถูกต้องโดยรวมและ 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาสูงกว่า	 นอกจากน้ี	 ในผลการทดสอบ 

ความแตกต่างกันของความถูกต้องจากค่าสัมประสิทธิ์แคปปา 

โดยการทดสอบค่า	 Z	 (Z	 score)	 พบว่า	 ค่าความถูกต้องท่ีได้รับ

จากการจ�าแนกเชิงวัตถุมีค่าความถูกต้องสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ	 

ณ	ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ	80,	90	และ	95	ดงันัน้	การจ�าแนกเชงิวตัถุ 

มีความเหมาะสมมากกว่าวิธีการจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด

	 	 การเผยแพร่เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและการน�า

ผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการจัดการ	 การอนุรักษ์	 

การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั ่ง	 ผู ้วิจัยได้ท�ารายงานการวิจัยพร้อม

ทั้งเอกสารน�าเสนองาน	 ภาพประกอบ	 และแนวทางแก้ไขปัญหา	

และจัดส่งให้หน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด	 ส่วนต�าบล	 และชุมชน 

ในพ้ืนทีท่ีป่ระสบปัญหาจากการเปลีย่นแปลงชายฝ่ัง	เพือ่ให้ได้ทราบ

และตระหนักปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 	 ในการวิจัยที่มีการประเมินความถูกต้องของผลการจ�าแนก

ควรใช้ข้อมูลดาวเทียมที่เป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงปัจจุบัน	 เพราะ

จะส่งผลต่อค่าความถูกต้องที่ได้รับจากการศึกษา	 ทั้งน้ีเนื่องจาก 

การใช้ที่ดินและส่ิงปกคลุมดินมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 

ทบทอง  ชั้นเจริญ, วิระ  ศรีมาลา, ณัฐพล  แสวงธรรม
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ท�าให้การตรวจสอบความถูกต้องทางภาคสนามมีความยุ ่งยาก	

นอกจากนี	้พบว่า	นอกเหนอืจากการเปลีย่นแปลงสภาพการใช้ทีด่นิ

ตามธรรมชาติและธรณีสัญฐานแล้ว	 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

การใช้ที่ดินท่ีเกิดจากมนุษย์ยังเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีก่อให้เกิด 

การเปลีย่นแปลงชายฝ่ังมากยิง่ข้ึน	โดยพบว่า	การก่อสร้างโครงสร้าง

ถาวรริมชายฝั ่ง	 เช่น	 บ้านเรือน	 ถนนเลียบชายฝั ่ง	 รวมไปถึง 

การท�าประมงน�า้ตืน้ทีใ่ช้อวนรนุ	อวนลาก	ซ่ึงท�าให้ท้องทะเลเปลีย่นรปู	 

และการท�านากุ้งบริเวณป่าชายเลนด้านหน้าท่ีเป็นแนวก�าบังและ 

การท�าหน้ากุ้งโดยการสูบน�้าทะเลเข้าสู่นากุ้งหลังหาด	 ซึ่งท�าให ้

เกิดการทรุดตัวและการเคลื่อนตัวของตะกอนมากยิ่งข้ึน	 แนวทาง

การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั ่งจากสาเหตุลักษณะนี	้

ประกอบด้วย	3	แนวทาง	คอื	(1)	การปักแนวก�าแพงไม้ไผ่	เตมิดนิเลน	 

พร้อมปลูกป่าชายเลน	(2)	การก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง	พร้อมปลูกป่า

ชายเลน	และ	(3)	การก่อสร้างกันคลื่นใต้น�้า	พร้อมปลูกป่าชายเลน	

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,	2552)
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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
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร	 2)	 ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร	 

3)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต ์

ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมอมตะนคร	 จังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	 375	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แบบสอบถามที่ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหา	มีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ	.946	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ค่าความถี่	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05	โดยค่า	tolerance	ไม่ต�่ากว่า	.2	และค่า	variance	inflation	

factor	(VIF)	ไม่เกิน	10	ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	 ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก

	 	 2.	 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก

	 	 3.	 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ	:	การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร,	ความผูกพันต่อองค์กร,	พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Abstract
	 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	em-

ployees	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

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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บทน�า
	 	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ

มีความรุนแรงมากขึ้นท�าให้อุตสาหกรรมต่างๆ	รวมทั้งอุตสาหกรรม

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส�าคัญ 

ต่อเศรษฐกจิของประเทศจะต้องมกีารปรบัตวั			ซึง่ในการขบัเคลือ่น

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ 

การแข ่งขันที่สูงขึ้น น้ันหน่ึงในป ัจจัยท่ีส�าคัญคือการเตรียม 

ความพร้อมด้านบุคลากรให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ	

ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นอกจากต้องลงทุนสูง 

ในเคร่ืองจักรและเทคโนโลยซีึง่ถือเป็นปัจจยัหลกัในการผลติชิน้ส่วน 

ยานยนต์แล้ว	 ก็ยังมีความจ�าเป็นต้องใช้แรงงานจ�านวนมากและ 

เป็นปัจจยัทีส่�าคญัเช่นกนัในขัน้ตอนการผลติ		ซึง่ถ้าบคุลากรไม่ผกูพนั

กับองค์กรเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงาน	 หรือขาดงาน	 จะท�าให้เกิด

ปัญหามากขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต	

การด�าเนนิโครงการทีอ่งค์การวางแผนไว้จะขาดความต่อเนือ่ง	ล่าช้า	 

หรืออาจหยุดชะงัก	 (วิรัช	 เตียวสุรัตน์กุล,	2551)	ดังนั้น	องค์กรจึง 

พยายามบรหิารจัดการให้บคุลากรปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

และต้องมคีวามยดึมัน่อยูก่บัองค์กร	ไม่อยากจากองค์กรไป	มเีป้าหมาย 

ร่วมกับองค์กรดังจะเห็นว่าองค์การท่ีประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่ 

จะให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก	 และ

เพื่อรักษาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องส่งเสริม	 ให้บุคลากรเกิด 

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร	

	 	 ความผูกพันต่อองค์กรถือเป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยงองค์กรกับ

พนักงานไว้ด้วยกัน	 ท�าให้พนักงานอยากอยู่ร่วมท�างานเป็นสมาชิก 

กบัองค์กรต่อไป	มคีวามเชือ่มัน่ในองค์กร	มคีวามภมูใิจ	มกีารยอมรบั

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานขององค์กร	 ความรู้สึกผูกพัน 

จะเกดิขึน้ได้เม่ือพนกังานมคีวามรูส้กึด้านบวกกบัองค์กร	สงัเกตได้จาก 

ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีอัตราการขาดงาน	การลา	 มาสาย	

และการเปลี่ยนงานต�่า	 แต่จะมีความร่วมมือร่วมใจ	 มุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 

ทีจ่ะทุม่เทท�างานอย่างเตม็ความสามารถ	รูส้กึเหน็ด้วยกบัเป้าหมาย

ขององค์กรและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กร

ประสบผลส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย	 ความผูกพันต่อองค์กรถือว่าเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บุคลากรอยู่กับองค์กรได้ยาวนานและท�างาน 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	(ปารชิาติ	หงส์เกยีรตขิจร	และ	ภทัร	ศรสีรวล,	 

2559	 :	 66-77)	 ซ่ึงจะท�าให้องค์การเกิดความเปลี่ยนแปลงไป 

ในทางทีด่อีย่างต่อเนือ่ง	และเกดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนื	ซึง่	Allen	and	 

Meyer	 (1990	 :	1-18)	กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นสภาวะ 

ทางจติใจของบคุคลทีม่ต่ีอองค์กร	ประกอบด้วย	3	ด้านคอื	ความผูกพนั 

ด้านจิตใจ	เป็นความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันกับองค์กร	 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร	 คือ 

การรบัรูผ้ลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากองค์กรถ้าบคุคลลาออกจากองค์กร

จะสูญเสียส่ิงทีไ่ด้รบัจากองค์กรไป	และความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน	

เป็นความรูสึ้กทีเ่กดิขึน้เมือ่บคุคลได้เข้ามาท�างานกบัองค์กรแล้วรูส้กึ

ว่าควรท�างานกับองค์กรต่อไปนั้นเป็นความถูกต้อง	

	 	 องค์กรเป็นสงัคมหน่ึงและความยตุธิรรมเป็นพืน้ฐานทีท่�าให้

บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข	 โดยเฉพาะสังคมในองค์กร 

ที่บุคคลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	บุคคลที่เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

องค์กรได้น�า	ความสามารถประสบการณ์	ความอุตสาหะ	พยายาม	

ความทุ่มเท	 มาท�างานแลกกับผลตอบแทนต่างๆ	 เช่น	 เงินเดือน	

สวัสดิการ	 ความม่ันคงในงาน	 (ยุวดี	 ศิริยทรัพย์,	 2553)	 การรับรู ้

ความยุติธรรมในองค์กรเป็นการรับรู ้การแลกเปลี่ยนทางสังคม 

ระหว่างบคุคลกบัองค์กรและผูบ้งัคบับญัชา	โดยบคุคลจะเปรยีบเทียบ 

สิ่งที่ตนลงทุนไปกับองค์กรกับผลตอบแทนที่องค์กรให้กลับมาว่า 

มคีวามสมดลุหรือไม่	และนอกจากค่าตอบแทนแล้วพนกังานยงัค�านงึ

ถึงกระบวนการในการก�าหนดผลตอบแทน	เช่นกระบวนการในการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานว่ามคีวามยตุธิรรมหรอืไม่	และการปฏบิตัิ

ตัวของผู้บังคับบัญชาว่าในการแสดงออกถึงการให้เกียรติ	 มีการ 

แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง	รวมทั้งสามารถอธิบายข้อมูลหรือเหตุผล

ในการตัดสินใจให้พนักงานได้ทราบอย่างชัดเจน	 ซ่ึงถ้าบุคคลรับรู ้

ว่าตนเองได้รับความยุติธรรมก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีและแสดงออกมา 

ทางพฤติกรรมของการทุ ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน 

อย่างต้ังใจเพื่อความส�าเร็จขององค์กร	 เกิดความผูกพันต่อองค์กร	 

(สุจินต์	 พูลปั ้น,	 2553)	 แต่ถ ้าพนักงานรับรู ้ว ่าตนไม่ได ้รับ 

ความยตุธิรรมกจ็ะแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่ด	ีไม่มคีวามผูกพนัต่อองค์กร	 

ละเลยหน้าที่	 และลาออกจากองค์กรไป	 ซึ่ง	 Colquitt	 et	 al	 

(2001:	 425-445)	 ได้กล่าวถึงรูปแบบการรับรู ้ความยุติธรรม 

ในองค์กรไว้	3	รูปแบบ	คือ	การรับรู้ความยุติธรรมด้านการก�าหนด

ผลตอบแทนหมายถึงพนักงานรับรู้ว่าองค์กรจัดสรรผลตอบแทน

ให้พนักงานอย่างยุติธรรมเม่ือเทียบกับส่ิงท่ีพนักงานลงทุนไปกับ

องค์กร	 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการหมายถึงพนักงาน 

รบัรูว่้ากระบวนการทีใ่ช้ในการก�าหนดผลตอบแทน	เช่น	กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมยุติธรรม	 และการรับรู้ 

ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ ์คือการรับรู ้ว ่าผู ้บังคับบัญชา 

มคีวามสุภาพและปฏิบตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทียมกนั	และยงัพบว่า 

ถ้าพนักงานไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 รู ้สึกว่าองค์กรมีการ 

ประเมินผลที่ไม่เป็นธรรม	 และปัจจัยด้านผลตอบแทนซึ่งเป็น 

องค์ประกอบของการรับรู้ความยุติธรรม	นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

เกิดความไม่พึงพอใจและลาออกจากองค์กรได้	 ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่า 

การรับรู ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์	 ท�าให้

พนกังานเกดิความไว้วางใจในตวัผู้บงัคับบญัชาและองค์กรก่อให้เกดิ 

พฤติกรรมการช ่วยเหลือเพื่ อนร ่วมงานท�าให ้การท�างาน 

เกิดประสิทธิภาพ	 และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างบุคลากรท่ีดี 

มีความรักและผูกพันต่อองค์กร

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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	 	 จากความส�าคัญดังกล ่าวข ้างต ้น	 ท�าให ้ผู ้วิจัยสนใจ 

ท�าการศึกษาระดับความการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กรและ 

ระดับความผูกพันต่อองค์กร	 และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้

ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ปฏิบัติการฝ่ายผลิตในบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีเพื่อป้องกันปัญหาแรงงาน 

ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต	โดยเลอืกบริษทัท่ีได้รับรางวลัสถานประกอบการ 

ดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน	5	ปีตดิต่อกนั	ตัง้แต่ 

ปีพ.ศ.	2554	-	2558	เนือ่งจากว่าบรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันีแ้สดงให้เหน็ถงึ 

การให้ความส�าคัญกับพนักงานและต้องการให้พนักงานผูกพัน 

กบัองค์กร	ซึง่ผลทีไ่ด้จากงานวจิยัเล่มนีจ้ะน�าไปใช้ประโยชน์เพือ่เป็น

ข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ

พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต

	 	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ปฏิบัติการฝ่ายผลิต

	 	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม

ในองค์การและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ 

ฝ่ายผลิต

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	(Population)	คือ	พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต 

ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	

จงัหวดัชลบรุ	ีซึง่เลอืกเจาะจงองค์กรทีไ่ด้รับรางวลัสถานประกอบการ 

ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 5	 ปีติดต่อกัน 

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2554	-	2558	ทัง้สิน้	จ�านวน	6	องค์กร		มปีระชากรทัง้หมด	

5,091	 คน	 จากนั้นค�านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของยามาเน่	 

ได้กลุม่ตวัอย่าง	(Sample)	จ�านวน	375	คน	โดยก�าหนดค่าความเชือ่มัน่ 

ที่	95%	และยอมให้ขนาดความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนประชากร

เกิดขึ้นได้ไม่เกิน	5%	(e	=	.05)	จากนั้นท�าการสุ่มอย่างง่าย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	4	ระดับเกณฑ์ที่ใช้ในการ

แปลผล	คือ	มาก	ค่อนข้างมาก	ค่อนข้างน้อย	น้อย	แบ่งเป็น	4	ส่วน	

ดังนี้

	 	 ส่วนที่	1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล	

ได้แก่	อายุ	เพศ	ระดับรายได้	อายุงาน	

 	 ส่วนท่ี	2	 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูค้วามยตุธิรรม 

ในองค์กร	มคี�าถามเก่ียวกบั	การรบัรู้ความยตุธิรรมด้านผลตอบแทนและ 

การรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านกระบวนการ	และการรบัรูค้วามยตุธิรรม

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์

	 	 ส่วนที่	3	 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองค์กร

แบ่งเป็น	3		ด้าน	ได้แก่	ด้านการคงอยู	่ด้านบรรทดัฐาน	และด้านจติใจ 

	 	 ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่	 2	 และส่วนท่ี	 3	 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 4	 ระดับ	 

โดยให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

	 	 	 	 ระดับความคิดเห็น															ระดับคะแนน

	 	 	 	 	 เห็นด้วยมาก																									4

	 	 	 	 	 เห็นด้วยค่อนข้างมาก															3

		 	 	 	 	 เห็นด้วยค่อนข้างน้อย															2

	 	 	 	 	 เห็นด้วยน้อย																									1

	 	 ส่วนที่	4	 สอบถามความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์กร	และความผกูพนัต่อองค์กร

มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูเป็นแบบสอบถาม	ผูว้จิยัได้จดัท�า 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอนการด�าเนินการทดสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ	ดังนี้

	 	 1.	 ศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้

ความยตุธิรรมในองค์กร	ความผกูพนัองค์กร	เพือ่เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดกรอบของเนื้อหาแบบสอบถาม

	 	 2.	 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะเนื้อหา 

ที่เกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร	 ความผูกพันต่อองค์กร	

จากหนังสือ	 ต�ารา	 เอกสารงานวิจัย	 วิทยานิพนธ์ต่างๆ	 โดยได้รับ 

ค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรกึษา	เม่ือสร้างแบบสอบถามแล้วจงึเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

	 	 3.	 น�าแบบสอบถามที่จัดท�าขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง

ด้านโครงสร้างของเนื้อหาวิชา	 การใช้ภาษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 	 4.	 น�าแบบสอบถามทีไ่ด้จากผูท้รงคณุวฒุ	ิมาปรบัปรงุแก้ไข

ให้ถูกต้องเหมาะสม	จึงท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	

(Content	 validity)	 โดยผู้วิจัยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(Index	of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	ของข้อค�าถาม 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหาโดยในแบบสอบถาม 

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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ทีป่รับปรุงก�าหนดให้ค�าตอบแบบเลอืกตอบ	3	ค�าตอบ	ได้แก่	สอดคล้อง 

ไม่แน่ใจ	ไม่สอดคล้อง	และอีก	1	ช่องว่างส�าหรับการแก้ไขปรับปรุง

ข้อค�าถาม	โดยให้มีการให้คะแนน	ดังนี้

	 	 	 -1	 หมายถึง	 แน่ใจว่าข้อค�าถามข้อนั้นวัดได้ตรงกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 	 0	 หมายถึง	 ไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามข้อนัน้วดัได้ตรงกบั

วัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่

	 	 	 -1	 หมายถึง	 แน่ใจว่าข้อค�าถามข้อนั้นไม่ได้ตรงกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย

   วิธีแปลผลคือ 

	 	 	 ข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	.50	-	1.00		

คัดเลือกไว้ใช้ได้

	 	 	 ข้อค�าถามที่มีค ่าดัชนีความสอดคล้องต�่ากว่า	 .50	

พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง

	 	 5.	 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ

และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ 

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง	จ�านวน	30	คน

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามให้ตรงกับ

ความหมายและเนื้อหาของการวิจัย	 โดยน�าผลที่ได้ไปวิเคราะห์

หาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของแบบสอบถาม	 โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	(Alpha	coefficient)	ของ	Cronbach	(1990)	

ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.964	

	 	 6.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามท่ีปรับแก้แล้วเสนอต่ออาจารย ์

ผูค้วบคมุวทิยานพินธ์	เพ่ือด�าเนนิการจดัพมิพ์และใช้เป็นแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 

เป็นแบบเลอืกตอบและประมาณค่าและน�าแบบสอบถามไปทดสอบ	

และสอบถามความคดิเหน็ก่อนน�าไปใช้จรงิ	จากนัน้จงึได้ด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 	 1.	 ด�าเนินการขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ 

เก็บข้อมูล	 จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว	 มหาวิทยาลัยบูรพา	

เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยัง

องค์กรที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานอยู่

	 	 2.	 ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง	 และขอความร่วมมือ 

ในการตอบแบบสอบถามโดยใช้เวลาประมาณ	 15	 นาทีและ 

ส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย	

	 	 3.	 ผูว้จิยัท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม	

จากการส�ารวจได้แบบสอบถามกลับคืนมา	375	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	

100		และน�าข้อมูลเข้าระบบประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 ในการวจิยัเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามยตุธิรรม

ในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้น

ส่วนรถยนต์ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้	

	 	 1.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ

	 	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 

โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	การแจกแจง

ความถี่	 (Frequency)	 ร้อยละ	 (Percentage)	 การวิเคราะห์ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviations	:	SD)				 	

	 	 4.	 วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามยติุธรรม

ในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล	 (Canonical	 correlation	 analysis)	 

เนื่องจากเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร	 และด้วย 

เ ง่ือนไขของการวิจัยเชิงพหุ	 มีข ้อตกลงเบ้ืองต้นว ่าต ้องไม ่ม ี

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดเดียวกัน	(Collinearity)	เพื่อให้ 

ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ	 ดังนั้นจึงมีการใช้สถิติทดสอบ	 

โดยการหาค่า	Variance	Inflation	Factor	(VIF)	และค่า	Tolerance	

โดยมเีกณฑ์การตรวจสอบคอื	ค่า	Variance	Inflation	Factor	(VIF)	

ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน	10	และค่า	Tolerance	นั้นไม่ควรน้อยกว่า 

.2	ซึ่งผลการทดสอบ	เป็นดังตาราง

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่  
การแจงแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
 3.  วิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และระดับความผูกพันต่อองค์การด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( )  
การวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations : SD)    
 4.  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรด้วยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical correlation analysis) เนื่องจากเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุดตัวแปร และด้วยเงื่อนไขของการวจิัยเชิงพหุ มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดเดียวกัน 
(Collinearity) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงมีการใช้สถิติทดสอบ โดยการหาค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) และค่า Tolerance โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบคือ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีเหมาะสมไม่
ควรเกิน 10 และค่า Tolerance นั้นไม่ควรน้อยกว่า 0.2 ซ่ึงผลการทดสอบ เป็นดังตาราง 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance 

ตัวแปร Tolerance VIF 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (X1) .963 1.038 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2) .974 1.026 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (X3) .976 1.034 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Y1) .665 1.504 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Y2) .492 2.031 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Y3) .439 2.276 
 
 จากการผลการทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) ของทุกตัวแปรมีค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 ทุกตัว  

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ระดับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร  

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร SD ระดับ อันดับ 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 2.86 .37 ค่อนข้างมาก 2 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 2.72 .50 ค่อนข้างมาก 3 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ 2.88 .47 ค่อนข้างมาก 1 

รวม 2.82 .45 ค่อนข้างมาก  
 

 จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีมีระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (  = 2.82) เม่ือ
พิจารณารายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (  = 2.88) การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลตอบแทน (  = 2.86) และการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (  = 2.72) ตามลําดับ 

	 	 จากการผลการทดสอบค่า	Variance	Inflation	Factor	(VIF)	และค่า	Tolerance	พบว่าค่า	Variance	Inflation	Factor	(VIF)	

ของทุกตัวแปรมีค่าไม่เกิน	10	และค่า	Tolerance	มีค่าไม่น้อยกว่า	.2	ทุกตัว	

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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188			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ผลการวิจัย
	 	 จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร	 ระดับความผูกพันต่อองค์กร	 และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้

ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้

	 	 จากตารางที่	 1	 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนครจังหวัดชลบุรีมีระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร	 

อยู ่ในระดับค่อนข้างมาก	 (X	 =	 2.82)	 เมื่อพิจารณารายด้าน 

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่  
การแจงแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
 3.  วิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และระดับความผูกพันต่อองค์การด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( )  
การวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations : SD)    
 4.  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล (Canonical correlation analysis) เนื่องจากเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุดตัวแปร และด้วยเงื่อนไขของการวจิัยเชิงพหุ มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในชุดเดียวกัน 
(Collinearity) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงมีการใช้สถิติทดสอบ โดยการหาค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) และค่า Tolerance โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบคือ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ท่ีเหมาะสมไม่
ควรเกิน 10 และค่า Tolerance นั้นไม่ควรน้อยกว่า 0.2 ซ่ึงผลการทดสอบ เป็นดังตาราง 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance 

ตัวแปร Tolerance VIF 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (X1) .963 1.038 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2) .974 1.026 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (X3) .976 1.034 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Y1) .665 1.504 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Y2) .492 2.031 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Y3) .439 2.276 
 
 จากการผลการทดสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance พบว่าค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) ของทุกตัวแปรมีค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance มีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 ทุกตัว  

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ระดับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร  

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร SD ระดับ อันดับ 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 2.86 .37 ค่อนข้างมาก 2 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 2.72 .50 ค่อนข้างมาก 3 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ 2.88 .47 ค่อนข้างมาก 1 

รวม 2.82 .45 ค่อนข้างมาก  
 

 จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีมีระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (  = 2.82) เม่ือ
พิจารณารายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (  = 2.88) การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลตอบแทน (  = 2.86) และการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (  = 2.72) ตามลําดับ 

โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้แก่	 การรับรู้ความยุติธรรมด้าน

ปฏิสัมพันธ์	 (X	 =	 2.88)	 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน	 

(X	=	2.86)	และการรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านกระบวนการ	(X	=	2.72)	

ตามล�าดับ

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กร SD ระดับ อันดับ 
ด้านการคงอยู่ 2.89 .55 ค่อนข้างมาก 3 
ด้านบรรทัดฐาน 2.98 .42 ค่อนข้างมาก 1 
ด้านจิตใจ 2.91 .48 ค่อนข้างมาก 2 

รวม 2.93 .48 ค่อนข้างมาก  
 

 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
(  = 2.93) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมากโดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน (  = 2.98) ด้านจิตใจ (  = 2.91) และด้านการคงอยู่ (  = 2.89) ตามลําดับ 
ตารางที่ 4  ค่านัยสําคัญและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร 

eigenvalues canonical Correlation Chi-square df Sig. 
.251 .501 120.786 9 .000* 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่าการคํานวณสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านปฏิสัมพันธ์ และอีกกลุ่มตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วยความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน และด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
หมายความว่าตัวแปรท้ังสองชุดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 25.1 
 

 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์
  
 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นของชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
มีค่าน้ําหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (X3) (r=.936) รองลงมา
ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน(X1)(r=.202) และการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2)(r=.036) 
และถ้าพิจารณาในลักษณะของค่าความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นกับชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ( ) นั้น 
สามารถอธิบายได้ว่า ชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรถูกอธิบายได้จากตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้าน

 
 
           
                 .202                                                       .990 
 
                 .036                           .501                      .504 
 
 
                    .936                                                   .54 
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การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์ (X3) 

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจ (Y3) 

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านบรรทัดฐาน (Y2) 

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่ (Y1) 

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทน (X1) 

 

	 	 จากตารางที่	 2	 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนครจงัหวดัชลบรุมีคีวามผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม	อยูใ่นระดบั

ค่อนข้างมาก	(X	=	2.93)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความผูกพัน 

ต่อองค์กรทุกด้านอยู ่ในระดับค่อนข้างมากโดยเรียงล�าดับจาก 

มากไปน้อย	ได้แก่	ด้านบรรทดัฐาน	(X	=	2.98)	ด้านจติใจ	(X	=	2.91)	 

และด้านการคงอยู่	(X	=	2.89)	ตามล�าดับ

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กร SD ระดับ อันดับ 
ด้านการคงอยู่ 2.89 .55 ค่อนข้างมาก 3 
ด้านบรรทัดฐาน 2.98 .42 ค่อนข้างมาก 1 
ด้านจิตใจ 2.91 .48 ค่อนข้างมาก 2 

รวม 2.93 .48 ค่อนข้างมาก  
 

 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
(  = 2.93) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมากโดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน (  = 2.98) ด้านจิตใจ (  = 2.91) และด้านการคงอยู่ (  = 2.89) ตามลําดับ 
ตารางที่ 4  ค่านัยสําคัญและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร 

eigenvalues canonical Correlation Chi-square df Sig. 
.251 .501 120.786 9 .000* 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่าการคํานวณสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านปฏิสัมพันธ์ และอีกกลุ่มตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วยความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน และด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
หมายความว่าตัวแปรท้ังสองชุดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวแปรได้ร้อยละ 25.1 
 

 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์
  
 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นของชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
มีค่าน้ําหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (X3) (r=.936) รองลงมา
ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน(X1)(r=.202) และการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2)(r=.036) 
และถ้าพิจารณาในลักษณะของค่าความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นกับชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ( ) นั้น 
สามารถอธบิายได้ว่า ชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรถูกอธิบายได้จากตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้าน
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ผลตอบแทน (X1) 

 

	 	 	 จากตารางที	่3	พบว่าการค�านวณสหสมัพนัธ์คาโนนคิอล 

ระหว่างกลุ ่มตัวแปร	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การรับรู ้ความยุติธรรม 

ในองค์กรด้านผลตอบแทน	 ด้านกระบวนการ	 และด้านปฏิสัมพันธ์	

และอีกกลุ ่มตัวแปร	 ซ่ึงประกอบด้วยความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านการคงอยู่	 ด้านบรรทัดฐาน	 และด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งหมายความว่าตัวแปร 

ทั้งสองชุดน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวแปร 

ได้ร้อยละ	25.1

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   189

 	 จากภาพที	่1	แสดงให้เหน็ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชงิเส้น 

ของชุดตัวแปรการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การมีค่าน�้าหนัก 

คาโนนิคอลอยู่ในระดับสูงที่สุด	 คือ	 ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม

ด้านปฏสิมัพนัธ์	(X3)	(r=.936)	รองลงมาได้แก่	การรบัรูค้วามยติุธรรม 

ด้านผลตอบแทน	 (X1)	 (r=.202)	 และการรับรู ้ความยุติธรรม 

ด้านกระบวนการ	 (X2)	 (r=.036)	 และถ้าพิจารณาในลักษณะของ

ค่าความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นกับชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม 

ในองค์กร	 (r2)	 นั้น	 สามารถอธิบายได้ว่า	 ชุดตัวแปรการรับรู ้

ความยุติธรรมในองค ์กรถูกอธิบายได ้จากตัวแปรการรับรู ้ 

ความยตุธิรรมด้านปฏสิมัพนัธ์	(X3)	มากทีส่ดุร้อยละ	87.6	รองลงมา 

คือ	 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน	 (X1)	 ร้อยละ	 4	 และ	 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ	(X2)	ร้อยละ	0.1

	 	 ความสัมพันธ์เชิงเส้นของชุดตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร

มีค่าน�้าหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูงที่สุด	คือ	ตัวแปรความผูกพัน

ต่อองค์กรด้านการคงอยู่	 (Y1)	 (r=.990)	รองลงมาคือ	ความผูกพัน

ต่อองค์กรด้านจิตใจ	 (Y3)	 (r=.545)	 และความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านบรรทัดฐาน	 (Y2)	 (r=.504)	 ถ้าพิจารณาในลักษณะของค่า 

ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับชุดตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรนั้น	

สามารถอธิบายได้ว่า	 ชุดตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรดังกล่าวนี้	 

ถูกอธิบายได้จากตัวแปรความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่	

(Y1)	มากที่สุดร้อยละ	98	รองลงมา	 ได้แก่	 ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านจิตใจ	 (Y3)	 ร ้อยละ	 29.7	 และความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านบรรทัดฐาน	(Y2)	ร้อยละ	25.4

	 	 นอกจากน้ัน	ภาพท่ี	1	แสดงให้เหน็ว่า	เมือ่พนกังานปฏบิตักิาร 

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

จงัหวดัชลบรีุเกดิการรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านปฏิสมัพนัธ์	(X3)	จะส่งผล 

ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด	 โดยการรับรู้ความยุติธรรม 

ด้านผลตอบแทน	(X1)	และการรบัรูค้วามยติุธรรมด้านกระบวนการ	 

(X2)	 จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรรองลงมา	 ซ่ึงจากการ 

วิเคราะห์	พบว่าตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์	(X3)	 

จะส่งผลมากที่สุดต่อการเกิดความผูกพันต่อองค์กร	 รองลงมา

ได้แก่	 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน	 (X1)	 และการรับรู้ 

ความยุติธรรมด้านกระบวนการ	 (X2)	 ในท�านองเดียวกันก็สามารถ

อธิบายได้ว่า	 ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่	 (Y1)	 ส่งผล 

มากที่สุดต่อการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร	 รองลงมาได้แก	่ 

ความผูกพันด้านจิตใจ	(Y3)	และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน	(Y2)	

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ

พนักงานปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนครจังหวัดชลบุรี	 พบว่าพนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร 

ด้านปฏิสัมพันธ์มากเป็นอันดับหน่ึง	 ซ่ึงเป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชา

มีสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน	 มีการปรึกษา	 หารือ	 เปิดโอกาส 

ให้พนักงานได้ซักถามในข้อสงสัย	 และสามารถตอบข้อสงสัย 

ที่พนักงานมีอย่างชัดเจน	 และหัวหน้างานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ	ทีเ่ก่ียวกบัองค์กรให้พนกังานรบัทราบอย่างทันท่วงท	ีรองลงมา 

ได้แก่	การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน	เนื่องมาจาก 

องค์กรจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานเหมาะสมกับปริมาณงาน 

ที่มอบหมายให้พนักงาน	 และยังเหมาะสมกับหน้าที่ที่พนักงาน

รับผิดชอบอยู ่	 และล�าดับสุดท้ายคือ	 การรับรู ้ความยุติธรรม 

ด้านกระบวนการ	เนื่องมาจากการที่พนักงานรับรู้ว่าเกณฑ์ที่องค์กร

ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน	 เกณฑ์ที่ใช้ในการ

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กร SD ระดับ อันดับ 
ด้านการคงอยู่ 2.89 .55 ค่อนข้างมาก 3 
ด้านบรรทัดฐาน 2.98 .42 ค่อนข้างมาก 1 
ด้านจิตใจ 2.91 .48 ค่อนข้างมาก 2 

รวม 2.93 .48 ค่อนข้างมาก  
 

 จากตารางที่ 2 โดยภาพรวมพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
(  = 2.93) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความผูกพันต่อองค์กรทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมากโดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน (  = 2.98) ด้านจิตใจ (  = 2.91) และด้านการคงอยู่ (  = 2.89) ตามลําดับ 
ตารางที่ 4  ค่านัยสําคัญและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร 

eigenvalues canonical Correlation Chi-square df Sig. 
.251 .501 120.786 9 .000* 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่าการคํานวณสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วย การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านปฏิสัมพันธ์ และอีกกลุ่มตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วยความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน และด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
หมายความว่าตัวแปรท้ังสองชุดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุม่ตัวแปรได้ร้อยละ 25.1 
 

 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต ์
  
 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นของชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
มีค่าน้ําหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ (X3) (r=.936) รองลงมา
ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน(X1)(r=.202) และการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (X2)(r=.036) 
และถ้าพิจารณาในลักษณะของค่าความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นกับชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ( ) นั้น 
สามารถอธิบายได้ว่า ชุดตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรถูกอธิบายได้จากตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้าน

 
 
           
                 .202                                                       .990 
 
                 .036                           .501                      .504 
 
 
                    .936                                                   .54 

 

การรับรู้
ความ

ยุติธรรม 

ความ
ผูกพัน
ต่อ

องค์กร 

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ (X2) 

 

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์ (X3) 

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจ (Y3) 

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านบรรทัดฐาน (Y2) 

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่ (Y1) 

การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทน (X1) 

 

	 	 	 ภาพที่	1	 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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190			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

ประเมนิผลการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะงานทีพ่นกังาน

ปฏิบัติ	 นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติเป็นไปโดยปราศจาก

ความล�าเอียง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุศรารัตน์	 บัวงาม	

(2556)	พบว่าการรับรูค้วามยตุธิรรมในองค์กรโดยรวมของพนกังาน

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	จังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก	

	 	 ส�าหรับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ 

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์	 พบว่า	 พนักงานปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส ่วนรถยนต์มีความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านบรรทดัฐานเป็นอนัดบัหนึง่		เนือ่งมาจากการทีพ่นกังานมคีวามรูส้กึ 

ว่าการตัง้ใจปฏบิตังิานเป็นหน้าทีข่องตน	และจะรูส้กึไม่ดหีากละเลย 

การปฏิบัติหน้าที่น้ัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฉัตรกมล	 

เจริญวิภาดา	 (2552)	 ท่ีพบว่าพยาบาลประจ�าการมีความผูกพัน 

ต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานสูง	เพราะส�านกึในหน้าทีข่องตนท�าให้เกดิ

การตั้งใจปฏิบัติงาน	 รองลงมาคือ	ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ	

พนักงานมีความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	 และ 

มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทแรงกายแรงใจเพือ่ให้องค์การบรรลเุป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้	 ล�าดับสุดท้ายคือ	 ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่	 

เนือ่งมาจากการทีอ่งค์กรมกีารจ่ายเงนิเดอืนทีด่	ีและมสีวสัดกิารทีด่ี

ท�าให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากร่วมงานกับองค์กรต่อไป	

	 	 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การซ่ึงแบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	 

ได้แก่	การรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านผลตอบแทน	การรบัรูค้วามยตุธิรรม 

ด้านกระบวนการ	 และการรับรู ้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ	์ 

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรซ่ึงแบ่งได้เป็น	 3	 ด้าน	

ได้แก่	 ความผูกพันต่อองค์กรด้านคงอยู่	 ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านบรรทัดฐาน	 และความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ	 และพบว่า 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์จะส่งผลมากท่ีสุดต่อการ 

เกดิความผกูพนัต่อองค์กรสอดคล้องกบั	นพดล		ฤทธโิสม	และ	สงวน	

อินทร์รักษ์	 (2559:	 757)	 	 ที่กล่าวว่าการที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ

ชีแ้จงหรือให้ความรูท้ีเ่กีย่วกับการปฏบิติังาน	รวมทัง้มกีารเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ	 ได้	 เป็นสิ่งที่ช่วย

เสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร		อธิบายได้ว่า	 

เมื่อพนักงานปฏิบัติการฝ ่ายผลิตบริษัทผลิตชิ้นส ่วนรถยนต  ์

มกีารรบัรูค้วามยติุธรรมในองค์กรด้านปฏสิมัพนัธ์	ได้แก่	การเปิดโอกาส 

ให้พนักงานซักถามในข้อสงสัยต่างๆ	 แจ้งข่าวสารให้รับทราบ 

อย่างรวดเร็วตรงตามความจริง	 สามารถอธิบายและช้ีแจงเหตุผล 

ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวกับงานให้พนักงานเข้าใจได้	 และ 

การรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน	ได้แก่	การท่ีพนกังาน 

ได้รับผลตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่พนักงานปฏิบัติ	 และ 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน	 จะส่งผลให้

พนกังานเกดิความผกูพนัต่อองค์กรได้	ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของอัจฉรา	 	 เนียมหอม	 (2551)	 ที่พบว่า	 การรับรู้ความยุติธรรม 

ในองค์กรโดยรวมและรายด้านคือ	 ด้านการรับรู ้ความยุติธรรม 

ในองค์กรด้านกระบวนการ	 ด้านผลตอบแทน	 และด้านปฏิสัมพันธ์	

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร	

ข้อเสนอแนะ
	 	 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

จังหวัดชลบุรี	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรในการน�าไปใช้ประกอบการพจิารณาแนวทางในการวางแผน

กลยุทธ์ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	เพื่อเสริมสร้างให้พนักงาน

เกดิการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์กร	และเกดิความผกูพนัต่อองค์กร	

ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 

ของพนกังานปฏบิตักิารฝ่ายผลติบรษิทัผลติชิน้ส่วนรถยนต์ประกอบ

ไปด้วย	 ด้านผลตอบแทน	 ด้านกระบวนการ	 และด้านปฏิสัมพันธ ์

พบว่าพนักงานมีการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กรอยู ่ในระดับ 

ค่อนข้างมากทุกด้าน	แต่เมื่อพิจารณาในรายข้อแล้วพบว่า	มีบางข้อ 

ที่องค์กรสามารถน�าไปพิจารณาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 

เกิดการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กรเพิ่มข้ึนได้อีก	 คือการรับรู ้

ความยตุธิรรมด้านกระบวนการ	การจะพฒันาให้พนกังานเกดิการรบัรู้ 

ความยุติธรรมในองค์กรด้านกระบวนการเพิ่มมากขึ้นปัจจัยที่ควร 

ให้ความส�าคัญคือ	 เรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการซึ่งผู้วิจัย

เสนอแนะว่า	 องค์กรควรใช้กระบวนการประเมินผลที่สามารถ

วัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	 โดยน�าผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมาใช้ประกอบการ

พิจารณาประเมินผล	 มากกว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลของพนักงาน		 

ส่วนด้านความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบรษิทัผลติชิน้ส่วนรถยนต์ 

ซึ่งประกอบด้วยความผูกพันด้านการคงอยู่	 ด้านบรรทัดฐานและ 

ด้านจิตใจ	 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ 

ค่อนข้างมาก	แต่เมือ่พจิารณาในรายข้อแล้วพบว่า	มบีางข้อทีอ่งค์กร 

สามารถน�าไปพิจารณาปรับใช ้ เพื่อส ่งเสริมให ้พนักงานเกิด

ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นได้อีก	 คือความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านการคงอยู่	การจะพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร

ด้านการคงอยู่เพิ่มมากขึ้น	 ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรท�าการวางแผน

สายอาชีพของพนักงานให้ชัดเจน	 ส่ือสารให้พนักงานทราบถึง

โอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 และเตรียมความพร้อม 

ในด้านการพัฒนาความรู ้ 	 ความสามารถของพนักงาน	 และ 

จากผลการวิจยัพบว่า	การรับรูค้วามยตุธิรรมในองค์กรมคีวามสมัพนัธ์ 

กับความผูกพันต่อองค์กร	 ซึ่งพบว่า	 การรับรู ้ความยุติธรรม 

ด้านปฏิสัมพันธ์ส่งผลอย่างมากต่อความผูกพันต่อองค์กร	 ดังนั้น

องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม

ด้านปฏิสัมพันธ์	 เช่น	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถามข้อสงสัย	 

รวีวรรณ  คงได้, พิมพ์ปวีณ์  วัฒนาทรงยศ, อภิญญา  อิงอาจ
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และมีการอธิบายข้อสงสัยน้ันได้ตรงตามความเป็นจริงและชัดเจน	

รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน	 และถ้ามีโอกาส

องค์กรควรพัฒนาและปรับปรุงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร

ทั้งสามด้านไปพร้อมกันเพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร	

พร้อมที่จะท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 จากการวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยเน้นศึกษาการรับรู้ความยุติธรรม 

ในองค์กรของพนกังานปฏบิตักิารฝ่ายผลติบรษัิทผลติชิน้ส่วนรถยนต์

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 จังหวัดชลบุรี	 ดังนั้น	 การท�าวิจัย 

ครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 	 1.	 เนื่องจากงานวิจัยน้ีท�าการศึกษาเฉพาะพนักงาน 

ปฏิบัติการฝ่ายผลิต	 การวิจัยคร้ังต่อไปควรท�าการศึกษาการรับรู้

ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ฝ่ายส�านกังานเพือ่ให้เหน็ภาพรวมของทัง้องค์กร	และน�าผลการวจิยั

มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

	 	 2.	 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยท�าการศึกษาเฉพาะพนักงาน

ปฏิบัติการฝ่ายผลิตอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์เท่านั้น	 

ควรมีการศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพัน 

ต่อองค์กรในอุตสาหกรรมอื่น	เช่น	อุตสาหกรรมการบริการ	

	 	 3.	 ควรขยายขอบเขตการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร	 เช่น	 การมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดี	การลาออกของพนักงาน	เป็นต้น
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วารสารวิจัยราํไพพรรณ ี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยจัดทําเป็นวารสารราย 4 เดือน   เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม- 
สิงหาคม) และฉบับท่ี 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 
บทความท่ีรับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย

กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวน ไม่เกิน 10-12 หน้า และกําหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  โดยทุก
บทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีส ่วนประกอบดังนี้  บทนํา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 

ระเบียบการตีพิมพ์ 
1) ผู้วิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า 

ทางอีเมลล์  research_rbru2010@hotmail.com  หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5  ถนนรักศักด์ิชมูล ตําบลท่า
ช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โดยวงเล็บมุมซองว่า ส่งบทความตีพิมพ์ 
ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ี 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) เม่ือโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินและ
ส่งในระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ วารสารวิจัยรําไพพรรณ ี หรือ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com   

4) กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น
ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5) ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์ 

6)  เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบ ข้อท่ี 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป 

7)  ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน 
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ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
ขนาดกระดาษ A4 
ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบล่าง 1 น้ิว  ขอบซ้าย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 
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  
- ท่ีอยู่ผู้เขียน 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 ควรเลือกคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ 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 ควรเลือกคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ 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  

1.  อ้างอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญัหาปัจจุบนัและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นต้ิง. 
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books. 
2.  อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.                     
      ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สาํนักพิมพ์.//หน้า. 
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ตัวอย่าง :  
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยท่ี 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.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีท่ี (เดือน):/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง :  
สุรัชช ์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. 
4.  อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ ์
รูปแบบ  :  
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). // ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย. 
ตัวอย่าง :  
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพ่ือการพัฒนา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.์ 
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.//ฉบบั/เล่มท่ี,/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  :  
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ท่ีเผยแพร่. 
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ท่ีเผยแพร่ (หรือสืบค้น). 
ตัวอย่าง :  
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:   
        gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994. 
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :  
        http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
 

ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ท่ี 
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php 

------------------------------------------------- 
หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์ 
 ต้องเป็นบทความที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบท่ีกําหนด หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้
ผู้เขียนแก้ไข  หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการประเมินผ่านหรือไม่
ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับท่ี
บทความน้ันตีพิมพ์ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก 
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แก้ไข 

ประกาศรับ
สมัครตน้ฉบับ

ขั้นตอนการจดัทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี 

ผู้เขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

ส่งต้นฉบับบทความ 
-ส่งด้วยตนเอง 
 ส่งทางไปรษณีย์ 
-ส่งทางe-mail 

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามท่ีกําหนด 

กองบรรณาธิการส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์ 

จัดพิมพ์เผยแพร่ 

รับบทความต้นฉบับ 

ไม่ผ่าน 

แจ้งผู้เขียน 

แก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไข 

แจ้งผู้เขียน จบ 

แจ้งผู้เขียน 

ไม่ต้องแก้ไข 
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เรียน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข้าพเจ้า       นาย       นาง       นางสาว       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………….……………………….….……..… 

ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................................................................ 
ตําแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................................   
สังกัดมหาวิทยาลัย .................................................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................................ 
ท่ี อ ยู่ ...........................................................................................................................................................................................  
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2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ /  
ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ) 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................... 
3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ) 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................... 
4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ) 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................... 
5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)  

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

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

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

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



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 11  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560   199

 

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

7. โดยภาพรวมท่านประเมินวา่บทความวิจยันี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย ) 
  1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น คําผิด) 
  2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามคําแนะนําของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้  
  3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ประเมินก่อน โดย  
          ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง  
              ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง 
  4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม ่และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง 
โดย 
          ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง  
              ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง 
      5) ไมค่วรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผู้ประเมิน                                                     
(................................................................) 

                               วันที่         ................................................ 
 
หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนคําแนะนําเพ่ิมเติมได้ 
 2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์
และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี 

 
กรุณาส่ง  กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 5) อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักด์ิชมูล 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    
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