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	 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่ 

บทความวิจัยของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ	 เป็นวารสาร 

ราย	4	เดือน	โดยเผยแพร่ปีละ	3	ฉบับ	ฉบับที่	1	(มกราคม	-	เมษายน)	ฉบับที่	2	(พฤษภาคม	-	สิงหาคม)	และฉบับที่	3	 

(กันยายน	 -	 ธันวาคม)	 โดยฉบับนี้เป็นปีที่	 12	 ฉบับท่ี	 2	 ประจ�าปี	 2561	 (พฤษภาคม	 -	 สิงหาคม)	 เพ่ือเป็นตอบสนอง 

ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้	จ�านวน	20	เรื่อง	ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ได้ด�าเนินงานมาเป็นปีที่	12	โดยบทความ 

วิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา 

ซึ่งวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2553	ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และได้ม ี

การพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด	 ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	 TCI	 กลุ่มที่	 2	 กองบรรณาธิการวารสารได้ 

ด�าเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยร�าไพพรรณี	 ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 ทั่วประเทศเป็น 

ประจ�าทุก	4	เดือน

	 กองบรรณาธกิารขอขอบคุณผูเ้ขียนทุกทา่นทีส่ง่บทความวจิยัมาให้พจิารณาตพิีมพ์	ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิ

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ	 ให้มี 

ความถูกต้อง	 และขอขอบพระคุณทุกท่าน	 ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณีฉบับนี้	 ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี	ปีที่	12	ฉบับที่	2	ประจ�าปี	2561	(พฤษภาคม	-	สิงหาคม)	จะสามารถ 

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี	 ท้ังนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ	 

หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ได้ที่	 https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php	หรือ 

ส่งผ่านระบบ	 ThaiJo	 2.0	 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index	 ซ่ึงกองบรรณาธิการวารสาร	 จะได้ 

ด�าเนินการรวบรวม	คัดกรอง	เพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์มาศ		สุขกสิ

		 		 	 	 บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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การพัฒนาหุ่นมือและกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมด้านการฟังและการพูด

ของนักเรียนระดับปฐมวัย

Development	of	Pueepts	and	Activities	to	Enhance	Listening	and

Speaking	Readiness	of	Preschool	Students

นงลักษณ์		รักพงษ์,		ดวงพร	ธรรมะ

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	 เพื่อพัฒนาหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน	 เพื่อเตรียมความพร้อมและเปรียบเทียบ 

ระดับความสามารถทางด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยก่อนและหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	เด็กปฐมวัยชาย	-	หญิง	อายุระหว่าง	5-6	ปี	ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่	3	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2559	โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง	ซึ่งได้มาโดยการจับสลาก	นักเรียนระดับชั้นอนุบาล	3	จาก	3	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	10	คน	 

ได้จ�านวน	30	คน	ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการทดลองด้วยตนเอง		โดยท�าการทดลองเป็นเวลา	10	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	1	เรื่อง	วันละ	30	นาที	

รวม	3	วันต่อสัปดาห์	รวมทั้งสิ้น	30	ครั้ง

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แผนการจัดกิจกรรมเล่านิทาน	หุ่นมือ	นิทานอีสป	แบบทดสอบความพร้อม	แบบบันทึกคะแนน 

ก่อนเรียนและหลังเรียน	สถิติที่ใช้คือ	เกณฑ์ประสิทธิภาพ	E1/E2	และ	t-test	of	Dependent	Samples	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประสิทธิภาพของหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ	 80.15/89.80	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้	 และคะแนนความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน 

สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ	:	หุ่นมือ,	กิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อม

Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	was	 to	 develop	 puppets	 in	 storytelling	 activities	 for	 prepare	 and	 compare	 

skill	level.	to	Enhance	listening	and	speaks	of		preschool	students	.	before	and	after	using	the	puppet	in	storytelling	 

activities.

	 Samples	used	 in	 the	study	were	preschool	boys	and	girls	with	5-6	years	of	age.	Of	kindergarten	3.	 In	1st 

semester	of	2016	academic	year.	At	St.	Joseph’s	Rayong,	school.	And	30	childrens	were	selected	by	simple	random	 

sampling.	 A	 sample	 of	 the	 research.	 Researcher.	 By	 to	week	 trial.	 week	 I	 per	week	 pay	 orossbars	 30	minute. 

total	3	days.	Total	of	30	days	

	 The	 instruments	 used	 in	 study	were	 the	 plans	 of	 storytelling	 activities	 puppet	 Anesop	 Readiness	 test 

Scoring	record	before	and	after.	The	data	were	analyzed	by	using	E1/E2	performance	and	dependent	sample	t-test.

	 The	 results	 showed	 that	 the	 efficiency	 of	 hand	 puppets	 for	 story	 telling	 activities	 was	 highest	 at	 

80.15/	89.80	and	Score	to	Enhanc	listening	and	speaks	of	preschool	students.	after	using	the	puppets	in	storytelling	

activities.	Was	higher	than	that	of	before	the	experiment	with	statistical	significance	at	the	level	of	.05

Keywords	:	Pueepts,	Activities	to	Enhance

นงลักษณ์  รักพงษ์,  ดวงพร ธรรมะ
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บทน�า
	 กระแสการเปลี่ยนแปลง	 ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลย ี

เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว	 กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ี	 2	 (พ.ศ.2552	 -	 2561)	 (ส�านักเลขาธิการ 

สภาการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ,	 2554)	 มีการก�าหนด 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน	 ระดับการศึกษาปฐมวัย	 โดยยึดการ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ใน 

หลักสูตรเป็นหลัก	 มีการก�าหนด	 คุณภาพผู้เรียนไว้	 4	 ส่วน	 คือ 

มพีฒันาการ	ด้านร่างกาย		อารมณ์-จติใจ	สงัคม	และสตปัิญญาสมวยั	 

จากด้านคุณภาพผู้เรียน	 ในตัวช้ีวัดท่ี	 3	 ได้ส่งเสริมให้เด็ก	 มีทักษะ 

ทางภาษาทีเ่หมาะสมกบัวยัโดยให้เดก็ใช้ภาษาให้ผู้อืน่รบัรูแ้ละเข้าใจ 

ด้วยการพูดฟังเรื่องราวได้เหมาะสมตามวัย	 และเน่ืองจากระดับ	 

การใช้ภาษาของเดก็ยงัไม่พฒันาเตม็ที	่เดก็ยงัไม่สามารถคิด	สิง่ทีเ่ป็น 

นามธรรมได้	 จึงต้องใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย	 เด็กจะเรียนรู ้

ภาษาได้จากการฟัง	การพูด	และจะสะสมค�า	 เพื่อเปล่งเสียงออกมา 

ก็จะเพิ่มค�าขึ้นเรื่อยๆ	 ภาษาจึงต้องอาศัยทักษะการฟังการพูด 

หุ่นมือและนิทาน	 จึงมีความส�าคัญเพราะเป็นรูปธรรมเด็กเกิดการ	 

เลียนแบบ	การมองเห็น		และการได้ยิน	ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 

การฟังและการพูดของเด็ก

	 ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน	 เด็กไม ่

สามารถตอบค�าถามหรือเล่าเรื่องได้	 การใช้ภาษาในการถ่ายทอด	 

เรื่องราวต่างๆ	 จากกิจกรรมประจ�าวัน	 ไม่เป็นไปตามพัฒนาการ 

ของเดก็	ขาดทกัษะในการฟงั		และ	การพดู	ส่งผลให้	พฒันาการทาง 

ภาษาของเด็กไม่ได ้รับการพัฒนาตามวัย	 และเด็กส่วนหนึ่ง 

ที่มีปัญหาในเรื่องการพูด	พูดได้ช้าไม่เป็นไปตามอายุ	ไม่เข้าใจค�าพูด	 

ของผู ้อื่นท�าให้ตอบสนองต่อค�าพูดของผู ้อื่นไม่ถูก	 พูดค�าที่ม ี

ความหมายได้ล่าช้ากว่าเด็กคนอื่นซ่ึงอยู่ในวัยเดียวกันหรือพูดได ้

ก็ไม่สามารถ	เล่าเรื่องต่อเนื่องกันได้	และรู้จักค�าศัพท์อยู่ในวงจ�ากัด 

สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาเหล่าน้ีข้ึนก็คือ	 สภาพของ 

เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้ครอบครัวมี 

ขนาดเล็กลงเป็นครอบครัวเดี่ยว	ที่มีพ่อ	แม่	ลูก	สมาชิกครอบครัว 

จะเหงาไม่มีญาติ	(กุลยา		ตันติผลาชีวะ,	2542)			

	 ประโยชน์ของหุ่นมือและนิทานที่ใช้ในการเรียนการสอน 

ช่วยให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้สามารถจดจ�าเน้ือหา	 แนวคิด	 

ส่งเสริมการใช้ภาษาให้กับเดก็	และสิง่ส�าคญั		คอื	ช่วยปรบัพฤตกิรรม 

ที่เป็นปัญหา	 เช่น	 เด็กที่มีปัญหาในการออกเสียงการฟัง	 การพูด 

(ศรินทิพย์	 รักษาสัตย์,	 2528)	 นอกจากนั้นหุ่นมือและนิทานที่คร ู

ใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 สามารถท�าให ้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว	 ช่วยเสริมเด็ก	 เกิดแรง 

จูงใจในการเรียนให้ความสนุกสนาน	 เพลิดเพลิน	 ผ่อนคลาย

ความเครยีด	สร้างเสรมิจนิตนาการ	ส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมช่วย 

พัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพ	 พัฒนาความรู ้

นงลักษณ์  รักพงษ์,  ดวงพร ธรรมะ

สตปัิญญา	ทกัษะ	ความสามารถทางภาษาของเด็กและช่วยประหยดั 

เวลาในการสอน	 นอกจากน้ันการน�าหุ่นมือและนิทานมาเป็นสื่อ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนา 

ความพร้อมทักษะ	 ด้านการฟัง	 การพูด	 คุณลักษณะพิเศษ	 ของ 

หุน่มอื	และนทิาน		คอื	หุน่มมีติสิามารถท�าเลยีนแบบของจรงิได้ท�าให้

เด็กสนใจและชักจูง	 ให้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความ 

สนุกสนาน	 เมื่อน�าหุ่นประเภทต่างๆ	 มาประกอบการเล่านิทานหุ่น 

จึงเป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอด	 	 ส่ิงที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

ได้ชัดเจนเป็นอย่างดี	 (Helen	Bee,	1975)	และนอกจากนี้	หุ่นยัง 

เป็นสื่อในการเรียนการสอน	 ที่มีบทบาทส�าคัญต่อเด็กในระดับ 

ปฐมวัยเป็นอย่างมาก	 ประกอบกับนิทาน	 คือ	 ความชอบของเด็ก 

ได้ให้ความสนกุสนาน	เพลดิเพลนิ	ผ่อนคลายความเครยีด	สร้างเสรมิ 

จินตนาการส่งเสริมคุณธรรมช่วยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิต 

พฒันาบคุลิกภาพ		พฒันาความรูส้ตปัิญญา	ทกัษะ	และความสามารถ 

ทางภาษาของเด็ก	

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่มุ่งจะพัฒนา 

หุ ่นมือ	 และกิจกรรมการเล่านิทานแทนการใช้หนังสือนิทาน	 

เพียงอย่างเดียว	 เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมด้านการฟัง	 และ 

การพูดส�าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อ

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัยให ้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์	E1/E2	=	80/80

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความพร้อมด้านการฟังและ 

การพดูของนกัเรยีนระดบัปฐมวยัก่อนและหลงัการใช้หุน่มอืประกอบ 

กิจกรรมการเล่านิทาน

วิธีด�าเนินการวิจัย
			 ขั้นที่	1	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		

	 ผู้วิจัยศึกษา	 แนวคิด	 ทฤษฎีหลักการและเอกสารงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง	 และจากรายงานการวิจัย	 หนังสือ	 เอกสารที่ผู ้ อ่ืน 

ท�าไว้แล้ว	ดังนี้

	 	 1.1	 จากการศึกษาเกีย่วกบัหุน่มอื		สรปุได้ว่า	หุน่มอืเป็น 

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต	 ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือจ�าลองเลียนแบบหรือท�าคล้าย 

ของจริง	 การเคลื่อนไหวของหุ่นด�าเนินไปตามความคิดสร้างสรรค ์

และจินตนาการของคนหรือจากนิทาน	โดยมนุษย์เป็นผู้บังคับ

	 	 1.2	 จากการศึกษาเกี่ยวกับนิทาน	สรุปได้ว่า	นิทานคือ 

เป็นเร่ืองงราวที่ผู้แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา	 ตลอดจน 

แทรกแนวคิด	 เพื่อให้เด็กน�าไปเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตและ 

ให้ความสนุกสนาน	 และนิทานมีประโยชน์ท�าให้	 เด็กได้รับการ	 

พัฒนาร่างกาย	ทั้ง	4	ด้าน	จากการฟังนิทาน	คือ
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1)	ช่วยเปลี่ยนทัศนคติไม่ดี	แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก	 

2)	สร้างสมาธิ	3)	ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน	และ	4)	ใช้ภาษาในการ 

สื่อสารได้ดีขึ้น

	 	 1.3	 จากการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนปฐมวัย	 สรุปได้ว่า	 

นกัเรยีนปฐมวยั	คอืเดก็ทีอ่ยูใ่นศนูย์เดก็ก่อนวยัเรยีนและเดก็ทีเ่รยีน 

อยู่ในชั้นอนุบาล	 1-2	 ในโรงเรียนภาครัฐและช้ันอนุบาล	 1-3	 

ภาคเอกชนโดยทั่วไปมีอายุประมาณ	3-6	ปี

		 	 1.4	 จากการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมด้าน 

การฟังและการพูด	 สรุปได้ว่า	 การสร้างประสบการณ์ทางภาษา 

ส�าหรับเด็กช่วงอายุ	 4-6	 ปีว่า	 ควรหัดให้เด็กพูดและตอบค�าถาม 

เต็มประโยคถูกหลักไวยากรณ์	และรู้จักจัดประเภทพูดเป็นประโยค		 

ค�าที่ใช้ทุกค�าโดยเฉพาะลักษณะนามและกิจกรรมในการเตรียม 

ความพร้อมด้านภาษาที่ส�าคัญ		คือ		การอ่านหนังสือ		การเล่านิทาน		 

การเล่นหุ่น		การท่องค�ากลอน

	 ข้ันที่	 2	 ก�าหนดคุณลักษณะของหุ่นมือและกิจกรรม 

การเล่านิทาน

		 คุณลักษณะของหุ่นมือ	 เป็นตุ๊กตา	 ท่ีท�าจากผ้าสักหลาด	 

ลักษณะคล้ายถุงมือ	 วิธีการเล่นสอดมือเข้าไปในหุ่นมือ	 ใส่นิ้วโป้ง 

และนิ้วก้อยเข้าไปในแขนซ้ายและแขนขวาของหุ่นนิ้วอื่นๆ	 สอด 

เข้าไปส่วนหัวของหุ่นถ้าอยากให้แขนข้างไหนเคลื่อนไหวก็ขยับนิ้ว 

โป้งกับนิ้วก้อยถ้าต้องการเคลื่อนไหวส่วนหัวของหุ่นก็ให้ขยับนิ้วชี้	 

นิ้วกลาง	นิ้วนางพร้อมกัน

	 ขั้นที่	3	ออกแบบหุ่นมือและกิจกรรมการเล่านิทาน

	 	 3.1	 การออกแบบหุ่นมือ								 	 	 	 	

	 	 3.2	 การออกแบบนิทาน						 	 	 	

	 ขั้นที่	4	สร้างหุ่นมือและกิจกรรมการเล่านิทาน	และสร้าง

เครื่องมือเก็บข้อมูล

	 	 4.1	 หุ่นมอืประกอบกิจกรรมการเล่านทิาน	จ�านวน	17	ตวั

	 	 4.2	 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	 

ความพร้อมด้านการฟังและการพดูของนกัเรยีน	มลีกัษณะเป็นแบบ 

ตอบค�าถามจากภาพทีส่อดคล้องกบันทิาน		ผลการตรวจสอบคุณภาพ

พบว่ามีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ	1.0	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

เท่ากับ	0.76	

		 ขั้นที่	5	การทดสอบประสิทธิภาพ	

	 การทดลองรายบุคคล

	 น�าหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานและแผนการ 

จดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการตรวจโดยผูเ้ชีย่วชาญ	และรปูแบบการจดัการ 

เรียนรู้นั้นไปทดลองใช้	 (Tryout)	 รายบุคคล	 ได้จากการเจาะจง 

เลือกนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง	 จังหวัดระยอง 

ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559		กับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดบัเก่ง	กลาง	อ่อน	รวมจ�านวน	3	คน	โดยไม่ใช่นกัเรยีนในห้องเรยีน 

ทีถ่กูคดัเลอืกให้เป็นกลุม่ตวัอย่าง	และมคีณุภาพ	พบว่า	ประสทิธิภาพ 

ของหุ ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ	 

83.00/89.00

			 การทดลองกลุ่มย่อย

	 น�าหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานและแผนการ 

จดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการตรวจโดยผู้เชีย่วชาญ	และรปูแบบการจดัการ 

เรียนรู้น้ันไปทดลองใช้	 (Tryout)	 กลุ่มย่อย	 ได้จากการเจาะจง 

เลือกนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง	 จังหวัดระยอง 

ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	กับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับเก่ง	 กลาง	 อ่อน	 รวมจ�านวน	 10	 คน	 โดยไม่ใช่นักเรียนใน 

ห้องเรียนท่ีถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างและมีคุณภาพ	 พบว่า 

ประสิทธิภาพของหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุด

เท่ากับ	81.50/91.00

	 การทดลองภาคสนาม

		 น�าหุ ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานและแผนการ 

จดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ไปใช้ตามวตัถปุระสงค์การวจิยัความพร้อม 

ด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัย	 โรงเรียน

เซนต์โยเซฟระยอง	จงัหวดัระยอง	ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2559		 

ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้	 	

	 1.	ประชากร

	 นักเรียนระดับปฐมวัย	โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง			จังหวัด

ระยอง	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559		จ�านวน	3	ห้องเรียน	

รวมนักเรียนทั้งหมด	60	คน	

	 2.	กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนระดับปฐมวัย	 โรงเรียน

เซนต์โยเซฟระยอง	 จังหวัดระยอง	 โดยการจับสลากนักเรียนชั้น 

อนุบาล	3	จาก	3	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	10	คน	ได้จ�านวน	30	คน 

ผลการด�าเนินการวิจัย
	 ผู ้วิจัยได้น�าหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานและ

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ทีผ่่านการพจิารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ	 

มาด�าเนินการทดลอง	วิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอดังนี้	

	 1.	 การทดสอบก่อนเรียน

		 ผู้วจิยัประเมนิการใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	

เรือ่ง	ความพร้อมด้านการฟังและการพดูของนกัเรยีนทีพ่ฒันาขึน้	กบั

กลุ่มตัวอย่างคือ	นักเรียนระดับปฐมวัย	โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง			

จงัหวัดระยอง	จ�านวน	1	ห้องเรยีน	พบว่า	ผู้เรยีนมีคะแนนความพร้อม 

ด้านการฟังและการพูด	57.00		

	 2.	 การทดลองภาคสนาม

	 ผลการทดลองใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน

ปรากฏดังตารางที่	1

นงลักษณ์  รักพงษ์,  ดวงพร ธรรมะ
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8			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

 ตารางที่	1	แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

	 	 	 	 10	แผนการจัดการเรียนรู้

	 จากตารางที่	1	เมื่อน�ามาเขียนกราฟแสดงพัฒนาการความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นได้ดังนี้

เซฟระยอง   จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กับท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเก่ง กลาง อ่อน  รวม
จํานวน 10 คน โดยไม่ใช่นักเรียนในห้องเรียนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างและมีคุณภาพ พบว่าประสิทธิภาพของหุ่น
มือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 81.50/91.00 
 การทดลองภาคสนาม 
  นําหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   จังหวัดระยอง ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้   
   1. ประชากร 
   นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
จํานวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 60 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง โดยการจับสลาก
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จาก 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 10 คนได้จํานวน 30 คน  
    
ผลการดําเนินการวิจัย 
 
  ผู้วิจัยได้นําหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญ มาดําเนินการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอดังนี้  
 1. การทดสอบก่อนเรียน 
  ผู้วิจัยประเมินการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความพร้อมด้านการฟังและการพูดของ
นักเรียนท่ีพัฒนาข้ึน กับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   จังหวัดระยอง  จํานวน 1 
ห้องเรียน พบว่าผู้เรียนมีคะแนนความพร้อมด้านการฟังและการพูด 57.00   
 2. การทดลองภาคสนาม 
 ผลการทดลองใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานตามแผนการ 
  จัดการเรียนรู้ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
สัปดาห์ที่/ 
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน 

(E1) 
คะแนนเต็ม คะแนนรวม 

ประสิทธิภาพ
หลังเรียน 

(E2) 

1 200 166 83 200 178 89.00 
2 200 163 81.5 200 182 91.00 
3 200 158 79 200 177 88.50 
4 200 159 79.5 200 182 91.00 
5 200 160 80 200 183 91.50 
6 200 159 79.5 200 181 90.50 
7 200 159 79.5 200 182 91.00 
8 200 150 79 200 160 80.00 
9 200 161 80.5 200 181 90.50 
10 200 160 80 200 160 80.00 

 เฉลี่ย 80.15   89.80  
 จากตารางที่ 1 เมื่อนํามาเขียนกราฟแสดงพัฒนาการความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนที่
พัฒนาข้ึนได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงพัฒนาการด้านความพร้อมด้านการฟังและการพูด 

 
ตารางที่ 2 ทดสอบทางสถิติ T-test  (Paired Samples Test) 
 
 Paired Differences 

t df Sig. 
(2-tailed) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Lower 
Pair 1 Pretest - 

postest -3.900 .553 .124 -4.159 -3.641 -31.568 19 .000 

 
 ผลการทดสอบทางสถิติ T-test  (Paired Samples Test) พบว่าค่าเฉลี่ย Mean  = -3.900 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   Std. Deviation = .553 ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ t- test ปรากฏว่า ค่า t - test เท่ากับ  
-31.568 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 หมายความว่า คะแนนทดสอบหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานสูง
กว่าคะแนนทดสอบก่อนการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  ในกรณีนี้ถือว่านักเรียนโดยส่วนรวมมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน (กาญจนา วัฒายุ, 2547 ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .000 น้อยกว่าค่าท่ี
กําหนดไว้ .050 แสดงว่า มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสามารถสรุปท่ีระดับ.001 ได้เช่นกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการใช้ หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 
80.15/89.80 แสดงว่า เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และคะแนนความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับ
ปฐมวัยหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 การวิจัยการพัฒนาหุ่นมือและกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัย
มีจุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อพัฒนาหุ่นมือและกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้ เด็กปฐมวัยจํานวน 20 คน ได้รับประสบการณ์ จากการทํากิจกรรม โดยการใช้หุ่น

ภาพที่	1	แสดงพัฒนาการด้านความพร้อมด้านการฟังและการพูด

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อนํามาเขียนกราฟแสดงพัฒนาการความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนที่
พัฒนาข้ึนได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงพัฒนาการด้านความพร้อมด้านการฟังและการพูด 

 
ตารางที่ 2 ทดสอบทางสถิติ T-test  (Paired Samples Test) 
 
 Paired Differences 

t df Sig. 
(2-tailed) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Lower 
Pair 1 Pretest - 

postest -3.900 .553 .124 -4.159 -3.641 -31.568 19 .000 

 
 ผลการทดสอบทางสถิติ T-test  (Paired Samples Test) พบว่าค่าเฉลี่ย Mean  = -3.900 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   Std. Deviation = .553 ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ t- test ปรากฏว่า ค่า t - test เท่ากับ  
-31.568 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 หมายความว่า คะแนนทดสอบหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานสูง
กว่าคะแนนทดสอบก่อนการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน  ในกรณีนี้ถือว่านักเรียนโดยส่วนรวมมีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน (กาญจนา วัฒายุ, 2547 ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .000 น้อยกว่าค่าท่ี
กําหนดไว้ .050 แสดงว่า มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสามารถสรุปท่ีระดับ.001 ได้เช่นกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของการใช้ หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 
80.15/89.80 แสดงว่า เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และคะแนนความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับ
ปฐมวัยหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 การวิจัยการพัฒนาหุ่นมือและกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัย
มีจุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อพัฒนาหุ่นมือและกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้ เด็กปฐมวัยจํานวน 20 คน ได้รับประสบการณ์ จากการทํากิจกรรม โดยการใช้หุ่น

 ตารางที่	2	ทดสอบทางสถิติ	T-test		(Paired	Samples	Test)
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	 ผลการทดสอบทางสถิติ	T-test		(Paired	Samples	Test)	

พบว่าค่าเฉลี่ย	 Mean	 =	 -3.900	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 Std. 

Deviation	 =	 .553	 ในการทดสอบสมมติฐาน	 โดยใช้ค่าสถิติ	 

t-	 test	 ปรากฏว่า	 ค่า	 t	 -	 test	 เท่ากับ	 -31.568	 จึงปฏิเสธ	 H0  

และยอมรับ	 H1	 หมายความว่า	 คะแนนทดสอบหลังการใช้หุ่นมือ 

ประกอบกิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการใช้

หุ ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน	 ในกรณีน้ีถือว่านักเรียน 

โดยส่วนรวมมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน	 

(กาญจนา	วัฒายุ,	2547	)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.000	 

น้อยกว่าค่าที่ก�าหนดไว้	 .050	 แสดงว่า	 มีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 

และสามารถสรุปที่ระดับ	.001	ได้เช่นกัน

สรุปและอภิปรายผล
	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประสิทธิภาพของการใช้หุ่นมือประกอบ 

กิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ	 80.15/89.80	 แสดงว่า	 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และคะแนนความพร้อมด้านการฟัง 

และการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยหลังการใช้หุ่นมือประกอบ 

กิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 การวจิยัการพฒันาหุน่มอืและกิจกรรมเพือ่สร้างความพร้อม 

ด้านการฟังและการพูดของนกัเรยีนระดบัปฐมวยัมจีดุมุง่หมายส�าคญั	 

เพือ่พฒันาหุ่นมอืและกจิกรรมเพือ่สร้างความพร้อมด้านการฟังและ

การพูดของเด็กปฐมวัย	 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล	 ดังนี ้

เด็กปฐมวัยจ�านวน	20	คน	ได้รับประสบการณ์	จากการท�ากิจกรรม	 

โดยการใช้หุ่นมือในการเล่านิทาน	ส่งผลให้พัฒนาการฟังและการพูด 

ของเด็กโดยรวมสูงขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีว่า	 หุ ่นมือ 

ประกอบกิจกรรมการเล่านทิาน	เพือ่เตรยีมความพร้อม		ด้านการฟัง	 

และ	การพูดที่พัฒนาขึ้น	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	E1/E2	=	80/80	 

และคะแนนความพร้อมทางด้านการฟังและพูด	ของนักเรียนระดับ 

ปฐมวยัหลงัการใช้หุน่มอื	ประกอบกิจกรรมการเล่านทิานสงูกว่าก่อน 

การใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .05	 ที่เป็นเช่นน้ี 

เพราะว่าหุ่นมือและกิจกรรมสร้างความพร้อมด้านการฟัง	 และ 

การพูดของเด็ก	 และ	 ยังเป็นตัวเร้าความสนใจและเสริมแรง	 

สอดคล้องกบั		ลดัดา	นีละมณี	(2531)	กล่าวไว้ว่า	หุ่นเป็นสือ่การเรยีน 

การสอนที่มีคุณค่าต่อเด็กมาก	 และยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ 

เด็กสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีกระตุ้นให้เด็กสนใจ 

บทเรียนตลอดเวลา	ความเห็นและสอดคล้องกับ	ศิริกาญจน์	โกสุมภ์ 

(2522)	 ในเรื่องของคุณค่าของหุ่นว่า	 เป็นสื่อการเรียน	 ท่ีเป็น 

ประโยชน์	 ในการจัดการศึกษามาก	น�าไปใช้	 ในการสอนได้หลายๆ	 

เนือ้หาและเป็นสือ่ทีเ่คลือ่นไหวได้การใช้หุน่ประกอบการสอนให้ผล 

สามารถเลียนแบบของจริง	 ผู้เรียนสนใจและชักจูงให้ผู้เรียนร่วม 

กิจกรรม	 (สาโรจน์	 	แพ่งยัง,	2529)	หุ่นมีความส�าคัญ	 เป็นสื่อที่ใช ้

ในการเรียนการสอน	 กระตุ ้นให้เด็กสนใจในบทเรียนและยัง 

สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความสนุกสนาน	 เร้าความสนใจ 

ต่อเด็ก	หรือผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้			

	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมให้นกัเรียน	ครู	ต้องสังเกตพฤตกิรรม	

ในการเรียนรู้	และจดบันทึกพฤติกรรมขณะสอนเวลาไม่เพียงพอ	

		 	 1.2	 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน	 โดยใช้หุ่น	 ควรให้เด็ก 

ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ฟัง	และเป็นผู้เล่านิทานทุกครั้ง

		 	 1.3	 ก่อนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนครูควรเตรียมวัสด	ุ 

อุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อสะดวกในการใช้และพอเพียงกับจ�านวนของ 

นักเรียน

		 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1	 การพัฒนาหุ่นมือน้ัน	 นอกจากจะประดิษฐ์จากผ้า 

สักหลาดแล้ว	สามารถใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	ได้อย่างหลากหลาย	 

ขึ้นอยู่กับงบประมาณ	และวัสดุในท้องถิ่น	เช่น

	 	 	 2.1.1	 หุ่นมือที่ท�าจากวัสดุในท้องถิ่น	เช่น	ใบตอง	

ใบลาน	ลูกตาล	มะพร้าว	ฯลฯ	

		 	 	 2.1.2	 หุ่นมือที่ท�าจากถุงมือ	ถุงเท้า	

																				2.1.3	 หุ ่นมือที่ท�าจากเศษวัสดุ	 เช่น	 กล่องนม 

กล่องสบู่	กระดาษ	เศษผ้า

	 	 	 2.1.4	 หุ่นชัก																														

	 	 2.2	 ควรศึกษาติดตามผลความพร้อมด้านการฟังและ 

การพดูของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง	การศกึษา	เพือ่หาข้อสรปุว่า	ผลของ 

การศึกษาเกิดขึ้นจริงหรือไม่	 เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนไปแล้ว 

ระยะหนึ่ง
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วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

Emotional	Quotient	of	The	Recidivism	Inmates	in	the	Bangkok	Remand	Prison

พัทรา	เจริญสิทธิ์
1
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1
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1
,	อายุตม์	สินธพพันธุ์

2

1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล,	

2
กรมราชทัณฑ์

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้า	โดยศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ 

ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้ากับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้า	 และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	 และใช้แบบสอบถามที ่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระท�าผิดซ�้าตั้งแต่	3	ครั้งขึ้นไปในเรือนจ�า 

พิเศษกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 265	 คน	 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่	 ค่าอัตราส่วนร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์เปรียบเทียบทดสอบค่าที	(t-test)	วิเคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	Variance	:	ANOVA)	 

และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson	Correlation)	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าทุกด้านในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 และ 

บุคลิกภาพในทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ในทิศทางบวก	โดยบุคลิกภาพด้านเข้ากับผู้อื่นได้ดี	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	และ 

มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้ามากที่สุด	 ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าที่เคยใช้และไม่เคยใช้ยาเสพติด	 พบว่า	 ผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าที่เคยใช้ยาเสพติด	 มีระดับวุฒิภาวะทาง 

อารมณ์แตกต่างกบัผูต้้องขงักระท�าความผดิซ�า้ทีไ่ม่เคยใช้ยาเสพตดิ	โดยผูต้้องขงักระท�าความผดิซ�า้ท่ีไม่เคยใช้ยาเสพตดิจะมรีะดบัวฒุภิาวะ 

ทางอารมณ์สงูกว่าผูต้้องขงัทีเ่คยใช้ยาเสพตดิ	ทีร่ะดบันยัส�าคัญทางสถติ	ิ0.05	และ	ผูต้้องขงัทีมี่ประเภทของการกระท�าความผดิแตกต่างกนั 

มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกัน	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 โดยพบว่า	 ผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าในคดีที่รุนแรงขึ้นมี 

ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกับผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าหลายคดี	

	 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา	 ได้แก่	 ทางเรือนจ�าควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ 

ผู้ต้องขังในกลุ่มที่พบว่า	มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ากว่าปกติ	โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขัง	และ 

ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าความผิดซ�้าในคดีที่รุนแรงขึ้นของผู้ต้องขัง

ค�าส�าคัญ	:	วุฒิภาวะทางอารมณ์,	ผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้า,	เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร
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Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	to	examine	the	level	of	Emotional	Quotient	of	the	recidivism	prisoners	 

in	 Bangkok	 Remand	 Prison	 focusing	 on	 relationship	 between	 their	 personality	 and	 Emotional	Quotient	 and	 to 

investigate	factors	related	to	Emotional	Quotient	of	the	recidivists.	This	was	a	quantitative	survey	research	using	a	 

self-generated	questionnaire	in	collecting	data.	The	subjects	were	265	recidivists	who	committed	offenses	more	than	 

three	times	in	the	Bangkok	Remand	Prison.	The	data	were	statistically	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	 

standard	deviation,	t-test,	Analysis	of	Variance	(ANOVA)	and	Pearson	Correlation	Coefficient.

	 The	results	revealed	that	the	level	of	Emotional	Quotient	of	the	recidivism	inmates	as	a	whole	was	high	in	 

all	dimensions,	and	all	aspects	of	their	personality	were	positively	related	with	the	level	of	Emotional	Quotient,	 

by	which	socialized	personality	had	the	highest	mean	level	and	mostly	related	with	the	Emotional	Quotient	of	the	 

recidivists.	For	the	result	of	comparison	between	the	recidivists	who	had	ever	used	drug	and	those	who	had	never 

used	drug	 found	that	 the	 recidivists	who	had	used	drug	had	different	Emotional	Quotient	 from	those	who	had	 

never	used	drug.	In	which,	those	who	had	never	used	drug	had	higher	Emotional	Quotient	level	than	those	who	 

had	 ever	 used	 drug	 at	 statistical	 significance	 of	 0.05	 level.	 And	 the	 recidivist	 with	 different	 types	 of	 offenses	 

had	 different	 levels	 of	 Emotional	 Quotient	 statistical	 significance	 at	 0.05	 level.	 It	 was	 found	 that	 those	who	 

committed	severs	offenses	had	different	Emotional	Quotient	levels	from	the	recidivists	who	committed	several	offenses.

	 The	recommendations	of	the	study	were	that	the	prison	should	organize	programs	or	activities	to	promote	 

or	improve	the	prisoners’	Emotional	Quotient	especially	those	who	had	lower	level	of	Emotional	Quotient	than	 

normal,	and	there	should	be	further	researches	on	factors	that	impacted	the	recidivism	in	more	violent	cases	of	

prisoners.

Keywords	:	Emotional	Quotient,	The	Recidivist	Inmates,	Bangkok	Remand	Prison			
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บทน�า
	 วุฒิภาวะทางอารมณ์	 (Emotional	Quotient	 :	 EQ)	 นั้น 

หมายถึงความสามารถในการตระหนักถึงความรู ้สึกของตนเอง 

ความรูส้กึของผูอ้ืน่	ท�าให้สามารถบรหิารจดัการกบัอารมณ์ตนเองได้ 

อย่างเหมาะสม	 (Goleman	 อ้างถึงใน	 ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา,	2552)	ซึ่งอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อการคิดและการเรียนรู ้

ของคนเราเป็นอย่างมาก	มีงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ช่วย 

ให้คนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด	 เรียนรู้และหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ท�าผิดซ�้า	 

(Mahwah	et	al.,	1997;	Roese&Olson,	1995	อ้างถึงใน	นพมาศ	 

อุ้งพระ	(ธีรเวคิน),	2555)	ถ้าหากคนเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของ 

ตนเองจนไปสร้างความเดอืดร้อนให้ผูอ้ืน่กจ็ะท�าให้สงัคมเกดิปัญหา 

ต่างๆ	 ตามมาได้	 ดังน้ันคนเราจึงควรต้องรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่น 

ที่อยู่รอบข้าง	จัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 

เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ซ่ึงจะกลายไปเป็นปัญหา 

สังคมต่อไป	 วุฒิภาวะทางอารมณ์กับการก่ออาชญากรรมและ 

การกระท�าความผิดซ�้าน้ันมีความเก่ียวข้องกันเป็นอย่างมาก	 ซึ่ง 

ทั้งหมดล้วนเกิดจากสาเหตุภายในตัวของบุคคลไม่ว ่าจะเป็น 

บุคลิกภาพหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์	โดยในเรื่องของบุคลิกภาพนั้น 

มีงานวิจัยพบว่า	 ผู ้ต้องขังชายท่ีกระท�าผิดซ�้าคดีท่ีเก่ียวข้องกับ 

ยาบ้าส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว-เก็บตัว	 (Neuroticism- 

Introvertion)	 (จิรา	สง่าพันธ์,	2549)	และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 

และแบบแสดงออกมีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้า	 (นุชนาฎ	 มุกุระ,	

2554)	 ซึ่งจากงานวิจัยของทั้งสองท่านพบว่าบุคลิกภาพมีส่วน 

เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขัง	 การท่ีบุคคลกระท�า 

ความผิดและกลับมากระท�าความผิดซ�้าอีกนั้นอาจจะเกิดจากการ 

บุคลิกภาพของบุคคลหรือเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่าจึงท�าให ้

ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกทางลบของตนเองได้ 

อย่างถูกต้องเหมาะสม	พฤติกรรมที่แสดงออกไปจึงเป็นพฤติกรรม 

ทางลบที่ไม่พึงประสงค์	 ได้แก่	 การก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์	ลักขโมย	ปล้น	จี้ชิงทรัพย์	 

การข่มขนื	หรอืการฆาตกรรม	เป็นต้น	โดยส�านกังานกจิการยตุธิรรม 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	 ได้ท�าการส�ารวจสถานการณ ์

ด้านผู้กระท�าผิดพบว่ากระบวนการยุติธรรมก�าลังประสบปัญหา 

ปริมาณผู้กระท�าผิดท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 พบว่า	 จ�านวน 

ผู้กระท�าผิดในความดูแลก�าลังเพ่ิมสูงข้ึนในทุกหน่วยงาน	 และยังม ี

อัตราการกระท�าผิดซ�้าเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน	 (คมชัดลึก,	 

2558:	 ออนไลน์)	 ซ่ึงจากสถิติคดีท่ีเพิ่มสูงขึ้นชี้ให้เห็นถึงความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีแนวโน้มลดลง 

อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลของกองแผนงาน	 กรมราชทัณฑ์ในปี	 

2555	 (ส�านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์,	 2556)	 พบว่า 

ในต่างประเทศมีรายงานสถิติการกระท�าผิดซ�้า	 เช่น	 ในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา	พบว่า	2	ใน	3	ของผู้ต้องขังทั้งหมดที่ได้รับการปล่อย 
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ตัวกระท�าผิดซ�้าในช่วงปีที่ใกล้เคียงกัน	 ส่วนในประเทศไทยนั้น 

พบว่า	 สถิติการกระท�าผิดซ�้าของผู ้ต ้องขังย ้อนหลังตั้งแต่ป ี 

พ.ศ.2546-2555	ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงและมีผู้ต้องขังจ�านวนหนึ่ง 

ที่พ้นโทษออกไปกลับไปกระท�าผิดซ�้า	ซึ่งการกระท�าผิดซ�้า	สะท้อน 

ให้เห็นพฤติกรรมที่ยากต่อการแก้ไข	 และไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของสังคม	 จึงมีความส�าคัญเป็น 

อย่างยิง่ทีต้่องมกีารศกึษาถงึระดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์	(Emotional	 

Quotient	 :	 EQ)	 ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้า	 เพื่อหาแนวทาง 

พัฒนาแก้ไขระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้เหมาะสม	 ท�าให้ผู้ต้องขัง 

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมกับระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ตนเอง	 และเมื่อได้รับการพัฒนาวุฒิภาวะทาง 

อารมณ์แล้วผู้ต้องขังก็จะ	 เป็นผู้ที่สามารถจัดการความรู้สึกของ 

ตนเองและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	 ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างเหมาะสมไม่กลับมากระท�าผิดซ�้าอีก

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที ่

กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง 

ที่กระท�าความผิดซ�้ากับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังท่ี 

กระท�าความผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

	 3.	 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของแต่ละปัจจัยกับระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
	 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง	 วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังท่ี

กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	มีรายละเอียดวิธีการ

วิจัย	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรเป้าหมายที่จะ 

ท�าการศึกษา	 คือ	 ผู้ต้องขังท่ีเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระท�าผิดซ�้า 

ตั้งแต่	 3	 คร้ังขึ้นไป	 ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน 

776	 คน	 โดยในการศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง 

ที่กระท�าความผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครเท่านั้น	และ 

ทางเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครจะไม่มีผู้ต้องขังในคดียาเสพติด	 

กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในศึกษาค�านวณได้จากสูตรชอง	 Yamane	 

(อ้างถึงใน	 สิน	 พันธุ์พินิจ,	 2554)	 ได้เป็นจ�านวนทั้งส้ิน	 265	 คน	 

และหลังจากได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วก็จะใช้การเลือกตัวอย่าง 

แบบแบ่งชั้นภูมิ	 (stratified	 sampling)	 โดยใช้การเลือกตัวอย่าง 

แบบสัดส่วน	 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังกระท�าผิดซ�้าครั้งที่	 3	 

จ�านวน	 123	 คน	 ผู้ต้องขังกระท�าผิดซ�้าครั้งที่	 4	 จ�านวน	 63	 คน 

และ	ผู้ต้องขังกระท�าผิดซ�้าตั้งแต่	5	ครั้งขึ้นไป	จ�านวน	79	คน
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	 	 4.2	 สถิติอ้างอิง	 (inferential	 statistics)	 ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 โดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test)	 เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ 

ปัจจัยวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าใน 

เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis	 of	 Variance	 :	 ANOVA)	 เพื่อทดสอบความแตกต่าง 

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ 

ผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 

และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

เพียร์สนั	(Pearson	Correlation)	เพือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ปัจจยับคุลกิภาพของผูต้้องขงัทีก่ระท�าความผดิซ�า้กบัระดับความจรงิ 

ของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู ้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าใน 

เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ต้องขงั	กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

จ�านวน	265	คน	โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง	30-40	ปี	 

จ�านวน	117	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.2		กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือ 

ศาสนาพุทธ	 จ�านวน	 235	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 88.7	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ภาคกลาง	 จ�านวน	 215	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 81.1	 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวใน 

วัยเด็ก	คือ	พ่อแม่อยู่ด้วยกัน	จ�านวน	114	คน	คิดเป็นร้อยละ	43	 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ตอนเดก็อาศยักบัพ่อและแม่	จ�านวน	142	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 53.6	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส	 คือ	 

โสด	 (ยังไม่แต่งงาน)	 จ�านวน	 193	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 72.8 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา		

จ�านวน	 145	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 54.7	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	จ�านวน	161	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.8		 

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้	 5,000-10,000	 บาท	 จ�านวน 

127	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 47.9	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 

เพียงพอ	 จ�านวน	 142	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 53.6	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน	 จ�านวน	 222	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.8 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่	 จ�านวน	 223	 คน	 คิดเป็นร้อยละ 

84.2	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก่อนต้องโทษไม่เคยใช้ยาเสพติด	 

จ�านวน	201	คน	คิดเป็นร้อยละ	75.8	และกลุ่มตัวอย่างมีประเภท 

ยาเสพตดิทีเ่คยใช้ดงันี	้กลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใช้ยาบ้า	มจี�านวน	149	คน	 

คดิเป็นรอ้ยละ	56.2		กลุม่ตวัอย่างทีเ่คยใช้ยาไอซ์	มจี�านวน	126	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	47.5	กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้กัญชา	มีจ�านวน	46	คน 

คิดเป็นร้อยละ	17.4	กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้โคเคน	มีจ�านวน	12	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	4.5	กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้เฮโรอีน	มีจ�านวน	20	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 7.5	 และกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ยาเสพติดอื่นๆ 

มีจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 3	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ 

	 2.	 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ	 เครื่องมือที่ใช้ใน 

การศึกษาวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Questionnaires)	 ที่ผู ้วิจัย 

สร้างข้ึนเอง	 ดังนี้คือ	 (1)	 การศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอารมณ	์

(Emotional	 Quotient	 :	 EQ)	 ของผู ้ต้องขังท่ีกระท�าผิดซ�้า 

สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ 

Goleman	 (1998	 อ้างถึงในกรมสุขภาพจิต,	 2543)	 และน�ามา 

ประยุกต์รวมกับแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยา	 มีค่าความเชื่อมั่น	 

.933	 	 (2)	การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง	น�าทฤษฎีบุคลิกภาพ 

5	 องค์ประกอบ	 (The	 Big	 Five)	 ของโรเบิร์ต	 แมคเคร	 (Robert	 

McCrae,	 1949	 และ	พอล	 คอสตา	 Paul	 Costa,	 1942	 อ้างถึง 

ใน	ศรีเรือน	แก้วกังวาล,	2558)	มีค่าความเชื่อมั่น	.844	เพื่อใช้เก็บ 

รวบรวมข้อมูลท่ีจะศึกษา	 โดยจะเป็นค�าถามในลักษณะค�าถาม 

ปลายปิดที่ก�าหนดค�าตอบให้เลือกตอบ	 ซึ่งจะใช้เทคนิคการวัด 

ทัศนคติของลิเกิร์ต	 (Likert	type	scale	อ้างถึงใน	สิน	พันธุ์พินิจ,	 

2554)

	 3.	 การเก็บและรวบรวมข้อมูล	การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช ้

แบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมอืในการวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	 

Research)	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ในงานวิจัย	โดยน�าหนังสือจาก 

บัณฑิตวิทยาลัยถึงเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 เพื่อขอความ 

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และน�าแบบสอบถามไปให ้

กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ต้องขังซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่กระท�าผิดซ�้า 

ตัง้แต่	3	ครัง้ขึน้ไป	ในเรือนจ�าพเิศษกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	265	คน	 

ด้วยการน�าแบบสอบถามไปแจกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยท�าโดยผ่านทาง 

เจ้าหน้าทีเ่รือนจ�า	คอืใช้วธิใีห้เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าเป็นผูน้�าแบบสอบถาม 

ไปแจกและเกบ็แบบสอบถามทีท่�าเสร็จสมบูรณ์แล้วกลบัมาส่งคนืให้ 

ผู้วิจัย	 โดยผู้วิจัยจะชี้แจงวัตถุประสงค์	 ความส�าคัญของการวิจัย 

ครั้งนี้	 และวิธีการตอบแบบสอบถามให้ทางเจ้าหน้าที่เรือนจ�าเข้าใจ

ถงึความส�าคัญและวธิกีารตอบแบบสอบถามของการศกึษาวจิยัครัง้นี	้

และให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�าน�าไปอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วม

วิจัยคือ	 ผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

เข้าใจถึงวัตถุประสงค์	 ความส�าคัญของการวิจัยครั้งนี้	 และวิธีการ 

ตอบแบบสอบถาม	หลังจากนั้นก็จะคัดเลือกแบบสอบถามที่กรอก

ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	จะท�าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป	SPSS	(Statistical	Package	for	the	social	sciences)	

ประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้มาจากแบบสอบถามวฒุภิาวะทางอารมณ์ของ

ผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งจะใช้

การวิเคราะห์ใน	2	ลักษณะคือ

	 	 4.1	 สถติเิชงิพรรณนา	(descriptive	statistics)	ในการ

บรรยายลกัษณะของสิง่ทีจ่ะศึกษา	ได้แก่	ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยั

การกระท�าความผดิซ�า้ของผู้ต้องขัง	โดยใช้		ค่าร้อยละ	(Percentage)	

ค่าเฉลีย่	(Mean)	และ	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)		

พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์
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ห้องเช่า	จ�านวน	124	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.8	และ	กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีสภาพที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนแออัด	 จ�านวน	 109	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	41.1

	 2.	 ข้อมูลการกระท�าผิดซ�้าของผู ้ต้องขัง	 กลุ ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่กระท�าความผิดในปัจจุบันเป็นครั้งที่	 3	 จ�านวน	 123	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	46.4	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในปัจจุบันกระท�าผิดซ�้า 

ในคดีเดิม	 จ�านวน	 138	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 52.1	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องโทษฐานความผิดกับทรัพย์	 จ�านวน 

192	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 72.5	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

จ�าคุกมาแล้วต�่ากว่า	 3	 ปี	 จ�านวน	 210	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 79.2	 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ในปัจจบัุนมรีะยะเวลาต้องโทษทีเ่หลอืต�า่กว่า	 

3	 ปี	 จ�านวน	 189	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 71.3	 และ	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นผู ้ต ้องขังในล�าดับช้ันต�่ากว่าชั้นกลาง	 

จ�านวน	72	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.2

อภิปรายผล
	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู ้ต้องขัง 

ที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 สามารถตอบ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้คือ

	 วตัถปุระสงค์ข้อที	่1		เพือ่ศึกษาระดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์ 

ของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

	 วุฒิภาวะทางอารมณ์ทุกด้านในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับสูงมาก	 (x	 =	 3.91)	 โดยปัจจัยวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้าน

สมรรถนะส่วนบุคคล	(x	=	3.91)	อยู่ในระดับสูงมาก	และ	ปัจจัยวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ด้านสมรรถนะทางสังคม	(x	=	3.92)	อยู่ในระดับ 

สูงมาก

	 ซึ่งตามแนวความคิดของ	 Goleman	 (1998)	 (อ้างถึง 

ในกรมสุขภาพจิต,	 2543)	 กล่าวว่า	 คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์

จะเป็นผู้ที่เข้าใจตัวเอง	 จัดการกับอารมณ์และควบคุมตนเองได้ดี 

เข้าใจผู้อื่น	สามารถจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ	ได้อย่างสร้างสรรค ์

และสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ดี	 ซึ่งถ้าผู้ต้องขังมีระดับวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์ที่สูงก็จะท�าให้โอกาสท่ีจะกระท�าความผิดก็จะน้อยลง 

เพราะผูต้้องขงัจะมคีวามสามารถในการควบคมุตวัเอง	มกีารจดัการ 

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 มีแรงจูงในในการใช้ชีวิตให้ประสบ 

ความส�าเรจ็ไม่เข้าไปยุง่เกีย่วกบัการกระท�าความผดิและมพีฤตกิรรม 

ที่พึงประสงค์	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข 

และจากผลการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่ามีทั้งงานวิจัยใน 

ต่างประเทศและในประเทศเอง	 โดยงานวิจัยต่างประเทศของ	 

Oluyemi	 Adetunji	 Stephens	 and	Norma	M.	 Nel	 (2014) 

พบว่า	 ส่วนใหญ่ผู้กระท�าผิดซ�้าเพศชายมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่า 

งานวิจัยของ	 Ahmed	M.	 Megreya	 (2015)	 พบว่า	 ผู้กระท�า 

ความผิดมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ากว่าคนปกติ	 และงานวิจัย 

ของ	Neelu	Sharma,	Om	Prakash,	K.	S.	Sengar,	Suprakash	 

Chaudhury,	and	Amool	R.	Singh	(2015)	พบว่า	กลุ่มผู้ที่ได้รับ 

การตัดสินว่ากระท�าความผิดมีระดับคะแนนจากแบบวัดวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์	 MELL	 ในระดับต�่า	 เช่น	 ในด้าน	 intrapersonal 

awareness	 (การรับรู ้อารมณ์ของตัวเอง),	 interpersonal	 

awareness	 (การรับรู ้อารมณ์ของผู ้อื่น),	 intrapersonal	 

management	 (การจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง)	 และ	 

interpersonal	 management	 (การจัดการความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล)	 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนปกติก็พบว่ากลุ่มที ่

ถูกตัดสินว่ากระท�าความผิดมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ากว่า 

กลุ่มคนปกติ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า 

ผูต้้องขงัมรีะดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์ในภาพรวมอยูใ่นระดับสงูมาก	

ส่วนงานวิจัยในประเทศของวรดา	 วสันต์นันทสิริ	 (2552)	 พบว่า 

ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในคร้ังนี้ที่พบว่าผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้า 

มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากซึ่งถือว่า 

อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด	

	 วัตถุประสงค์ข ้อที่ 	 2	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ 

บุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้ากับระดับวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร

	 ความสัมพนัธ์ของบคุลิกภาพของผู้ต้องขงัทีก่ระท�าความผดิซ�า้ 

กับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้า 

ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน 

อยู่ในระดับสูง	 (x	 =	 0.618)	 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก	 

กล่าวคือ	 ถ้าผู้ต้องขังมีบุคลิกภาพในแต่ละด้านเป็นจริงสูงก็จะม ี

ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงตามไปด้วย	 ในท�านองเดียวกันหาก 

ผู้ต้องขังมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงก็จะมีระดับความจริงของ 

บุคลิกภาพสูงด้วย

	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ 

นุชนาฏ	มุกุระ	(2554)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อ 

การกระท�าผิดซ�้า	 ทั้งบุคลิกภาพแบบเก็บตัว	 และแบบแสดงออก 

ต่างก็มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าเช่นกัน	 และงานวิจัยของ 

Enrico	 Ferry	 (อ้างถึงใน	 สุธาสินี	 ดอกชะเอม,	 2552)	 ที่พบว่า 

สาเหตุอันดับหนึ่งที่ท�าให้ผู ้กระท�าผิดกระท�าผิดซ�้าคือ	 นิสัยของ 

ผู้กระท�าผิด	 ในที่นี้หมายถึงว่าผู้กระท�าผิดชอบกระท�าผิดจนเป็น 

นิสัย	หรือกระท�าผิดติดนิสัย	(Habitual	Delinquency)	ซึ่งเฟอร์รี่ 

ได้แสดงทัศนะไว้ว่า	ผู้กระท�าผิดติดนิสัย	เป็นเสมือนหนึ่งพวกที่เกิด 

มาประกอบอาชญากรม	 (Born	 Criminal)	 สืบเนื่องมาจากนิสัย 

และสันดานของผู้กระท�าผิดที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�าเนิดนั่นเอง

พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์
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16			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละ

ปัจจัยกับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังท่ีกระท�าผิดซ�้า 

ในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ต้องขังกระท�า 

ความผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที่มีอายุ	 ศาสนา	 

ภูมิล�าเนา	 สถานภาพครอบครัวในวัยเด็ก	 วัยเด็กอาศัยกับใคร	 

ประวัติการสมรส	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 ความพอเพียง 

ของรายได้	 หนี้สิน	 การสูบบุหรี่	 การใช้ยาเสพติด	 ประเภทของยา 

เสพติดที่เคยใช้	 (ยาบ้า)	 ประเภทของยาเสพติดที่เคยใช้	 (กัญชา)	 

ประเภทของยาเสพติดท่ีเคยใช้	 (โคเคน)	 ประเภทของยาเสพติด 

ที่เคยใช้	 (เฮโรอีน)	 และประเภทของยาเสพติดที่เคยใช้	 (ยาไอซ์)	 

ลักษณะที่อยู่อาศัย	 และสภาพท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน	 ทั้งหมดมี 

ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน	 แต่ผู้ต้องขังกระท�าความ 

ผิดซ�้าที่เคยใช้ยาเสพติด	(อื่นๆ)	มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่าง 

กับผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าท่ีไม่เคยใช้ยาเสพติด	 (อ่ืนๆ)	 โดย 

ผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าท่ีไม่เคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 จะมีระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด	(อื่นๆ)	

	 จากทฤษฎีการควบคุมตนเองของก๊อดเฟรดสันและเฮอร์ชิ	 

(Gottfredson	&	Hirshi’s	Self-control	Theory,	1990)	(อ้างถึง 

ใน	 พรชัย	 ขันตี,	 2553)	 ได้อธิบายไว้ว่า	 บุคคลที่มีการควบคุม 

ตนเองสงูจะมแีนวโน้มทีจ่ะเข้าไปยุง่เกีย่วกบัพฤตกิรรมอาชญากรรม 

ค่อนข้างต�่าตลอดเวลา	 ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองต�่า 

จะมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเก่ียวกับอาชญากรรมสูงมาก	 ดังนั้น 

การควบคุมตนเองจึงเป็นเครื่องยับยั้งหรืออดกลั้นท่ีป้องกันไม่ให ้

บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรม	นอกจากการควบคุม 

ตนเองจะถูกใช้อธิบายสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมแล้ว	 ยังได้ 

น�ามาใช้อธบิายพฤตกิรรมเบีย่งเบนอืน่ๆ	เช่น	การสบูบหุรี	่การดืม่สรุา	 

การใช้ยาเสพติด	 การเที่ยวเตร่	 ฯลฯ	 ซึ่งจากทฤษฎีน�ามาอธิบาย 

การใช้ยาเสพติดของผู้ต้องขังท่ีกระท�าความผิดซ�้าได้คือผู้ต้องขัง 

เป็นคนที่มีการควบคุมตนเองต�่าท�าให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนคือ 

การใช้ยาเสพติด	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า	ผู้ต้องขังกระท�า 

ความผิดซ�้าท่ีเคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

แตกต่างกับผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าท่ีไม่เคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 

โดยผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าท่ีไม่เคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 จะมี 

ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด	(อื่นๆ)	 

ซึง่เร่ืองการควบคมุตนเองกบัวฒุภิาวะทางอารมณ์มคีวามสัมพนัธ์กนั 

คอืผูท้ีส่ามารถควบคมุตนเองได้ดีก็จะเป็นผูท้ีม่วีฒุภิาวะทางอารมณ์ดี	 

สามารถควบคุมตัวเองและมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองไม่เข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์	

	 งานวิจัยของนุชนาฏ	มุกุระ	(2554)	พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้านการศกึษา	อาชพี	และรายได้	มอีทิธพิลต่อการกระท�าผดิซ�า้	และ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าผิดซ�้าในคดียาเสพติดของผู้ต้องขัง	 

มาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว	 สังคม

และชุมชน	 เศรษฐกิจ	 ล้วนส่งผลให้เกิดการกระท�าผิดซ�้าในคด ี

ยาเสพตดิ	ถ้าครอบครวัขาดความอบอุ่นขาดการอบรมเลีย้งดทูีเ่อาใจใส่ 

ก็ง่ายต่อการถูกชักจูงจากกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 รวมถึง 

สภาพเศรษฐกิจ	 ตลอดจนสภาพของสังคมและชุมชน	 ซึ่งเมื่อ 

ผู ้ต้องขังพ้นโทษออกมาแล้วต้องประสบกับปัญหาทั้งด้านของ 

สภาพจิตใจ	 ความวิตกกังวลกลัวที่สังคมจะไม่ให้การยอมรับ	 และ 

ต้องเจอกับปัญหาการตกงาน	 ถูกปฏิเสธจากสถานที่ท�างาน	 ท�าให ้

ขาดรายได้ทีจ่ะเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัส่งผลให้ต้องกลบัไปท�าผดิ 

ซ�้าอีก	นอกจากนี้งานวิจัยของวัชราภรณ์	ปัญจวัฒน์	(2556)	ก็พบว่า	 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท�าผิดซ�้าในครั้งท่ีสองและที่สามและ 

การกระท�าผดิซ�า้หลงัจากนัน้พบว่า	ปัจจยัหลกัเกดิจากความอ่อนแอ 

ภายในจิตใจคนที่ท� าให ้ ผู ้ต ้องขั งกลับไปเสพยาเสพติดอีก 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า	 ผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้า 

ที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 จะมีระดับความจริงของวุฒิภาวะทาง 

อารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังท่ีเคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 เพราะผู้ต้องขัง 

ที่กระท�าผิดซ�้าที่ใช้ยาเสพติดมีความอ่อนแอทางจิตใจท�าให้ต้องใช ้

ยาเสพติดอยู่

	 2.	 ปัจจยัการกระท�าความผดิซ�า้	ผลการศกึษาพบว่า	ผูต้้องขงั 

กระท�าความผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนครั้ง 

ที่เคยกระท�าผิด	มีฐานความผิด	มีระยะเวลาที่จ�าคุกมา	มีระยะเวลา 

ที่เหลือโทษจ�าคุก	 และมีล�าดับชั้นผู้ต้องขังที่แตกต่างกัน	 ทั้งหมด 

มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน	 แต่ผู้ต้องขังกระท�า 

ความผิดซ�้าที่มีประเภทของการกระท�าความผิดแตกต่างกันมีระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกัน	 โดยผู้ต้องขังท่ีกระท�าความผิดซ�้า 

ในคดท่ีีรนุแรงข้ึนมรีะดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์แตกต่างกับผูต้้องขงัที ่

กระท�าความผิดซ�้าหลายคดี	โดยผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าในคด ี

ทีร่นุแรงขึน้มรีะดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์สูงมากกว่าผู้ต้องขงัทีก่ระท�า 

ความผิดซ�้าหลายคดี

	 จากทฤษฎีการควบคุมตนเองของก๊อดเฟรดสันและเฮอร์ชิ	 

(Gottfredson	&	Hirshi’s	Self-control	Theory,	1990	อ้างถึง 

ใน	พรชยั	ขนัต,ี	2553)	ได้อธบิายไว้ว่า	บคุคลทีม่กีารควบคมุตนเองสงู 

จะมแีนวโน้มทีจ่ะเข้าไปยุง่เกีย่วกบัพฤตกิรรมอาชญากรรมค่อนข้าง 

ต�า่ตลอดเวลา	ในขณะทีบ่คุคลทีมี่การควบคมุตนเองต�า่จะมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะเข้าไปยุง่เกีย่วกบัอาชญากรรมสงูมาก	ดงันัน้การควบคมุตนเอง 

จึงเป็นเครื่องยับยั้งหรืออดกลั้นที่ป้องกันไม่ให้บุคคลมีพฤติกรรม 

เบ่ียงเบนหรืออาชญากรรม	 สามารถน�ามาอธิบายพฤติกรรมการ 

กระท�าผิดซ�้าของผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าได้ว่าเพราะผู้ต้องขังที่ 

กระท�าผิดซ�้ามีการควบคุมตนเองต�่าท�าให้กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 

อาชญากรรมซ�า้แล้วซ�า้อกี	พอไม่สามารถควบคุมตวัเองได้การจดัการ 

กบัอารมณ์ของตวัเองกท็�าได้ไม่ดที�าให้ระดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์ต�า่	 

กลับไปกระท�าผิดซ�้าในเรื่องเดิมหรือกระท�าผิดซ�้าในหลายเรื่อง 

พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์
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เพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการกระท�า 

ความผิดได้	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท่ีพบว่า	 ผู้ต้องขังที่กระท�า 

ความผิดซ�้าในคดีที่รุนแรงข้ึนมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่าง 

กบัผู้ต้องขงัทีก่ระท�าความผดิซ�า้หลายคด	ีโดยผูต้้องขงัทีก่ระท�าความ

ผดิซ�า้ในคดทีีรุ่นแรงขึน้มรีะดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์สงูมากกว่าผูต้้อง 

ขังที่กระท�าความผิดซ�้าหลายคดีงานวิจัยของวรดา	 วสันต์นันทสิร ิ

(2552)	 พบว่า	 ผู้ต้องขังท่ีมีจ�านวนครั้งท่ีต้องโทษจ�าคุกแตกต่างกัน 

มีความฉลาดทางอารมณ์	 (EQ)	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	 โดยผู้ต้องขังท่ีต้องโทษครั้งแรกมีความฉลาดทาง 

อารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่ต้องโทษซ�้าซาก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .05	 แต่ผลการศึกษาในครั้งน้ี	 พบว่า	 ผู ้ต้องขังกระท�า 

ความผิดซ�้าที่มีจ�านวนครั้งที่เคยกระท�าผิดแตกต่างกัน	 มีระดับ 

ความจริงของวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 จากผลการศกึษาวิจยัเรือ่งวฒุภิาวะทางอารมณ์ของผูต้้องขงั 

ที่กระท�าผิดซ�้าในเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	 มีข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยดังนี้

	 1.	 จากการศกึษาระดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์ของผูต้้องขงั 

ทีก่ระท�าความผดิซ�า้	ทกุด้านในภาพรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัสงูมาก	 

จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึสาเหตุทีท่�าให้ผูต้้องขงักระท�าความผดิซ�า้ 

มค่ีาเฉลีย่ระดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์ในระดบัสงูมาก	และมปัีจจยัใด 

ทีส่่งผลต่อการกระท�าความผดิซ�า้ของผู้ต้องขงัอกีหรอืไม่	หรอืว่าเป็น 

เพราะสาเหตุใดที่ท�าให้ผู้ต้องขังมีระดับค่าเฉลี่ยของวุฒิภาวะทาง 

อารมณ์สูง	 เช่น	 โครงการต่างๆ	 ของเรือนจ�า	 หรือเกิดจากตัวของ 

ผู้ต้องขังเอง	 ฯลฯ	 ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังว่ามีปัจจัยใดท่ีท�าให ้

ผูต้้องขงัมรีะดบัค่าเฉลีย่ของวฒุภิาวะทางอารมณ์อยูใ่นระดบัสงูมาก

	 2.	 จากการศกึษาพบว่าบคุลกิภาพ	ทกุด้านทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	 

ด้านการแสดงตวั	ด้านอ่อนไหว	(ประสาท)	ด้านเปิดรบัประสบการณ์	 

ด้านเข้ากับผู ้อื่นได้ดี	 และด้านมีจิตส�านึก	 มีความรับผิดชอบ 

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับจริงสูงมาก	 และความสัมพันธ์

ของบุคลิกภาพของผู้ต้องขังท่ีกระท�าความผิดซ�้ากับระดับวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้ามีความสัมพันธ์กัน 

ในทิศทางบวก	 แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพด้านอ่อนไหว	 

(ประสาท)	 และบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์กับวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์	 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต�่าถึงต�่ามาก	 แสดงให้ 

เห็นว่าจากบุคลิกภาพในลักษณะดังกล่าวของผู้ต้องขังอาจจะเป็น 

ปัญหาหรือปัจจัยท่ีท�าให้ผู ้ต้องขังมีแนวโน้มท่ีจะกลับไปกระท�า 

ความผิดซ�้าอีก	

	 ในกรมราชทณัฑ์ของต่างประเทศได้มแีนวคดิในการคุ้มครอง 

เหยื่ออาชญากรรมโดยวินัย	 เจริญเฉลิมศักดิ์	 (2557)	 ได้กล่าวถึง 

เรื่อง	 คุกคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม	 หรือแนวคิดในการคุ้มครอง 

เหยื่ออาชญากรรมของกรมราชทัณฑ์ในต่างประเทศโดยการเขียน 

จดหมายของเหยื่อผู้กระท�าความผิด	 ในกรมราชทัณฑ์อินเดียน่า 

และเซาท์แคโรไลนา	 มีโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ที่กระท�าผิดได้รับ 

จดหมายของเหยื่อ	 และเขียนจดหมายถึงเหยื่อของพวกเขาโดยมี 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	ชื่อหรือที่อยู่	แต่จดหมายดังกล่าว 

จะยังไม่ถูกส่งต่อไปยังเหยื่อ	 เว้นแต่ว่าเหยื่อจะตกลงยอมรับว่า 

สนใจในการรับจดหมายดังกล่าว	 โดยเฉพาะจดหมายทุกฉบับของ 

ผู ้กระท�าผิดจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใช้ในกรณีที่ ผู ้กระท�าผิด 

ตัดสินใจท่ีจะยอมรับการติดต่อ	 ซึ่งจากงานผลการศึกษาที่พบว่า 

ผู้ต้องขังท่ีกระท�าความผิดซ�้านั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์และบคุลิกภาพด้านอ่อนไหว	(ประสาท)	และบคุลกิภาพ 

ด้านเปิดรับประสบการณ์	 หากทางกรมราชทัณฑ์ได้จัดโปรแกรม 

ดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้า	 โดยการน�าวิธีการเขียนจดหมาย 

ดังกล่าวมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ของประเทศไทย	 เพ่ือเป็น 

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเหยื่อกับตัวผู้ต้องขังที่กระท�า 

ความผิดซ�้า	 ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมนั้นก็จะต้องเป็น 

ผู้ท่ีเคยตกเป็นเหยื่อและเต็มใจที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว		 

ทางกรมราชทณัฑ์อาจจะให้เหยือ่ได้เขยีนบรรยายถงึผลกระทบและ 

ความเจบ็ปวดทีเ่ขาได้รบัจากการกระท�าของผู้ต้องขงัทีก่ระท�าผดิซ�า้	 

ว่าสิ่งที่ผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าได้ท�าลงไปนั้นได้สร้างความเจ็บ 

ปวดและส่งผลเสียกับชีวิตเขามากเพียงใด	 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่กระท�า 

ผดิซ�า้เกดิความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจและรบัรูใ้นความเจบ็ปวดของเหยือ่ 

ที่ได้รับจากการกระท�าของตนเอง	ซึ่งถือเป็นวิธีการพัฒนาวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์ให้กบัผูต้้องขงัทีก่ระท�าผดิซ�า้ด้วยวธิกีารฝึกความเหน็อก 

เห็นใจผู ้อื่น	 เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น	 จนไม่หวนกลับไปกระท�า 

ความผิดซ�้าอีก	 เพราะถ้าผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้ารู้จักเห็นอก 

เห็นใจผู้อื่น	เข้าใจและรับรู้ถึงความเจ็บปวดและทุกข์ยากที่จะได้รับ 

จากการประกอบอาชญากรรมของตนเองแล้ว	 แนวโน้มที่จะกลับ 

ไปประกอบอาชญากรรมก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วย	 ในส่วนของ 

บุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่ไม่ได้มีปัญหาใด	ถ้าวันหนึ่งพบว่าผู้ต้องขัง 

ทีก่ระท�าผิดซ�า้มบีคุลิกภาพทีเ่ป็นปัญหาแล้วจะส่งผลให้มคีวามเสีย่ง 

ที่จะมีโอกาสเกิดการกระท�าความผิด	 มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน	 และ 

อาจจะเป็นปัญหากับตัวผู้ต้องขังที่ท�าให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

ในสังคมได้อย่างสงบสุข	 ผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้าที่มีบุคลิกภาพ 

ผิดปกติก็สมควรที่จะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขและบ�าบัดฟื้นฟู 

เพื่อตัดโอกาสที่จะท�าให้ผู้ต้องขังกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก	 สามารถ 

ใช ้ชีวิตอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นในสังคมได ้และสังคมก็จะมีปริมาณ 

อาชญากรรมลดน้อยลง	 ทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่กัน 

อย่างมีความสุข	

พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์
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	 3.	 ผลการศึกษาความแตกต่างของแต่ละปัจจัยกับระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู ้ต ้องขังท่ีกระท�าผิดซ�้า	 พบว่า 

ผู ้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าท่ีเคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 มีระดับ 

วุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกับผู ้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าที ่

ไม่เคยใช้ยาเสพติด	 (อื่นๆ)	 โดยผู้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าที่ไม่เคย 

ใช้ยาเสพติด	(อื่นๆ)	จะมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขัง 

ที่เคยใช้ยาเสพติด	 (อ่ืนๆ)	 และผู ้ต้องขังกระท�าความผิดซ�้าที่มี 

ประเภทของการกระท�าความผิดแตกต่างกันมีระดับวุฒิภาวะทาง 

อารมณ์แตกต่างกัน	 โดยผู ้ต้องขังท่ีกระท�าความผิดซ�้าในคดีที่ 

รนุแรงขึน้มรีะดบัวฒุภิาวะทางอารมณ์แตกต่างกบัผูต้้องขงัทีก่ระท�า 

ความผิดซ�้าหลายคดี	 โดยผู ้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าในคดีที ่

รุนแรงขึ้นมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากกว่าผู้ต้องขังที่กระท�า 

ความผิดซ�้าหลายคดี	 ซึ่งจากผลการศึกษาผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด	 

(อื่นๆ)	และผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้าหลายคดี	เป็นกลุ่มผู้ต้องขัง 

ที่พบว่ามีความแตกต่างของระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์เมื่อมีการ 

เปรียบเทียบกัน	จึงเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่สมควรได้รับการพัฒนาแก้ไข 

และบ�าบัดฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ต้องขังมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น 

ซึง่จะส่งผลต่อพฤตกิรรมท�าให้มีพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	เข้าใจตวัเอง 

เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	และ 

โอกาสที่จะกลับไปท�าผิดซ�้าก็จะน้อยลงไปด้วย

	 4.	 ทางเรอืนจ�าควรมโีครงการหรอืกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิ	 

พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดซ�้า

เช่น	 การเล่นหรือแข่งกันกีฬาเพื่อฝึกความมีน�้าใจนักกีฬาท�าให้ 

ผู้ต้องขังเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 รู้จักรู้แพ้	 รู้ชนะ	 รู้อภัย	 เห็นอก 

เห็นใจผู้อื่น	 ท�าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 ถือเป็นการพัฒนา 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ทางหนึ่ง	 การเล่นดนตรีซึ่งดนตรีจะมีส่วนช่วย 

กล่อมเกลาจิตใจของผู้ต้องขังท�าให้เกิดความผ่อนคลายในอารมณ์ 

ซึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดลงได้	 ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุข 

มากขึ้น	 หรือจะเป็นการสวดมนต์	 น่ังสมาธิ	 เพื่อฝึกจิตใจให้มีสติ 

เกดิการรูต้วัเสมอและมีสตอิยูกั่บการรู้ตวั	ถอืเป็นการพฒันายกระดบั 

จิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้สูงขึ้น	 ถ้าคนเรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอ 

เวลาจะท�าอะไรก็จะมีการคิดไตร่ตรองถึงผลท่ีจะเกิดตามมา	ท�าให ้

โอกาสท่ีจะเลือกกระท�าความผิดก็จะลดน้อยลงไปด้วย	 ซึ่งจากการ 

ศึกษาพบว่าผู้ต้องขังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

สูงมากอยู่แล้ว	 ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรรักษาระดับไว้ให้คงที่ 

หรือพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวผู ้ต้องขังเอง 

และสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ต้องขังจะกลับไปกระท�า 

ความผดิซ�า้อกี	ท�าให้ปรมิาณอาชญากรรมในสงัคมลดลง	ประชาชน 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน	 ทั้งยังจะช่วยแก้ไข 

ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�าและยังจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ 

ทีจ่ะต้องน�ามาใช้ดแูลกลุม่ผูต้้องขงัในเรือนจ�า	และทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื 

การที่ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค	์ 

สามารถกลับตัวเป็นคนดี	 กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 

และเป็นที่ยอมรับไม่กลับไปกระท�าความผิดซ�้าอีก	 ซ่ึงจะถือเป็น 

ความส�าเรจ็ของเรอืนจ�าพเิศษกรงุเทพมหานครทีส่ามารถปฏบิตังิาน 

อย่างมปีระสทิธภิาพจนบรรลวุสิยัทศัน์ของกรมราชทณัฑ์ในการควบคมุ	 

แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	เพื่อคืนคนดี	มีคุณค่า	สู่สังคม

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในหลายกลุ ่ม	 เช่น	 

ระหว่างผู้ต้องขงัเพศชาย	กบัผู้ต้องขังเพศหญงิ	หรอืเดก็และเยาวชน 

ทีก่ระท�าความผดิ	หรอืระหว่างผู้ต้องขงัทีก่ระท�าความผิดในครัง้แรก 

กับผู้ต้องขังที่กระท�าผิดซ�้า	 ฯลฯ	 ว่าแต่ละกลุ่มจะมีระดับวุฒิภาวะ 

ทางอารมณ์แตกต่างกันหรือไม่	 เพื่อท�าให้ผลการศึกษามีความ 

น่าสนใจมากขึ้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาถึงเรื่องการติดตามผลในผู้ต้องขังท่ีพ้น 

โทษและได้รับการปล่อยตัวกลับออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจ�า	 ว่ายังม ี

การกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีกหรือไม่	 สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติใน 

สังคมได้ไหม	 มีปัญหาใดที่ส่งผลให้กลับไปกระท�าความผิดซ�้าอีก 

หรือไม่

	 3.	 ควรมกีารศกึษาและพฒันาแบบวดัวฒุภิาวะทางอารมณ์ 

ให้เป็นเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นให้สามารถใช้วัดได้กับ 

ผู้ต้องขังทุกระเภท	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการน�าไป 

ใช้และท�าให้ได้รับผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ

พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถ

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง	ฟังก์ชัน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่		4

The	Effects	of	Learning	Activities	Management	Based	on

Constructivist	Theory	on	Mathematical	Reasoning	Ability	and

Learning	Achievement	of	Function	for	Mathayomsuksa	4	Students

จิดาภา		ลูกเงาะ,	พรรณทิพา		ตันตินัย,	อาพันธ์ชนิต		เจนจิต,	ขณิชถา		พรหมเหลือง

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต	์ 

กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4/6	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 

โรงเรียนสิงห์สมุทร	 จ�านวน	 49	 คน	 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 จ�านวน	 7	 แผน	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 

0.87	และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	ฟังก์ชัน	ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.82	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 

ได้แก่	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(X)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(s)	และการทดสอบที	(t-test	for	one	sample)	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

	 1.	 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หลังการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 ฟังก์ชัน	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ	 :	 	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์,	 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทาง 

	 	 	 การเรียนวิชาคณิตศาสตร์,	ฟังก์ชัน		
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to	compare	the	mathematical	reasoning	ability	and		learning	achievement	 

on	 “function”	 of	Mathayomsuksa	 4	 students	 after	 organizing	 learning	 activities	 based	 on	 constructivist	 theory	 

according	 to	 the	70	percent	 criterion.	 The	 subjects	used	 in	 this	 study	were	49	Mathayomsuksa	4/6	 students	 in 

the	second	semester	of	the	2016	academic	year	at	Singsamut	School.	They	were	selected	by	using	cluster	random	 

sampling.	The	 instruments	used	 in	 the	 study	were	 seven	 lesson	plans,	mathematical	 reasoning	ability	 test	with	 

reliability	 of	 0.87	 and	mathematical	 learning	 achievement	 test	with	 reliability	 of	 0.82.	 The	 data	were	 analyzed	 

using	mean,	standard	deviation	and	t-test	for	one	sample.	The	results	were	as	follows:	

	 1.	 The	mathematical	reasoning	ability	on	“function”	of	Mathayomsuksa	4	students	after	organizing	learning	 

activities	based	on	constructivist	theory	was	higher	than	the	criterion	of	70	percent	at	the	level	of	.05	significance.

	 2.	 The	mathematical	 learning	 achievement	on	“function”	of	Mathayomsuksa	 4	 students	 after	 organizing	 

learning	activities	based	on	constructivist	 theory	was	higher	 than	 the	criterion	of	70	percent	at	 the	 level	of	 .05 

significance.

Keywords	:	 Organizing	 learning	 activities	 based	 on	 constructivist	 theory,	 Mathematical	 reasoning	 ability,	 

	 	 	 Mathematical	learning	achievement,	Function
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บทน�า
	 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของ

มนุษย์	 ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผล	 เป็น

ระบบ	มแีบบแผน	สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ปัญหาได้

อย่างถีถ้่วนรอบคอบ	ช่วยให้คาดการณ์	วางแผน	ตดัสนิใจ	แก้ปัญหา	

และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 นอกจาก

นี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยแีละศาสตร์อืน่	ๆ 	คณติศาสตร์จงึมปีระโยชน์ต่อการด�าเนนิ

ชวีติ	ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้	และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้

อย่างมีความสุข	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)		

	 คณิตศาสตร์คือ	การให้เหตุผล	(The	National	Council	of	 

Teachers	 of	 Mathermatics	 [NCTM.],	 1989)	 และการให ้

เหตุผลเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญส�าหรับคณิตศาสตร์	 และการด�าเนิน 

ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 (Baroody,	 1993)	 ดังน้ันการให้เหตุผล 

จึงเป็นกระบวนการที่ส�าคัญที่ถูกเน้นในการจัดการเรียนรู้	 และ 

ความสามารถในการให้เหตุผลเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญที่ช่วยให้ 

เข้าใจคณิตศาสตร์	 (The	 National	 Council	 of	 Teachers	 of 

Mathermatics	 [NCTM.],	 2000;	 Russell,	 1999;	 Hanna	 &	 

Yackel,	2003)	อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้เหตุผล 

จะท�าให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ	 สามารถท่ีจะค้นพบสิ่งใหม่ๆ 

ได้ข้อสรุป	หรือสามารถตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่างๆ	ด้วยตนเอง 

มากกว่าที่จะเชื่อตามที่ผู ้สอนบอกหรือตามที่หนังสือเขียนไว	้ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2547;	 The	 

National	Council	of	Teachers	of	Mathermatics	 [NCTM.],	

1991)	 ซึ่งการแสดงเหตุผลที่ดีนั้นมีคุณค่ามากกว่าค�าตอบที่ถูกต้อง 

(The	 National	 Council	 of	 Teachers	 of	 Mathermatics	

[NCTM.],	 1989)	 นอกจากน้ีความสามารถในการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ	 และชีวิตจริง	

(Baroody,	 1993)	 เพราะการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 การแก้ปัญหาใน 

ชีวิตจริง	 หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไม่มีใครคอยบอกว่าถูก 

หรือผิด	 จะต้องใช้การพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุ 

และผล	 (Lappan	 &	 Schram,	 1989)	 ดังนั้นผู้สอนควรส่งเสริม 

การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง	 เพื่อที่ผู ้เรียนจะได้มีทักษะการให้เหตุผลและสามารถ 

น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ถงึแม้ว่าวชิาคณติศาสตร์จะเป็นวชิาท่ีมคีวามส�าคญัและเป็น

ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	แต่ความ

สามารถทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย

ยังไม่ได้มาตรฐานซ่ึงพิจารณาได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ซ่ึงเป็นการทดสอบท่ีวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ตั้งแต่ปีการศึกษา	

2554	 -	 2558	 พบว่า	 ทั้ง	 5	 ปี	 คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร	์

เท่ากับ	 22.73,	 22.73,	 20.48,	 21.74	 และ	 26.59	 คะแนน 

ตามล�าดับ	 จากคะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 ซ่ึงยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 

(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	 [สทศ.],	 2558)	 นอกจากนี้

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี	(2555	ข)	ระบุ

ว่ามีนักเรียนจ�านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเก่ียวกับการแสดง

หรอือ้างองิเหตผุล	ท�าให้นกัเรยีนไม่สามารถน�าความรู้คณติศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	

เห็นได้จากผลการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์	 PAT	 1 

ครั้งที่	 1/2558	 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ซึ่งเป็น 

ข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์	 และการให้เหตุผล	 พบว่า	 นักเรียน 

ยังมีคะแนนอยู่ในระดับต�่า	โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	51.56	คะแนน	 

จากคะแนนเตม็	300	คะแนน	(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี,	 2558)	 และจากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรยีนรายวชิาคณติศาสตร์เพิม่เตมิของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่	 4	 	 โรงเรียนสิงห์สมุทร	 จังหวัดชลบุรี	 ในปีการศึกษา	 2558	 

พบว่าเนื้อหาส่วนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ	เรื่อง	ฟังก์ชัน	มีคะแนน 

เฉลี่ยอยู่ที่	15.84	จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	52.8	

ซ่ึงมีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน	 ซ่ึงทางโรงเรียน

ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้	 ร้อยละ	 70	 (ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียน 

สิงห์สมุทร,	 2558)	 สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชา 

คณติศาสตร์เพิม่เตมิ	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีนสิงห์สมทุร	 

จังหวัดชลบุรี	จ�านวน	4	คน	พบว่า	นักเรียนเน้นเพียงการหาค�าตอบ

แต่ไม่สามารถทีจ่ะอธบิายเหตุผลประกอบค�าตอบนัน้ได้	ไม่มส่ีวนร่วม

ในการแสดงความคิดเหน็	ไม่สามารถน�าความรูเ้ดมิมาประยกุต์ใช้ได้	

เนื่องจากลืมเนื้อหาที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้	 เพราะนักเรียนอาศัย

เพยีงการท่องจ�าไม่ได้เกดิจากการท�าความเข้าใจ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในเรื่องของฟังก์ชันเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นนิยามและทฤษฎีบท 

ซ่ึงเป็นนามธรรมท�าให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก	 และเกิดความสับสน 

ได้ง่าย	

	 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว	 พบว่า	 ผู้สอน 

มุ่งเน้นท่ีการสอนเนื้อหาและทักษะการคิดค�านวณ	 โดยการบอก 

วิธีท�า	ให้ตัวอย่างและมุ่งให้นักเรียนท�าได้ตามตัวอย่าง	ไม่ให้โอกาส 

นักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ด้วยการฝึกให้คิดวิเคราะห์เพื่อหา 

แนวทางในการแก้ปัญหา	(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี,	2555	ก)	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และ 

การสอนรูปแบบต่างๆ	พบว่า	 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีอิทธิพลต่อ 

การจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย	ในปัจจุบัน	เนื่องจากเป็น 

ทฤษฎีที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	โดยการลงมือ 

ปฏิบัติ	ค้นหาความรู้	แลกเปลี่ยนความรู้	ความเข้าใจ	และใช้ความรู ้

เดิมที่มีอยู่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่ได้รับผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ 

บุคคลอื่นและส่ิงแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น	 (อัมพร	 ม้าคนอง,	 

2546;	อมลวรรณ	วีระธรรมโม,	2548;	 เวชฤทธิ์	 อังกนะภัทรขจร,	 

จิดาภา  ลูกเงาะ, พรรณทิพา  ตันตินัย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, ขณิชถา  พรหมเหลือง
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ขอบเขตของการวิจัย	
	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ประชากร	 ได ้แก ่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 4	 

โรงเรียนสิงห์สมุทร	 อ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 ภาคเรียนที่	 2	 

การศึกษา	2559	จ�านวน	6	ห้องเรียน	รวมจ�านวนนักเรียน	709	คน	

โดยแต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ		

	 	 	 	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/6	

จ�านวน	49	คน	โรงเรียนสิงห์สมุทร	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	

Random	Sampling)		

	 2.	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย		

	 	 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

	 	 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	

	 	 	 1.		 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	

เรื่อง	ฟังก์ชัน	

	 	 	 2.		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

ฟังก์ชัน

	 3.	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย		

	 	 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวชิาคณติศาสตร์

เพิ่มเติม	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ตามหลักสูตรสถานศึกษา	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	โรงเรียนสิงห์สมุทร	เรื่อง	ฟังก์ชัน	

ประกอบด้วย	ความหมายของฟังก์ชนั,	ฟังก์ชนัหนึง่ต่อหนึง่,	ฟังก์ชนั

ทั่วถึง,	ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด,	ฟังก์ชันผกผัน,	การด�าเนินการ

ของฟังก์ชัน	และฟังก์ชันประกอบ

	 4.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย			

		 	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ด�าเนินการทดลองใน 

ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 ใช้เวลาในการทดลองจ�านวน 

14	 คาบ	 คาบละ	 60	 นาที	 โดยท�าการด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู	้ 

12	 คาบ	 และเป็นการทดสอบ	 2	 คาบ	 คือ	 ทดสอบหลังเรียนวัด 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และทดสอบ 

หลงัเรยีนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน			วชิาคณติศาสตร์	เรือ่ง	ฟังก์ชนั		

2555)	 ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการให้เหตุผล 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เห็นได้จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 

การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของชนะศักดิ์	 

แสงศรีเรือง	 (2553)	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนมีทักษะในการให้ 

เหตผุลทางคณติศาสตร์อยูใ่นระดบัด	ีร้อยละ	86.96	และมผีลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย	 ร้อยละ	 74.13	 โดยนักเรียน 

ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	ตัง้แต่ร้อยละ	70	ขึน้ไป	 

คิดเป็นร้อยละ	78.26	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	หลังได้รับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

	 ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้นท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	ฟังก์ชัน	 ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้ 

เหตผุลทางคณติศาสตร์และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณติศาสตร์	เรือ่ง	ฟังก์ชนั	ของนกัเรยีนหลงัจากได้รบัการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร	์

เรื่อง	ฟังก์ชัน	ของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร	์ 

เรื่อง	ฟังก์ชัน	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	

	 2.	 นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ์

เรื่อง	ฟังก์ชัน	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
	 1.	 แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน	 จ�านวน	 7	 แผน	 

ซึง่ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	 มีค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 4.75	 คะแนน	 

(เหมาะสมมากที่สุด)	และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	0.18		

	 2.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์	เรื่อง	ฟังก์ชัน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จ�านวน	1	ชุด 

เป็นแบบอัตนัย	 จ�านวน	 7	 ข้อ	 โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค ์

การเรียนรู้	 พบว่า	 มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่	 0.60	 -	 1.00	 

มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	0.39	 -	 0.64	มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่

ระหว่าง	0.55	-	0.77	และมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.87		

	 3.	 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	

เรื่อง	ฟังก์ชัน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จ�านวน	1	ชุด	เป็นแบบ

ปรนัย	 จ�านวน	20	ข้อ	 โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ 

พบว่า	มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องตัง้แต่	0.60	-	1.00	มค่ีาความยากง่าย 

อยู่ระหว่าง	0.33	-	0.79	มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.24	-	0.48	 

และมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.82		

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองตามขั้นตอน	ดังนี้	

	 1.	 	 ด�าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง	 

จ�านวน	7	แผน	รวมเวลา	12	คาบเรียน	คาบเรียนละ	60	นาที

	 2.	 เมื่อเรียนจบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แล้ว 

ท�าการทดสอบหลังเรยีนกบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	โดยท�าการทดสอบ 

ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์	 

และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 มีรายละเอียด	 

ดังนี้			

	 -	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร์	ซึ่งเป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	7	ข้อ	โดยใช้เวลาในการท�า 

แบบทดสอบ	60	นาที	

	 -	 แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	ซึง่เป็น 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	โดยใช้เวลา 

ในการท�าแบบทดสอบ	 60	 นาที	 เมื่อท�าการทดสอบครบแล้ว	 

ท�าการบันทึกผลการสอบไว้

จิดาภา  ลูกเงาะ, พรรณทิพา  ตันตินัย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, ขณิชถา  พรหมเหลือง
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต รายวชิาคณิตศาสตรเพิ่มเติม เรื่อง ฟงกชัน 
จํานวน 7 แผน ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน        
มีคาเฉลีย่เทากับ 4.75 คะแนน (เหมาะสมมากทีสุ่ด) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18   

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตผุลทางคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 1 ชุด เปนแบบอัตนัย จํานวน 7 ขอ โดยใหครอบคลมุทุกจุดประสงคการเรียนรู พบวามีคาดชันีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.60 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.39 – 0.64 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.55 – 0.77 และมีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.87   

3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน   
1 ชุด เปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรยีนรู พบวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.60 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 – 0.79 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24 – 0.48 และมีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.82   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
    ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นนํา  เปนขั้นที่ครูนําเสนอกิจกรรมหรือสถานการณปญหา 
โดยครูใชคําถามนําเพ่ือกระตุนและสรางความสนใจใหแกนักเรียนหรือ
ทบทวนความรูเดมิเพ่ือเช่ือมโยงเขาสูบทเรยีนใหม  

ขั้นจัดโครงสรางความรู   เปนขั้นท่ีนักเรียนคนหาคาํตอบ 
พรอมท้ังลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง โดยผูสอนใชคําถามกระตุนใหนักเรยีน
ใชความคิดนําไปสูการคนควาจนนกัเรียนสามารถสรุปหรือสรางแนวคิด
ใหมดวยตนเองได และมีการอภิปรายแสดงเหตผุลรวมกันเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูและตรวจสอบแนวคิดหรือขอสรุปที่สรางข้ึน 

 ขั้นนําความรูไปใช   เปนขั้นที่นักเรียนนําความรู ความเขาใจ
ใหมท่ีตนเองสรางขึ้นมาใชผานสถานการณหรือคําถามใหม ครูเปด
โอกาสใหนักเรยีนซักถามหากเกิดขอสงสัย และคอยใชคําถามชวย
กระตุนใหนักเรียนไดคิดและแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตน  

ขั้นประเมนิผล  เปนขั้นที่นักเรียนไดตรวจสอบความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาที่เรียน จากการท่ีครูใชคําถามเพ่ือใหนักเรยีนไดแสดง
เหตุผลประกอบแนวคิดหรือขอสรปุที่ตนเองสรางขึ้น (Ellis and 
Maxwell, 1995; Driver, 1989; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต,ิ 2540; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; เวชฤทธิ์        
อังกนะภัทรขจร, 2555)  

 

1. ความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน 
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	 3.	 ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร ์	 และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน	 แล้วน�าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ผล 

ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน	

การวิเคราะห์ข้อมูล
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7 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติทดสอบที ของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
 

กลุ่มตัวอย่าง n df คะแนน
เต็ม 

μ
(ร้อยละ70) 

x  s ร้อยละ t p 

คะแนนความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

49 48 21 14.7 15.96 4.17 76 2.12* .020 

* p <  .05  

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ภายหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าเกณฑ์    
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี                 
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซ่ึงผู้วิจัยทําการตรวจให้คะแนน
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติ t-test for one sample ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติทดสอบที ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน 
 

* p <  .05 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภายหลัง         
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าเกณฑ์                   
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 
การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อความสามารถในการ              
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 หลัง 
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ ค้นหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่
เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน อีกทั้งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน      
ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย สนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วม

กลุ่มตัวอย่าง n df คะแนน
เต็ม 

μ
(ร้อยละ70) 

x  s ร้อยละ t p 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

49 48 20 14 15.43 3.70 77.15 2.70* .005 
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ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย สนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วม

กลุ่มตัวอย่าง n df คะแนน
เต็ม 

μ
(ร้อยละ70) 

x  s ร้อยละ t p 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

49 48 20 14 15.43 3.70 77.15 2.70* .005 

 ตารางที่	1		ค่าเฉลี่ย	และค่าสถิติทดสอบที	ของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	เรื่อง	ฟังก์ชัน

	 จากตารางที่	1	พบว่า	นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ

สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ภายหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน	 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 สูงกว่าเกณฑ์	 ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่	1

ตอนที่	2	 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

	 	 คณิตศาสตร์	เรื่อง	ฟังก์ชัน

	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	

ฟังก์ชัน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 70 

ซึง่ผูว้จิยัท�าการตรวจให้คะแนนแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

คณิตศาสตร์	 แล้วน�ามาวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติ	 t-test	 for	 one	

sample	ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่	2

	 ตารางที่	2		ค่าเฉลี่ย	และค่าสถิติทดสอบที	ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	ฟังก์ชัน

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภายหลัง	 การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน	 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	สูงกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่	2

จิดาภา  ลูกเงาะ, พรรณทิพา  ตันตินัย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, ขณิชถา  พรหมเหลือง
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การอภิปรายผล
	 จากการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง 

คณิตศาสตร ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 

เรื่อง	ฟังก์ชัน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

	 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้	

	 1.	 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 

ฟังก์ชนั	ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่	4	หลงั	ได้รับการจดักจิกรรม 

การเรยีนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่าง 

มนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั.05	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นผู ้สร้างองค์ความรู ้ด้วยตนเอง	 โดยการลงมือปฏิบัติ	 

ค้นหาความรู้	แลกเปลี่ยนความรู้	ความเข้าใจ	โดยใช้ความรู้เดิมที่ม ี

อยูเ่ชือ่มโยงกบัความรูใ้หม่ทีไ่ด้รบัผ่านการมปีฏสิมัพนัธ์กบับคุคลอืน่	 

อีกทั้งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน	 ได้แสดงความ 

คิดเห็น	 พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย	 สนทนา	 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมช้ันและกับครู	 ซึ่งจะช่วย 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้เหตุผล	 สอดคล้องกับสถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (2547)	 ที่ให้แนวคิด 

ว่าการที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการที่นักเรียน 

ได้มีโอกาสอภิปรายและเปรียบเทียบค�าตอบท่ีต่างกันของปัญหา 

ได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาเหล่าน้ัน	 จะเป็นแนวทางในการพัฒนา 

ทักษะการให้เหตุผลของนักเรียนได้ดีขึ้น	

	 เมื่อพิจารณาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	ทีผู่วิ้จยัได้สงัเคราะห์ขึน้	มข้ัีนตอนในการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้	4	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ขั้นน�า		2)	ขั้นจัดโครงสร้าง 

ความรู้		3)	ขั้นน�าความรู้ไปใช้	และ	4)	ขั้นประเมินผล	ซึ่งในขั้นที่	2	 

ขั้นจัดโครงสร้างความรู้	 เป็นข้ันตอนการจัดการเรียนเรียนรู้ที่เน้น 

ให้นักเรียนได้แสดงเหตุผล	โดยนักเรียนต้องค้นหาค�าตอบ	พร้อมทั้ง 

ลงมือปฏิบัติ	 และสรุปความรู ้หรือสร้างแนวคิดใหม่ด้วยตนเอง	 

ในขั้นนี้ครูจะน�าเสนอตัวอย่างที่หลากหลายและมากพอให้นักเรียน 

แต่ละกลุ่มได้สังเกตเปรียบเทียบ	 ดังน้ันนักเรียนแต่ละคนภายใน 

กลุ่มจะมีการปรึกษาและแสดงเหตุผลสนับสนุนค�าตอบของตน	 

จนได้ข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม	 จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการ 

อภิปรายแสดงเหตุผลร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุป 

ที่ถูกต้องร่วมกัน	 ซึ่งผู้วิจัยจะคอยใช้ค�าถามน�ากระตุ้นให้นักเรียน 

เกิดกระบวนการคิด	 แสดงเหตุผลประกอบแนวคิด	 พร้อมทั้งจัด 

บรรยากาศให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตน	 และมีโอกาส 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนและกับครูผู ้สอน 

น�าไปสู ่การเรียนรู ้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย	 ส่งเสริมให้ 

นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการคิดและแสดงเหตุผล	 ส่วนขั้นที่	 3 

ขั้นน�าความรู้ไปใช้	 เป็นข้ันท่ีนักเรียนน�าความรู้	 ความเข้าใจใหม ่

ที่ตนเองสร้างขึ้นมาใช้ผ่านสถานการณ์หรือค�าถามใหม่	 ซึ่งเป็นอีก 

ขัน้ตอนหนึง่ทีน่กัเรยีนได้มโีอกาสแสดงเหตผุลของตนได้อย่างเตม็ท่ี	 

โดยเป็นการน�าความรู้ที่ได้มาใช้เป็นเหตุผลประกอบค�าตอบ	เพื่อให ้

ค�าตอบนั้นสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น	ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบใบกิจกรรม 

และแบบฝึกหัดท่ีมีส ่วนให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลประกอบ 

ค�าตอบด้วย	 และในขั้นที่	 4	 ขั้นประเมินผล	 เป็นขั้นที่นักเรียนได้ 

ตรวจสอบความรู้	ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน		ว่านักเรียนมีความรู ้

อะไรบ้าง	และมากน้อยเพยีงใด	จากการทีค่รใูช้ค�าถามเพือ่ให้นกัเรยีน 

ได้แสดงเหตุผลประกอบแนวคิดหรือข้อสรุปที่ตนเองสร้างขึ้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนจะเน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ 

ทางความคิดเพื่อหาเหตุผล	 ส่งเสริมให้นักเรียนได้พูดอธิบาย	 และ 

อภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน	และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน	 

ส่งผลให้นกัเรยีนมทีกัษะการให้เหตุผลทีด่ขีึน้	สอดคล้องกบัค�ากล่าว 

ของเวชฤทธิ	์องักนะภัทรขจร	(2555)	ทีเ่สนอว่า	ในการพฒันาทกัษะ 

การให้เหตผุลควรจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการผสมผสานการฝึก 

การคิดและการให้เหตุผลควบคู่กับการสอนเนื้อหา

	 จากขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนข้างต้น	จะเหน็ 

ได้ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์สามารถ 

ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์

ของนักเรียนได้	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนะศักดิ์	แสงศรีเรือง	 

(2553)	ทีไ่ด้ท�าการศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ 

การให้เหตุผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 ความน่าจะเป็น	 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	นักเรียนมีทักษะในการ			 

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	 ร้อยละ	 86.96	 หลังได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี	มาลา	(2553)	ที่พบว่า	นักเรียนที่ 

เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เร่ือง 

การบวก	ลบ	คูณ	หารเศษส่วน	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 

และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน 

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	ฟังก์ชัน	 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	เป็นการจดักจิกรรม 

ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง	 และสรุปองค์ความรู้ที่ได ้

ด้วยตนเอง	 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ	 ในการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น	และอภิปรายร่วมกัน	ซึ่งมีครูคอยสนับสนุนช่วยเหลือ 

ให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง	 จากการจัดกิจกรรม 

ดังกล่าวท�าให้นักเรียน	 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

ซ่ึงสอดคล้องกับค�ากล่าวของเวชฤทธ์ิ	 อังกนะภัทรขจร	 (2555) 

จิดาภา  ลูกเงาะ, พรรณทิพา  ตันตินัย, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, ขณิชถา  พรหมเหลือง
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ที่กล่าวว่า	 ผู้สอนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เปิด 

โอกาสให้ผู ้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง	 ผู้เรียนได้มีโอกาส 

แสดงความคิดเห็นของตนเองและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด 

ของตนเองกับเพื่อนและกับผู้สอน	 พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด 

ความสนใจ	 ในเนื้อหาท่ีเรียน	 เน่ืองจากจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 

เรียนได้คงทนขึ้น	 นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังเน้นให้นักเรียนได้เกิดการ 

เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม	 เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นซึ่งกันและกัน	 และร่วมกันตรวจสอบความคิดเห็นของกลุ่ม	 

ท�าให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 สามารถเรียนรู ้

ข้อผิดพลาดของตนเองและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน	 อันน�าไปสู่การ 

แก้ไขปรับปรุงให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ ์

มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของทิศนา	 แขมมณี	 (2554) 

ทีก่ล่าวว่า	การเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกจิกรรมกลุ่ม	มีการอภปิราย 

ซักถาม	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ	 ท�าให้นักเรียนมีความ

รู้สึกอบอุ่นสบายใจ	 เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 จากเหตุผลที ่

กล่าวมาจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค 

ติวิสต์ส่งผลต่อการเรียนรู้	 ความรู้	 และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน	 

อันน�าไปสู ่การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูง 

ข้ึนด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัยนา	 ไพจิตต์	 (2557) 

ที่พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 เวกเตอร์	 ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 อย่างมีนัย 

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และสอดคล้องกบังานวจิยัของชนะศกัดิ์	 

แสงศรีเรือง	 (2553)	 ที่ได้ท�าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ 

เรียนรู้ที่เน้นทักษะการให้เหตุผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 เรื่อง	 

ความน่าจะเป็น	ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	3	พบว่า	นกัเรยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย	ร้อยละ	74.13	โดย 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร	์ ตั้งแต่ร้อยละ 

70	 ขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 78.26	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 

ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 ในช่วง 

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ข้ันท่ี	 2	 ข้ันจัดโครงสร้างความรู	้ 

เป็นขั้นที่ส�าคัญมากของการจัดการเรียนรู้	 เพราะเป็นข้ันที่นักเรียน 

ต้องสรุปหรอืสร้างแนวคดิใหม่ด้วยตนเอง	ครคูวรให้เวลากบันกัเรียน 

ในการค้นหาความรู้	 แลกเปลี่ยนความรู้	 ความเข้าใจ	 ตลอดจน 

การร่วมอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผลมากท่ีสุด	 และเน้น 

ให้นกัเรยีนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอธบิายแสดงเหตผุล	 

โดยการใช้ค�าถามน�าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึก 

กระบวนการคดิ	อธบิาย	และได้แสดงเหตผุลประกอบแนวคิด	ซึง่จะ 

ท�าให้นกัเรียนเกดิการพฒันาทกัษะและกระบวนการในการให้เหตผุล 

ทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น	

	 	 1.2	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 

ครูควรจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือ 

ปฏิบัติ	 ค้นหาความรู้	 แลกเปล่ียนความรู้	 รวมไปถึงการน�าเสนอ 

ตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่หลากหลายและมากพอ	 ที่จะท�าให ้

นักเรียนได้คิดวิเคราะห์	 สังเกตเปรียบเทียบหาลักษณะร่วม 

จนกระทั่งนักเรียนสามารถสรุปหรือสร้างแนวคิดใหม่ด้วยตนเองได้

  1.3	 การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 

เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องค้นคว้า	 และสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง	หากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ	อาจได้ข้อสรุป 

ที่ไม่ถูกต้อง	 ดังน้ันครูควรตรวจสอบข้อสรุปน้ันทุกครั้ง	 โดยการใช้

ค�าถามน�า	เป็นต้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์	 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ	 เช่น	 ทักษะ 

การแก้ปัญหา	หรือทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์	เป็นต้น

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ	 เช่น 

เซต	จ�านวนจริง	หรือ	ความสัมพันธ์	เป็นต้น
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา

แบบ	SSCS	เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสาร

ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

Learning	Activities	Management	Using	Cognitively	Guided	Instruction	(CGI)	with	SSCS	

to	Promote	Mathematical	Problem	Solving	and	Written	Communication	Abilities	

of	Mathayomsuksa	III	Students

ภาคภูมิ	เพ็ชรในบ่อ,		เวชฤทธิ์	อังกนะภัทรขจร,		พรรณทิพา	ตันตินัย,		ขณิชถา	พรหมเหลือง		

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง 

การได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกบัการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	2)	เปรยีบเทยีบความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก ้

ปัญหาแบบ	 SSCS	กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 3)	 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและ 

หลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	และ	4)	 เปรียบเทียบ 

ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 

ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/9	 ภาคเรียนที่	 2	 

ปีการศึกษา	2559	โรงเรียนพนัสพิทยาคาร	จ�านวน	40	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัยประกอบด้วย	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ�านวน	6	แผน	2)	แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา	และความสามารถใน 

การสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 ฉบับก่อนเรียน	 มีความเชื่อม่ันเท่ากับ	 0.84	 และฉบับหลังเรียน	 มีความเชื่อม่ันเท่ากับ	 0.86	 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบสถิติที	 (t-test	dependent)	และการทดสอบสถิติที	 

(t-test	for	one	samples)

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกบัการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	สงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	 

2)	ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะ 

ให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	3)	ความสามารถ 

ในการสือ่สารด้านการเขยีนทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่3	หลังได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	 

(CGI)	ร่วมกบัการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	สงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และ	4)	ความสามารถในการสือ่สาร 

ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI) 

ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ค�าส�าคัญ	:	ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,	ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์,

	 	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	compare	the	mathematical	problem	solving	abilities	of	students	 

before	and	after	learning	activities	management	using	cognitively	guided	instruction	(CGI)	with	SSCS.	2)	to	compare	 

the	mathematical	 problem	 solving	 abilities	 of	 students	 learning	 activities	management	 using	 cognitively	 guided 

instruction	 (CGI)	with	 SSCS	and	with	 the	 criterion	of	 70%	3)	 to	 compare	 the	written	 communication	abilities	of	 

students	 before	 and	 after	 learning	 activities	management	 using	 cognitively	 guided	 instruction	 (CGI)	 with	 SSCS 

4)	 to	 compare	 the	written	 communication	 abilities	of	 students	 learning	 activities	management	using	 cognitively	 

guided	instruction	(CGI)	with	SSCS	and	with	the	criterion	of	70%	The	sample,	selected	by	cluster	random	sampling	 

technique,	were	40	mathayomsuksa	3/9	students	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2016	The	research	 

instrument	used	 in	 this	 research	 consisted	of;	 1)	 six	 lesson	plans	2)	mathematical	problem	 solving	 and	written	 

communication	 abilities	 pre-test	 (with	 reliability	 of	 0.84)	 and	 post-test	 (with	 reliability	 of	 0.86)	 the	 data	were	 

analyzed	by	mean,	standard	deviation,	t-test	dependent	and	t-test	for	one	samples

		 The	findings	were	as	follows	1)	The	mathematical	problem	solving	abilities	of	Mathayomsuksa	III	students	 

after	 learning	 activities	management	 using	 cognitively	 guided	 instruction	 (CGI)	with	 SSCS	was	 significantly	 higher	 

than	before	learning	at	the	.05	level.	2)	The	mathematical	problem	solving	abilities	of	Mathayomsuksa	III	students	 

after	 learning	 activities	management	 using	 cognitively	 guided	 instruction	 (CGI)	with	 SSCS	was	 significantly	 higher 

than	criterion	of	70%	at	the	.05	level.	3)	The	written	communication	abilities	of	Mathayomsuksa	III	students	after	 

learning	 activities	management	 using	 cognitively	 guided	 instruction	 (CGI)	with	 SSCS	was	 significantly	 higher	 than 

before	 learning	at	 the	 .05	 level.	and	4)	The	written	communication	abilities	of	Mathayomsuksa	 III	 students	after 

learning	 activities	management	 using	 cognitively	 guided	 instruction	 (CGI)	with	 SSCS	was	 significantly	 higher	 than 

criterion	of	70%	at	the	.05	level

Keywords	:	 Mathematical	problem	solving	abilities,	Written	communication	abilities,	Learning	activities	management	 

	 	 	 using	cognitively	guided	instruction	(CGI)	with	SSCS
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บทน�า
	 ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการ

สื่อสารเป็นสมรรถนะท่ีส�าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์	 เน่ืองจาก

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียน

พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	ท�าให้

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและใช้ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหา

จริง	 ด้วยการเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ	 และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

จะช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน	 เพราะเป็นความสามารถในการอธิบาย	

ชีแ้จง	แสดงความเข้าใจหรอืความคดิเกีย่วกบัคณติศาสตร์ของตนเอง

ให้ผู้อื่นได้รับรู้	 การส่ือสารทางคณิตศาสตร์จึงมีความส�าคัญในการ

ท�าให้เกดิความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผูส้ือ่สารกบัผูร้บัสาร	โดยเฉพาะ

การสื่อสารด้วยการเขียน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	 เนื่องจากการเขียนให้ 

ผูอ้ืน่อ่าน	ผูเ้รยีนจะต้องใช้ความระมดัระวงัมากกว่าการพดู	จงึต้องม ี

การทบทวนไตร่ตรองให้แน่ใจว่าความหมายของสิง่ทีก่�าลงัอธบิายน้ัน 

ชดัเจนและตรงตามทีต่นเองต้องการ	(อมัพร	ม้าคนอง,	2554)	ดงันัน้ 

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียนจึงเป็นทักษะหน่ึง 

ที่ส�าคัญ	 เพราะการท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนแลกเปล่ียน 

ความรูแ้ละความคดิเหน็ถ่ายทอดประสบการณ์ซึง่กนัและกนั	จะช่วย 

ให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย	 เข้าใจได้อย่าง 

กว้างขวางลึกซึ้งและจดจ�าได้นานมากขึ้น	(สถาบันส่งเสริมการสอน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2555	ข)	

	 แต่จากการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ทีผ่่านมา	พบว่า	 

มีผู้เรียนจ�านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 

และการสื่อสารหรือการน�าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์	 ดังเห็น 

ได้จากผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาต	ิ 

(Programe	 for	 International	 Student	 Assessment	 หรือ	 

PISA)	 ซึ่งเป็นข้อสอบท่ีมีหลากหลายรูปแบบในการตอบค�าถาม	 

เช่น	 ข้อสอบเลือกตอบ	 ข้อตอบเลือกตอบเชิงซ้อน	 ข้อสอบเขียน 

ตอบอิสระ	 ข้อสอบเขียนตอบแบบปิด	 และข้อสอบเขียนตอบแบบ

สั้นๆ	 ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการคิดใช้และ 

ตีความคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ	 ที่หลากหลายรวมถึง 

การใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย	และ 

ท�านายปรากฏการณ์ต่างๆ	 ซ่ึงจากการประเมินด้านคณิตศาสตร์ 

ในช่วง	 PISA	 2000	 ถึง	 PISA	 2012	 ท่ีผ่านมา	 พบว่า	 มีแนวโน้ม 

ลดต�่าลง	 โดยใน	 PISA	 2012	 มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่ากับ	

427	 คะแนน	 ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	 Organization	 for	 Economic	 

Co-operation	 and	 Development	 หรือ	 OECD	 และเมื่อ 

พิจารณาลึกลงไปพบว่า	 มีนักเรียนไทยประมาณครึ่งหนึ่งยังรู ้

คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐานต�่าสุด	 (สถาบันส่งเสริมการสอน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	 2557;	 ฉวีวรรณ	 แก้วไทรฮะ	 และ 

สุพจน์	 ไชยสังข์,	 2557;	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี,	 ม.ป.ป.)	 นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของสถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และการศึกษา 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย	 (Trends	 in	 International	 

Mathematics	 and	 Science	 Study	 หรือ	 TIMSS)	 พบว่า	 

นกัเรยีนไทยท�าข้อสอบทีเ่ป็นอตันยัด้วยการเขยีนอธบิายความไม่ได้ 

และความสามารถในการคดิเชงิวเิคราะห์ประกอบกบัการยกตวัอย่าง 

ประกอบทีเ่ป็นเหตผุลต่างๆ	และการเขยีนข้อความยาวๆ	ไม่ได้เช่นกนั 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการสอนเนื้อหา 

วิชา	 และการท่องจ�ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์	 เรียบเรียง	 และการเขียนส่ือความ	 ท�าให้นักเรียนเก่ง 

ในการท�าข้อสอบแบบใช้ความจ�ามากกว่าการคิดวิเคราะห์	 ส่งผลต่อ 

การเขียนส่ือความเพื่อแสดงเหตุผลประกอบ	 อันเนื่องมาจากไม่ได้ 

เน้นกระบวนการให้นกัเรยีนได้ฝึกคดิ	ฝึกปฏบิตั	ิ(สวุฒัน์	ววิฒันานนท์,	 

2550)	และจากผลการทดสอบ	O-NET	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที่	 3	 ในปี	 พ.ศ.2558	 พบว่า	 นักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนนับตั้งแต ่ป ี	 พ.ศ.2555-2558 

ในสาระที่	 6	 เท่ากับ	 17.28	 19.39	 18.26	 และ	 18.81	 คะแนน 

ตามล�าดับ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉล่ียดังกล่าวนั้นก็ยังต�่ากว่า 

ร้อยละ	 50	 ของคะแนนการประเมินทุกปี	 จากที่กล่าวมาข้างต้น 

สาเหตุที่ท�าให้ผู ้ เรียนไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียนวิชา 

คณิตศาสตร์สาเหตุหนึ่งนั้นคือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนของผู้สอนที่ยังคงเน้นความจ�ามากกว่าฝึกกระบวนการคิด	 

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายและแสดงเหตุผลก�ากับ	 โดยผู้สอนเอง 

มักใช้การแก้ปัญหาเพียงรูปแบบเดียว	 ซึ่งไม่ก ่อให้เกิดความ 

หลากหลายในการใช้ยุทธวิธีช่วยแก้ปัญหา	และการด�าเนินการสอน 

ของผู ้ สอนเป ็นลักษณะของรูปแบบการสื่ อสารทางเดียว	 

(กิตติ	 พัฒนตระกูลสุข,	 2546)	 สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ	 

ดร.	 ไมตรี	 อิทร์ประสิทธ์ิ	 ที่กล่าวว่า	 การจัดการเรียนการสอนของ

ประเทศที่ครูมักสอนแบบน่ังอธิบายยึดติดและไม่ปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการสอน	 และเน้นสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวซึ่งไม่ช่วยให้ 

เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา	 (กรุงเทพธุรกิจ,	 ออนไลน์)	 

ดังนั้นผู้สอนจึงควรปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยการลดบทบาท 

ของผู้สอนจากการเป็นผู้บรรยายมาเป็นมาเป็นผู้สนับสนุนใน 

การเรียน	 ให้ค�าแนะน�าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดและเขียนแสดง 

ความคิดเห็น	 ลงมือปฏิบัติโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน	(ยุพิน	พิพิธกุล,	2539)	

		 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาคณติศาสตร์ไปพร้อมๆ	 

กบัการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาและการสือ่สารนัน้ก็คอื	การสอน 

แนะให้รู้คิด	 (CGI)	 และการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 ซึ่งจาก 
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การศึกษา	 พบว่า	 การสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 และการสอนการ 

แก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่สามารถน�ามาพัฒนาความสามารถในการแก ้ป ัญหาและ 

ความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนได้	 เน่ืองจากการสอนแนะ 

ให้รู้คิด	 (CGI)	 เป็นแนวการสอนท่ีเกิดจากการท�าความเข้าใจใน 

การคดิเชงิคณติศาสตร์ของผูเ้รยีน	แล้วน�ามาพจิารณาใช้เป็นแนวทาง 

ในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผู้เรียนแต่ละบคุคล	 

โดยมุ ่งเน ้นพัฒนาผู ้ เรียนผ ่านการเรียนรู ้จากการแก้ป ัญหา	 

(Carpenter	 et	 al.,	 2000)	 ด้วยความรู้ของผู้เรียนเองโดยให ้

ความส�าคัญกับการคิดการแก้ปัญหาของตัวผู้เรียน	โดยมีผู้สอนเป็น 

ผู้สนับสนุนและเอื้ออ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนือ่ง	โดยใช้กระบวนการต่างๆ	ทีน่�าไปสูค่�าถามเพือ่การแก้ปัญหา 

เป็นการเรียนรู ้ท่ีมีการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ท�างานเป็นกลุ่ม 

มีโอกาสน�าเสนอความคิดของตนเอง	 ร่วมกันอภิปราย	 ก่อให้เกิด 

การเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับ 

กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	(เวชฤทธ์ิ	อังกนะภทัรขจร, 

2552-2553)	ซึง่ในการแก้ปัญหาตามแนวทางการสอนการแก้ปัญหา 

แบบ	 SSCS	 นั้นจะมุ่งฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนเป็น 

รายบคุคล	โดยการน�าเอากระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุต์ 

ใช้กบัการแก้ปัญหาซึง่ท�าให้ผู้เรยีนสามารถใช้กระบวนการคดิในการ 

แสวงหาค�าตอบของปัญหาได้อย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 และรัดกุม	 

(Pizzini	et	al.,	1989)	จากที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับ 

การสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทาง 

คณิตศาสตร์	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ 

ปัญหาแบบ	SSCS	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 

คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

การสอนแนะให้รู้คดิ	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	 

กับเกณฑ์ร้อยละ	70

		 3.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้าน 

การเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกบัการสอน 

การแก้ปัญหาแบบ	SSCS	

	 4.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารด้าน 

การเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ 

ปัญหาแบบ	SSCS	กับเกณฑ์ร้อยละ	70

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน 

แนะให้รู ้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 

มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน

		 2.	 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน 

แนะให้รู ้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 

มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 สูงกว่าเกณฑ ์

ร้อยละ	70

		 3.	 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน

แนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	มคีวาม

สามารถในการส่ือสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน

		 4.	 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน

แนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	มคีวาม

สามารถในการส่ือสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ	70

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
	 1.	 เป็นแนวทางในการพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีน

รูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกบัการสอนการแก้ปัญหาแบบ	

SSCS	 เรื่อง	 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

	 2.	 เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา	 และ 

ทักษะการส่ือสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทักษะและ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

ขอบเขตของการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

		 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	3	โรงเรียนพนัสพิทยาคาร	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	 

ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	

8	ห้องเรียน	360	คน	
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	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 	 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช ้ในการวิจัยครั้ง น้ี	 เป ็นนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/9	 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร	 อ�าเภอพนัสนิคม	

จังหวัดชลบุรี	ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2559	จ�านวน	40	คน	ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	 

Sampling)	

		 3.	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 3.1	 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบการสอนแนะให้รู ้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา 

แบบ	SSCS

	 	 3.2	 ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 	 	 3.2.1	 ความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์

	 	 	 	 3.2.2	 ความสามารถในการสื่อสารด้านการ 

เขียนทางคณิตศาสตร์

		 4.	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

			 	 เนื้อหาที่ ใช ้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 	 เป ็นเนื้อหาสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 รายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3 

เรื่อง	ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	

	 5.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	

		 	 ในการวิจัยน้ีด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 	 2 

ปีการศึกษา	2559	ซึ่งใช้เวลาในการสอนจ�านวน	12	คาบ	คาบละ 

50	 นาที	 และใช้เวลาในการทดสอบ	 4	 คาบ	 แบ่งเป็นทดสอบ 

ก่อนเรียน	2	คาบ	และทดสอบหลังเรียน	2	คาบ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย

	 1.	 แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คดิ	

(CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 จ�านวน	 6	 แผน 

ซึง่ผลการประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

โดยผูเ้ชีย่วชาญมค่ีาเฉลีย่	เท่ากบั	4.73	คะแนน	(เหมาะสมมากทีสุ่ด)	 

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	0.45	

		 2.	 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา	 และความ 

สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 ทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 ฉบับก่อนเรียน	 เป็นแบบอัตนัย	 จ�านวน	 6	 ข้อ	 ซึ่งมีค่า 

ความยากง่ายตั้งแต่	 0.52	 -	 0.60	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 

0.30	-	0.44	และมีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.84	

		 3.	 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา	 และความ 

สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 ทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	3	ฉบับหลังเรียน	เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	6	ข้อ	ซึ่งเป็นแบบคู่

ขนานกับฉบับก่อนเรียน	มีค่าความยากง่ายตั้งแต่	0.42	-	0.60	มีค่า

อ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.38	-	0.63	และมค่ีาความเชือ่มัน่	เท่ากบั	0.86

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการด�าเนินการวิจัย	ผู้วิจัยได้ด�าเนินตามขั้นตอน	ดังนี้

		 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 

โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา	 และความสามารถ 

ในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทักษะและ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 

ฉบับก่อนเรียน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

		 2.	 ด�าเนนิการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 

การสอนแนะให้รู้คดิ	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	 

ในกลุ่มทดลอง	จ�านวน	6	แผน	รวม	12	คาบ

		 3.	 เมือ่สิน้สดุการสอนท�าการทดสอบหลงัเรยีน	(Post-test)	 

กบันักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา	 

และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 

เรื่อง	 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ฉบับหลังเรียน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

		 4.	 ตรวจผลการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีผู้่วจิยั 

สร้างขึน้	โดยเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบวเิคราะห์ส�าหรบัตรวจให้ 

คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	ซึ่งในแต่ละ 

ข้อมีคะแนนเต็ม	 6	 คะแนน	 และใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 

องค์รวม	 ส�าหรับตรวจให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารด้าน 

การเขียนทางคณิตศาสตร์	 ซ่ึงในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม	 2	 คะแนน	 

แล้วน�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ด้วยวธิกีารทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

		 1.	 เปรียบเทียบความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ก่อนและหลังได้รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับ 

การสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เรื่อง	 ทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์	โดยใช้สถิติ	t-test	dependent	

		 2.	 เปรียบเทียบความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการ 

สอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เรื่อง	 ทักษะและกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 โดยใช้สถิติ	 t-test	 for	 one	 

sample

		 3.	 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน

ทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ก่อนและหลัง 

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 

ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เรื่อง	 ทักษะและ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	โดยใช้สถิติ	t-test	dependent	

		 4.	 เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน 

ทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ที่ได้รับการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	(CGI)	ร่วมกบัการสอน 

การแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เรื่อง	 ทักษะและกระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 โดยใช้สถิติ	 t-test	 for	 one	 

sample

ผลการวิจัย
	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู ้คิด	

(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	พบว่า

	 1.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ 

ปัญหาแบบ	SSCS	ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่	1

ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, พรรณทิพา ตันตินัย, ขณิชถา พรหมเหลือง  
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36			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่า	 ผู ้เรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ 

ปัญหาแบบ	SSCS	มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่	1

	 จากตารางที	่2	พบว่า	ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์	หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน 

แนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	สูงกว่า 

เกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ซึ่งเป็นไป 

ตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่	2

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู ้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ 

ปัญหาแบบ	SSCS	มีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทาง 

คณิตศาสตร์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่	3

	 ตารางที่	1	 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง

	 	 	 	 	 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS

 
 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for one sample 
 
ผลการวิจัย 
 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS พบว่า 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ปรากฎผลดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับ 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS 
 

 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอน 
การแก้ปัญหาแบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 

 
 

  จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 2 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ n คะแนนเต็ม x  s  t  p 

ก่อนเรียน 40 36 10.43 3.38 
39.307∗  .000

หลังเรียน 40 36 29.98 2.97 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ n 

คะแนน
เต็ม 

μ  
(ร้อยละ 70) x  s  t  p  

หลังเรียน 40 36 25.2 29.98 2.97 10.184∗  .000 

.05p∗ <

.05p∗ <

 
 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for one sample 
 
ผลการวิจัย 
 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS พบว่า 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ปรากฎผลดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับ 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS 
 

 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอน 
การแก้ปัญหาแบบ SSCS มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 

 
 

  จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 2 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ n คะแนนเต็ม x  s  t  p 

ก่อนเรียน 40 36 10.43 3.38 
39.307∗  .000

หลังเรียน 40 36 29.98 2.97 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ n 

คะแนน
เต็ม 

μ  
(ร้อยละ 70) x  s  t  p  

หลังเรียน 40 36 25.2 29.98 2.97 10.184∗  .000 

.05p∗ <

.05p∗ <

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 

SSCS	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่	2

 ตารางที่	2	 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 	 	 	 แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	กับเกณฑ์ร้อยละ	70	

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน 

การส่ือสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	 ก่อนและหลังได้รับการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการ 

สอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่	3

 
 
  3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ กอ่นและ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ปรากฎผล
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์  
     ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา 
               แบบ SSCS 
 

 
  
 จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอน
การแก้ปัญหาแบบ SSCS มีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรม 
               การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

 
 
  จากตารางที่ 4  พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อท่ี 4 
 
อภิปรายผล 
 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ n คะแนนเต็ม x  s  t  p  

ก่อนเรียน 40 12 5.20 1.29 
18.707∗  .000

หลังเรียน 40 12 10.03 1.21 

ความสามารถ 
ในการสื่อสารด้านการเขียน 

ทางคณิตศาสตร์ 
n 

คะแนน
เต็ม 

μ  
(ร้อยละ 70) x  s  t p  

หลังเรียน 40 12 8.4 10.03 1.21 8.503∗  .000 

.05p∗ <

.05p∗ <

 ตารางที่	3	 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	

		 	 	 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา

	 	 	 แบบ	SSCS

	 4.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน 

การส่ือสารด้านการเขยีนทางคณติศาสตร์	หลังได้รบัการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการ 

แก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 กับเกณฑ์ร้อยละ	 70	 ปรากฎผลดังแสดงใน 

ตารางที่	4

ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, พรรณทิพา ตันตินัย, ขณิชถา พรหมเหลือง  
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  3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ กอ่นและ
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ปรากฎผล
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์  
     ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา 
               แบบ SSCS 
 

 
  
 จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอน
การแก้ปัญหาแบบ SSCS มีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรม 
               การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

 
 
  จากตารางที่ 4  พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อท่ี 4 
 
อภิปรายผล 
 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการสื่อสาร 
ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ n คะแนนเต็ม x  s  t  p  

ก่อนเรียน 40 12 5.20 1.29 
18.707∗  .000

หลังเรียน 40 12 10.03 1.21 

ความสามารถ 
ในการสื่อสารด้านการเขียน 

ทางคณิตศาสตร์ 
n 

คะแนน
เต็ม 

μ  
(ร้อยละ 70) x  s  t p  

หลังเรียน 40 12 8.4 10.03 1.21 8.503∗  .000 

.05p∗ <

.05p∗ <

	 ตารางที่	4	แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	หลังได้รับการจัดกิจกรรม

	 	 	 	 	 การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	กับเกณฑ์ร้อยละ	70

	 จากตารางที่	4		พบว่า	ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์	หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	

SSCS	สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ	.05	

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่	4

อภิปรายผล
	 1.	 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 

ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที	่3	หลงัได้รบัการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้แบบการสอนแนะให้รูค้ดิ	 

(CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	มีคะแนนเฉลี่ยสูง 

กว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 

(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	และมีคะแนนเฉลี่ย 

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี ้

อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให ้

รู้คิด	(CGI)	และการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	ซึ่งกระบวนการ 

สอนแบบการแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 เป็นกระบวนการสอนที่เน้นการ 

ท�าความเข้าในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเพื่อน�ามาใช้เป็น 

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน 

และเอื้ออ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดย 

ใช้กระบวนการต่างๆ	 ท่ีน�าไปสู่การแก้ปัญหา	 และประกอบกับ 

การสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 เป็นการสอนท่ีเน้นการพัฒนา 

ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 ด้วยการให้ผู้เรียน 

วางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง 

ในการหาค�าตอบทีร่ดักุม	และเป็นระบบด้วยตนเอง	โดยจดักจิกรรม 

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ	 เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา 

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ 

หรือสนับสนุนเมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ	 ขั้นตอน 

ของการแก้ปัญหา	 (Pizzini	et	al.,	1989;	Chin,	1997)	จึงท�าให้ 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่	 1	 และข้อที่	 2	 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ 

การสอนแนะให้รู้คดิ	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	 

ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น	 พบว่า	 ขั้นท่ี	 1	 น�าเสนอปัญหา	 เป็นขั้นที่ 

ผู้สอนน�าเสนอปัญหา	 และใช้ค�าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานความรู้เดิม 

ของผู้เรียนเป็นค�าถามน�า	 เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันระดมสมอง	 ค้นหา 

ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหา	และแยกแยะปัญหานัน้ออกเป็นประเดน็ 

ต่างๆ	 (Search:	 S)	 ตัวอย่างค�าถาม	 เช่น	 โจทย์ปัญหานี้เกี่ยวข้อง 

กับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องใด	 โจทย์ถามหาสิ่งใด	 และข้อมูลที่ 

โจทย์ก�าหนดให้เพียงพอต่อการด�าเนินการแก้ปัญหาหรือไม่	 หรือ 

ต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	 ซ่ึงการใช้ค�าถามดังกล่าวจะกระตุ้นให ้

ผู้เรียนสามารถท�าความเข้าใจประเด็นต่างๆ	ของปัญหา	และใช้เป็น 

แนวทางในการวางแผนการแก้ปัญหา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อัมพร	 

ม้าคนอง	(2554)	ที่กล่าวว่า	การท�าความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การวเิคราะห์ปัญหาทีไ่ม่คุน้เคย	ความเข้าใจปัญหา 

อย่างถ่องแท้จะท�าให้ผูเ้รยีนเหน็แนวทางหรอืวธิกีารในการแก้ปัญหา	 

ขั้นที่	 2	 ปฏิบัติกิจกรรม	 เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�าข้อมูลที่ได้จากขั้นท่ี	 1	 

มาวางแผนเพื่อหาแนวคิดในการหาค�าตอบของสถานการณ์ปัญหา	 

ด้วยการเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม	 และด�าเนินการ 

แก้ปัญหาตามแนวคิดที่วางไว้	 (Solve:	 S)	 โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ 

และสนับสนุนให้ผู้เรียนเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมกับข้อมูลที่พบ 

ในสถานการณ์ปัญหา	ด้วยค�าถาม	เช่น	นักเรียนคิดว่าควรใช้ยุทธวิธี 

การแก้ปัญหาใดในการแก้ปัญหานี	้การแก้ปัญหาตามยทุธวธีิการแก้ 

ปัญหาดังกล่าวต้องเริ่มด�าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร	 ซึ่งจะท�าให ้

ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เพื่อใช้ใน 

การแก้ปัญหา	และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนใช้ทกัษะและกระบวนการต่างๆ	 

เพือ่ท�าการศกึษา	คดิวเิคราะห์	และท�าความเข้าใจปัญหาเพือ่แสวงหา 

ค�าตอบของปัญหาน้ันๆ	 ซ่ึงสอดคล้องสิริพร	 ทิพย์คง	 (2536)	 

ที่กล่าวว่า	 ผู้สอนควรให้อิสระในการคิดแก่ผู้เรียน	 และกระตุ้นให ้

ผู้เรียนคิดว่าจะใช้ทักษะและหลักการใดในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ	 

และสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนคดิวธิกีารแก้ปัญหาโดยวธิกีารของผูเ้รยีนเอง	 

แล้วอภิปรายหาวิธีการที่ถูกต้อง	ขั้นที่	3	แลกเปลี่ยนความรู้	เป็นขั้น 

ที่ผู ้เรียนน�าผลการแก้ปัญหาที่ได้จากขั้นที่	 2	 มาเขียนให้เป็น 

ล�าดบัขัน้ตอนทีง่่ายต่อการน�าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาให้เพือ่น 

ร่วมชั้นเรียนเข้าใจ	 (Create:	C)	 โดยผู้สอนใช้ค�าถามกระตุ้นผู้เรียน 

ให้เขยีนแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหาและค�าตอบของปัญหา	ตวัอย่าง 

ค�าถาม	เช่น	นักเรียนสามารถเขียนล�าดับขั้นตอนในการน�าเสนอวิธ ี

ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, พรรณทิพา ตันตินัย, ขณิชถา พรหมเหลือง  
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การแก้ปัญหาและค�าตอบของปัญหาได้อย่างไร	 สถานการณ์ปัญหา 

มีประเด็นที่ส�าคัญใดบ้างที่เพื่อนผู้เรียนต้องทราบเพื่อใช้ในการ 

ด�าเนินการแก้สถานการณ์ปัญหาน้ี	 ซ่ึงจะฝึกให้ผู ้เรียนพิจาณา 

ไตร่ตรองยุทธวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตัดส่วนที่ไม่ส�าคัญ	 และคงเหลือ 

ไว้เฉพาะสิง่ท่ีส�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิการแก้ปัญหา	 

ตลอดจนได้เรียนรู้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ	จากเพื่อนรวมชั้นเรียน	 

สอดคล้องกับเวชฤทธ์ิ	 อังกนะภัทรขจร	 (2555)	 ท่ีกล่าวว่า	 ผู้สอน 

ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ค้นพบความรูแ้ละมโีอกาสแสดงความคดิ 

ของตนเอง	 ให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพื่อนและกับ 

ผูส้อน	ซึง่การน�าเสนอแนวคดิหน้าชัน้เรยีนจะท�าให้เกิดการตรวจสอบ 

แนวคิดการแก้ปัญหาร่วมกัน	 โดยผู้สอนใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียน 

ให้แสดงแนวคิดออกมา	ตัวอย่างค�าถามที่ใช้ในชั้นเรียน	เช่น	เหตุใด 

จึงเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาน้ี	 มียุทธวิธีการแก้ปัญหาอื่นอีก 

หรือไม่	 ขั้นที่	 4	สรุปความรู้	 เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงยุทธวิธี 

ที่ใช้ในการแก้ปัญหา	 โดยผู้สอนใช้ค�าถามกระตุ้นเพื่อให้ผูเรียนเกิด 

การอภิปรายร่วมกัน	 เช่น	 จากปัญหาดังกล่าวเราใช้ยุทธวิธีใดบ้าง 

ในการแก้ปัญหา	 ในแต่ละยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกใช้มีข้อจ�ากัด 

ในการด�าเนนิการแก้ปัญหาบ้างหรอืไม่	ซึง่จะกระตุน้ให้ผูเ้รยีนร่วมกนั 

คิดวิเคราะห์และพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล	 ความเหมาะสม 

ข้อดีและข้อด้อยของยุทธวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ	 สอดคล้องกับ 

อัมพร		ม้าคนอง	(2554)	ที่กล่าวว่า	ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนประเมิน 

และขยายความคิดจากการแก้ป ัญหาในประเด็นต่างๆ	 เช ่น 

ความเหมาะสมและประสทิธภิาพของวธิหีรอืกระบวนการแก้ปัญหา 

ที่ผู้เรียนเลือกใช้	 ความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของผลลัพธ ์

หรือค�าตอบที่ได้	 ความสอดคล้องระหว่างการแก้ปัญหากับเงื่อนไข 

ของปัญหา	การประเมนิและขยายความคดิจากการแก้ปัญหาจะช่วย 

ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของตนเอง	 ซ่ึงจะ 

เป็นบทเรียนส�าหรับการแก้ปัญหาในอนาคต

	 2.	 ความสามารถในการส่ือสารด้านการเขียนทางคณติศาสตร์	 

เรื่อง	 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน 

มธัยมศึกษาปีที	่3	หลงัได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน 

แนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	สูงกว่า 

ก่อนได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูคิ้ด	(CGI)	 

ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 

70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 

การวิจัยข้อที่	 3	 และข้อที่	 4	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ 

ปัญหาแบบ	 SSCS	 ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นพบว่า	 ขั้นที่	 1	 น�าเสนอ 

ปัญหา	 และขั้นที่	 2	 ปฏิบัติกิจกรรม	 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน 

การเขยีนด้วยการฝึกเขียนวเิคราะห์ข้อมลูทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ปัญหา 

ที่ก�าหนดให้	 โดยเขียนแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ	ตามที่โจทย์ถาม	 

และน�าข้อมูลที่ได้มาเขียนแสดงขั้นตอนวิธีการด�าเนินการแก้ปัญหา	 

และค�าตอบที่ได้จากการด�าเนินการแก้ปัญหา	นอกจากนี้ในขั้นที่	3	 

แลกเปล่ียนความรู้	 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเขียนด้วยการน�า 

ยทุธวธิกีารแก้ปัญหาทีก่ลุม่ตนเองเลอืกใช้	มาจดักระท�าโดยเขยีนให้ 

เป็นภาษาที่ง่ายต่อการน�าเสนอและง่ายต่อการท�าความเข้าใจของ 

เพ่ือนร่วมช้ันเรียน	 จึงท�าให้ผู้เรียนเกิดการคิดทบทวนไตร่ตรอง 

ถึงความสมเหตุสมผลของขั้นตอนการแก้ปัญหาและค�าตอบของ 

ปัญหานั้น	สอดคล้องกับอัมพร	ม้าคนอง	(2554)	ที่กล่าวว่า	การให ้

ผู้เรียนส่ือสารโดยการเขียนเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น	 เนื่องจากการเขียนให ้

ผู้อื่นอ่านผู้เรียนจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าการพูดจึงต้องมี 

การทบทวนไตร่ตรอง	ให้แน่ใจว่าความหมายของสิง่ทีก่�าลงัอธบิายนัน้ 

ชัดเจนและตรงตามที่ตนเองต้องการ	 นอกจากนี้การให้ผู ้เรียน 

ได้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มจะท�าให้ผู ้เรียนได้ส่ือสารและอภิปราย 

แลกเปล่ียนแนวคิดซ่ึงกันและกันโดยใช้ทักษะการพูดและการเขียน	

ซึง่กระบวนการดงักล่าวจะส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ฝึกกระบวนการเขยีน 

เรียบเรียงโดยการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์	 จากนั้น 

ผูเ้รยีนจะน�ายทุธวธิหีรอืแนวคิดการแก้ปัญหา	และค�าตอบของปัญหา

ที่ผ่านการพิจาณาไตร่ตรองและเขียนเรียบเรียงเพื่อน�าเสนอต่อ 

เพื่อนร่วมช้ันเรียน	 ท�าให้เกิดการแบ่งปันความรู้และช่วยให้ผู้เรียน

เกิดความเข้าในในยุทธวิธีการแก้ปัญหา	 และกระบวนการแก้ 

ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น	สอดคล้องกับมัมมี่	และ	เชพเพอร์ด	 

(Mumme	&	 Shepherd,	 1993)	 ที่ว่า	 การอภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นของผู ้เรียนสามารถพัฒนาภาษาคณิตศาสตร์และ 

ความเข้าใจในกฎและนิยามมากขึ้น	 และในขั้นที่	 4	 สรุปความรู	้ 

เป็นขั้นที่ผู ้เรียนร่วมกันพูดอภิปรายสรุปเกี่ยวกับยุทธวิธีที่ใช้ใน 

การแก้ปัญหา	 จากนั้นผู้เรียนน�าแนวทางการแก้ปัญหาหรือยุทธวิธี 

แก้ปัญหาที่ผ ่านการอภิปรายมาเขียนเป็นอนุทินสรุปความรู ้

อกีครัง้หนึง่	สอดคล้องกบัเวชฤทธิ	์องักนะภทัรขจร	(2555)	ทีก่ล่าวว่า	 

การสรปุบทเรยีนเป็นสิง่ทีส่�าคญัและเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสอน 

คณติศาสตร์	เนือ่งจากการเขยีนอนทุนิเป็นการสรปุสาระส�าคญัของ 

สิ่งท่ีสอนมาท้ังหมด	 และเป็นการสื่อสารสิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจออกมา 

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะท�าให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน 

ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ผู้เรยีนมคีวามช�านาญและเกิดทกัษะด้านการเขยีน 

เพิม่มากขึน้ซึง่ผลการวจิยันีส้อดค้องกบังานวจิยัของสันนิสา	สมยัอยู	่ 

(2554)	ได้ท�าการวจิยั	เรือ่ง	ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SSCS	 

ทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้ปัญหาและการสือ่สารทางคณติศาสตร์	

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนมี 

ความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ด้านการฟัง	 การพูด 

การอ่าน	 การเขียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 70	 ก่อนได้รับการจัดการ 

เรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	

ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, พรรณทิพา ตันตินัย, ขณิชถา พรหมเหลือง  
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะให้รูค้ดิ	 

(CGI)	ร่วมกบัการสอนการแก้ปัญหาแบบ	SSCS	เป็นการจดักจิกรรม 

การเรยีนรูท้ี่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรูก้ารแกป้ญัหา	จากการลงมือปฏบิัต ิ

โดยผ่านกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม	 ซ่ึงผู ้เรียนจะต้องใช้เวลา 

ส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหา	 ดังนั้นผู้สอนจะต้องให้เวลาเพื่อใช้ใน 

การแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเพียงพอ

		 	 1.2	 ทกัษะการเขยีนเป็นสิง่ทีส่�าคญัถงึแม้ว่าในช่วงแรก 

ผู้เรียนจะไม่สามารถเขียนเพื่อน�าเสนอการแก้ปัญหาของตนเองได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่การช้ีแนะของผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมี 

พัฒนาการทางด้านการเขียนเพื่อน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด	 (CGI)	 

ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 SSCS	 ผู้สอนจะต้องคอยใช ้

ค�าถามกับผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อน�าค�าตอบของผู้เรียนมาเป็น 

แนวทางในการชี้แนะและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

		 	 2.1	 เนื่องจากในการวิจัยน้ี	 พบว่าการใช้ค�าถามของ 

ผู้สอนมีส่วนส�าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 

ในการคดิแก้ปัญหา	ดงันัน้ในการวจัิยครัง้ต่อไปจงึควรมกีารใช้ค�าถาม 

ที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูงที่เร้าความสนใจของผู้เรียน	 และ 

ควรเป็นค�าถามที่อยู่บนพื้นฐานค�าตอบเดิมของผู้เรียน	 หรือศึกษา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ที่เน้นการใช้ค�าถาม	เช่น	เทคนิคการใช้ค�าถามระดับสูง	หรือเทคนิค 

การใช้ค�าถามปลายเปิด	เป็นต้น

		 	 2.2	 ควรมีการน�าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบการสอนแนะให้รู้คิด	(CGI)	ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 

SSCS	มาใช้ในเนื้อหาอื่นๆ	ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

	 	 2.3	 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

การสอนแนะให้รู ้คิด	 (CGI)	 ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ	 

SSCS	เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ	

เช่น	 ทักษะการเชื่อมโยง	 ทักษะการให้เหตุผล	 และมโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์	เป็นต้น
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การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อส�ารวจความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล�าปาง

โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Evaluation	of	Potential	Surface	Analysis	to	Explore	Drought	Risk	in	Lampang

Province	by	Applying	Geographic	Information	System	

สุรศักดิ์	วงค์ษา,		จินตนา	อมรสงวนสิน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิศกัยภาพเชงิพ้ืนทีโ่ดยประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เพือ่ส�ารวจความเส่ียงภยัแล้ง 

ในจังหวัดล�าปาง	 ผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นท่ีด้วยเทคนิคการซ้อนทับ	 (Overlay	 Technique)	 ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 

ปริมาณน�้าฝนเฉล่ียรายปี	 พื้นท่ีป่าไม้	 ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้า	 ลักษณะของเนื้อดิน	 การระบายน�้าของดิน	 พื้นที่เกษตรกรรม 

พื้นที่อุตสาหกรรม	และพื้นที่ชุมชน	ซึ่งได้ค่าถ่วงน�้าหนักจากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	26	คน	ท�าให้สามารถ 

จ�าแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมากที่สุดมีพื้นที่	 941.45	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 7.75)	 พบในต�าบล 

ล้อมแรด	 อ�าเภอเถินรุนแรงท่ีสุด	 ในขณะท่ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งระดับมากมีพื้นที่	 2,975.60	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 23.74)	 พบในต�าบลเวียงมอก	 

อ�าเภอเถินสูงที่สุด	ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางมีพื้นที่	6,076.61	ตร.กม.	(ร้อยละ	48.48)	พบในต�าบลจางเหนือ	อ�าเภอแม่เมาะ 

มากที่สุด	เช่นเดียวกับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยมีพื้นที่	2,410.19	ตร.กม.	(ร้อยละ	19.23)	พบในต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาวเป็นส่วนใหญ่	 

และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยท่ีสุดมีพื้นท่ี	 100.11	 (ร้อยละ	 0.80)	 พบในต�าบลเวียงมอก	 อ�าเภอเถินเป็นบริเวณกว้างท่ีสุด	 รวมพื้นที ่

ทั้งสิ้น	12,533.96	ตร.กม.	ของจังหวัดล�าปาง

ค�าส�าคัญ	:	ภัยแล้ง,	ล�าปาง,	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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Abstract
	 This	 study	 aimed	 to	 evaluate	 the	 potential	 surface	 analysis	 by	 using	 geographic	 information	 system	 to	 

explore	drought	risk	areas	in	Lampang	province.	The	results	on	potential	surface	analysis	utilizing	overlay	technique	 

include	 the	 factors,	 namely,	mean	 annual	 rainfall,	 woodland,	 distance	 from	water	 resources,	 soil	 texture,	 soil	 

drainage,	 agriculture	area,	 industry	 area,	 and	community	area.	Weighting	 scores	were	collected	 from	26	experts	 

by	using	questionnaire.	The	results	 led	to	division	of	 the	drought	 risk	areas	 into	five	 levels;	 the	highest	 level	of	 

drought	 risk	 areas	 covered	 971.45	 square	 kilometers	 (7.75	 percent)	 and	 found	 the	most	 severity	 at	 Lomrad	 

sub-district,	Theon	district;	the	high	level	of	drought	risk	areas	covered	2,975.60	square	kilometers	(23.74	percent)	 

and	 found	mostly	 at	Wiangmok	 sub-district,	 Theon	 district;	 the	moderate	 level	 of	 drought	 risk	 areas	 covered	 

6,076.61	square	kilometers	(48.48	percent)	found	mainly	at	Zhang	Nuea	sub-district,	Meo	Moo	district;	the	low	level	 

of	drought	 risk	 areas	 covered	2,410.19	 square	 kilometers	 (19.23	percent)	 found	 largely	at	Ban	Rong	 sub-district,	 

Ngao	 district;	 and	 the	 least	 level	 of	 drought	 risk	 areas	 covered	 100.11	 square	 kilometers	 (0.80	 percent)	 found	 

widely	at	Wiangmok	sub-district,	Theon	district	of	Lampang	province.

Keywords	:	drought,	Lampang,	geographic	information	system

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน
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บทน�า
	 ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรน�้า

อย่างสูง	 โดยสะท้อนให้เห็นถึงภาพในอุดมคติตามค�ากล่าวขานกัน

ว่า	 “ในน�้ามีปลาในนามีข้าว”	 นับตั้งแต่เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2504	-	พ.ศ.	2509)	ประเทศไทยได้ระดมทรัพยากร

เพื่อเข้าสู ่ระบบตลาดอย่างมหาศาลท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างไม่จ�ากัด	 จวบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนน�้า	 ปัญหาน�้าท่วม	 และปัญหาน�้าเสีย	 ซ่ึงล้วนแต่เป็นผล

พวงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ	 การเพ่ิมขึ้นของประชากร	 และ

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะภัยแล้ง 

ซึ่งเป็นภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน�้าเป็นเวลานานในพื้นที่หนึ่ง	 

(Thai	Meteorological	Department,	2008)	สาเหตุการขาดแคลน 

น�้าเป็นผลอันเนื่องมาจากปริมาณฝนท่ีน้อยกว่าปกติ	 ซึ่งกระจาย 

ตัวเป็นบริเวณกว้างส่งผลท�าให้เกิดความแห้งแล้ง	มนุษย์ขาดแคลน 

น�้าอุปโภคและบริโภค	พืชพรรณขาดน�้าหล่อเลี้ยง	 เหตุการณ์เช่นนี้ 

เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีซึ่งอยู ่ในระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึง 

เดอืนกรกฎาคม	ช่วงเวลาดงักล่าวปรากฏการณ์ภยัธรรมชาตไิด้สร้าง 

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต	 เศรษฐกิจ	 และสังคมอย่างมหาศาล 

(Department	of	Environment	Quality	Promotion,	2016)

	 ภยัแล้งเป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิเนือ่งด้วยธรรมชาตไิด้ถกู 

คกุคามจากการกระท�าของมนษุย์ซึง่มผีลท�าให้ระบบนเิวศท�าให้เกดิ 

การเสียสมดุล	 เนื่องด้วยฝนที่ตกในประเทศไทยต้องอาศัยลมมรสุม

รวมทั้งพายุ	 หากแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก 

ท�าให้อิทธิพลของลมมรสุมและพายุแปรผันไปจากเดิม	 (สรณ ี

แสงมิตร	 และดุษฎี	 ศุขวัฒน์,	 2524;	 สมิทธ	 ธรรมสโรธ,	 2534;	 

Thai	Meteorological	 Department,	 2008)	 แม้จะไม่มีข้อสรุป 

ชดัเจนว่าสาเหตุของภัยแล้งเกิดจากปัจจยัใดอย่างชดัเจน	(Kovach,	

1995)	 หากแต่นักวิชาการสันนิธานว่าอาจมีสาเหตุด้านปัจจัยทาง

ธรรมชาติ	 (Natural	Factor)	 ได้แก่	ปริมาณน�้าฝนที่น้อยกว่าปกติ	

(Kemp,	 1994;	 Oprasitwong	 and	Wongwittawat,	 1995)	 

ช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงยาวนาน	 (Kovach,	 1995;	 Wilhite	 and	

Glants,	 1985)	 การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้	 (Tangtham	 and	 

Vittawatsutthipibul,	 1988;	 Tangtham,	 1994;	 Tangtham,	

2008)	 และพื้นที่กักเก็บน�้าต�่า	 (Prompan,	 2005;	Udomchoke	

and	Chuchip,	2005;	Asawachintachit,	2008)	เป็นต้น	ตัวแปร 

เหล่านี้จึงถูกใช้เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุในการพยากรณ์ภัยแล้งมาเป็น

เวลานาน

	 อย่างไรก็ตามการพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติอาจ 

เป็นเพียงมิติหนึ่งในการมองปัญหาภัยแล้ง	Wilhite	 and	 Glants	 

(1985)	 เสนอว่า	 ควรพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อ 

การท�าการเกษตรร่วมด้วย	 พื้นที่การเกษตรของประเทศไทย 

ประมาณร้อยละ	 78	 ต้องอาศัยน�้าฝน	 ซึ่งการท�าเกษตรในพื้นที่ที ่

ต้องอาศัยน�้าฝนเพียงอย่างเดียวมักมีความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง	 

ซึ่งสวนทางกับปริมาณน�้าที่กักเก็บไว้ได้เพียงร้อยละ	 10	 ของพื้นท่ี 

เกษตรกรรมในปี	พ.ศ.2549	 (สุภา	 รันดาเว,	 2544)	การใช้น�้าของ 

พืชเกษตรกรรมบางประเภทต้องการน�้าน้อยมาก	 ในทางกลับกัน 

พชืเกษตรกรรมทีใ่ช้น�า้มากทีสุ่ดในการเพาะปลูกจนถงึการเก็บเกีย่ว 

คือ	ข้าว	 (ธีระพล	ตั้งสมบุญ,	2549)	ดังนั้นการท�าการเกษตรเพาะ 

ปลูกข้าวในบริเวณกว้างจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อภาวะภัยแล้ง	 

ในขณะที่การใช้น�้าในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการ 

ขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตในการเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	 (Asean	 Economic	 Community:	 AEC)	 

จากผลการส�ารวจปริมาณการใช้น�้าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 

พบว่า	 มีแนวโน้มการใช้น�้าสูงขึ้นอย่างน่าวิตกจาก	 พ.ศ.2550- 

พ.ศ.2554	 ในภาพรวมระดับประเทศพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก 

การใช้น�้าจาก	33	ลบ.ม./วัน	เป็น	806	ลบ.ม./วัน	ในขณะที่จังหวัด 

ล�าปางมีการเปล่ียนแปลงการใช้น�้าจาก	 0.2	 ลบ.ม./วัน	 เป็น 

39	 ลบ.ม./วัน	 (Department	 of	 Industrial	 Works,	 2551)	 

ดังนั้นการใช้น�้าในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของภัยแล้ง

	 นอกจากนีก้ารเพิม่ข้ึนของประชากรยงัมผีลต่อความต้องการ 

การใช้น�้าเพิ่มขึ้น	 โดยปกติคนใช้น�้าประมาณ	50	ลิตรต่อวันทั้งการ 

อุปโภคและบริโภค	(Irrigation	Development	Institute,	2008)	 

ในขณะที่มีประชากรของประเทศทั้งหมดประมาณ	 67	 ล้านคน 

ในปี	 พ.ศ.2557	 (World	bank,	 2016)	 นั้นหมายความว่า	 ทุกคน 

ต้องการน�้าโดยเฉล่ีย	 3.3	 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน	 หรือ	 1,205 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	ในท�านองเดียวกันการใช้น�้าในกิจกรรมต่างๆ 

ของคนในเมืองจะมากกว่าคนในชนบท	 2	 เท่า	 (จิรพล	 สินูนาวา,	 

2536)	 ดังนั้นหากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่จ�าเป็นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้ 

จนน�าไปสู่ความยากจนแร้นแค้น	 เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

ที่ท้องถิ่นใดขาดแคลนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการประกอบ 

อาชพี	หากไร้ซ่ึงป่าไม้และแหล่งน�า้ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ 

ของประชาชนในที่สุด	(Boesen,	Maganga	and	Odgaard,	1999)

	 จงัหวดัล�าปางเป็นจงัหวดัหนึง่ในภาคเหนอืตอนบนมลีกัษณะ 

คล้ายแอ่งกระทะซ่ึงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรงมา 

ตั้งแต่	 พ.ศ.2548	 โดยมีประชาชนได้รับความเดือนร้อน	 65,666	 

หลังคาเรือน	 541	 หมู่บ้าน	 และในปีต่อมาพบพื้นที่ประสบภัยแล้ง	 

28,829	หลังคาเรือน	25	ต�าบล	และ	177	หมู่บ้านซึ่งต้องการน�้า 

เพื่ออุปโภคและบริโภคกว่า	 36	 ล้านลิตร	 (MGR	Online,	 2549)	 

ปัจจบุนัรายงานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในช่วงเดือน	 

ตุลาคม	 พ.ศ.2556	 -	 เมษายน	 พ.ศ.2557	 ช้ีให้เห็นว่าภาคเหนือ 

เป็นภาคที่ประสบภัยแล้งมากที่สุด	จ�านวน	13	จังหวัด	โดยจังหวัด 

ล�าปางเป็นจังหวัดที่ประสบภัยแล้งมายาวนานเรื้อรังบนภาคเหนือ 

ตอนบนในช่วงระยะเวลา	5		ปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.2554	-	พ.ศ.2558)	

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน
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44   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

(Hydro	and	Agro	Information	Institute,	2014)	โดยมีสาเหตุ 

มาจากปริมาณน�้าฝนที่น้อยจึงท�าให้ปริมาณน�้าไหลเข้าเขื่อนกิ่วลม	 

และเขื่อนก่ิวคอหมาน้อย	 ในทางกลับกันการผันน�้าออกจากเขื่อน 

ยังมีปริมาณมากในช่วงเดือนมิถุนายน	 -	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2558 

จึงมีน�้าใช้เฉพาะเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และพื้นที่ข้าวนาปีที่ปลูกไว ้

แล้วเท่านั้น	 กรมชลประทานจึงมีประกาศให้เกษตรกรชะลอการ 

ปลูกข้าว	 ตลอดจนร่วมกันใช้น�้าอย่างประหยัด	 และด�าเนินการ 

บรรเทาภัยแล้งด้วยการส�ารองเครื่องจักรและอุปกรณ์บรรเทาภัย 

พิบัติ	จ�านวน	10	เครื่อง	และรถบรรทุกน�้า	6,000	คันเพื่อช่วยเหลือ 

พื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง	 (Office	 of	 Agriculture	 and	 

Cooperative	of	Lampang	Province,	2015)

	 การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นส่ิง 

จ�าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนรับมือ	 หรือ 

ป้องกันผลกระทบให้เหลือน้อยท่ีสุด	 อย่างไรก็ตามในอดีตทั้งใน 

ประเทศไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ใช้ตัวแปรปริมาณน�้าฝน 

เพยีงตัวแปรเดยีวในการท�านายสภาวะฝนโดยตรง	แต่การวเิคราะห์ 

ภัยแล้งนั้นมิควรใช้ตัวแปรปริมาณน�้าฝนเพียงตัวแปรเดียว	 เพราะ 

ภัยแล้งที่เป็นจริงมีปัจจัยเชิงสาเหตุหลายประการ	 ท้ังท่ีเกิดขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติ	 และการกระท�าของมนุษย์	 (Kemp,	 1994;	 รัศมี	 

สุวรรณวีระก�าธร,	 2550)	 ดังน้ันการผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งในพื้นท่ีจึงต้องมีการน�าเทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	System:	 

GIS)	 มาใช้ร่วมด้วยซ่ึงเป็นเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติที่ได้รับ 

การยอมรับอย่างแพร่หลายผ่านเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	 

(Spatial	 Analysis)	 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวก	 

ตลอดจนถึงการแสดงผลในลักษณะของแผนที่ได้ชัดเจนมากกว่า 

ตาราง	จากคุณสมบัติพิเศษของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กล่าว

มาข้างต้นจึงถูกน�ามาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปัจจัยที ่

มคีวามสัมพนัธ์ต่อการเกดิภัยแล้ง	ผลทีไ่ด้จะช่วยให้เกดิการวางแผน 

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรปูธรรมและลดผลกระทบ 

ของปัญหาให้มากทีส่ดุ	นอกจากนีเ้ครือ่งมอืดงักล่าวยงัมคีวามส�าคญั 

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวางแผน	 ตัดสินใจ	 และการบริหาร 

จัดการเชิงบูรณาการในแผนปฏิบัติการ	21	(Agenda	21)	(จินตนา	 

อมรสงวนสิน,	 2551)	 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้เกิด 

การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงสาเหตุได้อย่างเหมาะสมแต่ละ 

พืน้ท่ี	ประกอบการคาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกิดภยัแล้งในปีต่อไป	 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 ประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่	(Potential	Surface	Analysis:	 

PSA)	 โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส�ารวจความ 

เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล�าปาง

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 อุปกรณ์และข้อมูล

	 	 1.1	 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงาน 

ราชการ	ได้แก่	กรมแผนทีท่หาร	กรมอตุนุยิมวทิยา	กรมชลประทาน	 

กรมที่ดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	 และกรมการปกครอง	 เป็นต้น	 เพื่อน�า 

มาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่	1

	 	 1.2	 โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	(Geograph-

ic	Information	System:	GIS)	ArcMap	9.3	จากส�านักบรรณสาร	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	

 ตารางที่	1	แหล่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น�ามาใช้ในการศึกษา

ประสบภัยแล้งมายาวนานเรื้อรังบนภาคเหนือตอนบนในช่วงระยะเวลา 5  ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) (Hydro 
and Agro Information Institute, 2014) โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ําฝนที่น้อยจึงทําให้ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนกิ่วลม 
และเขื่อนกิ่วคอหมาน้อย ในทางกลับกันการผันน้ําออกจากเขื่อนยังมีปริมาณมากในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 จึงมีน้ําใช้เฉพาะเพื่อการอุปโภค บริโภค และพ้ืนที่ข้าวนาปีท่ีปลูกไว้แล้วเท่านั้น กรมชลประทานจึงมีประกาศให้
เกษตรกรชะลอการปลูกข้าว ตลอดจนร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัด และดําเนินการบรรเทาภัยแล้งด้วยการสํารองเครื่องจักร
และอุปกรณ์บรรเทาภัยพิบัติ จํานวน 10 เครื่อง และรถบรรทุกน้ํา 6,000 คันเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างท่ัวถึง 
(Office of Agriculture and Cooperative of Lampang Province, 2015) 

การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์ภัยแล้งที่เกิดข้ึนจึงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนรับมือ 
หรือป้องกันผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามในอดีตท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ใช้ตัวแปร
ปริมาณน้ําฝนเพียงตัวแปรเดียวในการทํานายสภาวะฝนโดยตรง แต่การวิเคราะห์ภัยแล้งนั้นมิควรใช้ตัวแปรปริมาณน้ําฝน
เพียงตัวแปรเดียว เพราะภัยแล้งที่เป็นจริงมีปัจจัยเชิงสาเหตุหลายประการ ท้ังที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และการกระทําของ
มนุษย์ (Kemp, 1994; รัศมี สุวรรณวีระกําธร, 2550) ดังนั้นการผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภัยแล้ง
ในพื้นที่จึงต้องมีการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ร่วมด้วยซ่ึง
เป็นเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายผ่านเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) 
ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวก ตลอดจนถึงการแสดงผลในลักษณะของแผนที่ได้ชัดเจนมากกว่าตาราง จากคุณสมบัติ
พิเศษของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงถูกนํามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดภัยแล้ง ผลท่ีได้จะช่วยให้เกิดการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมและลด
ผลกระทบของปัญหาให้มากท่ีสุด นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังมีความสําคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพื่อวางแผน 
ตัดสินใจ และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) (จินตนา อมรสงวนสิน, 2551) ประโยชน์
ท่ีได้จากการศึกษาจะช่วยให้เกิดการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงสาเหตุได้อย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ประกอบการ
คาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในปีต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ (Potential Surface Analysis: PSA) โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สํารวจความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปาง 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. อุปกรณ์และข้อมูล 

1.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการปกครอง เป็นต้น เพื่อนํามาเป็นปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด
ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แหล่งข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตรท่ี์นํามาใช้ในการศึกษา 
ชั้นข้อมูล มาตราส่วน แหล่งที่มา 

แผนท่ีขอบเขตการปกครอง 1 : 50,000 กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 

แผนท่ีปริมาณน้ําฝน 1 : 50,000 สร้างจากสถิติปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีของกรมชลประทาน 
และกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2558 

แผนท่ีพ้ืนที่ป่าไม้ 1 : 50,000 กรมท่ีดิน พ.ศ. 2557 
แผนท่ีระยะห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ํา 1 : 50,000 สร้างจากแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ํา กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2558 
แผนท่ีลักษณะของเนื้อดิน 1 : 50,000 กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2558 
แผนท่ีการระบายน้ําของดิน 1 : 50,000 กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2558 
แผนท่ีพ้ืนที่เกษตรกรรม 1 : 50,000 กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2559 
แผนท่ีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 1 : 50,000 กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2559 
แผนท่ีพ้ืนที่ชุมชน 1 : 50,000 สร้างจากสถิติประชากรของกรมการปกครอง พ.ศ. 2553 

	 2.	 วิธีการศึกษา

	 	 2.1	 การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิภยัแล้งในจงัหวดั

ล�าปาง	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เพื่อประเมินปัจจัย 

ที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยแล้งจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการ	 

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  45

ได้แก่	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 กรมชลประทาน	 กรมพัฒนาที่ดิน	 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กรมทรัพยากรน�้า	 กรมส่งเสริม 

การเกษตร	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 การประปาส่วนภูมิภาค	 

กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กรมฝนหลวง 

และการบินเกษตร	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย	 และ 

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าปาง 

หน่วยงานละ	2	คนรวมทั้งสิ้น	26	คน	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่ท�างานด้านภัยพิบัติเกี่ยวกับภัยแล้งโดยตรงทุกหน่วยงาน

	 	 2.2	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งใน

จังหวัดล�าปางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 โดยท�าการก�าหนด

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	 โดยมีปัจจัยทางธรรมชาติ	 ได้แก่	 ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	

พื้นที่ป่าไม้	 ระยะห่างจากพื้นท่ีแหล่งน�้า	 ลักษณะของเนื้อดิน	 และ

การระบายน�้าของดิน	 นอกจากน้ียังใช้ปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์

สร้างขึน้	ได้แก่	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม	และพืน้ท่ีชุมชน	

จ�านวนรวมทั้งสิ้น	8	ปัจจัย

	 	 2.3	 การประเมนิความเสีย่งภยัแล้งในจังหวดัล�าปางใช้

การก�าหนดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยหลัก	 (Weighting	 Scale)	

ซึ่งมีช่วงคะแนนตั้งแต่	 1	 จนถึง	 8	 คะแนนตามจ�านวนของปัจจัย

ที่ใช้ในการศึกษา	 ในขณะท่ีเกณฑ์การให้คะแนนระดับของปัจจัย	

(Rating	Scale)	โดยมีคะแนนตั้งแต่	1	จนถึง	5	คะแนน	เรียงล�าดับ

จากคะแนนท่ีน้อยที่สุด	 คือ	 พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดภัยแล้งน้อยที่สุด	

ไปจนถงึคะแนนมากทีส่ดุ	คอื	พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิภยัแล้งมากท่ีสดุ	

ทั้งนี้ค่าถ่วงน�้าหนักจะมาจากผลคูณของคะแนนความส�าคัญของ

ปัจจยัหลกั	และคะแนนระดบัของปัจจยัเพ่ือน�าไปประเมนิความเส่ียง

ภัยแล้งผ่านการวิเคราะห์ซ้อนทับ	(Overlay	Analysis)	ส�าหรับการ

จ�าแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่	2

 ตารางที่	2	 ค่าน�า้หนกัคะแนนความส�าคญัของปัจจัย	(Weighting)	ค่าน�า้หนกัคะแนนระดบัของปัจจัย	(Rating)	และค่าถ่วงน�า้หนกั 

	 	 	 	 	 เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดล�าปาง

1.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ArcMap 9.3 จากสํานัก
บรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมิน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงภัยแล้งจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ท่ีดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ํา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การประปาส่วน
ภูมิภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง หน่วยงานละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 26 คน ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีทํางานด้านภัยพิบัติเก่ียวกับภัยแล้งโดยตรงทุกหน่วยงาน 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยทําการ
กําหนดปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะหา่งจากพื้นที่แหล่งน้ํา ลักษณะของเนื้อดิน และการระบายน้ําของดิน นอกจากนี้ยังใช้ปัจจัยทาง
กายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ปัจจัย 

2.3 การประเมินความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปางใช้การกําหนดลําดับความสําคัญของปัจจัยหลัก (Weighting 
Scale) ซ่ึงมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 8 คะแนนตามจํานวนของปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ในขณะที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ของปัจจัย (Rating Scale) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 5 คะแนน เรียงลําดับจากคะแนนที่น้อยที่สุด คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งน้อยที่สุด ไปจนถึงคะแนนมากที่สุด คือ พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด ท้ังนี้ค่าถ่วงน้ําหนักจะมาจากผลคูณของ
คะแนนความสําคัญของปัจจัยหลัก และคะแนนระดับของปัจจัยเพื่อนําไปประเมินความเสี่ยงภัยแล้งผ่านการวิเคราะห์ซ้อนทับ 
(Overlay Analysis) สําหรับการจําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ่ึงมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าน้ําหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) และค่าถ่วง
น้ําหนักเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าคะแนน
ความสําคัญปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร ค่าถ่วงน้ําหนัก 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี < 882.56 มม. 8 4.92 39.36 
 > 882.56 – 938.04 มม. 8 4.13 33.04 
 > 938.04 – 993.53 มม. 8 3.13 25.04 
 > 993.53 – 1,215.46 มม. 8 2.21 17.68 
 > 1,215.46 มม. 8 1.21 9.68 
พ้ืนที่ป่าไม้ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 4.83 28.98 
 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 1.63 9.78 
ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ํา > 3,000 เมตร 6 4.63 27.78 
 < 2,000 -3,000 เมตร 6 3.75 22.50 
 < 2,000 – 1,000 เมตร 6 2.92 17.51 
 < 1,000 เมตร 6 2.00 12.00 
ลักษณะของเนื้อดิน ดินทราย 6 4.33 25.98 
 ดินร่วน 6 3.00 18.00 
 ดินเหนียว 6 1.88 11.28 
การระบายน้ําของดิน การระบายน้ําดี 6 3.38 20.28 
 การระบายน้ําปานกลาง 6 2.63 15.78 
 การระบายค่อนข้างเลว 6 1.92 11.52 
 การระบายน้ําเลว 6 1.58 9.48 
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปลูกพืชออกผล 4 3.42 13.68 
 พ้ืนที่ปลูกพืชออกดอก 4 2.71 10.84 

พ้ืนที่ปลูกพืชแตกใบ 4 2.08 8.32 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 2.00 6.00 
 มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 3.38 10.14 
พ้ืนที่ชุมชน < 240,736 ลิตร/ตําบล/วัน 3 1.50 4.50 

> 240,736-366,850 ลิตร/ตําบล/วัน 3 2.29 6.87 
 > 366,850 -728,800 ลิตร/ตําบล/วัน 3 3.08 9.24 
 > 728,800 -1,460,900 ลิตร/ตําบล/วัน 3 3.96 11.88 
 > 1,460,900  ลิตร/ตําบล/วัน 3 4.58 13.74 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปาง ทําโดยการซ้อนทับข้อมูล (Overlay 
Analysis) ด้วยตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร และนําคะแนนผลคูณมาคํานวณผลรวมเชิงเส้นตรงแบบถ่วงน้ําหนัก (Weighting 
Linear Total) เพื่อแบ่งระดับความเสี่ยงภัยแล้งตามคะแนนเอาไว้แล้วในตารางที่ 2 แผนที่ความเสี่ยงภัยแล้งจะถูกพยากรณ์
โดยการคํานวณค่าคะแนนรวมแบบถ่วงน้ําหนักของตัวแปรด้วยสมการดังนี้ 

 
S = W1R1 + W2R2 + W3R3 +…+ WnRn  
 W  หมายถึง ค่าคะแนนความสําคัญของปัจจัยท่ีสําคัญ  
R1…n  หมายถึง ค่าคะแนนของปัจจัยย่อยตั้งแต่ 1 – n และ  
N 1…n หมายถึง จํานวนปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาต้ังแต่ 1 – n 

2.5 การคํานวณสมการข้างต้นสามารถทําโดยการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นนําผลรวมของ
คะแนนมาจัดกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 5 ระดับโดยใช้วิธีแบ่งเกณฑ์แบบอัตราส่วนเท่าๆกัน (Equal Interval Classification) 
ผ่านโปรแกรม ArcMap 9.3 (ERSI, 2017)  เพื่อนํามากําหนดความกว้างแบบอันตรภาคชั้นของแต่ละช่วง ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
มากที่สุด พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมาก พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยที่สุด จากนั้นจึง
นํามาตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่กับพ้ืนที่จริงแบบเมตริกซ์คํานวณการประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งในพื้นท่ีจังหวัดลําปาง 

1.1 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย พบว่าพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดลําปางมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมากกว่า 993.53 – 
1,215.46 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5,382.11 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 42.94 รองลงมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 1,215.46 
มิลลิเมตร ครอบคลุ่มพ้ืนที่ 4,673.73 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 37.29 ถัดมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 938.04 – 993.53 
มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,422.48 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 11.35 ถัดมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 882.56 – 938.04 
มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 697.36 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.56 และปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า 882.56 มิลลิเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ 358.23 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.86 โดยส่วนใหญ่พบในพื้นท่ีอําเภอสบปราบและอําเภอห้างฉัตร (ภาพที่ 1) 

1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ พบว่าจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ป่าไม้ครอบคลุมพ้ืนที่ 8,846.78 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 70.58 
ปรากฏในอําเภองาวและอําเภอแจ้ห่มมากที่สุด ในขณะที่พ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3,687.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
29.42 พบในอําเภอเมืองลําปาง และอําเภอเกาะคามากที่สุด (ภาพที่ 2) 
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1.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ArcMap 9.3 จากสํานัก
บรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมิน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงภัยแล้งจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ท่ีดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ํา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การประปาส่วน
ภูมิภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง หน่วยงานละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 26 คน ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีทํางานด้านภัยพิบัติเก่ียวกับภัยแล้งโดยตรงทุกหน่วยงาน 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยทําการ
กําหนดปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะหา่งจากพื้นที่แหล่งน้ํา ลักษณะของเนื้อดิน และการระบายน้ําของดิน นอกจากนี้ยังใช้ปัจจัยทาง
กายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ปัจจัย 

2.3 การประเมินความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปางใช้การกําหนดลําดับความสําคัญของปัจจัยหลัก (Weighting 
Scale) ซ่ึงมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 8 คะแนนตามจํานวนของปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ในขณะที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ของปัจจัย (Rating Scale) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 5 คะแนน เรียงลําดับจากคะแนนที่น้อยที่สุด คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งน้อยที่สุด ไปจนถึงคะแนนมากที่สุด คือ พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด ท้ังนี้ค่าถ่วงน้ําหนักจะมาจากผลคูณของ
คะแนนความสําคัญของปัจจัยหลัก และคะแนนระดับของปัจจัยเพื่อนําไปประเมินความเสี่ยงภัยแล้งผ่านการวิเคราะห์ซ้อนทับ 
(Overlay Analysis) สําหรับการจําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ่ึงมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าน้ําหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) และค่าถ่วง
น้ําหนักเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าคะแนน
ความสําคัญปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร ค่าถ่วงน้ําหนัก 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี < 882.56 มม. 8 4.92 39.36 
 > 882.56 – 938.04 มม. 8 4.13 33.04 
 > 938.04 – 993.53 มม. 8 3.13 25.04 
 > 993.53 – 1,215.46 มม. 8 2.21 17.68 
 > 1,215.46 มม. 8 1.21 9.68 
พ้ืนที่ป่าไม้ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 4.83 28.98 
 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 1.63 9.78 
ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ํา > 3,000 เมตร 6 4.63 27.78 
 < 2,000 -3,000 เมตร 6 3.75 22.50 
 < 2,000 – 1,000 เมตร 6 2.92 17.51 
 < 1,000 เมตร 6 2.00 12.00 
ลักษณะของเนื้อดิน ดินทราย 6 4.33 25.98 
 ดินร่วน 6 3.00 18.00 
 ดินเหนียว 6 1.88 11.28 
การระบายน้ําของดิน การระบายน้ําดี 6 3.38 20.28 
 การระบายน้ําปานกลาง 6 2.63 15.78 
 การระบายค่อนข้างเลว 6 1.92 11.52 
 การระบายน้ําเลว 6 1.58 9.48 
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปลูกพืชออกผล 4 3.42 13.68 
 พ้ืนที่ปลูกพืชออกดอก 4 2.71 10.84 
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	 	 2.4	 การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประเมนิความเสีย่งภยัแล้ง 

ในจังหวัดล�าปาง	 ท�าโดยการซ้อนทับข้อมูล	 (Overlay	 Analysis)	 

ด้วยตัวแปรทั้งหมด	8	ตัวแปร	และน�าคะแนนผลคูณมาค�านวณผล 

รวมเชิงเส้นตรงแบบถ่วงน�้าหนัก	 (Weighting	Linear	Total)	 เพื่อ 

แบ่งระดับความเสี่ยงภัยแล้งตามคะแนนเอาไว้แล้วในตารางที่	 2	 

แผนที่ความเสี่ยงภัยแล้งจะถูกพยากรณ์โดยการค�านวณค่าคะแนน 

รวมแบบถ่วงน�้าหนักของตัวแปรด้วยสมการดังนี้

	 S	 =	 W1R1	+	W2R2	+	W3R3	+…+	WnRn 

	 W	 	 หมายถึง	 ค่าคะแนนความส�าคัญของปัจจัยที่ส�าคัญ	

	 R1…n		 หมายถึง	 ค่าคะแนนของปัจจยัย่อยตัง้แต่	1	-	n	และ	

	 N1…n	 หมายถึง	 จ�านวนปัจจยัท่ีใช้ในการศกึษาต้ังแต่	1	-	n

	 	 2.5	 การค�านวณสมการข้างต้นสามารถท�าโดยการใช้ 

โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	จากนัน้น�าผลรวมของคะแนน 

มาจัดกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น	 5	 ระดับโดยใช้วิธีแบ่งเกณฑ ์

แบบอัตราส่วนเท่าๆกัน	 (Equal	 Interval	 Classification) 

ผ่านโปรแกรม	 ArcMap	 9.3	 (ERSI,	 2017)	 	 เพื่อน�ามาก�าหนด 

ความกว้างแบบอนัตรภาคช้ันของแต่ละช่วง	ได้แก่	พืน้ท่ีเสีย่งภยัแล้ง 

มากที่สุด	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง	พื้นที่ 

เสี่ยงภัยแล้งน้อย	 และพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งน้อยท่ีสุด	 จากนั้นจึงน�ามา 

ตรวจสอบความถกูต้องของแผนทีก่บัพืน้ทีจ่รงิแบบเมตรกิซ์ค�านวณ 

การประเมินความถูกต้อง	(Accuracy	Assessment)

ผลการวิจัย
	 1.	 ปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อความเสีย่งการเกดิภยัแล้ง

ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

	 	 1.1	 ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	พบว่า	พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของ

จังหวัดล�าปางมีปริมาณน�้าฝนเฉล่ียมากกว่า	 993.53	 -	 1,215.46	 

มิลลิเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	5,382.11	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	42.94	 

รองลงมาคือ	ปริมาณน�้าฝนมากกว่า	1,215.46	มิลลิเมตร	ครอบคลุม 

พื้นที่	4,673.73	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	37.29	ถัดมาคือ	ปริมาณ 

น�้าฝนมากกว่า	 938.04	 -	 993.53	 มิลลิเมตร	 ครอบคลุมพื้นที	่ 

1,422.48	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	11.35	ถัดมาคือ	ปริมาณน�้าฝน 

มากกว่า	882.56	-	938.04	มลิลเิมตร	ครอบคลมุพืน้ท่ี	697.36	ตร.กม. 

คิดเป็นร้อยละ	5.56	และปริมาณน�้าฝนน้อยกว่า	882.56	มิลลิเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่	358.23	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	2.86	โดยส่วนใหญ ่

พบในพื้นที่อ�าเภอสบปราบและอ�าเภอห้างฉัตร	(ภาพที่	1)

	 	 1.2	 พื้นที่ป่าไม้	 พบว่า	 จังหวัดล�าปางมีพื้นท่ีป่าไม้ 

ครอบคลุมพื้นที่	8,846.78	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	70.58	ปรากฏ 

ในอ�าเภองาวและอ�าเภอแจ้ห่มมากที่สุด	 ในขณะที่พื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

ครอบคลุมพื้นที่	 3,687.18	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 29.42	 พบใน 

อ�าเภอเมืองล�าปาง	และอ�าเภอเกาะคามากที่สุด	(ภาพที่	2)
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พ้ืนที่ปลูกพืชแตกใบ 4 2.08 8.32 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 2.00 6.00 
 มีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 3 3.38 10.14 
พ้ืนที่ชุมชน < 240,736 ลิตร/ตําบล/วัน 3 1.50 4.50 

> 240,736-366,850 ลิตร/ตําบล/วัน 3 2.29 6.87 
 > 366,850 -728,800 ลิตร/ตําบล/วัน 3 3.08 9.24 
 > 728,800 -1,460,900 ลิตร/ตําบล/วัน 3 3.96 11.88 
 > 1,460,900  ลิตร/ตําบล/วัน 3 4.58 13.74 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปาง ทําโดยการซ้อนทับข้อมูล (Overlay 
Analysis) ด้วยตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร และนําคะแนนผลคูณมาคํานวณผลรวมเชิงเส้นตรงแบบถ่วงน้ําหนัก (Weighting 
Linear Total) เพื่อแบ่งระดับความเสี่ยงภัยแล้งตามคะแนนเอาไว้แล้วในตารางที่ 2 แผนที่ความเสี่ยงภัยแล้งจะถูกพยากรณ์
โดยการคํานวณค่าคะแนนรวมแบบถ่วงน้ําหนักของตัวแปรด้วยสมการดังนี้ 

 
S = W1R1 + W2R2 + W3R3 +…+ WnRn  
 W  หมายถึง ค่าคะแนนความสําคัญของปัจจัยท่ีสําคัญ  
R1…n  หมายถึง ค่าคะแนนของปัจจัยย่อยตั้งแต่ 1 – n และ  
N 1…n หมายถึง จํานวนปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาต้ังแต่ 1 – n 

2.5 การคํานวณสมการข้างต้นสามารถทําโดยการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากนั้นนําผลรวมของ
คะแนนมาจัดกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 5 ระดับโดยใช้วิธีแบ่งเกณฑ์แบบอัตราส่วนเท่าๆกัน (Equal Interval Classification) 
ผ่านโปรแกรม ArcMap 9.3 (ERSI, 2017)  เพื่อนํามากําหนดความกว้างแบบอันตรภาคชั้นของแต่ละช่วง ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
มากที่สุด พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งมาก พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อย และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยที่สุด จากนั้นจึง
นํามาตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่กับพ้ืนที่จริงแบบเมตริกซ์คํานวณการประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งในพื้นท่ีจังหวัดลําปาง 

1.1 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย พบว่าพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดลําปางมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมากกว่า 993.53 – 
1,215.46 มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5,382.11 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 42.94 รองลงมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 1,215.46 
มิลลิเมตร ครอบคลุ่มพ้ืนที่ 4,673.73 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 37.29 ถัดมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 938.04 – 993.53 
มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,422.48 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 11.35 ถัดมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 882.56 – 938.04 
มิลลิเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 697.36 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.56 และปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า 882.56 มิลลิเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ 358.23 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.86 โดยส่วนใหญ่พบในพื้นท่ีอําเภอสบปราบและอําเภอห้างฉัตร (ภาพที่ 1) 

1.2 พ้ืนที่ป่าไม้ พบว่าจังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ป่าไม้ครอบคลุมพ้ืนที่ 8,846.78 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 70.58 
ปรากฏในอําเภองาวและอําเภอแจ้ห่มมากที่สุด ในขณะที่พ้ืนที่ไม่ใช่ป่าไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3,687.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
29.42 พบในอําเภอเมืองลําปาง และอําเภอเกาะคามากที่สุด (ภาพที่ 2) 

1.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ArcMap 9.3 จากสํานัก
บรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมิน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงภัยแล้งจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ท่ีดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ํา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การประปาส่วน
ภูมิภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง หน่วยงานละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 26 คน ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีทํางานด้านภัยพิบัติเก่ียวกับภัยแล้งโดยตรงทุกหน่วยงาน 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยทําการ
กําหนดปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะหา่งจากพื้นที่แหล่งน้ํา ลักษณะของเนื้อดิน และการระบายน้ําของดิน นอกจากนี้ยังใช้ปัจจัยทาง
กายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ปัจจัย 

2.3 การประเมินความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปางใช้การกําหนดลําดับความสําคัญของปัจจัยหลัก (Weighting 
Scale) ซ่ึงมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 8 คะแนนตามจํานวนของปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ในขณะที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ของปัจจัย (Rating Scale) โดยมีคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 5 คะแนน เรียงลําดับจากคะแนนที่น้อยที่สุด คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยแล้งน้อยที่สุด ไปจนถึงคะแนนมากที่สุด คือ พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งมากที่สุด ท้ังนี้ค่าถ่วงน้ําหนักจะมาจากผลคูณของ
คะแนนความสําคัญของปัจจัยหลัก และคะแนนระดับของปัจจัยเพื่อนําไปประเมินความเสี่ยงภัยแล้งผ่านการวิเคราะห์ซ้อนทับ 
(Overlay Analysis) สําหรับการจําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ่ึงมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญของปัจจัย (Weighting) ค่าน้ําหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) และค่าถ่วง
น้ําหนักเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ประเภทข้อมูล ค่าคะแนน
ความสําคัญปัจจัย 

ค่าคะแนนของ
ตัวแปร ค่าถ่วงน้ําหนัก 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี < 882.56 มม. 8 4.92 39.36 
 > 882.56 – 938.04 มม. 8 4.13 33.04 
 > 938.04 – 993.53 มม. 8 3.13 25.04 
 > 993.53 – 1,215.46 มม. 8 2.21 17.68 
 > 1,215.46 มม. 8 1.21 9.68 
พ้ืนที่ป่าไม้ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 4.83 28.98 
 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 6 1.63 9.78 
ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ํา > 3,000 เมตร 6 4.63 27.78 
 < 2,000 -3,000 เมตร 6 3.75 22.50 
 < 2,000 – 1,000 เมตร 6 2.92 17.51 
 < 1,000 เมตร 6 2.00 12.00 
ลักษณะของเนื้อดิน ดินทราย 6 4.33 25.98 
 ดินร่วน 6 3.00 18.00 
 ดินเหนียว 6 1.88 11.28 
การระบายน้ําของดิน การระบายน้ําดี 6 3.38 20.28 
 การระบายน้ําปานกลาง 6 2.63 15.78 
 การระบายค่อนข้างเลว 6 1.92 11.52 
 การระบายน้ําเลว 6 1.58 9.48 
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปลูกพืชออกผล 4 3.42 13.68 
 พ้ืนที่ปลูกพืชออกดอก 4 2.71 10.84 
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ภาพที่ 1

1,228.4
2,544.2
พ้ืนที่ 2,4
ครอบคล

1 พ้ืนที่ปริมาณน้

1.3 ระย
44 ตร.กม. คิดเป็
5 ตร.กม. คิดเป็
401.04 ตร.ก
ลุมพ้ืนที่ 6,360.

น้ําฝนเฉลี่ยคาบ 

ยะห่างจากพื้นที
ป็นร้อยละ 9.80
ป็นร้อยละ 20.3
กม. คิดเป็นร้อย
23 คิดเป็นร้อย

30 ปี (พ.ศ. 25

ท่ีแหล่งน้ํา พบ
0 ถัดมาคือระย
30 ถัดมาคือคือ
ละ 19.16  
ละ 50.74 ปรา

528-2558) 

ว่าระยะห่างจา
ยะห่างจากพื้นที
อระยะห่างจากพ
และสุดท้ายคือ
กฏในอําเภอเถนิ

ภาพที่ 2 พ้ืนท

กพ้ืนที่แหล่งน้ํา
ท่ีแหล่งน้ําระหว่
พ้ืนที่แหล่งน้ําร
อคือระยะห่างจ
นและอําเภอแจ้

ท่ีป่าไม้และไม่ใช

าน้อยกว่า 1,00
ว่าง 1,000-2,00
ะหว่าง 2,000-
จากพ้ืนที่แหล่งน
จ้ห่มมากท่ีสุด (ภ

ช่ป่าไม้จังหวัดลํ

00 เมตร ครอบ
00 เมตร ครอบ
3,000 เมตร 
น้ํามากกว่า 3,0
ภาพที่ 3) 

  
ลําปาง 

บคลุมพ้ืนที่ 
บคลุมพ้ืนที่ 
ครอบคลุม

000 เมตร 

ภาพที่	2	พื้นที่ป่าไม้และไม่ใช่ป่าไม้จังหวัดล�าปางภาพที่	1	พื้นที่ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยคาบ	30	ปี	(พ.ศ.	2528-2558)
ภาพที่ 1

1,228.4
2,544.2
พ้ืนที่ 2,4
ครอบคล

1 พ้ืนที่ปริมาณน้

1.3 ระย
44 ตร.กม. คิดเป็
5 ตร.กม. คิดเป็
401.04 ตร.ก
ลุมพ้ืนที่ 6,360.

น้ําฝนเฉลี่ยคาบ 

ยะห่างจากพื้นที
ป็นร้อยละ 9.80
ป็นร้อยละ 20.3
กม. คิดเป็นร้อย
23 คิดเป็นร้อย

30 ปี (พ.ศ. 25

ท่ีแหล่งน้ํา พบ
0 ถัดมาคือระย
30 ถัดมาคือคือ
ละ 19.16  
ละ 50.74 ปรา

528-2558) 

ว่าระยะห่างจา
ยะห่างจากพื้นที
อระยะห่างจากพ
และสุดท้ายคือ
กฏในอําเภอเถนิ

ภาพที่ 2 พ้ืนท

กพ้ืนที่แหล่งน้ํา
ท่ีแหล่งน้ําระหว่
พ้ืนที่แหล่งน้ําร
อคือระยะห่างจ
นและอําเภอแจ้

ท่ีป่าไม้และไม่ใช

าน้อยกว่า 1,00
ว่าง 1,000-2,00
ะหว่าง 2,000-
จากพ้ืนที่แหล่งน
จ้ห่มมากท่ีสุด (ภ

ช่ป่าไม้จังหวัดลํ

00 เมตร ครอบ
00 เมตร ครอบ
3,000 เมตร 
น้ํามากกว่า 3,0
ภาพที่ 3) 

  
ลําปาง 

บคลุมพ้ืนที่ 
บคลุมพ้ืนที่ 
ครอบคลุม

000 เมตร 

	 	 1.3	 ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้า	พบว่า	ระยะห่างจาก 

พืน้ทีแ่หล่งน�า้น้อยกว่า	1,000	เมตร	ครอบคลมุพืน้ที	่1,228.44	ตร.กม. 

คิดเป็นร้อยละ	9.80	ถัดมาคือ	ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้าระหว่าง	 

1,000-2,000	 เมตร	 ครอบคลุมพื้นที่	 2,544.25	 ตร.กม.	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 20.30	 ถัดมาคือ	 ระยะห่างจากพื้นท่ีแหล่งน�้าระหว่าง	 

2,000-3,000	 เมตร	 ครอบคลุมพื้นที่	 2,401.04	 ตร.กม.	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 19.16	 และสุดท้ายคือ	 ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้า 

มากกว่า	 3,000	 เมตร	 ครอบคลุมพื้นที่	 6,360.23	 คิดเป็นร้อยละ	 

50.74	ปรากฏในอ�าเภอเถินและอ�าเภอแจ้ห่มมากที่สุด	(ภาพที่	3)

   

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน
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ร้อยละ 6
2,626.06
เนื่องจาก

พ้ืนที่ 94
ละ 1.40
ปานกลา
ดินบางป
8,121.7

พืชประเภ
พ้ืนที่ 55
4.25 อย่
ป่าไม้ พ้ืน

ภาพที่ 3 ระ

1.4 ลักษณ
6.60 ถัดมาคือดิ
6 ตร.กม. คิดเป
กเป็น พ้ืนที่อุตสา

1.5 ลักษ
4.31 ตร.กม. คิ
0  ถัดมาคือกา
าง ครอบคลุมพื้
ประเภทที่ไม่สา
5 ตร.กม. คิดเป็

1.6 พ้ืนที
ภทออกผล ครอ

5.66 ตร.กม. คิด
างไรก็ตามเมื่อจํ
นท่ีแหล่งน้ํา แล

ะยะห่างจากพื้นท

ณะเนื้อดิน พบว่า
ดินร่วน ครอบคลุ
ป็นร้อยละ 20.9
าหกรรม และอื่น
ษณะการะบายน
ดเป็นร้อยละ 0
รระบายน้ําดี ค
้นที่ 547.51 ตร
ามารถจําแนกไ
ป็นร้อยละ 64.5
ท่ีเกษตรกรรม พ
อบคลุมพื้นที่ 2,1
ดเป็นร้อยละ 0.4
จําแนกพื้นที่การใ
ะพื้นที่เบ็ดเตล็ด

ท่ีแหล่งน้ําในจัง

าจังหวัดลําปางมี
ลุมพื้นที่ 958.81
95 อย่างไรก็ตาม
นๆ ซ่ึงพบว่า ครอ
น้ําของดิน พบว

0.75 ถัดมาคือก
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ร.กม. คิดเป็นร้อ
ด้เนื่องจากพื้นท

57 (ภาพที่ 5) 
พบว่าจังหวัดลําป
109.70 ตร.กม. ค
44 และ พ้ืนที่เพ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิ
ด พบว่า ครอบค

 
หวัดลําปาง 

มีลักษณะเนื้อดิน
 ตร.กม. คิดเป็
มจากฐานข้อมูล
อบคลุมพ้ืนที่ 8,1
ว่าจังหวัดลําปา
การระบายน้ําค่อ
3,595.01 ตร.ก
อยละ 4.38 อย่
ท่ีดังกล่าวเป็น 

ปางมีพ้ืนที่เกษต
คิดเป็นร้อยละ 1
พาะปลูกประเภท
น ประเภทไม่ใช
ลุมพ้ืนที่ 9,835

ภาพที่ 4 ลกั

นประเภทดินทรา
นร้อยละ 7.65 

ลกลุ่มชุดดินยังมี
121.75 ตร.กม. คิ
งมีดินที่มีลักษณ
อนข้างเลว ครอ
กม. คิดเป็นร้อย
างไรก็ตามจากฐ
พ้ืนที่อุตสาหก

ตรกรรม (เฉพาะ
16.83 ในขณะท่ี
ทแตกใบ ครอบค
ช่พ้ืนที่เกษตรกรร
.96 ตร.กม. คิดเ

กษณะเนื้อดินใน

าย ครอบคลุมพื้น
และสุดท้ายคือ 
กลุ่มดินบางประ
คิดเป็นร้อยละ 6
ณะการระบายน
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ภาพที่	3	ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้าในจังหวัดล�าปาง
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อบคลุมพื้นที่ 2,1
ดเป็นร้อยละ 0.4
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64.80 (ภาพท่ี 4)
น้ําประเภทเลว 
75.38 ตร.กม. คิ
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ระเภทออกดอก 
26 ตร.กม. คิด
มชนและสิ่งปลูก
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ภาพที่	4	ลักษณะเนื้อดินในจังหวัดล�าปาง

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน

	 	 1.4	 ลกัษณะเนือ้ดนิ	พบว่า	จงัหวดัล�าปางมลีกัษณะเน้ือ 

ดินประเภทดินทราย	 ครอบคลุมพื้นท่ี	 827.34	 ตร.กม.	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 6.60	 ถัดมาคือ	 ดินร่วน	ครอบคลุมพื้นที่	 958.81	ตร.กม.	 

คิดเป็นร้อยละ	 7.65	 และสุดท้ายคือ	 ดินเหนียว	 ครอบคลุมพื้นที่	 

2,626.06	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 20.95	 อย่างไรก็ตามจากฐาน 

ข้อมูลกลุ่มชุดดินยังมีกลุ่มดินบางประเภทที่ไม่สามารถจ�าแนกได้ 

เนือ่งจากเป็น	พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม	และอืน่ๆ	ซึง่พบว่า	ครอบคลมุพืน้ท่ี	 

8,121.75	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	64.80	(ภาพที่	4)

	 	 1.5	 ลกัษณะการะบายน�า้ของดิน	พบว่า	จงัหวดัล�าปาง 

มีดินท่ีมีลักษณะการระบายน�้าประเภทเลว	 ครอบคลุมพื้นที่	 

94.31	ตร.กม.	คดิเป็นร้อยละ	0.75	ถัดมาคอื	การระบายน�า้ค่อนข้าง 

เลว	ครอบคลุมพื้นที่	 175.38	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	1.40	ถัดมา 

คือ	 การระบายน�้าดี	 ครอบคลุมพ้ืนท่ี	 3,595.01	 ตร.กม.	 คิดเป็น 

ร้อยละ	28.68	และสุดท้ายคือ	การระบายน�้าปานกลาง	ครอบคลุม 

พื้นที่	547.51	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	4.38	อย่างไรก็ตามจากฐาน 

ข้อมูลยังมีลักษณะการระบายน�้าของดินบางประเภทที่ไม่สามารถ 

จ�าแนกได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น	พื้นที่อุตสาหกรรม	และอื่นๆ	 

ซึ่งพบว่า	ครอบคลุมพื้นที่	8,121.75	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	64.57	 

(ภาพที่	5)

	 	 1.6	 พื้นที่เกษตรกรรม	 พบว่า	 จังหวัดล�าปางมีพื้นที่

เกษตรกรรม	 (เฉพาะปลูกพืชเท่านั้น)	 โดยจ�าแนกเป็นพื้นที่ปลูกพืช 

ประเภทออกผล	 ครอบคลุมพื้นที่	 2,109.70	 ตร.กม.	 คิดเป็น 

ร้อยละ	16.83	ในขณะที่พื้นที่ปลูกพืชประเภทออกดอก	ครอบคลุม 

พื้นที่	 55.66	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 0.44	 และ	 พื้นที่เพาะปลูก

ประเภทแตกใบ	 ครอบคลุมพื้นท่ี	 533.26	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	

4.25	อย่างไรก็ตามเมื่อจ�าแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ประเภท

ไม่ใช่พืน้ทีเ่กษตรกรรม	เช่น	พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง	พืน้ทีป่่าไม้	

พืน้ทีแ่หล่งน�า้	และพืน้ทีเ่บ็ดเตลด็	พบว่า	ครอบคลมุพืน้ที	่9,835.96	

ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	78.47	(ภาพที่	6)
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	 	 1.7	 พื้นท่ีอุตสาหกรรม	 พบว่า	 จังหวัดล�าปางมีพื้นที่ 

อุตสาหกรรมเพียง	179.68	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	1.47	ปรากฏใน 

อ�าเภอเมืองล�าปางและอ�าเภอแม่เมาะเป็นส่วนใหญ่	 ในขณะที่ไม่มี 

พื้นที่อุตสาหกรรมมีมากกว่า	 12,354.28	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 

98.57	ครอบคลุมทั้งจังหวัดล�าปาง	(ภาพที่	7)

	 	 1.8	 พื้นที่ชุมชน	 พบว่า	 จังหวัดล�าปางมีปริมาณการ 

ใช ้น�้ า เฉลี่ยรายต�าบลน ้อยกว ่า	 240,736	 ลิตร/ต�าบล/วัน	 

ครอบคลุมพื้นที่	 1,592.36	 ตร.กม.	 คิดเป็นร้อยละ	 12.70	 ถัดมา 

คือ	 ระหว่าง	 240,736-366,850	 ลิตร/ต�าบล/วัน	 ครอบคลุม 

พื้นที่ 	 3,874.61	 ตร.กม.	 คิดเป็นร ้อยละ	 30.91	 ถัดมาคือ 

ระหว ่าง	 366,851-728,800	 ลิตร/ต�าบล/วัน	 ครอบคลุม 

พื้นที่	4,390.60	ตร.กม.	คิดเป็นร้อยละ	35.03	ถัดมาคือ	ระหว่าง	 

ภาพที่	5	ลักษณะการระบายน�้าของดินในจังหวัดล�าปาง ภาพที่	6	พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดล�าปางภาพที่ 5

ปรากฏใ
คิดเป็นร้

ครอบคลุ
3,874.6
คิดเป็นร้
17.42 แ
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50			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 จากภาพที	่9	พบว่า	พืน้ทีเ่สีย่งภัยแล้งระดบัมากทีส่ดุมพีืน้ที	่ 
941.45	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 7.75)	 พบในต�าบลล้อมแรด	 อ�าเภอเถิน 
รุนแรงที่สุด	(41.77	ตร.กม.)	ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมาก 
มีพื้นที่	 2,975.60	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 23.74)	 พบในต�าบลเวียงมอก	 
อ�าเภอเถินสูงที่สุด	 (187.95	 ตร.กม.)	 ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับ 
ปานกลางมีพื้นที่	 6,076.61	ตร.กม.	 (ร้อยละ	48.48)	พบในต�าบล 
จางเหนือ	 อ�าเภอแม่เมาะมากที่สุด	 (302.85	 ตร.กม.)	 เช่นเดียว 
กับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยมีพื้นที่	 2,410.19	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 
19.23)	ส่วนใหญ่พบในต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	(198.61	ตร.กม.)	 
และพื้นที่เส่ียงภัยแล้งระดับน้อยที่สุดมีพื้นที่	 100.11	 (ร้อยละ	 
0.80)	 พบในต�าบลเวียงมอก	 อ�าเภอเถินเป็นบริเวณกว้างท่ีสุด	 
(9.27	ตร.กม.)	รวมพืน้ท่ีของจงัหวดัล�าปางทัง้สิน้	12,533.96	ตร.กม.	 
ซึ่งพบว่า	 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาทุกตัว	 ได้แก่	 ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	 
พื้นที่ป่าไม้	 ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้า	 ลักษณะของเน้ือดิน 
การระบายน�้าของดิน	 พื้นท่ีอุตสาหกรรม	 พื้นท่ีอุตสาหกรรม	 และ 
พื้นที่ชุมชน	มีผลต่อความเสี่ยงภัยแล้ง
	 โดยพิจารณาจากคะแนนถ่วงน�้าหนัก	 โดยเฉพาะปริมาณ 
น�้าฝนซึ่งเป็นตัวแปรทางธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาที่ไม่สามารถ 
ควบคุมได้	 กล่าวคือ	 หากมีปริมาณน�้าฝนเฉล่ียต�่ากว่า	 882.56	 
มิลลิเมตรจะมีความเส่ียงภัยแล้งมากที่สุด	 ในทางตรงกันข้ามพื้นท่ี 
ชุมชนซ่ึงเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้โดยหากมีปริมาณการใช ้
น�้าน้อยกว่า	240,736	ลิตร/ต�าบล/วัน	จะท�าให้มีความเสี่ยงภัยแล้ง
ต�่าที่สุด

ภาพที่	7	พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดล�าปาง ภาพที่	8	พื้นที่ชุมชนจ�าแนกปริมาณการใช้น�้าในจังหวัดล�าปาง

ภาพที่	9	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจ�าแนกรายต�าบลของจังหวัดล�าปาง
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นท่ีเสี่ยงภัยแล้งร
ะ 23.74) พบใ
87.95 ตร.กม.
นท่ี 6,076.61 
นือ อําเภอแม่
นเดียวกับพื้นท่ี
ร.กม. (ร้อยละ 
เภองาว (198.6

อยท่ีสุดมีพ้ืนที่ 1
อก อําเภอเถินเป็
นท่ีของจังหวัดลํ
จจัยท่ีใช้ในการ
นท่ีป่าไม้ ระยะ
น  การระบาย
ตสาหกรรม และ
าพที่ 9 พ้ืนที่เสี่ย
ปาง 

สาหกรรมในจัง
แนกปริมาณการใ

พท่ี 9 พบว่าพื้
45 ตร.กม. (ร้
ถนิรุนแรงที่สุด 
ระดับมากมีพ้ืนท
นตําบลเวียงม
) ส่วนพื้นที่เสี่ย
ตร.กม. (ร้อยละ
เมาะมากท่ีสุด

ทีเสี่ยงภัยแล้งระ
19.23) ส่วนให

61 ตร.กม.) แล
100.11 (ร้อยล
ป็นบริเวณกว้าง
ําปางท้ังสิ้น 12
รศึกษาทุกตัวได
ห่างจากพื้นที่แ
น้ํ าของดิน  พ้ื
ะพ้ืนที่ชุมชน มีผ
ยงภัยแล้งจําแน

หวัดลําปาง  
ใช้น้ําในจังหวัด

้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
ร้อยละ 7.75) พ
(41.77 ตร.กม.
ท่ี 2,975.60 ตร
มอก อําเภอเถิ
งภัยแล้งระดับป
ะ 48.48) พบใน
ด (302.85 
ะดับน้อยมีพ้ืนที
หญ่พบในตําบ
ละพื้นที่เสี่ยงภัย
ละ 0.80) พบใน
งท่ีสุด (9.27 ตร
2,533.96 ตร.กม
ด้แก่ ปริมาณน้ํ
แหล่งน้ํา ลักษณ
้นที่ อุตสาหกร
ผลต่อความเสี่ยง
กรายตําบลของ

แผนที่แส
รายตาํ

จําแนกด
Break C

 
ภ า พ ท่ี 

ลําปาง 

งระดับมาก
พบในตําบล
) ในขณะที่
ร.กม. (ร้อย
ถินสูงที่สุด 
ปานกลางมี
นตําบลจาง

ตร.กม.) 
ท่ี 2,410.19 
ลบ้านร้อง 
ยแล้งระดับ
นตําบลเวียง
ร.กม.) รวม
ม. ซ่ึงพบว่า
น้ําฝนเฉลี่ย 
ณะของเนื้อ
รรม  พ้ืนที่
งภัยแล้ง 
งจังหวัด

สดงปริมาณการใชนํ้า
าบล (ลิตร/คน/วัน) 
ดวยวิธี Jenks Natural 
Classification Method 
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	 3.	 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง	

ด�าเนินการส�ารวจภาคสนามในจังหวัดล�าปางเพื่อประเมินความ

ถูกต้อง	 (Accuracy	 Assessment)	 โดยน�าคะแนนผลรวมของ

คะแนนการส�ารวจภาคสนามที่มีความถูกต้องกับสภาพพื้นที่

จริง	 (9+16+11+15+8=	 59	 คะแนน)	 มาหารด้วยจ�านวนจุดที่มี 

การส�ารวจทัง้หมด	(70	จดุ)	และคณูด้วยร้อยละ	100	พบว่า	ค่าความ 

ถูกต้องโดยรวมเท่ากับ	 ((9+16+11+15+8)/70)	X	100	=	84.29	 

ดังนั้นแผนที่เสี่ยงภัยแล้งจึงอยู่ในเกณฑ์ที่มีความถูกต้องกับสภาพ 

พื้นที่จริงในระดับสูงถึงร้อยละ	84.29	รายละเอียดปรากฏดังตาราง

ที่	4

 ตารางที่	4	 เมตริกซ์การประเมินความถูกต้อง	(Accuracy	Assessment)	ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล�าปาง

โดยพิจารณาจากคะแนนถ่วงน้ําหนัก โดยเฉพาะปริมาณน้ําฝนซ่ึงเป็นตัวแปรทางธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ กล่าวคือ หากมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ํากว่า 882.56 มิลลิเมตรจะมีความเสี่ยงภัยแล้งมากท่ีสุด ในทางตรงกันข้ามพื้นท่ีชุมชน
ซ่ึงเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้โดยหากมีปริมาณการใช้น้ําน้อยกว่า 240,736 ลิตร/ตําบล/วัน จะทําให้มีความเสี่ยงภัยแล้งต่ําท่ีสุด 

3. การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง ดําเนินการสํารวจภาคสนามในจังหวัดลําปางเพื่อ
ประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) โดยนําคะแนนผลรวมของคะแนนการสํารวจภาคสนามที่มีความถูกต้องกับ
สภาพพ้ืนที่จริง (9+16+11+15+8= 59 คะแนน) มาหารด้วยจํานวนจุดท่ีมีการสํารวจท้ังหมด (70 จุด) และคูณด้วยร้อยละ 
100 พบว่าค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ ((9+16+11+15+8)/70) X 100 = 84.29 ดังนั้นแผนที่เสี่ยงภัยแล้งจึงอยู่ในเกณฑ์
ท่ีมีความถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริงในระดับสูงถึงร้อยละ 84.29 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เมตริกซ์การประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) ของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลําปาง 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ผลการสํารวจภาคสนาม รวมจุดสํารวจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
มากที่สุด 9 1 0 0 0 10 

มาก 0 16 1 0 0 17 
ปานกลาง 0 1 11 2 0 14 

น้อย 0 0 1 15 2 18 
น้อยที่สุด 0 0 1 2 8 11 

รวม 9 18 14 19 10 70 

สรุปและอภิปรายผล 
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสํารวจความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัด

ลําปาง สามารถสร้างแผนท่ีเสี่ยงต่อภัยแล้งโดยนําตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยแล้งมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคซ้อนทับ ได้แก่ 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย พ้ืนที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ํา ลักษณะเนื้อดิน การระบายน้ําของดิน พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน ท้ังนี้ตัวแปรข้างต้นได้รับการประเมินโดยใช้ผลรวมคะแนนเชิงเส้นตรงแบบถ่วงน้ําหนัก 
(Weighting Linear Total) เพื่อจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 26 คนจากหน่วยงานภาครัฐที่มี
พันธกิจเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลการประเมินสามารถจัดแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 5 
ระดับ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่มีบริเวณกว้างมากท่ีสุดลําดับแรก คิด
เป็นพื้นที่ 6,076.61 ตร.กม. (ร้อยละ 48.48) ลําดับท่ีสองคือพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมาก คิดเป็นพื้นที่ 2,975.60 ตร.กม. 
(ร้อยละ 23.74) ลําดับท่ีสามคือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อย คิดเป็นพื้นที่ 2,410.19 ตร.กม. (ร้อยละ 19.23) ลําดับท่ีสี่คือ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมากท่ีสุดคิดเป็นพื้นที่ 971.45 ตร.กม. (ร้อยละ 7.74) และลําดับสุดท้าย คือ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับ
น้อยที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 100.11 ตร.กม. (ร้อยละ 0.80)  

จากนั้นแผนที่จําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจึงถูกนํามาประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) โดยการสํารวจ
ภาคสนามพบว่ามีค่าความถูกต้องกลมกลืนกับพ้ืนที่จริงในระดับท่ีสูงกว่าร้อยละ 84.29 ทําให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
รายงานพื้นที่ภัยแล้งซํ้าซากของกรมพัฒนาที่ดิน (2548) โดยอธิบายสาเหตุการเกิดภัยแล้งนั้นมาจากปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตํ่ากว่า 
882.56 มิลลิเมตร ตัวแปรปริมาณน้ําฝนจึงมีอิทธิพลสําคัญท่ีสุดประการแรกในการพยากรณ์การเกิดภัยแล้ง และการไม่มีสิ่ง
ปกคลุมดินประเภทป่าไม้เพื่อป้องกันการระเหยของน้ําและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ใต้ผิวดินย่อมทําให้ความชุ่มชื้นสูญเสียไป ซ่ึง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Tangtham and Vittawatsutthipibul, (1988) ดังนั้นการไม่มีพ้ืนท่ีป่าไม้ย่อมทําให้เกิดภัยแล้ง
เช่นเดียวกัน ประกอบกับการมีระยะห่างจากพื้นทีแหล่งน้ํามากกว่า 3,000 เมตรขึ้นไป จะทําให้ขาดน้ําในการอุปโภคบริโภค
ตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้น้ําหากไม่มีระบบการจัดการด้านชลประทานที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดภัยแล้งได้ ซ่ึงเป็นไป
ในทํานองเดียวกับงานศึกษาของ สีใส ย่ีสุ่นแสง (2547) เช่นกันกับตัวแปรลักษณะเนื้อดินประเภทดินทรายซึ่งพบมากในกลุ่ม
ชุดดินที่ 33, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 52, 55, 56 และ 59 กลุ่มดินประเภทดังกล่าวถูกจัดเป็นเนื้อดินที่มีการระบายน้ําได้ดี 
ดังนั้นหากเกิดฝนตกบริเวณกลุ่มดินที่มีการระบายน้ําออกไปยังพื้นที่ได้โดยง่ายจะทําให้ไม่มีน้ําท่ียังเป็นแหล่งความชุ่มชื้น
บริเวณพื้นที่น้ันภัยแล้งย่อมเกิดตามมาเช่นกันตามผลการศึกษาของ ประวิทย์ จันทร์แฉ่ง (2553) 

สรุปและอภิปรายผล
	 การประเมินศักยภาพเชิงพื้นท่ีโดยประยุกต์ใช ้ระบบ 

สารสนเทศภูมศิาสตร์เพือ่ส�ารวจความเสีย่งภยัแล้งในจงัหวดัล�าปาง	 

สามารถสร้างแผนท่ีเส่ียงต่อภัยแล้งโดยน�าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การเกดิภยัแล้งมาวเิคราะห์ด้วยเทคนคิซ้อนทบั	ได้แก่	ปรมิาณน�า้ฝน 

เฉลี่ย	 พื้นที่ป่าไม้	 ระยะห่างจากพื้นท่ีแหล่งน�้า	 ลักษณะเนื้อดิน 

การระบายน�า้ของดิน	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม	และพ้ืนที ่

ชุมชน	 ทั้งนี้ตัวแปรข้างต้นได้รับการประเมินโดยใช้ผลรวมคะแนน 

เชิงเส้นตรงแบบถ่วงน�้าหนัก	 (Weighting	 Linear	 Total)	 เพื่อจัด 

ล�าดับความส�าคัญของตัวแปรจากผู ้เช่ียวชาญท้ังหมด	 26	 คน 

จากหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งใน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ผลการประเมินสามารถจัดแบ่งพื้นที ่

เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น	 5	 ระดับ	 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	 พื้นที่เสี่ยง 

ภัยแล้งระดับปานกลางเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่มีบริเวณกว้างมาก 

ที่สุดล�าดับแรก	 คิดเป็นพื้นท่ี	 6,076.61	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 48.48)	 

ล�าดับที่สองคือ	พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมาก	คิดเป็นพื้นที่	2,975.60	 

ตร.กม.	(ร้อยละ	23.74)	ล�าดบัทีส่ามคอื	พืน้ทีเ่สีย่งภยัแล้งระดบัน้อย	 

คิดเป็นพื้นที่	2,410.19	ตร.กม.	(ร้อยละ	19.23)	ล�าดับที่สี่คือ	พื้นที ่

เสี่ยงภัยแล้งระดับมากที่สุดคิดเป็นพื้นที่	 971.45	 ตร.กม.	 (ร้อยละ	 

7.74)	 และล�าดับสุดท้าย	 คือ	 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยที่สุด 

คิดเป็นพื้นที่	100.11	ตร.กม.	(ร้อยละ	0.80)	

	 จากนั้นแผนท่ีจ�าแนกพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งจึงถูกน�ามาประเมิน 

ความถูกต้อง	(Accuracy	Assessment)	โดยการส�ารวจภาคสนาม 

พบว่ามีค่าความถูกต้องกลมกลืนกับพื้นที่จริงในระดับที่สูงกว่า 

ร้อยละ	 84.29	 ท�าให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับรายงานพื้นที่ 

ภัยแล้งซ�้าซากของกรมพัฒนาท่ีดิน	 (2548)	 โดยอธิบายสาเหตุ 

การเกิดภัยแล้งน้ันมาจากปริมาณน�้าฝนเฉล่ียต�่ากว่า	 882.56	 

มลิลเิมตร	ตวัแปรปรมิาณน�า้ฝนจงึมอีทิธพิลส�าคญัท่ีสุดประการแรก 

ในการพยากรณ์การเกิดภัยแล้ง	และการไม่มีสิ่งปกคลุมดินประเภท 

ป่าไม้เพ่ือป้องกันการระเหยของน�้าและกักเก็บความชุ ่มชื้นไว ้

ใต้ผวิดนิย่อมท�าให้ความชุม่ช้ืนสูญเสียไป	ซึง่สอดคล้องกบังานศกึษา 

ของ	 Tangtham	 and	 Vittawatsutthipibul,	 (1988)	 ดังน้ัน 

การไม่มีพื้นที่ป่าไม้ย่อมท�าให้เกิดภัยแล้งเช่นเดียวกัน	 ประกอบกับ 

การมีระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้ามากกว่า	 3,000	 เมตรขึ้นไป 

จะท�าให้ขาดน�้าในการอุปโภคบริโภคตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆ 

ที่ต้องใช้น�้าหากไม่มีระบบการจัดการด้านชลประทานที่เหมาะสม 

จะก่อให้เกิดภัยแล้งได้	 ซ่ึงเป็นไปในท�านองเดียวกับงานศึกษาของ 

สีใส	 ยี่สุ่นแสง	 (2547)	 เช่นกันกับตัวแปรลักษณะเนื้อดินประเภท 

ดินทรายซึ่งพบมากในกลุ่มชุดดินที่	33,	35,	36,	40,	46,	47,	48,	 

52,	 55,	 56	 และ	 59	 กลุ่มดินประเภทดังกล่าวถูกจัดเป็นเนื้อดิน 

ที่มีการระบายน�้าได้ดี	 ดังนั้นหากเกิดฝนตกบริเวณกลุ่มดินท่ีมี 

การระบายน�้าออกไปยังพื้นที่ได้โดยง่ายจะท�าให้ไม่มีน�้าท่ียังเป็น 

แหล่งความชุ่มช้ืนบริเวณพื้นที่น้ันภัยแล้งย่อมเกิดตามมาเช่นกัน 

ตามผลการศึกษาของ	ประวิทย์	จันทร์แฉ่ง	(2553)

	 นอกจากนี้พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ม ี

การปลกู	พชืประเภทออกผลเป็นบริเวณกว้าง	เช่น	ข้าว	ข้าวโพด	ฝ้าย	 

เป็นต้นพืชเหล่านี้จะมีช่วงระยะเวลาในการเจริญเติบโตยาวนาน 

อีกทั้งยังต้องการน�้าหล่อเลี้ยงปริมาณมากตามข้อเสนอของ	ธีระพล	 

ตั้งสมบุญ	 (2549)	 เช่นเดียวกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีการขยาย 

ตัวบริเวณอ�าเภอแม่เมาะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตกระแส 

ไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนื่องจากต้องใช้น�้า 

ปริมาณสูงเพื่อหล่อเล้ียงระบบการผลิตและควบคุมฝุ่นละอองซึ่งมี 

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน
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ความคล้ายคลึงกับผลการรายงานของ	Department	of	Industrial	 

Works	(2551)	และพื้นที่ชุมชนที่มีการใช้น�้าสูงกว่า	1.46	ล้านลิตร/ 

ต�าบล/วัน	 ที่ต้องมีการใช้น�้าส�าหรับประกอบกิจกรรมของครัวเรือน 

ในปริมาณสงูโดยพบมากในเขตทีม่ลีกัษณะของความเป็นชมุชนเมอืง 

(Urban	 Community)	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 จิรพล	 

สินูนาวา	 (2536)	 ดังนั้นแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยแล้งจึงต้อง 

มีปฏิบัติการท�าฝนหลวงส�าหรับภาครัฐ	 การร่วมกันสร้างพื้นที่ป่า	 

ประกอบกับการสร้างระบบชลประทานไปยังพื้นที่ห่างไกลจาก 

แหล่งน�้าตามธรรมชาติ	 อีกท้ังยังต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ 

เหมาะสม	 เช่น	 การปลูกพืชให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของดิน	 

หรือการปลูกพืชปกคลุมดินเพื่อกักเก็บและป้องกันการระเหยของ 

ความชื้น	 ในขณะเดียวกันท้ังภาคอุตสาหกรรม	 ภาคเกษตรกรรม	 

และภาคประชาชนต้องมีส�ารองน�้าและใช้น�้าอย่างประหยัดให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุดจะช่วยให้สถานการณ์ภัยแล้งเบาบางลงได้	

เอกสารอ้างอิง
Asawachintachit,	J.	(2008).	Appropriate	Drought	Index:	 

	 Case	Study	in	Yom	River	Basin.	Master’s	thesis,	 

	 Thammasat	University

Boesen,	J.,	Maganga,	F.	&	Odgaard,	R.	(1999).	Rules,	Norm	 

	 and	Actual	Practice:	Land	and	Water	Management	 

	 in	the	Ruaha	River	Basin,	Tanzania.	 In	Managing	 

	 the	Globalized	Environment,	 Local	 Strategies 

	 to	 Secure	 Livelihoods.	 London:	 IT	 publication.	 

	 Pp.	114-132

Department	of	Environment	Quality	Promotion.	 (2016).	 

 Drought.	 (Online).	Available:	http://local.environ	 

	 net.in.th/formal_data2.php?id=72

Department	of	Industrial	Works.	(2551).	The	project	of	 

	 Industrial	 Water	 Management.	 Bangkok:	 

	 Department	of	Industrial	Works

ERSI.	 (2017).	Data	 classification	methods.	 (Online). 

	 Available:	 http://pro.arcgis.com/en/pro-app/ 

	 help/mapping/symbols-and-styles/data-classifi 

	 cationmethods.htm#ESRI_SECTION1_A0FBB747	 

	 53CA4B4089D6B38F078F5017

Hydro	 and	 Agro	 Information	 Institute.	 (2014).	Drought	 

	 Record	in	2015/2016.	(Online).	Available:	http:// 

	 www.thaiwater.net/current/drought57/drought57. 

	 html

Irrigation	Development	Institute.	(2008).	The	action	plan	of 

	 water	allocation.	Bangkok:	Irrigation	Development	 

	 Institute,	Royal	Irrigation	Department.

Kemp,	 D.	 D.	 (1994).	Global	 Environmental	 Issues:	 A	 

	 Climatological	 Approach,	 2
nd
	 ed.	New	 York:	 

	 Routledge.

Kovach,	R.	L.	 (1995).	Earth’s	fury:	An	 introduction	to	 

	 natural	 hazard	 and	 disaster.	 New	 Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

MGR	 Online.	 (2549).	 ล�าปางได้รับผลกระทบภัยแล้งคาด	 

	 20,000	 ครอบครัวเดือนร้อน.	 (ออนไลน์)	 แหล่งที่มา:	 

	 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews. 

	 aspx?	NewsID=9490000010128

Office	 of	 Agriculture	 and	 Cooperative	 of	 Lampang 

	 Province.	(2015).	Drought	Situation	in	Lampang	 

	 Province.	 (Online).	 Available:	 http://www.korsor 

	 lampang.net	/news-activities-detail.php?id=276

Oprasitwong	A.	&	Wongwittawat,	P.	 (1995).	Drought	 in	 

	 Thailand.	Bangkok:	Thai	Meteorological	Department

Prompan,	P.	(2005).	Definition	and	Criterria	of	Drought	 

	 in	Thailand.	Master’s	thesis,	Thammasat	University.

Tangtham,	N.	(1994).	The	hydrological	Roles	of	Forests	in	 

	 Thailand.	The	Thailand	Development	Research	 

	 Institute.	9(September):	21-32.

Tangtham,	 N.	 (2008).	 Global	 climate	 change	 and	 its	 

	 impacts	in	Thailand.	In	Proceedings	of	3
nd
	Thaicid	 

	 National	 Symposium.	 Bangkok:Thai	 National	 

	 Committee	on	Irrigation	and	Drainage.	Pp.20-38.	

Tangtham,	 N.	 and	 Vittawatsutthipibul,	 P.	 (1988).	 The 

	 Effects	 of	 Diminishing	 Forest	 Areas	 on	 Rainfall	 

	 Amount	and	Distribution	in	Northeastern	Thailand.	 

	 In	Proceedings	of	Kasetsart	University	Conference. 

 Bangkok:	Kasetsart	University.		

Thai	 Meteorological	 Department.	 (2008).	Drought.  

	 (Online).	Available:	http://www.tmd.go.th/info/info. 

	 php?FileID=71

Udomchoke,	 V.	 and	 Chuchip,	 P.	 (2005).	 Drought	 

	 Classification	in	Eastern	of	Thailand.	In	Proceedings	 

	 of	43
rd	
Kasetsart	University	Annual	Conference:	 

	 Fisheries.	Natural	Resources	and	Environmental	 

	 Economics.	 Bangkok:	 Kasetsart	 University.	 Pp.	 

	 527-534

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  53

Wilhite,	D.	A.	and	Glants,	M.	H.	(1985).	Understanding	the	 

	 drought	 phenomenon:	 The	 role	 of	 definitions.	 

 Water	International.	10	(March):	111-120.

World	 Bank.	 (2016).	 Thailand	 Population.	 (Online).	 

	 Available:	 http://www.trading	 economics.com/ 

	 thailand/population

กรมพัฒนาที่ดิน.	(2548).	พื้นที่แล้งซ�้าซาก.	(ออนไลน์)	แหล่งที่มา:	 

	 http://www.ldd.go.th/web_irw/drought.html	

จินตนา	 อมรสงวนสิน.	 (2551).	 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

	 ภูมิศาสตร์ในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 

	 จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์:	 กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 

	 แม่น�า้ภาช	ีอ�าเภอสวนผึง้	และอ�าเภอบ้านคา	จงัหวดัราชบรุ.ี	 

 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม.	1(เมษายน):	66-89

จิรพล	สินูนาวา.	(2536).	ภาพรวมระบบน�้าในประเทศ.	ใน	เอกสาร 

	 การประชุมเชิงปฏิบัติ	 เร่ือง	 น�้าการจัดการน�้าเพื่อรักษา 

	 สิ่งแวดล้อม.	 กรุงเทพมหานคร:	 มูลนิธิเอเชีย	 การประปา 

	 นครหลวง	มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ธีระพล	 ตั้งสมบุญ.	 (2549).	การใช้น�้าของพืช.	 กรุงเทพมหานคร:	 

	 กลุม่งานวจัิยการใช้น�า้ชลประทาน	ส่วนการใช้น�า้ชลประทาน	 

	 ส�านักอุทกวิทยาและบริหารน�้า.	

ประวิทย์	 จันทร์แฉ่ง.	 (2553).	การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อความ 

	 แห้งแล้งในพื้นที่อ�าเภอก�าแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดย 

	 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.	 วิทยานิพนธ ์

	 ปริญญามหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รัศมี	สุวรรณธก�าธร.	(2550).	แนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้ง 

	 ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์	กรณพีืน้ทีศ่กึษาลุม่น�า้เชิญ. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมิทธ	 ธรรมสโรธ.	 (2534).	 ภัยธรรมชาติในประเทศไทย.	 

 กรุงเทพมหานคร:	กรมอุตุนิยมวิทยา

สรณ	ีแสงมติร	และดษุฎี	ศุขวฒัน์.	(2524).	ฝนแล้ง.	กรงุเทพมหานคร:	 

	 กรมอุตุนิยมวิทยา

สีใส	ยีสุ่่นแสง.	(2547).	การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

	 เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก.	 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุภา	 รันดาเว.	 (2544).	 ระบบการให้น�้าที่เหมาะสมกับไม้ผล 

	 เศรษฐกิจบางชนิด.	กรุงเทพมหานคร:	กองอนุรักษ์ดินและ 

	 น�า้	กรมพัฒนาทรพัยากรทีด่นิ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

54			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน

Consumer	Decision	on	Shopping	at	Convenient	Store	in	Gas	Station

THUAN	HOANG	TUAN,	ชิณโสณ์	วิสิฐนิธิกิจา

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทคัดย่อ
	 การศึกษาเรื่อง	 การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือในสถานบริการน�้ามัน	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม	 และปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	ประชากรในการศึกษา	คือ 

ผูใ้ช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานบรกิารน�า้มนั	จ�านวน	385	คน	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษา	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ข้อมูล	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		Chi-Square	และ	Regression	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุอยู่ระหว่าง	20-29	ปี	สถานภาพโสด	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่	 10,001-20,000	 บาท	 และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว	 	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก 

ซือ้สนิค้าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถาน 

บริการน�้ามัน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องสินค้าในร้านมีเพียงพอต่อความต้องการ	 สินค้ามีป้ายช้ีบ่งหาได้ง่าย	 สินค้าที่มีให้เลือก 

หลากหลาย	ปัจจยัด้านราคาในเรือ่งช�าระเงนิได้สะสมแต้ม	และปัจจยัด้านช่องทางจดัจ�าหน่ายในเรือ่ง	เปิดบรกิารทกุวนั	24	ชัว่โมง	มอิีทธพิล 

ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05

ค�าส�าคัญ	:	การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	

Abstract
	 The	research	on	consumer	decision	on	shopping	at	convenient	stores	 in	 the	gas	stations	aimed	to	study 

consumer	behavior	and	factors	of	mixed	market	that	influenced	the	consumer	behavior	in	shopping	at	convenient	 

stores	 in	 the	gas	 stations.	The	subjects	used	 in	 the	study	were	385	consumers	who	purchased	goods	 from	the 

convenient	stores	in	gas	stations.	The	research	instrument	was	a	questionnaire.	The	statistics	utilized	to	analyze	the	 

data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	Chi-Square,	and	regression	analysis.

	 The	 result	 found	 that	 the	majority	 of	 consumers	were	 female,	 aged	 between	 20-29	 years	 old,	 earned	 

bachelor	 degree	with	 average	 income	 of	 10,000-20,000	 baht	 a	month	 and	 self-employed.	 For	 the	 factors	 on	 

mixed	market	that	 impacted	the	consumer	purchasing	decision,	overall,	was	at	high	level.	 In	term	of	 factors	on	 

mixed	market	found	that	the	factors	on	having	adequate	products,	clear	product	signs,	variety	of	available	goods,	 

redeeming	coupons	on	purchase	and	distribution	channel	for	24-hour	service	influenced	the	consumer	shopping	

behavior	at	the	convenient	stores	in	the	gas	stations	statistical	significance	at	0.05	level.

   

Keyword	:	Consumer	Decision	on	Shopping	at	Convenient	Store	in	The	Gas	Station	

THUAN HOANG TUAN, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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บทน�า
	 ในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนา 

ประเทศชาติ	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ 

ด�าเนินวิถีชีวิตประจ�าวันของผู ้บริโภคใช้ยานยนต์เป็นพาหนะ 

จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้บริษัทผู้ค้าพลังงานเช้ือเพลิงหันมาประกอบ 

ธุรกิจการใช้บริการสถานีบริการน�้ามันมากขึ้น	 ซ่ึงในแต่ละกลุ่ม 

ผู้ประกอบการได้มีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรง	 เป็นปัจจัย 

ให้เพิ่มช่องทางการบริการท�าให้ผู ้ประกอบการให้บริการสถานี 

บริการน�้ามันต้องใช้กลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ	 โดยได้รวมกลุ่ม 

พันธมิตรธุรกิจในการให้บริการในสถานีบริการน�้ามัน	 อาทิ 

ร้านสะดวกซื้อ	 ร้านกาแฟ	 ศูนย์บริการยานยนต์	 ร้านอาหาร	 

บริการการเงินและบริการอื่นๆ	 ในลักษณะระบบสถานีบริการ 

ครบวงจร	 เพ่ือจูงใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ภายในสถานบีรกิารน�า้มนัของกลุม่ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่ม	จงึเป็น 

สาเหตุที่ท�าให้มีการขยายสถานีบริการน�้ามันอย่างต่อเนื่อง

	 ในอดตีสถานีบรกิารน�า้มนัของไทย	ซึง่เป็นธรุกจิการค้าปลีก 

น�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูปเกือบ	 ทั้งหมดถูกครอบครองโดยบริษัท 

น�้ามันรายใหญ่ประมาณ	 4	 ราย	 ซ่ึงได้แก่	 บริษัท	 การปิโตรเลียม 

แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ปตท.)	 บริษัท	 เชลล ์ 

แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (เชลล์)บริษัท	 เอสโซ ่สแตนดาร ์ด 

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(เอสโซ่)	และบริษัท	น�้ามันคาลเท็กซ์	(ไทย)	 

จ�ากัด	 (คาลเท็กซ์)	 แต่ปัจจุบัน	 สถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงไป 

หลังจากรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายการค้าน�้ามันแบบเสรี	และมีการ 

ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์และลดข้ันตอน	 ในการขอจัดตั้งสถาน ี

บริการน�้ามันให้น้อยลง	 ส่งผลให้มีบริษัทผู ้ค้าน�้ามันรายใหม่ๆ 

ก้าวเข้าสู่ธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นและจากสภาวะเศรษฐกิจ 

การค้าน�้ามันเชื้อเพลิงในปัจจุบันท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง 

รวดเร็ว	 มีการแข่งขันทางด้านคุณภาพ	 การบริการ	 สิ่งอ�านวย 

ความสะดวกอ่ืนๆ	 ความสวยงามของสถานีบริการ	 เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง	 เม่ือเศรษฐกิจการค้าน�้ามัน 

ไม่เป็นที่ซบเซา	จึงท�าให้วงการค้าปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะใน 

ประเทศไทยแสวงหาโอกาสและการน�าเสนอสถานีบริการแบบใหม่ 

ขึ้นมาให้เห็นกันอย่างต่อเน่ือง	 การสร้างภาพสัญลักษณ์ให้เป็นที่ 

จดจ�าจึงกลายเป็นสิ่งท่ีส�าคัญยิ่งในการด�าเนินธุรกิจและเป็นการ 

เรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้อีกข้ันหน่ึง	 การใช้สัญลักษณ	์ 

(Logo)	ของสถานีบริการแต่ละแห่งจึงเป็นสิ่งที่แสดงภาพพจน์	และ 

การเป็นตัวแทนของสถานีบริการน�้ามันนั้นๆ	ได้อย่างมีประสิทธิผล

	 จากปัจจยัหลายประการทีมี่อทิธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้ 

บริการสถานีบริการน�้ามันของนักขับข่ียวดยานท้ังหลายปัจจัย 

เหล่านั้นจะต้องรวมท�าเลท่ีตั้งท่ีถูกต้องระยะทางท่ีเหมาะจะเติม 

น�้ามันเอาไว้ด้วยแต่สิ่งท่ีผู้ค้าปลีกมักจะทุ่มความพยายามอย่างยิ่ง 

คือการออกแบบสถานีบริการน�้ามันให้สะดุดตามากท่ีสุดเท่าที่จะ 

มากได้ในสภาพที่ตลาดเปล่ียนแปลงเร็วเช่นน้ีการออกแบบด้วย 

สถาปัตยกรรมที่สะดุดตาความสะอาดห้องน�้าและการให้บริการที ่

เป็นมาตรฐานก็เป็นส่ิงจ�าเป็นเช่นกันพัฒนาการของสถานีบริการ 

น�้ามันในปัจจุบันมักจะมีร้านค้าควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้ลูกค้าได้แวะ 

ซื้อของกินของใช้เล็กๆ	 น้อยๆ	 ตลอดจนของฝากที่วางขายก ็

สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ในสภาพการแข่งขันที่สูง	 

ท�าให้ผู้ค้าน�้ามันทั้งรายเก่าและรายใหม่ต่างเร่งเพิ่มจ�านวนสถานี

บริการน�้ามันในสังกัดของตนเพื่อเพิ่มยอดขาย	 เสริมสร้างฐานะ

ทางการตลาดให้มั่นคง	โดยผ่านทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสรมิการขายอย่างกว้างขวาง	ดงันัน้ผู้ค้าน�า้มนัจงึต้องมกีารพฒันา

กลยุทธ์ทางการตลาด	 อันได้แก่	 กลยุทธ์ด้านราคา	 ด้านสินค้าและ

บริการ	 ด้านสถานท่ีช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 และการส่งเสริมทาง	

การตลาดเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการของสถานีบริการน�้ามัน

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคใน 

การซื้อสินค้าในสถานีบริการน�้ามัน	 และปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาด	 ด้านตัวผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย	 

และการส่งเสรมิการตลาดเพือ่ทีจ่ะสามารถน�าผลจากการศกึษานีไ้ป 

ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการจัดจ�าหน่ายสินค้าของร้านสะดวก

ซื้อในสถานบริการน�้ามันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร ้าน 

สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล 

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือในสถานบริการ

น�้ามัน

สมมุติฐานการวิจัย
	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล	ที่แตกต่างกันการส่งผลต่อพฤติกรรม 

การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันท่ี 

แตกต่างกัน

	 2.	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 

การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ด้านเนือ้หาในการศกึษาเรือ่งการเลอืกซือ้สินค้าตามร้าน 

สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันอาศัยแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	 และส่วนประสมทางการตลาดของ	 ฟิลลิปคอตเลอร	์ 

(Philip	Kotler,1996	 :	 92)	ประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 

ราคา	 (Price)	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 (Place)	 การส่งเสริม 

การตลาด	(Promotion)

THUAN HOANG TUAN, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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	 2.	 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ที่เลือกซ้ือสินค้า 

จากร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	จ�านวน	385	คน

	 3.	 ด้านระยะเวลาในการศกึษาคร้ังนีต้ัง้แต่	เดอืนพฤศจกิายน 

2559	-	กุมภาพันธ์	2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศกึษาเร่ืองการเลอืกซือ้สนิค้าตามร้านสะดวกซือ้ในสถาน

บริการน�้ามันมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันและปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าตามร้าน

สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันโดยมีรายละเอียดการด�าเนินการ

ศึกษาดังนี้

	 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 เป็นข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล	 จากผู ้บริโภค	 โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามด้วย

	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 เป็นข้อมูลที่ได้จาก 

ต�ารา	รายงานการศึกษา	เอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ต

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู ้ที่เข้ามาซื้อสินค้าตาม 

ร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

ซึง่จากการส�ารวจลกูค้าทีเ่ข้ามาซือ้สนิค้าเพือ่การอุปโภคและบรโิภค 

ในร้านสะดวกซือ้	เลอืกตวัอย่าง	จ�านวน	385	ราย	การศกึษาครัง้นีใ้ช้ 

การค�านวณจากกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	แบบไม่ทราบจ�านวน 

ประชากรที่แน่นอนของ	W.G.	Cochran	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนีผู้ศ้กึษาใช้แบบสอบถามเป็น 

เคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผูศ้กึษาสร้างขึน้เองมีขัน้ตอน

การสร้างแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่	1

	 ค�าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล	 เป็นข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	เป็นการสอบถามในเรื่องเพศ	อายุ	สถานภาพ	 

อาชีพ	ระดับการศึกษา	รายได้	การสร้างลักษณะของค�าถามจะเป็น 

ลักษณะ	 นามบัญญัติ	 (Nominal	 Scale)	 เป็นการวัดข้อมูลเพื่อ 

จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ	 ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดโดยมีค�าตอบ 

ให้เลือกหลายค�าตอบ	 แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ข้อมลูทีว่ดัได้ในระดบันีใ้ช้สถติอิย่างง่ายในการค�านวณ	คอื	ค่าร้อยละ	 

โดยในส่วนข้อมูลส่วนที	่1	ประกอบด้วย	จ�านวนค�าถามทัง้หมด	6	ข้อ 

มีที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 

(Checklist)

	 ส่วนที่	2	

	 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าตามร้าน 

สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันซึ่งลักษณะของค�าถามจะเป็น 

แบบค�าตอบหลายตัวเลือก	 และให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับผู้ตอบ 

แบบสอบถามมากทีส่ดุซึง่มเีนือ้หาครอบคลมุในส่วนของ	พฤตกิรรม 

การเลอืกซือ้สนิค้าตามร้านสะดวกซือ้ในสถานบรกิารน�า้มนั	มจี�านวน 

ค�าถามทั้งหมด	7	ข้อ

	 ส่วนที่	3	

	 ค�าถามเกีย่วกบั	ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อิีทธพิล 

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือในสถานบริการ 

น�้ามัน

	 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 การน�าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาท�าการปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	 เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ก่อนน�า

ไปแจกกลุ่มเป้าหมาย

	 วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าจาก 

แหล่งต่างๆ	ทั้งต�าราเอกสารและผลการศึกษาวิจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

	 2.	 ข้อมลูทีไ่ด้จาก	การตอบแบบสอบถาม	ของกลุม่เป้าหมาย 

และรับกลับคืนมาด้วยตนเองด�าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย	 

เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถ้วน	และสามารถ 

น�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้

	 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวเิคราะห์ข้อมลูในการศกึษา	ผูศ้กึษาจะท�าการวเิคราะห์ 

ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ดังนี้

	 การท�าประมวลผลข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม	ด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ	 (Percentage)	 และ 

ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 โปรแกรม	Microsoft	 Excel	 ซึ่งเป็นโปรแกรม 

ส�าเร็จรูปส�าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม	(Pie	Chart)	และแผนภูมิแท่ง	 

(Bar	 Chart)	 พร้อมค�าอธิบายผลและน�าผลที่ได้จากแผนภูมิ 

มาน�าเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ระบุสถิติที่ใช้	 

อธิบายข้อมูลส่วนบุคคล	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน	 เช่น	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 เพ่ืออธิบาย 

ข้อมลูเชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและตวัแปรต่างๆ

	 สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 ใช้ส�าหรับ 

การทดสอบสมมติฐานให้ระบุสถิติที่ใช้คือ	 Chi-Square	 และ 

Regression	Analysis

THUAN HOANG TUAN, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  57

ผลการวิจัย
	 1.	 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือใน 
สถานบริการน�้ามัน
	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญงิ	มอีายอุยูร่ะหว่าง	20-29	ปี	สถานภาพโสด	ส�าเรจ็การศกึษา	 
ระดับปริญญาตรี	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่	 10,001-20,000	บาท	 
และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว	 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 
ตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	 ส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าใกล้ 
ที่ท�างาน		ซื้อในช่วงเย็น		ใช้บริการสถานบริการน�้ามันคือ	เติมน�้ามัน			 
เหตจุงูใจในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านสะดวกซือ้	เพราะ	ลดราคาเป็น 
เงนิสดหน้าป๊ัม		ผูม้อีทิธพิลในการซือ้คอืคนรัก	ซ้ือสนิค้าต่อครัง้มลูค่า	 
ประมาณ	500	บาท	และซื้อเดือนละประมาณ	4	ครั้ง			
	 2.	 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อิีทธพิลต่อพฤตกิรรม 
การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน
	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี 
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	
	 ด ้านผลิตภัณฑ์	 ภาพรวมอยู ่ ในระดับมากท่ีสุดโดยมี 
รายละเอียดระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด	 ประกอบด้วย 
มีการจัดวางไว้ในชั้นอย่างเป็นระเปรียบสินค้ามีป้ายชี้บ่งหาได้ง่าย 
สินค้าในร้านมีเพียงพอต่อความต้องการเป็นสินค้าใหม่ไม่หมดอายุ 
สินค้ามีคุณภาพและสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลาย
	 ด้านราคา	ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมรีายละเอยีดระดบั 
ความส�าคัญอยู ่ในระดับมากประกอบด้วยการแนะน�าสินค้าใน 
ราคาพิเศษราคาของสินค้าในร้านไม่แตกต่างจากที่อื่นช�าระเงินได้ 
สะสมแต้มและมีป้ายราคาสินค้าก�าหนดไว้ชัดเจน
	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดย 
มีรายละเอียดระดับความส�าคัญอยู ่ในระดับมากประกอบด้วย	 
สถานที่จ�าหน่ายอยู ่ในท�าเลสะดวกหาง่ายเปิดบริการทุกวัน 
24	 ชั่วโมง	 มีป้ายเห็นอย่างชัดเจนท่ีระบุว่าสถานีบริการมีน�้ามันให้ 
บรกิารรองลงมามรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง	2	รายการ 
สถานที่จ�าหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอและมีภาพลักษณ์ของสถานี 
บริการน�้ามัน	มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกใช้น�้ามัน
	 ด้านส่งเสริมการตลาด	 ภาพรวมอยู ่ในระดับมากโดยม ี
รายละเอียดระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากประกอบด้วยทาง 
ร้านมีโปสเตอร์โฆษณาสินค้า	 ติดไว้ภายใน/ภายนอกมีท่ีนั่งพักผ่อน 
สบายๆ	มีการจัดรายการชิงโชคมีของแถมห้องน�้ามีจ�านวนเพียงพอ 
และมีการโฆษณาผ่านสื่อหลายประเภท
	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันการส่งผลต่อพฤติกรรม 
การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือในสถานบริการน�้ามัน 
ที่แตกต่างกัน	 พบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ	 อายุ	 สถานภาพ 
ทางครอบครัวอาชีพ	 ระดับการศึกษา	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้สินค้าตามร้านสะดวกซ้ือ 
ในสถานบริการน�้ามัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05

	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	ผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย	 

ด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 

ตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามันข้อมูลการเปรียบเทียบ		 

พบว่า	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองสินค้าในร้านมีเพียงพอต่อ 

ความต้องการ	 สินค้ามีป้ายช้ีบ่งหาได้ง ่าย	 สินค้าที่มีให้เลือก 

หลากหลาย	 ปัจจัยด้านราคาในเร่ืองช�าระเงินได้สะสมแต้ม	 และ 

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายในเรื่อง	เปิดบริการทุกวัน	24	ชั่วโมง	 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าตามร้านสะดวกซื้อใน 

สถานบริการน�้ามัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05

การอภิปรายผล
	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 

ด้านช่องทางจดัจ�าหน่ายด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่า	ผูป้ระกอบ 

การต้องการซื้อสินค้าตามร้านสะดวกภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมชัย	 ธรรมสนอง	 (2550)	 ได้ศึกษา 

เรื่อง	 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานีบริการ 

น�้ามันของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก		

	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ประกอบด้วย	 การจัดวางไว้ใน 

ช้ันอย่างเป็นระเบียบ	 สินค้ามีป้ายช้ีบ่งหาได้ง่ายสินค้าในร้านม ี

เพยีงพอต่อความต้องการ	เป็นสินค้าใหม่ไม่หมดอาย	ุสนิค้ามคุีณภาพ	 

และสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลาย	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

สอดคล้องกับงานวิจัย	 ปวีณา	 วงศ์งามใส	 (2554	 :	 บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้าน 

คาเฟ่อเมซอน	พบว่า	ด้านผลติภณัฑ์	พบว่า	ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	

	 ด้านราคา	 (Price)	 ประกอบด้วย	 การแนะน�าสินค้าในราคา 

พิเศษ	 ราคาของสินค้าในร้านไม่แตกต่างจากท่ีอื่นช�าระเงินได ้

สะสมแต้มและมีป้ายราคาสินค้าก�าหนดไว้ชัดเจน	 พบว่า	 ภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบังานวจิยั	ณชัพล	สงัฆะมงคลกจิ	(2550)	 

ได้ศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ 

สถานบีรกิารน�า้มนัในอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชียงใหม่	พบว่า	ด้านราคา

พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	ประกอบด้วย	สถานที ่

จ�าหน่ายอยู่ในท�าเลสะดวกหาง่าย	 เปิดบริการทุกวัน	 24	 ชั่วโมง 

มีป้ายเห็นอย่างชัดเจนที่ระบุว่าสถานีบริการมีน�้ามันให้บริการ	 

สถานที่จ�าหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอ	 และมีภาพลักษณ์ของสถาน ี

บริการน�้ามัน	มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกใช้น�้ามัน	พบว่า	ภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นงลักษณ์	อัศวสกุลฤชา	 

THUAN HOANG TUAN, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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(2550)	การศึกษาเรื่อง	พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สถาน ี

บริการน้้ามันในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	พบว่า	 ภาพรวมอยู ่

ในระดับมาก

	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 ประกอบด้วย 

ทางร้านมีโปสเตอร์โฆษณาสินค้า	 ติดไว้ภายใน/ภายนอกมีท่ีน่ัง 

พักผ่อนสบายๆ	มีการจัดรายการชิงโชคมีของแถม	ห้องน�้ามีจ�านวน 

เพียงพอ	 และมีการโฆษณาผ่านสื่อหลายประเภทภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ลัดดา	 ปิ่นเกล้า	 (2555)	 

ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเข้าใช้ 

บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน�้ามัน	 บริษัท	 

ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	ภาพรวมอยู่ 

ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 ด้านผลิตภัณฑ์	 จากการที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือโดยลูกค้า 

ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและต้องการซ้ือสินค้าหลายประเภท 

ในสถานทีเ่ดยีว	เนือ่งจากมคีวามสะดวก	ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย 

ไม่ต้องไปหาซื้อสินค้าในหลายที่	ดังนั้น	ผู้ประกอบการควรน�าปัจจัย 

ด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นจุดแข็งในการท�าธุรกิจ	 โดยน�ามาปรับใช้ใน 

การเลือกจ�าหน่ายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ 

ค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจประสมความ 

ส�าเร็จและเจริญเติบโตได้

	 ด้านราคา	 จากการท่ีปัจจัยด้านราคาสินค้าเป็นปัจจัยที่มี 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือในสถาน 

บริการน�้ามัน	 ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาและติดตามข้อมูล 

เกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้าของคู่แข่งขัน	น�าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้กับ 

การตั้งราคาสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของตนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่ม 

ยอดขายของกิจการ

	 ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	จากการทีด้่านการช่องทางจัด 

จ�าหน่ายเป็นปัจจัยท่ีมีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าตาม 

ร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	 ดังน้ันผู้ประกอบการสถาน 

บริการน�้ามันควรจัดให้มีการเปิดร้านสะดวกซ้ือให้บริการสินค้า 

ครอบคลุม	ให้ทั่วถึงมากขึ้น

	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 จากการที่ด้านการส่งเสริมการ 

ตลาดเป็นปัจจัยที่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามร้าน 

สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน	ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรับปรุง 

และพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้ได ้ดีกว ่าหรือได้มาตรฐาน 

เทียบเท่ากับร้านสะดวกซ้ือในปัจจุบัน	 ท้ังด้านความรวดเร็วใน 

การช�าระเงิน	 อัธยาศัย	 และความสะอาดของร้านค้าตลอดจนมี 

การเสนอสนิค้าราคาพิเศษ	และจดัรายการชิงโชคมขีองแถม	เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 การศึกษาครัง้ต่อไป	ผูศ้กึษาควรศึกษาประเภทการให้บรกิาร

ที่ผู้ใช้บริการต้องการในการใช้บริการสถานบริการน�้ามัน	
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

Factors	Affecting	Primary	Schools	Effectiveness	under	

the	Chachoengsao	Primary	Educational	Service	Area	Office	1

วีรยุทธ	เสาแก้ว,	สถาพร	พฤฑฒิกุล

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 แรงจูงใจในการท�างานของครูที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ตามตารางของ	 Krejcie	 and	 Morgan	 ได้จ�านวน	 266	 คน	 โดยการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน	 เคร่ืองมือที่ใช้	 เป็นแบบสอบถาม 

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	แบ่งเป็น	3	ตอน	แต่ละตอนมีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.27	ถึง	0.87	และค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 

0.95	ถึง	0.98	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	

	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	ปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	แรงจงูใจในการท�างานของคร	ูและประสทิธผิลของ 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	 โดยรวมอยู่ระดับมาก	2)	ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 แรงจูงใจในการท�างานของครู	 และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	3)	ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(Xa2)	และ 

แรงจูงใจในการท�างานของครูด้านนโยบายและการบริหาร	 (Xb10)	 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 (Xb3)	 และด้านความก้าวหน้าในงาน	 (Xb5)	 

สามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 

ได้ร้อยละ	61.70	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ค�าส�าคัญ	:	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง,	แรงจูงใจในการท�างานของครู,	ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	transformational	leadership	of	school	administrators	and	job	 

motivation	of	teachers	factors	affecting	school	effectiveness	under	the	Chacheongsao	Primary	Educational	Service	 

Area	Office	1.	 The	 sample	were	 266	 teachers	of	 Primary	 Schools	under	 the	Chacheongsao	Primary	 Educational 

Service	Area	Office	1	by	multistage	random	sampling	technique.	The	Research	instrument	was	a	five	rating	scale	 

survey	questionnaire,	There	were	discriminant	between	.27	-	.87	and	reliability	between	.95	-	.98.	Data	were	analyzed	 

by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	Pearson	Product	moment	correlation	coefficient	and	stepwise	 

multiple	regression	analysis.	

	 The	 research	 findings	were	 as	 follows:	 1)	 The	 transformational	 leadership	 of	 school	 administrators,	 the 

job	motivation	 of	 teachers	 and	 the	 school	 effectiveness	 of	 primary	 school	 under	 the	 Chacheongsao	 Primary 

Educational	Service	Area	Office	1	were	at	high	 level.	2)	The	correlation	between	 transformational	 leadership	of	 

school	 administrators,	 job	motivation	 of	 teachers	 and	 schools	 effectiveness	 of	 primary	 school	 under	 the	 

Chacheongsao	 Primary	 Educational	 Service	 Area	 Office	 1	 were	 found	 at	 the	moderate	 to	 nearly	 high	 level,	 

which	 statistically	 significant	at	 .01	 level.	 3)	The	 transformational	 leadership	 factors	of	 school	 administrators	on 

the	 inspirational	 leadership	 (Xa2)	 and	 the	 job	motivation	 factors	of	 teachers,	on	policy	and	administration	 (Xb10),	 

the	work	itself	(Xb3)	and	advancement	(Xb5)	were	cooperatively	predict	the	schools	effectiveness	at	61.70	percent,	 

with	statistically	significant	at	.05	level.

Keywords	:	Transformational	Leadership,	Job	Motivation	of	Teachers,	Effectiveness	of	Primary	School
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บทน�า
	 การศึกษาจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนา 

ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	 

และวัฒนธรรม	 การท�าให้บุคคลในชาติมีคุณภาพ	 มีศักยภาพ 

เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศน้ัน	ต้องอาศยักระบวนการ 

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 การศึกษาช ่วยสร ้างความรู ้ 

ความคิด	 ทักษะ	 เจตคติ	 ให้คนไทยรู้จักตนเอง	 รู้จักชีวิต	 เข้าใจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ท่ีตนอาศัย	 แล้วน�าความรู้ความเข้าใจมาใช ้

แก้ปัญหา	 รวมทั้งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น	 ดังนั้นจะเห็น 

ได้ว่าการศึกษามีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 จากการปฏิรูป 

การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.2545	 และแผนการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่12	 พ.ศ.2560	 -	 2564	 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์	 ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพใน 

แต่ละช่วงวัย	โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต�่า	 

การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน	 ในขณะท่ีคนไทยจ�านวน 

ไม่น้อยยงัไม่สามารถคดักรองและเลอืกรับวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งส่งผลต่อวิกฤติค่านิยม	ทัศนคติ	และพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต	

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส�าคัญต่อการวางรากฐาน 

การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์	 เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและ 

พฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม	ได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพ 

สงูตามมาตรฐานสากล	และสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

ประสิทธิผล	 เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหาร 

งานของหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหน่ึงสามารถด�าเนินงาน 

จนบรรลุป้าหมาย	 หรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้มากน้อยเพียงใด 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลท่ีได้รับและผลส�าเร็จของงาน	 มีความเกี่ยวพัน 

กับผลงานที่องค์การพึงประสงค์	 (ภารดี	อนันต์นาวี,	2557	 :	203) 

สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดนั้น	 พิจารณาได้จากความ 

สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	 ความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติในทางบวก	 ความสามารถในการ 

ปรบัตวัเข้ากับสิง่แวดล้อมและความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน 

สถานศึกษา	 ปัจจัยท่ีส่งผลส�าคัญอย่างหน่ึงต่อประสิทธิผลทาง 

การศึกษา	 ได้แก่	 บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

กับการจัดการศึกษา	เช่น	ครู	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าองค์การส่วนท้องถิ่น	 

องค์การภาคเอกชนอืน่ๆ	แต่อย่างไรกต็าม	คร	ูยงัคงเป็นบคุลากรหลกั 

และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมโดยตรง	 ที่จะพัฒนางานหรือภารกิจของ 

โรงเรียน	 และประกอบกับความพึงพอใจหรือแรงจูงใจในการท�างาน 

ของครู	มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อขวัญและก�าลังใจ	อันจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(Hoy	&	Miskel,	1991	:	398)

	 ภาวะผู้น�า	 เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญส�าหรับองค์กรทุกประเภท 

ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน	 เพราะองค์การจะมีความเจริญ 

รุ่งเรืองหรือตกต�่าหรือไม่นั้น	 สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารใน 

องค์การนั้นมีภาวะผู้น�าเพียงพอที่โน้มน้าวให้บุคลากรท�างานให ้

แก่องค์การตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั่นเอง	 ดังนั้นการเรียนรู้ 

เกี่ยวกับภาวะผู ้น�าจึงเป ็นเรื่องส�าคัญและน ่าสนใจ	 (ภารด ี

อนันต์นาวี,	 2557	 :	 112)	 การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน 

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญหลายประการในองค์การหรือหน่วยงาน 

ที่จะช่วยให้องค์การนั้นอยู ่ได้	 มีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุ 

เป้าประสงค์ที่วางไว้	องค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งก็คือบุคคลที่ท�าหน้าที ่

เป็นผู้น�า	 หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นในการที่จะรวมพลัง 

ทั้งหลาย	 เพื่อพาให้หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์ได้	 (เสริมศักดิ	์ 

วิศาลาภรณ์,	2536	:	6)	

	 แรงจูงใจ	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่จะท�าให้การปฏิบัติงาน 

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายผู ้บริหารจึงจ�าเป็นจะต้องมี 

ความเข้าใจ	 มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใน 

องค์การร่วมมือกันท�างานอย่างเต็มศักยภาพเกิดความพึงพอใจ 

เกิดความผูกพันต่อองค์การ	 ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการจูงใจ 

เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีการตื่นตัว	 เกิดความคาดหวัง	 เพื่อ 

ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางเดียวกัน	 

เพื่อให้องค์การบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 (ภารด	ี 

อนันต์นาวี,	 2557	 :	 112)	 การบริหารเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมี 

ก�าลังใจในการท�างาน	

	 มีความภักดีต่อองค์การ	มีความรับผิดชอบ	สามารถท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่ม ี

อยู่ในองค์การน้ัน	 (ประยงค์	 ชูรักษ์,	 2548	 :	 3)	 หากบุคลากร 

มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การแล้วย่อมส่งผลให้เกิด 

พฤติกรรมในทางบวกที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้ยังมีวิจัยหลายเรื่องต่างชี้ว่าประสิทธิผลของ 

องค์การหรือประสิทธิผลของโรงเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การหรือ	 

โรงเรียนนั้นมีสมาชิกหรือครูที่พึงพอใจในงาน	มีความผูกพันกับงาน 

และปรารถนาที่จะท�างานหรือเป็นครูต่อไปในอนาคต	 (สฎายุ 

ธีระวณิชตระกูล,	2549	:	4)	

	 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1 

โดยส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผู้น�าในการบริหาร 

โดยเฉพาะการขาดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 ในการ 

ด้านการบริหารงานบุคคล	 และยังพบปัญหาเกี่ยวกับการท�างาน 

ของครู	 ขาดแรงจูงใจ	 และมีการเพิ่มภาระงานให้แก่ครูมากข้ึน 

ครูบางคนก็สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่ส�าเร็จมา	ไม่มีความถนัด 

หรือความช�านาญในวิชาที่สอน	 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 

ต�่ากว่า	120	คน	บางโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอน	และครูยังต้องรับ 

ภาระงานนอกเหนือจากการสอน	 เช่น	 เจ้าหน้าที่การเงินและพัสด	ุ 

งานตามโครงการหรอืแผนปฏบิติัการประจ�าปี	งานสหกรณ์โรงเรยีน	 

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

62			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ท�าหน้าท่ีบรรณารักษ์	 หรืองานในหน้าท่ีอื่นๆ	 (ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	1,	2558)	นอกจากจะส่งผล 

ต่อขวัญและก�าลังใจแล้วยังมีผลต่อการปฏิบัติงานของครู	ตลอดจน 

ประสิทธิผลที่เกิดจากการด�าเนินงานของครู	 ถ้าผู้บริหารมีภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและครูมีแรงจูงใจที่ดี	 ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัย	 

และแต่ละปัจจัยก็จะมีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 ดังน้ันครูจึงเป็นผู้ก�าหนด 

ทิศทางในการเรียนการสอน	 ก�าหนดเป้าหมาย	 และความคาดหวัง 

ของผู้เรียน	 อย่างไรก็ตามครูเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของ 

โรงเรียน	 ถ้าครูมีขวัญก�าลังใจ	 มีความสุขในการท�างาน	 ย่อมส่งผล 

ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เป็นไปตามจุดประสงค ์

และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ในที่สุด

	 จากสภาพและปัญหาดังกล่าว	 ผู ้วิจัยสนใจท่ีจะท�าวิจัย 

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1 

เพือ่ประโยชน์ในการน�าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการเสรมิสร้าง 

ภาวะผู้น�าให้แก่ผูบ้รหิารสถานศกึษา	สร้างแรงจงูใจในการท�างานให้ 

กับครูผู้สอนท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่สถานศึกษา 

และข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุ	พฒันา 

การบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	แรงจูงใจในการท�างานของครแูละประสทิธผิล 

ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น�าการ 

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	แรงจงูใจในการท�างานของคร ู

กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

	 3.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษา	และแรงจงูใจในการท�างานของครท่ีูส่งผลต่อประสทิธผิล 

ของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

	 4.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	 จากปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	และแรงจูงใจในการท�างานของครู	สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนประถมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	 

อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของ	 Bass	 &	 Avolio	 (1990	 :	 19-21)	 

ประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 ดังนี้	 1)	 การสร้างบารมี	 2)	 การสร้างแรง 

บนัดาลใจ	3)	การกระตุน้การใช้ปัญญา	และ	4)	การมุง่ความสมัพนัธ์ 

เป็นรายบุคคล	 และศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างานของครู	 

โดยศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ	 Herzberg,	 Mausner	 &	 

Snyderman,	(1993	:	113-115)	ประกอบด้วยแรงจูงใจ	10	ด้าน 

ดังนี้	 1)	ความส�าเร็จในงาน	2)	การยอมรับนับถือ	3)	ลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ	 4)	 ความรับผิดชอบต่องาน	 5)	 ความก้าวหน้าในงาน 

6)	 การปกครองบังคับบัญชา	 7)	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

8)	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	 9)	 เงินเดือนและผลประโยชน์ 

เกื้อกูล	 และ	 10)	 นโยบายและการบริหาร	 ส่วนประสิทธิผลของ 

โรงเรียนได้ศึกษาตามทฤษฎีประสิทธิผลของโรงเรียนของ	 Mott,	 

(1972	 cited	 in	 Hoy	 &	 Miskel,	 1991	 :	 338-339) 

ซึ่งประกอบด้วย	4	ด้าน	ดังนี้	

	 1)	 ความสามารถผลิตนกัเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูง	

	 2)	 ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก	

	 3)	 ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	และ

	 4)	 ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 โดยสอบถาม 

ความเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	สรุปเป็นกรอบความคิด 

ในการวิจัย	ดังภาพที่	1

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ี	 มุ่งศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	และแรงจูงใจในการท�างานของครูที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิงาน 

ตามล�าดับ	ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีไ้ด้ศกึษากบัประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ดังนี้

	 1.	 ประชากร	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	ครูผู้สอน 

ในโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	867	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 กลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้ตารางก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	 Krejcie	 &	 Morgan,	 (1970	 :	 608) 

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 266	 คน	 และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

ดังนี้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

Avolio (1990, pp. 19-21) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) การสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการ
ใช้ปัญญา และ 4) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล และศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของครู โดยศึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีของ Herzberg, Mausner & Snyderman, (1993, pp. 113-115) ประกอบด้วยแรงจูงใจ 10 ด้านดังนี้  
1) ความสําเร็จในงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  4) ความรับผิดชอบต่องาน 5) ความก้าวหน้าในงาน 
6) การปกครองบังคับบัญชา 7) สภาพแวดล้อมในการทํางาน 8) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 9) เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และ 10) นโยบายและการบริหาร ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนได้ศึกษาตามทฤษฎีประสิทธิผลของ
โรงเรียนของ Mott, (1972 cited in Hoy & Miskel, 1991, pp. 338-339) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  
1) ความสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  
3) ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ 4) ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน โดยสอบถามความเห็นของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปเป็นกรอบความคิด 
 ในการวิจัย ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรต้น 

   

    
        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

แรงจูงใจในการทํางานของครู 
โรงเรียนประถมศึกษา 

1. ความสําเร็จในงาน 
2. การยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความก้าวหน้าในงาน 
6. การปกครองบังคับบัญชา 
7. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
8. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 
9. เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
10. ด้านนโยบายและการบริหาร 

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี         
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร  
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 

1. การสร้างบารมี 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
4. การมุ่งความสมัพันธ์เป็นรายบุคคล 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย	

	 	 2.1	 ขั้นตอนการสุ่มระดับโรงเรียนโดยการสุ่มเลือก 

โรงเรียนอย่างง่ายในแต่ละอ�าเภอ	 ตามสัดส่วนของโรงเรียนแต่ละ 

อ�าเภอ	ได้จ�านวน	24	โรงเรียน

	 	 2.2	 ขั้นตอนการสุ่มระดับบุคคล	 โดยการสุ่มเลือก 

กลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในแต่ละโรงเรียน	 ตามสัดส่วนของครูแต่ละ 

โรงเรียน	ได้จ�านวน	266	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรบัการวจิยัครัง้นี	้ 

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้สอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหาร	 แรงจูงใจในการท�างานของครู	 และประสิทธิผลของ 

โรงเรียน	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที	่1	แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ	 

Bass	 &	 Avolio,	 (1990	 :	 19-21)	 มีทั้งหมด	 20	 ข้อ	 ซึ่งมีค่า 

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 0.40	 -	 0.87	 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 

เท่ากับ	0.98		

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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	 ตอนที	่2	แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการท�างานของ 
ครู	ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ	Herzberg,	Mausner	& 
Snyderman	 (1993	 :	 113-115)	 มีท้ังหมด	 50	 ข้อ	 ซึ่งมีค่า 
อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.27	-	0.80	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ	0.98
	 ตอนที	่3	แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ผู้วิจัยได้ศึกษามาจากแนวความคิดของ	Mott	 (1972	 cited	 in	 
Hoy	 &	Miskel	 1991	 :	 338-339)	 มีท้ังหมด	 20	 ข้อ	 ซึ่งมีค่า 
อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.33	-	0.87	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ	0.95

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูลที่รวบรวมมาได้	ตามล�าดับดังนี ้
	 1.	 น�าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ์
และใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสมบูรณ์	 ท้ัง	 266	 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ	100	
	 2.	 ตรวจให ้คะแนนโดยก�าหนดเกณฑ ์คะแนนของ
แบบสอบถามทั้ง	3	ตอน	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545	:	103)
	 	 	 5	หมายถึง	 มพีฤตกิรรม/การด�าเนนิการอยูใ่นระดบั 
	 	 	 	 	 มากที่สุด
	 	 	 4	หมายถึง	 มพีฤตกิรรม/การด�าเนนิการอยูใ่นระดบั 
	 	 	 	 	 มาก
	 	 	 3	หมายถึง	 มพีฤตกิรรม/การด�าเนนิการอยูใ่นระดบั 
	 	 	 	 	 ปานกลาง
	 	 	 2	หมายถึง	 มพีฤตกิรรม/การด�าเนนิการอยูใ่นระดบั 
	 	 	 	 	 น้อย
	 	 	 1	หมายถึง	 มพีฤตกิรรม/การด�าเนนิการอยูใ่นระดบั 
	 	 	 	 	 น้อยที่สุด
	 3.	 น�าคะแนนทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ข้อมลูแล้วน�าผลการวเิคราะห์ 
ไปแปรผลตามเกณฑ์เฉลี่ย	 ดังนี้	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2545	 :	 103) 
	 	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา/แรงจงูใจในการท�างานของคร/ูประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
	 	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา/แรงจงูใจในการท�างานของคร/ูประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก
	 	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง		มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา/แรงจงูใจในการท�างานของคร/ูประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
	 	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา/แรงจงูใจในการท�างานของคร/ูประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับน้อย

	 	 	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา/แรงจงูใจในการท�างานของคร/ูประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด	
	 ส�าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ 
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ใช้เกณฑ์ของ	 พวงรัตน	์ 
ทวีรัตน์	(2540	:	144)	
	 	 	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต้ังแต่	 .81-1.00	 
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
	 	 	 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค ่าตั้งแต่	 .61-.80 
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
	 	 	 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค ่าตั้งแต่	 .41-.60 
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
	 	 	 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค ่าตั้งแต่	 .21-.40 
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต�่า
	 	 	 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค ่าตั้งแต่	 .01-.20 
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา	แรงจงูใจในการท�างานของครแูละประสทิธผิล 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ใช้การหาคะแนนเฉลี่ย	 (X)	 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)
	 2.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ 
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 แรงจูงใจในการท�างานของ 
ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	 ใช้การหาสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	
Correlation	Coefficient)
	 3.	 การวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา	และแรงจงูใจในการท�างานของครท่ีูส่งผลต่อประสทิธผิล
ของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 และสร้างสมกรพยากรณ์	 โดยใช ้
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	
Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยเป็นดังนี้
	 1.	 การหาระดับปัจจัยภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษา,	แรงจงูใจในการท�างานของคร	ูและประสทิธผิล 
ของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ดังตารางที่	1

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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ปัจจัย ด้าน X SD ระดับ

ประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา

ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

4.28

4.04

4.22

4.17

0.35

0.49

0.39

0.51

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 4.18 0.36 มาก

ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา

การสร้างบารมี

การสร้างแรงบันดาลใจ

การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา

การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล

4.36

4.45

4.38

4.36

0.51

0.42

0.42

0.46

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 4.39 0.40 มาก

แรงจูงใจในการท�างาน

ของครู

ความส�าเร็จในงาน

การยอมรับนับถือ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าในงาน

การปกครองบังคับบัญชา

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล

นโยบายและการบริหาร

4.15

4.23

4.12

4.18

3.97

4.08

4.22

4.12

4.14

4.14

0.54

0.54

0.55

0.52

0.64

0.62

0.53

0.61

0.60

0.60

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 4.14 0.49 มาก

	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่า	 ประสิทธิผลของโรงเรียนประถม

ศึกษา/ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	

และแรงจูงใจในการท�างานของครูโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 และแรงจูงใจใน 

การท�างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

 ตารางที่	1	 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา,	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 
	 	 	 	 	 และแรงจูงใจในการท�างานของครู

	 ตารางที่	2	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	และแรงจูงใจในการท�างานของครู

เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การสร้างแรงบันดาลใจ 4.45 0.42 มาก 
การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา 4.38 0.42 มาก 
การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล 4.36 0.46 มาก 

รวม 4.39 0.40 มาก 
แรงจูงใจในการทํางาน

ของครู 
ความสําเร็จในงาน 4.15 0.54 มาก 
การยอมรับนับถือ 4.23 0.54 มาก 
ลักษณะงานที่ปฏิบติั 4.12 0.55 มาก 
ความรับผิดชอบ 4.18 0.52 มาก 
ความก้าวหน้าในงาน 3.97 0.64 มาก 
การปกครองบังคับบัญชา 4.08 0.62 มาก 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 4.22 0.53 มาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 4.12 0.61 มาก 
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 4.14 0.60 มาก 
นโยบายและการบริหาร 4.14 0.60 มาก 

                                รวม                                                                        4.14        0.49             มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา/ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการ
ทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
r r r r r 

1. การสร้างบารมี Xa1  0.41** 0.50** 0.40** 0.61** 0.59** 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ Xa2 0.49** 0.50** 0.40** 0.64** 0.62** 
3. การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา Xa3 0.46** 0.37** 0.34** 0.52** 0.51** 
4. การมุ่งความสมัพันธ์รายบุคคล Xa4 0.38** 0.46** 0.38** 0.62** 0.56** 
    ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Xa 0.49** 0.52** 0.43** 0.68** 0.65** 
5. ความสําเร็จในงาน Xb1 0.47** 0.58** 0.43** 0.65** 0.65** 
6. การยอมรับนับถือ Xb2 0.50** 0.54** 0.45** 0.66** 0.65** 
7. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ Xb3 0.49** 0.62** 0.48** 0.70** 0.70** 
8. ความรับผิดชอบ Xb4 0.44** 0.55** 0.43** 0.64** 0.63** 
9. ความก้าวหน้าในงาน Xb5 0.38** 0.57** 0.46** 0.69** 0.65** 
10. การปกครองบังคับบัญชา Xb6 0.50** 0.60** 0.45** 0.69** 0.69** 
11. สภาพแวดล้อมในการทํางาน Xb7 0.38** 0.46** 0.30** 0.52** 0.51** 
12. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน Xb8 0.46** 0.62** 0.46** 0.67** 0.68** 
13. เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล Xb9 0.41** 0.48** 0.42** 0.59** 0.58** 
14. นโยบายและการบริหาร Xb10 0.53** 0.62** 0.50** 0.70** 0.71** 

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การสร้างแรงบันดาลใจ 4.45 0.42 มาก 
การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา 4.38 0.42 มาก 
การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล 4.36 0.46 มาก 

รวม 4.39 0.40 มาก 
แรงจูงใจในการทํางาน

ของครู 
ความสําเร็จในงาน 4.15 0.54 มาก 
การยอมรับนับถือ 4.23 0.54 มาก 
ลักษณะงานที่ปฏิบติั 4.12 0.55 มาก 
ความรับผิดชอบ 4.18 0.52 มาก 
ความก้าวหน้าในงาน 3.97 0.64 มาก 
การปกครองบังคับบัญชา 4.08 0.62 มาก 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 4.22 0.53 มาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 4.12 0.61 มาก 
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 4.14 0.60 มาก 
นโยบายและการบริหาร 4.14 0.60 มาก 

                                รวม                                                                        4.14        0.49             มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา/ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการ
ทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
r r r r r 

1. การสร้างบารมี Xa1  0.41** 0.50** 0.40** 0.61** 0.59** 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ Xa2 0.49** 0.50** 0.40** 0.64** 0.62** 
3. การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา Xa3 0.46** 0.37** 0.34** 0.52** 0.51** 
4. การมุ่งความสมัพันธ์รายบุคคล Xa4 0.38** 0.46** 0.38** 0.62** 0.56** 
    ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Xa 0.49** 0.52** 0.43** 0.68** 0.65** 
5. ความสําเร็จในงาน Xb1 0.47** 0.58** 0.43** 0.65** 0.65** 
6. การยอมรับนับถือ Xb2 0.50** 0.54** 0.45** 0.66** 0.65** 
7. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ Xb3 0.49** 0.62** 0.48** 0.70** 0.70** 
8. ความรับผิดชอบ Xb4 0.44** 0.55** 0.43** 0.64** 0.63** 
9. ความก้าวหน้าในงาน Xb5 0.38** 0.57** 0.46** 0.69** 0.65** 
10. การปกครองบังคับบัญชา Xb6 0.50** 0.60** 0.45** 0.69** 0.69** 
11. สภาพแวดล้อมในการทํางาน Xb7 0.38** 0.46** 0.30** 0.52** 0.51** 
12. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน Xb8 0.46** 0.62** 0.46** 0.67** 0.68** 
13. เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล Xb9 0.41** 0.48** 0.42** 0.59** 0.58** 
14. นโยบายและการบริหาร Xb10 0.53** 0.62** 0.50** 0.70** 0.71** 
     แรงจูงใจในการทํางานของครู Xb 0.53** 0.66** 0.51** 0.77** 0.76** 
** p < .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แหล่งความแปรปรวน ss dƒ MS F p 
การถดถอย 21.632 4 5.408 105.072* .000 
ความคลาดเคล่ือน 13.434 261 .051   

รวม 35.066 265    
* p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีนําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงนํามาแสดงในรูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5) 
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน � = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5) 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

อันดับที่ ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละการพยากรณ์ 

1 Xb10 .712 .508 50.80 
2 Xb10   Xb3 .764 .584 58.40 
3 Xb10   Xb3   Xa2 .778 .605 60.50 
4 Xb10   Xb3   Xa2   Xb5 .785 .617 61.70 

เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การสร้างแรงบันดาลใจ 4.45 0.42 มาก 
การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา 4.38 0.42 มาก 
การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล 4.36 0.46 มาก 

รวม 4.39 0.40 มาก 
แรงจูงใจในการทํางาน

ของครู 
ความสําเร็จในงาน 4.15 0.54 มาก 
การยอมรับนับถือ 4.23 0.54 มาก 
ลักษณะงานที่ปฏิบติั 4.12 0.55 มาก 
ความรับผิดชอบ 4.18 0.52 มาก 
ความก้าวหน้าในงาน 3.97 0.64 มาก 
การปกครองบังคับบัญชา 4.08 0.62 มาก 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 4.22 0.53 มาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 4.12 0.61 มาก 
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 4.14 0.60 มาก 
นโยบายและการบริหาร 4.14 0.60 มาก 

                                รวม                                                                        4.14        0.49             มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา/ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการ
ทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
r r r r r 

1. การสร้างบารมี Xa1  0.41** 0.50** 0.40** 0.61** 0.59** 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ Xa2 0.49** 0.50** 0.40** 0.64** 0.62** 
3. การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา Xa3 0.46** 0.37** 0.34** 0.52** 0.51** 
4. การมุ่งความสมัพันธ์รายบุคคล Xa4 0.38** 0.46** 0.38** 0.62** 0.56** 
    ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Xa 0.49** 0.52** 0.43** 0.68** 0.65** 
5. ความสําเร็จในงาน Xb1 0.47** 0.58** 0.43** 0.65** 0.65** 
6. การยอมรับนับถือ Xb2 0.50** 0.54** 0.45** 0.66** 0.65** 
7. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ Xb3 0.49** 0.62** 0.48** 0.70** 0.70** 
8. ความรับผิดชอบ Xb4 0.44** 0.55** 0.43** 0.64** 0.63** 
9. ความก้าวหน้าในงาน Xb5 0.38** 0.57** 0.46** 0.69** 0.65** 
10. การปกครองบังคับบัญชา Xb6 0.50** 0.60** 0.45** 0.69** 0.69** 
11. สภาพแวดล้อมในการทํางาน Xb7 0.38** 0.46** 0.30** 0.52** 0.51** 
12. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน Xb8 0.46** 0.62** 0.46** 0.67** 0.68** 
13. เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล Xb9 0.41** 0.48** 0.42** 0.59** 0.58** 
14. นโยบายและการบริหาร Xb10 0.53** 0.62** 0.50** 0.70** 0.71** 

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 และแรงจูงใจในการท�างานของครู 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง	 อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการท�างานของครูท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	ดังตารางที่	3	และ	4

	 ตารางที่	3	 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

     แรงจูงใจในการทํางานของครู Xb 0.53** 0.66** 0.51** 0.77** 0.76** 
** p < .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แหล่งความแปรปรวน ss dƒ MS F p 
การถดถอย 21.632 4 5.408 105.072* .000 
ความคลาดเคล่ือน 13.434 261 .051   

รวม 35.066 265    
* p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีนําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงนํามาแสดงในรูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5) 
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน � = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5) 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

อันดับที่ ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละการพยากรณ์ 

1 Xb10 .712 .508 50.80 
2 Xb10   Xb3 .764 .584 58.40 
3 Xb10   Xb3   Xa2 .778 .605 60.50 
4 Xb10   Xb3   Xa2   Xb5 .785 .617 61.70 

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

ตัวแปรที่ศึกษา	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ที่น�าเข้ามาวิเคราะห์การถดถอย 

มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง

 ตารางที่	4	การคัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด	จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

	 	 	 	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	

     แรงจูงใจในการทํางานของครู Xb 0.53** 0.66** 0.51** 0.77** 0.76** 
** p < .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แหล่งความแปรปรวน ss dƒ MS F p 
การถดถอย 21.632 4 5.408 105.072* .000 
ความคลาดเคล่ือน 13.434 261 .051   

รวม 35.066 265    
* p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีนําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงนํามาแสดงในรูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5) 
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน � = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5) 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

อันดับที่ ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละการพยากรณ์ 

1 Xb10 .712 .508 50.80 
2 Xb10   Xb3 .764 .584 58.40 
3 Xb10   Xb3   Xa2 .778 .605 60.50 
4 Xb10   Xb3   Xa2   Xb5 .785 .617 61.70 

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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     แรงจูงใจในการทํางานของครู Xb 0.53** 0.66** 0.51** 0.77** 0.76** 
** p < .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แหล่งความแปรปรวน ss dƒ MS F p 
การถดถอย 21.632 4 5.408 105.072* .000 
ความคลาดเคล่ือน 13.434 261 .051   

รวม 35.066 265    
* p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีนําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงนํามาแสดงในรูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5) 
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน � = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5) 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

อันดับที่ ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละการพยากรณ์ 

1 Xb10 .712 .508 50.80 
2 Xb10   Xb3 .764 .584 58.40 
3 Xb10   Xb3   Xa2 .778 .605 60.50 
4 Xb10   Xb3   Xa2   Xb5 .785 .617 61.70 

     แรงจูงใจในการทํางานของครู Xb 0.53** 0.66** 0.51** 0.77** 0.76** 
** p < .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แหล่งความแปรปรวน ss dƒ MS F p 
การถดถอย 21.632 4 5.408 105.072* .000 
ความคลาดเคล่ือน 13.434 261 .051   

รวม 35.066 265    
* p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีนําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงนํามาแสดงในรูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5) 
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน � = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5) 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

อันดับที่ ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละการพยากรณ์ 

1 Xb10 .712 .508 50.80 
2 Xb10   Xb3 .764 .584 58.40 
3 Xb10   Xb3   Xa2 .778 .605 60.50 
4 Xb10   Xb3   Xa2   Xb5 .785 .617 61.70 

     แรงจูงใจในการทํางานของครู Xb 0.53** 0.66** 0.51** 0.77** 0.76** 
** p < .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แหล่งความแปรปรวน ss dƒ MS F p 
การถดถอย 21.632 4 5.408 105.072* .000 
ความคลาดเคล่ือน 13.434 261 .051   

รวม 35.066 265    
* p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีนําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซ่ึงนํามาแสดงในรูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5) 
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน � = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5) 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

อันดับที่ ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละการพยากรณ์ 

1 Xb10 .712 .508 50.80 
2 Xb10   Xb3 .764 .584 58.40 
3 Xb10   Xb3   Xa2 .778 .605 60.50 
4 Xb10   Xb3   Xa2   Xb5 .785 .617 61.70 

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 อ�านาจการพยากรณ์ของตัวแปร 

พยากรณ์	จากตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด	ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 เรียงล�าดับได้ดังนี้	 ด้านนโยบายและ 

การบริหาร	 (Xb10)	 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	 (Xb3)	 ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ	 (Xa2)	 และด้านความก้าวหน้าในงาน	 (Xb5)	 สามารถ 

พยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ	 61.70	 ซ่ึงน�ามาแสดงในรูปสมการ 

พยากรณ์ได้ดังนี้

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

	 Y	 =	 1.66	+	.20(Xb10)	+	.16(Xb3)	+	.15(Xa2)	+	.10(Xb5)

	 หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

	 Z	 =	 .33(Zb10)	+	.23(Zb3)	+	.17(Za2)	+	.17(Zb5)

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

แรงจูงใจในการท�างานของครู	 และประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 และแรงจูงใจในการท�างานของครูมีความ 

สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	โดยรวมมีความ 

สัมพันธ์กันทางบวก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมี 

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงถึงระดับสูง

	 3.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 (Xa2)	 และแรงจูงใจในการท�างาน 

ของคร	ูด้านนโยบายและการบรหิาร	(Xb10)	ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบตั	ิ 

(Xb3)	 และด้านความก้าวหน้าในงาน	 (Xb5)	 ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	1	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

	 4.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

และแรงจูงใจในการท�างานของครูสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 

ของโรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ	 61.70	 (R
2
	 =	 .617)	 เขียนใน 

รูปสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

	 Y	=	1.66	+	.20(Xb10)	+	.16(Xb3)	+	.15(Xa2)	+	.10(Xb5)	

	 หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Z	 =	 .33(Zb10)	+	.23(Zb3)	+	.17(Za2)	+	.17(Zb5)

อภิปรายผล
	 จากการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	1	มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 ปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1 

ตามทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ	 Bass	 and	 Avolio	 

(1990)	 ด้านการสร้างบารมี	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 ด้านการ 

กระตุ ้นการใช้ปัญญา	 และด้านการมุ ่งความสัมพันธ์รายบุคคล 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาได้มีนโยบายการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	มกีารจัดประชมุผูบ้รหิารสถานศกึษา	 

การจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา	 และการศึกษาดูงาน 

อย่างสม�่าเสมอ	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา	 เขต	 1,	 2558)	 ซ่ึง	 ธนิตา	 นาพรม	 (2558)	 ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จันทบุรี	 เขต	 1	 ด้านการเป็นผู้สร้างบารมีอยู่ในระดับมาก	 อุมาวดี	 

เหล่าอรรคะ	 (2557)	 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร 

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	27	ด้านการสร้างบารมีอยู่ในระดับมาก	ซึ่งไพศาล	ศิวเวทพิกุล	 

(2557)	 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	41	ด้านการเป็นผูส้ร้าง 

บารมีอยู ่ในระดับมาก	 ซึ่งกอบศักดิ์	 มูลมัย	 (2554)	 ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร 

โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี	 เขต	 1	 ด้านการสร้างบารมีอยู่ใน 

ระดบัมาก	และอดุม	พนิธรุกัษ์	(2553)	ได้ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิล 

การบรหิารงานบคุคลโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาอุดรธานี	ด้านการสร้างบารมีอยู่ในระดับมาก	

	 2.	 ปัจจยัแรงจงูใจในการท�างานของครโูรงเรยีนประถมศกึษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1		 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่ 

ด ้านการยอมรับนับถือ	 ด ้านสภาพแวดล ้อมในการท�างาน 

ด้านความรับผิดชอบ	 ด้านความส�าเร็จในงาน	 ด้านนโยบายและ 

การบรหิาร	ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กลู	ด้านความสมัพนัธ์ 

ระหว่างผู้ร่วมงาน	 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 ด้านการปกครอง 

บังคับบัญชา	 และด้านความก้าวหน้าในงานตามล�าดับ	 พบว่า 

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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68			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ได ้ให  ้

ความส�าคัญต่อการบริหารงานบุคคล	 ท่ีกล่าวว่าองค์กรและ 

คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู	 ตระหนัก 

และด�าเนนิการส่วนทีเ่กีย่วข้องให้ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาบรรจ ุ

ใหม่และย้ายไปบรรจุ	 มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ 

ของโรงเรียน	 ชุมชน	 และสังคม	 ดังนั้นครูจะได้พัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง	 และยังจะได้รับการประเมินความดีความชอบจากงาน 

ที่ปฏิบัติเป็นการกระตุ้นการท�างาน	 การสร้างขวัญ	 และก�าลังใจใน 

การท�างานของคร	ูซึง่ธนติา	นาพรม	(2558)	ทีไ่ด้ศกึษาความสัมพนัธ์ 

ระหว่างภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู	 กับประสิทธิผลของสถานศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1 

แรงจูงใจในการท�างานของครูปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนโดย 

ภาพรวมอยู ่ในระดับมากทุกด้าน	 และประภาพรรณ	 มุกดาวด	ี 

(2557)	 ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนในการปฏิบัติงานของ 

ครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม	พบว่า	 แรงจูงใจ 

ในการท�างานของครูปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมากทุกด้าน

	 3.	 ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิสัยทัศน์ 

การพัฒนาการเรียนรู้ที่ว่า	“คุณภาพครูดูที่	คุณภาพนักเรียน”	และ 

สถานศึกษามีครูและบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถตรงตาม 

สาขาวิชาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

หรือเป้าหมายสูงสุด	 (ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา	เขต	1,	2558)	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Mott	(1972)	 

ที่กล่าวว่า	 การที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด	 

พิจารณาได้จากความสามรถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูง	 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคต ิ

ทางบวก	 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	ซึง่ฤทยัรตัน์	บญุอนิทร์	 

(2559)	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	1	พบว่า	 

ประสิทธิผลของของโรงเรียน	โดยรวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมาก	

	 4.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 

และแรงจูงใจในการท�างานของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	 โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงถึง 

ระดับสูงทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ได้รับการอบรม 

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	โดยมีวิสัยทัศน์	มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์	 เป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา	 มีการสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ ้นการใช้ปัญญา	 และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผูร่้วมงานยอมรบัความแตกต่างระหว่างบคุคลสามารถโน้มน้าวจติใจ 

ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิความรู้สกึทีด่ต่ีองาน	ท�าให้สภาวะทางจติใจ 

ดต่ีองานและกระบวนการในการท�างานมปีระสทิธภิาพ	จะท�าให้งาน 

ทั้งระบบพัฒนาได้ดีขึ้นตามแผนนโยบายของส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	อีกทั้งจะช่วยจูงใจให้คร ู

ท�างานจนประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน	 (ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1,	 2558) 

ซึ่ง	ภารดี	 อนันต์นาวี	 (2557	 :	 112)	กล่าวว่า	แรงจูงใจเป็นปัจจัย 

ที่ส�าคัญยิ่งที่จะท�าให้การปฏิบัติงานประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 

ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจ	 มีความสามารถในการสร้าง 

แรงจูงใจให้บุคคลในองค์การร่วมมือกันท�างานอย่างเต็มศักยภาพ 

เกิดความพึงพอใจ	 เกิดความผูกพันต่อองค์การผู้บริหารจะต้องม ี

ทกัษะในการจงูใจ	เพือ่ให้บคุลากรในองค์การมกีารตืน่ตวั	(Arousal)	 

เกิดความคาดหวัง	 (Expectancy)	 เพื่อผลักดันให้แสดงพฤติกรรม 

ในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางเดียวกันเพื่อให้องค์การบรรลุผล 

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 ธนิตา	 นาพรม	 (2558) 

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู	 กับ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 1	 ผลการวิจัยพบว่า	 ภาวะผู้น�าการ 

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของครู	และประสิทธิผลของสถานศึกษา	มีความสัมพันธ์กันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 5.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 

และแรงจูงใจในการท�างานของครู	 ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	1	พบว่า	ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 (Xa2)	 ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา	เขต	1	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

ที่ระดับ	 .01	 และแรงจูงใจในการท�างานของครู	 ด้านนโยบายและ 

การบริหาร	 (Xb10)	 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 (Xb3)	 และด้าน 

ความก้าวหน้าในงาน	 (Xb5)	 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา	เขต	1	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และตวัแปร 

ทั้ง	 4	 ด้านดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ได้ร้อยละ	 61.70	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ได้รับการอบรมภาวะผู้น�าการ 

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	มลีกัษณะในการมองการณ์ไกล	การสร้าง 

แรงบันดาลใจ	 โน้มน้าวจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานและมีทัศนคต ิ

ทีด่ต่ีองานมคีวามคดิสร้างสรรค์	สามารถพฒันาโรงเรยีน	และพฒันา 

นักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและผู้บริหารได้ใช้แรงจูงใจ 

กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา	มกีารก�าหนดนโยบายหรอืขอบเขตงานได้อย่าง 

เหมาะสม	 มอบหมายงานได้เหมาะกับความรู้ความสามารถของคร	ู 

และมกีารประชมุสมัมนาเพือ่เพิม่พูนความรูอ้ยูเ่ป็นประจ�าสอดคล้อง 

กับภารดี	 อนันต์นาวี	 (2557	 :	 76)	 กล่าวว่า	 ภาวะผู้น�าเป็นปัจจัย 

ทีส่�าคญัส�าหรบัองค์การทกุประเภทไม่ว่าองค์การของรฐัหรอืเอกชน	 

เพราะองค์การจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต�่าหรือไม่เพียงใดนั้น	 

สาเหตหุนึง่มาจากการทีผู่บ้รหิารในองค์การนัน้มภีาวะผูน้�าเพียงพอ 

ทีโ่น้มน้าวให้บคุลากรท�างานให้แก่องค์การตามเป้าหมายทีว่างไว้หรอื 

ไม่นัน่เอง	และสอดคล้องกบั	Luthans	(1998)	กล่าวว่า	แรงจงูใจเป็น 

แรงผลกัดนัให้คนได้ใช้ความสามารถมากข้ึน	และกระบวนการเบือ้งต้น 

ของการเกิดแรงจูงใจ	 จะเกิดจากความต้องการ	 (Need)	ท�าให้เกิด 

แรงขับ	(Drives)	เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย	(Goals)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อปัจจัยที ่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	เขต	1	ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะ 

ดังนี้

	 1.	 ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ควรแสดงภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการสร้างบารม	ี 

ผูบ้รหิารควรสร้างความมัน่ใจให้กบัครโูดยการเป็นผูน้�าแนวทาง	หรอื 

แนวคิดตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

มากขึ้น	แก้ปัญหาในโรงเรียน	ต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

งานโรงเรียน	 มีความเป็นกัลยาณมิตร	 เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน	 เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่เพื่อน 

ร่วมงานและบุคคลทั่วไป

	 2.	 ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	1	ควรเสริมสร้างแรงจูงใจ 

ให้กับครู	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าในงาน	 เปิดโอกาส 

ให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์	 และได้เปลี่ยน 

หน้าที่ที่รับผิดชอบสูงข้ึน	 สนับสนุนให้ครูได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 

และได้รับความรู้ใหม่ๆ	อยู่เสมอเพื่อน�ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

ในโรงเรียน

	 3.	 ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ควรเร่งส่งเสริมพัฒนา 

คุณลักษณะของผู้เรียน	โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์	 โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออก 

ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ	มีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม	

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 จากการศึกษาค้นคว้า	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษา 

ค้นคว้าครั้งต่อไปดังนี้

	 1.	 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของผู้บริหารและ 

ครทูีส่่งผลต่อประสิทธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา	สงักัดส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

	 2.	 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในงานของคร ู

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1

	 3.	 ปัจจัยเชงิสาเหตสุ่งผลต่อการพฒันานกัเรยีนให้มทีศันคติ 

ทางบวกโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	เขต	1
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก

The	causal	relationship	model	of	education	quality	of	small	size	primary

school	under	the	office	of	education	service	area	in	Eastern	region

กันธอร		กุลบุตรดี,		สฎายุ	ธีระวณิชตระกูล,		สมพงษ์		ปั้นหุ่น

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบตรวจสอบ	 และรับรองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	 

ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก 

ผู้บริหารและครูวิชาการ	รวมจ�านวน	890	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	โดยวิเคราะห ์

ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแต่ละตัวแปร	 โดยใช้สถิติบรรยาย	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ค่าความเบ้และ 

ค่าความโด่ง	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงเส้น	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 (LISREL)	 และเก็บข้อมูล 

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง	(In-depth	Interview)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	10	คน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 	 1)	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 เรียงล�าดับความส�าคัญของข้อค้นพบ	 ได้แก่	 การเรียนการสอนของครู	 

การบริหารจัดการของผู้บริหาร	 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 การเรียนรู้ของนักเรียน	 และภูมิหลังของนักเรียน 

ตามล�าดับ	 	 2)	 ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พิจารณาจากผลการตรวจสอบค่า	 เท่ากับ	 

1.23	 (p	 =.056)	 ค่า	 CFI	 เท่ากับ	 1.00	 ค่า	 RMSEA	 เท่ากับ	 .02	 แสดงว่า	 ตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพ 

การจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ	84		3)	การยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	 

ส�าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ในภาคตะวนัออก	โดยผูท้รงคณุวฒุมิคีวามคิดเห็น 

ความสอดคล้องกับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น	 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้อธิบายคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก

ค�าส�าคัญ	:	คุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก,	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

กันธอร  กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์  ปั้นหุ่น
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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	were	to	develop	check	and	certify	a	model	of	the	causal	relationship	model	of	 

education	quality	of	small	size	primary	school	under	the	office	of	primary	education	service	area	in	Eastern	region.		 

Quantitative	data	collection	from	Administrators	and	academic	teachers	890	in	small	primary	schools.	The	tool	for	 

collecting	was	 a	 set	 of	 five-level	 rating	 scale	 questionnaires.	 	 By	 analyzing	 the	 distribution	 of	 each	 variable. 

Using	 descriptive	 statistics	 including	 percentage	 average	 value,	 standard	 deviation	 oblique	 and	 high	 value	 and	 

correlation	coefficient	by	LISREL	programs	and	qualitative	data	collection	from	in-depth	interviews	with	10	experts.

	 The	results	of	the	study	were	as	follows	:		1.	The	causal	relationship	model	of	education	quality	of	small	size	 

primary	 school	 under	 the	 office	 of	 primary	 education	 service	 area	 in	 Eastern	 region.	 The	 following	 order: 

Teacher’s	 teaching,	Management	 Executive,	 School	 environment,	 Executive	 Leadership,	 Student	 learning	 and	 

student	backgrounds.	2.	The	causal	relationship	model.	Goodness	of	fit	measures	were	found	=	1.23	(p	=	 .056),	 

CFI	=	1.00,	RMSEA	=	.02.		Show	that	:	All	variables	can	explain	the	variance.	The	variables	accounted	for	84	percent	 

of	 education	 quality	 of	 small	 size	 primary	 school.	 3.	 Certification	 the	 causal	 relationship	model	 of	 education 

quality	of	small	size	primary	school	under	the	office	of	primary	education	service	area	 in	Eastern	region.	By	the	 

expert	opinion	is	consistent	with	the	pattern	developed.	Shows	that	the	model	created	can	be	used	to	describe	 

the	quality	of	education	quality	of	small	size	primary	school	under	the	office	of	primary	education	service	are	in	 

Eastern	region.

Keywords	:	 quality	of	small	size	primary	school,	causal	relationship	model
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บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไข 

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 และ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2553	 

ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด 

การศึกษา	ดังนี้	มาตรา	9	(3)	ให้มีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา	 

และจัดระบบประกันคุณภาพทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา	 

และมาตรา	 10	 การจัดการศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส 

เสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีให้อย่าง 

ทัว่ถงึ	และมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย	รวมทัง้แนวทางการปฏริปู 

การศึกษาในทศวรรษที่สอง	 (พ.ศ.2552-2561)	 ภายใต้วิสัยทัศน ์

“คนไทยได้เรียนรู ้ 	 ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”	 โดยมุ ่งเน ้น 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 การเพ่ิมโอกาสทาง 

การศึกษาและเรียนรู ้	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 ท้ังในระบบ	 นอกระบบ	 

และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา

	 คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา	 พุทธศักราช	 2551	 จัดท�าขึ้นเพ่ือให้ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 หน่วยงานระดับท้องถ่ิน	 และสถาน 

ศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนการสอนเพื่อ 

พฒันาเดก็เยาวชนคนไทย	ให้มีคณุภาพด้านความรู้และทกัษะทีจ่ะใช้ 

เป็นเครือ่งมอืในการด�ารงชีวิตและแสวงหาความรูเ้พือ่พัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ	ดงันัน้การมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

ตั้งแต่ระดับชาติ	 ท้องถิ่น	 ครอบครัว	 และบุคคลทั่วไป	 ที่จะร่วม 

ท�างานอย่างกันอย่างเป็นระบบ	 มีการวางแผนด�าเนินการส่งเสริม 

สนบัสนนุและตรวจสอบ	ปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาอย่างต่อเนือ่งไปสู่ 

คณุภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	 

2556)	 ซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็น 

ภาคบังคับที่มุ ่งเน้นทักษะพื้นฐาน	 ในการเรียนรู ้ทางสังคมและ 

ความเป็นมนุษย์	 ให้มีคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์	 สมดุลทั้งในด้าน 

ร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 สังคมและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ	 

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)	

	 ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ที่มีนักเรียน 

ไม่เกนิ	120	คน	กระจายอยูต่ามชนบททัว่ประเทศ	ตกอยูใ่นสภาพคร ู

มีสัดส่วนต่อนักเรียน	1:	12.46	(ระดับประเทศ)		ทั้งนี้ตามมาตรการ 

บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมาย 

และนโยบายก�าลังคนภาครัฐ	 (คปร.)	 เป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับครู 

ในโรงเรียนดังกล่าว	 เม่ือถูกประเมินว่าการจัดการศึกษาไม่สะท้อน 

คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ	 มีการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	 

มีข้อจ�ากัดด้านการใช้ครูหรือไม่สามารถจัดให้ได้ครบชั้น	ขาดแคลน 

สื่อเทคโนโลยีส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง	 ทั้งที ่

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ที่ดูแลก�ากับ 

นโยบาย	ได้มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ 

มาโดยตลอด	รวมทัง้การวจัิยเพือ่น�ามาวางแผนกลยทุธ์ในการพัฒนา 

ที่เป็นการวางมาตรการสู่การปฏิบัติ	 มีการควบรวมโรงเรียนเข้า 

ด้วยกนัเพือ่ให้เกดิขนาดทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้การจดัสรรอตัราก�าลงัคร ู

และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

ส่งเสรมิโรงเรยีนดีประจ�าต�าบลให้เป็นหลักในการสร้างเครือข่ายศนูย์ 

การเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก	 เป็นการจัดการศึกษาที่พยายาม 

ให้ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบั 

ความต้องการของท้องถิ่น	 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 

คละช้ันในโรงเรยีนทีค่รไูม่ครบชัน้	(เกรยีงศกัดิ	์	เจรญิวงศ์ศกัดิ,์	2543)	 

มีการสนับสนุนงบประมาณจัดหาส่ือเทคโนโลยีห้องสมุด	 แหล่ง 

เรียนรู้	ปรับปรุงภูมิทัศน์	พร้อมทั้งด�าเนินการควบรวมโรงเรียนแบบ 

ขั้นบันได	จากโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า	20	คน	น้อยกว่า	40	คน	 

จนถึงน้อยกว่า	120	คน	 ในปีการศึกษา	2561	รวมทั้งการก�าหนด 

มาตรการไม่บรรจุต�าแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า	 

60	 คน	 เพื่อเป็นแรงกดดันให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเร่งด�าเนินการ 

ในเรื่องนี้	 เกิดระบบการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการ 

ประหยดังบประมาณของภาครฐั	ซึง่โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	 

ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ที่ได้พยายามด�าเนินการบริหารจัดการมาแล้วในหลายรูปแบบ	 เช่น	 

การยุบรวมและเลิกล้มสถานศึกษาที่เป็นไปตามความสมัครใจ	 

ส่วนที่ไม่สามารถยุบรวมได้	 ก็มีการน�านวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา	 เช่น	 ห้องเรียนเคล่ือนที่	 ครูหลังม้า 

การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม	เป็นต้น	(ชุมพร		สวยสด,	2550)		

	 จากความส�าคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น	 ผู ้วิจัย 

ในฐานะผู ้บริหารสถานศึกษา	 จึงมีความสนใจที่จะท�าการวิจัย 

รปูแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตขุองคุณภาพการจดัการศกึษาส�าหรบั 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร 

จัดการและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความ 

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่พัฒนารูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองคณุภาพ 

การจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา		ในภาคตะวนัออก

	 2.	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับ 

โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก

	 3.	 เพื่อยืนยันความสัมพันธ ์ เชิงสาเหตุของคุณภาพ 

การจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	ส่งอิทธิพลทางตรง 
ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร	 และส่งอิทธิพลทั้งทางอ้อมผ่าน 
การเรียนการสอนของครู	 ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน	 ไปยัง 
คุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
	 2.	 ตัวแปรภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ	 
การบริหารจัดการของผู ้บริหาร	 และการเรียนการสอนของครู 
ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อลักษณะการเรียนรู ้ของนักเรียน	 ไปยัง 
คุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
	 3.	 ภูมิหลังของนักเรียน	 ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ	 ลักษณะ 
การเรียนรู้ของนักเรียน	 และส่งอิทธิพลท้ังทางอ้อมไปยังคุณภาพ 
การจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
	 4.	 ตัวแปรการบริหารจัดการของผู ้บริหาร	 ส่งอิทธิพล 
ทางตรงต่อ	 การเรียนการสอนของครู	 และคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ส่งอิทธิพลทางอ้อม 
ต่อลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนไปยังคุณภาพการจัดการศึกษา 
ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
	 5.	 ตัวแปรการเรียนการสอนของครู	ส่งอิทธิพลทั้งทางตรง 
ต่อลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน	 และคุณภาพการจัดการศึกษา
ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก		
	 6.	 ตัวแปรลักษณะการเรียนรู ้ของนักเรียน	 ส่งอิทธิพล 
ทั้งทางตรงต่อ	 ไปยังคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก		
	 7.	 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 ภาวะผู ้น�าของ 
ผู้บริหาร	 ภูมิหลังของนักเรียน	 การบริหารจัดการของผู้บริหาร	 
การเรียนการสอนของครู	 ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน	 ตัวแปร 
ทัง้หมดส่งอทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมไปยงัคณุภาพการจดัการ 
ศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ขั้นตอนการวิจัย
	 ระยะที่	1	การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
	 ขั้นตอนที	่1	ศกึษาสภาพปัญหาคุณภาพของโรงเรยีนประถม 
ศึกษาขนาดเล็ก	เพื่อก�าหนดเป็นปัญหาการวิจัย
	 ขั้นตอนที	่2	 ศึกษาเอกสาร/ทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง
	 ขั้นตอนที	่3	ก�าหนดตวัแปรแฝง	ตวับ่งชี	้และทศิทางการส่ง 
อิทธิพลระหว่างตัวแปร	จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็ก	 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของส�านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 และ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
	 ขั้นตอนที	่4	สร้างแบบจ�าลองเพื่อเป็นกรอบแนวคิด	 และ 
สมมติฐานในการวิจัย	 สร้างแบบจ�าลองสมมติฐานเชิงเส้น	 มาจัด 

ล�าดบัปัจจยัทีส่่งผลคุณภาพการจดัการศึกษาส�าหรบัโรงเรยีนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก	ที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 ขั้นตอนที	่5	การออกแบบเครื่องมือ	 เครื่องมือที่สร้างเป็น 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale) 
5	ระดับ	ตามแบบของ	Likert		ประกอบด้วยเป็น	3	ส่วน		ดังต่อไปนี้		 
ส่วนที	่1	ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม		ส่วนที	่2	แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
ศึกษา		ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 ทั้งหมด	 7	 ตอน	 
ประกอบด้วย	 1)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ 
โรงเรียน	 2)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร 
3)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียน	 4)	 แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร	 5)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนของครู	 6)	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ 
นกัเรยีน	7)	แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุภาพการจดัการศึกษาส�าหรบั 
โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็		และส่วนที	่3	ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
	 ขั้นตอนที	่6	การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง 
น�าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบและมคีวามเชือ่มัน่	ให้ผูบ้รหิาร 
และครวูชิาการโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก	ตอบแบบสอบถาม	 
จ�าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	445	ครูวิชาการ	จ�านวน	 
445	รวม	890	คน	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 	 1.	ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพือ่ออกหนงัสอืถงึโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 เพื่อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล		
	 	 2.	ผู ้วิจัยด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 ทาง 
ไปรษณย์ี	และทางโทรศพัท์	ขอความอนเุคราะห์ไปทางโรงเรยีนเพือ่ 
ให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด	 และเพื่อความรวดเร็วใน 
การรวบรวมข้อมูล
	 	 3.	น�าแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม	 แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไป 
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
	 ขั้นตอนที	่7	การวิ เคราะห ์ข ้ อมู ลและสถิ ติการวิ จั ย 
การวิเคราะห์ข้อมูล	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 และ 
โปรแกรม	 LISREL	 	 ซ่ึงได้จ�าลองปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพการจัด 
การศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 โดยใช้การ 
แจกแจงความถี่	 (Frequency	 Distribution)	 และการหาค่า 
ร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน	Standard	Deviation	(S.D.)		การวเิคราะห์โมเดลสมการ 
โครงสร้างเชิงเส้น	(SEM)		

กันธอร  กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์  ปั้นหุ่น



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  75

	 ขั้นตอนที	่8	สรปุและอภปิรายผล	ผูว้จิยัด�าเนนิการน�าเสนอ 

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาในภาคตะวันออก	 และน�าข้อมูลไปรับรองข้อมูล 

เชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป

	 ระยะที่	2	การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 

Interviews)	 จากผู้เชี่ยวชาญ	 10	 คน	 โดยไปติดตามด้วยตนเอง	 

อธบิายวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	ระเบยีบวธิกีารวจิยัทีต้่องเกบ็ข้อมลู	 

เป็นการสัมภาษณ์	โดยการนัดหมายเวลาเพื่อการสัมภาษณ์	ใช้เวลา 

ประมาณ	1	-	2	ชั่วโมง		เพื่อรับรองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ของคณุภาพการจดัการศกึษาส�าหรบัโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก		

	 ขั้นตอนที	่1	สร้างเครือ่งมอื	และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 

การสร้างเครื่องมือโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ	 (In-depth 

Interviews)	 มีโครงสร้างโดยศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับคุณภาพ 

การจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก		และ 

จัดท�าข้อสรุปน�าข้อสรุปท่ีได้มาวิเคราะห์เอกสาร	 ใช้เป็นกรอบ 

ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง	 และน�าแบบ 

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอให้อาจารย ์

ที่ปรึกษาปรับแก้ไขให้ถูกต้อง	 ได้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 

Interviews)	ประกอบด้วย	ตอนที่	1	ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบ 

แบบสัมภาษณ์	 	 ตอนท่ี	 2	 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ	 รูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับ 

โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก	7	ด้าน	และ	ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 น�าแบบสอบถามรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

คุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบการใช้ 

ภาษา	 และความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรมแต่ละด้านเป็นรายข้อและตรวจสอบความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 น�าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	 และ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา

	 ขั้นตอนที่	2	น�าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

	 น�าเครื่องมือไปเก็บข ้อมูลกับผู ้ เชี่ยวชาญดังต ่อไปนี ้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา		 

จ�านวน	 3	 คน	 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 จ�านวน	 3	 คน	 และ	 ผู้เช่ียวชาญด้าน 

นักวิชาการการบริหารการศึกษา		จ�านวน	4	คน

	 ขั้นตอนที่	3	ยืนยันโมเดลจากผู้เชี่ยวชาญ

	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ	 

และปรับแก้ตามค�าแนะน�า	เพื่อน�ามายืนยันโมเดล	

	 ขั้นตอนที่	4	สรุปและน�าเสนอโมเดลที่ปรับแก้แล้ว	

	 สรุปข้อมูลแล้วน�าเสนอผลการศึกษามาเรียบเรียงอธิบาย 

ผลการศึกษาในเชิงการพรรณนา	 สรุปผลและน�าเสนอรูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับคุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับ 

โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออกโดยท�าการวิเคราะห์และสรุป 

ผลงานวจิยัเป็นโมเดลทีป่รบัแก้แล้ว		เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานและจัดการศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 และเพื่อสนับสนุนให้ผู ้บริหาร 

โรงเรียนสามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการ 

ปรบัปรงุการบรหิารและส่งเสริมการจดัการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ 

ยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ภาพที่	1		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 

คุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก		 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา		ในภาคตะวนัออก 

ตามโมเดลสมมติฐาน

กันธอร  กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์  ปั้นหุ่น
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	 จากภาพที่	 1	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

คุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก		

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา		ในภาคตะวนัออก

ตามโมเดลสมมติฐาน	 ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์	

ขั้นตอนที่ 1 สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ (In-depth Interviews) มีโครงสร้างโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับรูปแบบความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุกับคุณภาพการจัดการศึกษา  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  และจัดทําข้อสรุปนําข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เอกสาร 
ใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมโีครงสร้าง และนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแกไ้ขให้ถูกต้อง  ไดแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ประกอบด้วย   ตอนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
คุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาค
ตะวันออก 7 ด้าน  และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
นําแบบสอบถามรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 5 ท่าน  เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบการใช้ภาษา และความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกบั
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละด้านเป็นรายข้อและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  นําเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ  และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 นําเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
นําเครื่องมือไปเก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญดังต่อไปนี้  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

จํานวน 3 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 3 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นักวิชาการการบริหารการศึกษา  จํานวน 4 คน 

ขั้นตอนที่ 3  ยืนยันโมเดลจากผู้เชี่ยวชาญ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และปรับแก้ตามคําแนะนํา เพื่อนํามายืนยันโมเดล  
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและนําเสนอโมเดลท่ีปรับแก้แล้ว  
สรุปข้อมูลแล้วนําเสนอผลการศึกษามาเรียบเรียงอธิบายผลการศึกษาในเชิงการพรรณนา สรุปผลและนําเสนอ

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกโดยทําการวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเป็นโมเดลที่ปรับแก้แล้ว  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานและจัดการศึกษาโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก  และเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการปรับปรุงการบรหิารและส่งเสริมการจัด
การศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวนัออกตามโมเดลสมมติฐาน 
 

 
 
 
 
 
 

ด้วยการพิจารณาค่า	x2
/df	 ,	p	 -Value,	 GFI,	 AGFI,	 CFI,	 NFI,	 

RMR,	 SRMR,	 RMSEA	 ซึ่งค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้อง 

แสดงดังตารางที่	1

 ตารางที่	1	ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐาน

 
 
 
 
 

 จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออกตามโมเดลสมมติฐาน  

ไม่มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ด้วยการพิจารณาค่า df2χ , p -Value, GFI, AGFI, CFI, NFI, RMR, SRMR, 
 RMSEA ซึ่งค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้อง แสดงดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐาน 
 

การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ดัชนีตรวจสอบ เกณฑ์การ
ตรวจสอบ ค่าที่ได ้ ผลการตรวจสอบ 

1. 2χ  - 267.13 - 
2. df  - 123 - 
3. P-value for Test of Close Fit           p  > .05 .00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4. df2χ  <  2 2.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
5. GFI > .90 .97 ผ่านเกณฑ์ 
6. AGFI > .90 .95 ผ่านเกณฑ์ 
7. NFI > .90 .98 ผ่านเกณฑ์ 
8. CFI > .90 .99 ผ่านเกณฑ์ 
9. RMR < .05 .00 ผ่านเกณฑ์ 
10. SRMR < .08 .03 ผ่านเกณฑ์ 
11. RMSEA < .06 .04 ผ่านเกณฑ์ 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลสมมติฐานไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีต่าง ๆ พบว่า 
ค่าดัชนี df2χ , p -Value, ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนค่าดัชนี GFI AGFI  NFI CFI RMR, RMSEA และSRMR 
ผ่านเกณฑ์ แสดงว่า โมเดลสมมตฐิานไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงต้องทําการปรับโมเดลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

	 จากตารางท่ี	 1	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ 

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 

พบว่าโมเดลสมมติฐานไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 

ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีต่างๆ	พบว่า	ค่าดัชนี	x2
/df ,	p-Value,	

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 ส่วนค่าดัชนี	 GFI	 AGFI	 NFI	 CFI	 RMR,	

RMSEA	และ	SRMR	ผ่านเกณฑ์	แสดงว่า	โมเดลสมมตฐิานไม่มคีวาม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	จึงต้องท�าการปรับโมเดลต่อไป

เกณฑ์การตรวจสอบ

-

-

กันธอร  กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์  ปั้นหุ่น
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 จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออกตามโมเดลสมมติฐาน  

ไม่มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ด้วยการพิจารณาค่า df2χ , p -Value, GFI, AGFI, CFI, NFI, RMR, SRMR, 
 RMSEA ซึ่งค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้อง แสดงดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐาน 
 

การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ดัชนีตรวจสอบ เกณฑ์การ
ตรวจสอบ ค่าที่ได ้ ผลการตรวจสอบ 

1. 2χ  - 267.13 - 
2. df  - 123 - 
3. P-value for Test of Close Fit           p  > .05 .00 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
4. df2χ  <  2 2.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
5. GFI > .90 .97 ผ่านเกณฑ์ 
6. AGFI > .90 .95 ผ่านเกณฑ์ 
7. NFI > .90 .98 ผ่านเกณฑ์ 
8. CFI > .90 .99 ผ่านเกณฑ์ 
9. RMR < .05 .00 ผ่านเกณฑ์ 
10. SRMR < .08 .03 ผ่านเกณฑ์ 
11. RMSEA < .06 .04 ผ่านเกณฑ์ 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลสมมติฐานไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีต่าง ๆ พบว่า 
ค่าดัชนี df2χ , p -Value, ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนค่าดัชนี GFI AGFI  NFI CFI RMR, RMSEA และSRMR 
ผ่านเกณฑ์ แสดงว่า โมเดลสมมตฐิานไมม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงต้องทําการปรับโมเดลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

	 จากภาพที่	 2	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

คุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก 

ปรับแก้	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์		ด้วยการพิจารณา 

ค่า	 x2
/df,	 	 -Value,	 GFI,	 AGFI,	 CFI,	 NFI,	 RMR,	 SRMR, 

RMSEA	ซึ่งค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้อง	แสดงดังตารางที่	2

	 จากตารางท่ี	 2	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า	 โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีต่างๆ	พบว่า	ค่าดัชนี	x2

/df	 ,	p-Value,	 
GFI,	 AGFI,	 NFI	 CFI	 RMR,	 SRMR,	 และ	 RMSEA	 ผ่านเกณฑ ์
ที่ก�าหนดไว้	 แสดงว่า	 โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์	

สรุปและอภิปรายผล
	 การวิจัยในครั้งน้ี	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
คุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก	ใช้วิธี
การวิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	Model)	ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ	
(Quantitative	Method)	และวธิกีารวจิยัชงิคุณภาพ	(Qualitative	
Method)	น�าไปสูก่ารสรปุผลและน�าเสนอ	สามารถอภปิรายตามผล
ที่ปรากฏ	ดังนี้

 ภาพที่	2		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา

	 	 	 	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ในภาคตะวันออก	ปรับแก้

ภาพท

 
สังกัด

พิจาร
แสดง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารา
 

1

ท่ี 2  การวิเครา
เขตพื้นท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภา
ดสํานักงานเขตพื

รณาค่า df2χ
งดังตารางที ่2 

างที่ 2 ผลการต

1. 

าะห์ความสัมพัน
ที่การศึกษาประ

พที่ 2  การวิเค
พ้ืนที่การศึกษาป

df , p -Value,

ตรวจสอบความส

ดัชนีตรวจสอ
2χ  

นธ์เชิงสาเหตุขอ
ะถมศึกษา ในภ

คราะห์ความสัมพ
ประถมศึกษา ใน

, GFI, AGFI, CF

สอดคล้องของโม

การต
อบ เ

องคุณภาพการจั
าคตะวันออก ป

พันธ์เชิงสาเหตุข
นภาคตะวันออก

FI, NFI, RMR, S

มเดลปรับแก้ 

ตรวจสอบค่าดชั
เกณฑ์การตรวจ

- 

จัดการศึกษา สํา
ปรับแก้ 

ของคุณภาพการ
ก ปรับแก้ มีควา
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	 ตารางที่	2	ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปรับแก้

2. df  - 104 - 
3. P-value for Test of Close Fit p  > .05 .056 ผ่านเกณฑ์ 
4. df2χ  <  2 1.23 ผ่านเกณฑ์ 
5. GFI > .90 .98 ผ่านเกณฑ์ 
6. AGFI > .90 .97 ผ่านเกณฑ์ 
7. NFI > .90 .99 ผ่านเกณฑ์ 
8. CFI > .90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
9. RMR < .05 .00 ผ่านเกณฑ์ 
10. SRMR < .08 .02 ผ่านเกณฑ์ 
11. RMSEA < .06 .02 ผ่านเกณฑ์ 

 

         จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 
เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณา 
ค่าดัชนีตา่ง ๆ พบว่า ค่าดัชนี df2χ , p -Value , GFI, AGFI,  NFI CFI RMR, SRMR, และRMSEA ผ่านเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้  แสดงว่า โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Model) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) และวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Method) นําไปสู่การสรุปผลและนําเสนอ 
สามารถอภิปรายตามผลที่ปรากฏ ดังน้ี 
 1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออกตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด คือการเรียนการสอนของครู 
รองลงมาเป็นการบริหารจัดการของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภาวะผู้นําของผู้บริหาร การเรียนรู้ของนักเรียน และ
ภูมิหลังของนักเรียน ตามลําดับ โดยตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คือการเรียนการสอนของครู และการ
เรียนรู้ของนักเรียน ตัวแปรที่อิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ การบริหารจัดการของผู้บริหาร 
ผ่านตัวแปรการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรการเรียนการสอนของครู การบริหารจัดการของผู้บริหารและการเรียนรู้ของนักเรียน  
ส่วนตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารจัดการของผู้บริหาร จากผลที่ปรากฏสามารถอภิปรายแต่ละ
ตัวแปรดังนี้ 
 1.1 การเรียนการสอนของครู ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่ว่าการเรียนการสอนของครูส่ง
อิทธิพลทั้งทางตรงต่อ ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
แสดงว่า ครูต้องศึกษาหลักสูตรโรงเรียน ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนด ครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครูต้องออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพจริง และแสวงหาวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย ที่นํามา
ออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ถึงข้ันการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาก
เรียนรู้ (พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์, 2550) นอกจากน้ียังรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน จัดและบริหารช้ัน
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78			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 1.	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัด 

การศึกษา	ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก		สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออกตัวแปรที่มีค่า 

อิทธิพลรวมมากที่สุด	 คือ	 การเรียนการสอนของครู	 รองลงมาเป็น 

การบริหารจัดการของผู้บริหาร	สภาพแวดล้อมของโรงเรียน	ภาวะ 

ผู้น�าของผู้บริหาร	การเรียนรู้ของนักเรียน	และภูมิหลังของนักเรียน	 

ตามล�าดับ	โดยตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษา	 

คือการเรียนการสอนของครู	 และการเรียนรู้ของนักเรียน	 ตัวแปร 

ที่อิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	 ได้แก	่ 

การบริหารจัดการของผู้บริหาร	 ผ่านตัวแปรการเรียนการสอนของ 

ครู	และการเรียนรู้ของนักเรียน	ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

และภาวะผู้น�าของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรการเรียน 

การสอนของครู	การบริหารจัดการของผู้บริหารและการเรียนรู้ของ 

นักเรียน	 ส่วนตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน 

การบริหารจัดการของผู้บริหาร	 จากผลที่ปรากฏสามารถอภิปราย 

แต่ละตัวแปรดังนี้

	 	 1.1	 การเรียนการสอนของครู	 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็น 

ไปตามสมมติฐานการวิจัย	 ที่ว่าการเรียนการสอนของครูส่งอิทธิพล 

ทั้งทางตรงต่อ	 ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน	 และคุณภาพการ 

จัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 แสดงว่า 

ครูต้องศึกษาหลักสูตรโรงเรียน	 ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้	 

ตัวชี้วัด	 สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

และสาระการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน	แล้วจงึพจิารณาออกแบบ 

การจัดการเรียนรู ้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้	 การวัดและประเมินผล	 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 ครูเป็นผู้มีบทบาท 

ส�าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

หลกัสตูร	ครตู้องออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผู้เรยีน 

สอดคล้องกับสภาพจริง	 และแสวงหาวิธีการสอนหรือเทคนิคการ 

สอนอย่างหลากหลาย	ทีน่�ามาออกแบบในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ทั้งในและนอกห้องเรียน	 ได้ถึงขั้นการปฏิบัติจริง	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ 

รับประสบการณ์จากเรียนรู ้	 (พิมพ์พันธ์	 	 เดชะคุปต์,	 2550)	 

นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน	 

จัดและบริหารชั้นเรียน	จัดและดูแลรักษาอุปกรณ์	ตลอดจนอาคาร	 

สถานที่	บริหารงานวิชาการ	การเงิน	บริหารงานบุคคล	ดูแลสุขภาพ 

อนามัยของผู้เรียน	สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย	(บุญมี		ก่อบุญ,	 

2553)		

	 	 1.2	 การบริหารจัดการของผู้บริหาร	ผลการวิจัยครั้งนี้	 

บางส่วนไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจัิย	ตวัแปรการบรหิารจดัการ 

ของผู ้บริหารส่งอิทธิพลทางตรงต่อการเรียนการสอนของครู 

แต่ไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อคณุภาพการจดัการศกึษาส�าหรบัโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรการบริหารจัดการ 

ของผู้บริหารยังส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านกระบวนการเรียนการสอน 

ของครู	และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน		แสดงว่าการจัดการ 

ในงานฝ่ายต่างๆ	ทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การเงิน	บุคคล	และ 

บริหารงานทั่วไป	 ผู ้บริหารควรมีหลักและทฤษฎี	 แนวคิดใน 

การบริหาร	 เพื่อใช้จัดการบริหารสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม 

และเกิดประโยชน์สูดสุดแก่ผู้เรียน	 สถานศึกษา	 ชุมชน	 สังคมและ 

ประเทศชาติ	 (ธนสาร	 บัลลังก์ปัทมา,	 2552)	 การบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วม	เป็นหลกัการหนึง่ทีใ่ช้เป็นแนวทางในการบรหิารโรงเรยีน	 

เป็นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน	 

เพ่ือที่จะน�าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ	 วิธีการดังกล่าวจะท�าให้เกิด 

การยอมรับในวัตถุประสงค์	มีผลทางด้านจิตใจที่จะเป็นแรงผลักดัน 

ให้เกิดการสนับสนุน	 และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	 คือ 

กระบวนการท�างานร่วมกนัของกลุม่คนเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงาน	 

เป็นการร่วมวางแผน	ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมประเมนิผล		 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีการติดตามดูแล	 และ 

ประเมินผลอย่างใกล้ชิดว่าการใช้หลักสูตรได้บรรลุตามเจตนารมณ์ 

หรือไม่เพียงใด	 ด้วยการนิเทศภายใน	 ที่มีระบบท่ีชัดเจนและ 

มีคุณภาพ	มีวิธีการนิเทศภายในที่หลากหลาย	มีเครือข่ายการนิเทศ	 

เป็นรูปแบบการนิเทศในลักษณะของการสร้างความเข้มแข็งใน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยอาศัยความร่วมมือ 

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอน 

และศึกษานิเทศก์	 เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้ได้คุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา	(ยอแสง		นาคกระแสร์	,	2557)		

	 	 1.3	 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 ผลการวิจัย 

ในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	 ตัวแปรสภาพแวดล้อม 

ของโรงเรียน	 ส่งอิทธิพลทั้งทางตรงต่อการบริหารจัดการของ 

ผู ้บริหารและส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารจัดการของ 

ผู้บริหาร	กระบวนการเรียนการสอนของครูและลักษณะการเรียนรู ้

ของนกัเรยีน	ไปยงัคณุภาพการจดัการศกึษาส�าหรบัโรงเรยีนประถม 

ศึกษาขนาดเล็ก	 ทั้งน้ีเพราะสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาคือ	 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรใน 

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของสถานศึกษาในด้านทรัพยากร	คุณค่า 

ความต้องการและประวัติศาสตร์ของโรงเรียน	 ซึ่งท�าให้เห็นถึง 

ข้อจ�ากัดและโอกาสของโรงเรียนน้ัน	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

มีอิทธิพลต่อโรงเรียน	ได้แก่	ทิศทางของเทคโนโลยี	ประชากรศึกษา		 

การเมือง		เศรษฐกิจ	กฎ	ระเบียบและสังคม	และปัจจัยที่ส�าคัญกว่า 

คอื	กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีกบัโรงเรยีน	(Stakeholder)	ได้แก่	ผู้ปกครอง	 

ผู้เสียภาษี	สหภาพ	ตัวแทนตามกฎหมาย	(Hoy	&	Miskel,	2001)	 

ได้ศึกษามิติของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิผลของ 

องค์กรประกอบด้วย	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ		สภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจ	 และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี	 สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ	 (Michael,	 1999)	 และ	 (Saeed,	 1998)	 พบว่า 

กันธอร  กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์  ปั้นหุ่น



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  79

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 อินเตอร์เน็ต	 (Internet)	 จะช่วยให้
ผู้บริหารทุกระดับ	 ตลอดจนอาจารย์สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้
พัฒนาหน่วยงานด้านการบริหารวิชาการ	 ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล	และการ
บริหารงานวิจัย	
	 	 1.4.	 ตัวแปรภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 ผลการวิจัยครั้งน้ี 
เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั	ทีว่่าตวัแปรภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารส่ง 
อทิธพิลทางตรงต่อการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารและกระบวนการ 
เรียนรู้ของครู	 และส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ 
ครแูละลกัษณะการเรยีนรู้ของนกัเรยีน	ต่อคณุภาพการจดัการศกึษา 
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ในภาคตะวันออกผ่านตัวแปร 
การเรียนการสอนของครู	แสดงว่า	ภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อ 
ประสิทธิผลท�าให้คุณภาพในการจัดการศึกษาของทุกองค์การ 
ที่ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการน�าและการใช้เพื่อปรับเปล่ียนและ 
พฒันางานให้ดยีิง่ขึน้	(Reid	RJ.	et	al.,	2002)	ภาวะผูน้�าของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเรียงตามล�าดับ 
ความส�าคัญ	 ได้ดังนี้	คือ	การสร้างวิสัยทัศน์	ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน	การกระตุ้นการใช้ปัญญา	การค�านึงถึงความเป็น 
ปัจเจกบุคคล	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคณะครูในโรงเรียน	 
การจัดโครงสร้างของงานในโรงเรียน	 การสร้างแรงบันดาลใจและ 
การสร้างความศรัทธา	 ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านการ 
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ด้านความพร้อมและ 
ความเข้มแข็งของโรงเรียน	ด้านผู้เรียน	ด้านครูและด้านการบริหาร 
จดัการ	และพฒันารปูแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน	 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาเกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้น�าบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยิ่ง	 
เนื่องจากได้มีการเรียนรู้จากวิทยาการ	จากการศึกษาคู่มือ	
	 	 1.5	 ตัวแปรลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน	 ผลการ 
วิจัยครั้งนี้	 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนด	 ตัวแปร 
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน	 ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก	 แสดงว่า 
ความอยากรูอ้ยากเหน็	ความรบัผดิชอบ	การคิดอย่างมวีจิารณญาณ	 
ยังต้องมีกระบวนการในการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว 
ซึง่อาจเป็นเพราะนกัเรยีนยงัเดก็และยงัพฒันาไม่ถงึขดีสดุ		ผู้บรหิาร 
จึงต้องมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม	 และครูผู้สอนต้อง 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เกิด 
พฒันาการในทศิทางทีเ่หมาะสมกระตุ้นส่งเสรมิให้เกดิทกัษะการคดิ	 
ฝึกใช้สตปัิญญาในการแก้ไขปัญหา	สอดคล้องกบั	พรศร	ีพทุธานนท์,	 
2550	(อ้างถึงใน	พัชสุดา	กัลยาณวุฒิ,	2558)	ได้ท�าการศึกษาปัจจัย 
ที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น	มัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียน 
แม่แตง	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	พบว่า	ปัจจัยที่มีผลกระทบ 

ต่อการเรียนของนักเรียน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านสถานศึกษา	 และด้าน 
ส่วนตัวมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง	ปัจจัยภายในโรงเรียนทีม ี
ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน	 ของครูผู้สอน	 พบว่า	 ปัจจัย 
ด้านหลักสูตร	 ปัจจัยด้านวิธีการสอนและด้านวัสดุอุปกรณ์มีผล 
กระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง	ปัจจยัภายในครอบครวัทีม่	ีผลกระทบ 
ต่อการเรยีนของนกัเรยีน	ของผู้ปกครอง	พบว่า	ผลกระทบอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง	(Pack,	1958.	อ้างถึงใน	ปรียา	ชัยนิยม,	2542)	พบว่า 
การที่เด็กมีความรู้สึกรับผิดชอบสูงขึ้นอยู่กับการฝึกวินัย	 จากการ 
สงัเกตพฤตกิรรมของพ่อ	แม่	พบว่า	ความใส่ใจ	ซึง่กนัและกันระหว่าง 
พ่อแม่และลูก	 การฝึกวินัยอยู่เสมอหากให้เหตุผลและความคงเส้น 
คงวา	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบสูงซึ่ง 
การศึกษาเหล่านี้ตรงกับข้อคิดทางจิตวิทยาที่ว่าการฝึกวินัยที่ได้ผล	 
และท�าให้เด็กมีการควบคุมจากภายในอย่างแท้จริงจะต้องเป็น 
การฝึกวินัย	โดยอาศัยความรักซึ่งจะท�าให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน 
ความรู ้สึกผิดชอบสูงจะน�าไปสู่การมีพัฒนาการ	 ด้านจริยธรรม 
อย่างสูงสุด		
	 	 1.6	 ตัวแปรภูมิหลังของนักเรียน	 ผลการวิจัยครั้งนี ้
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก�าหนด	 ตัวแปรภูมิหลังของ 
นกัเรยีน	ไม่ส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา 
ขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 
ภาคตะวันออก	แสดงว่าสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี	แต่ผู้ปกครอง 
ขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้	 ติดตามการท�าการบ้าน	 สอบถาม 
ปัญหาการเรียน	 หรือการส่งงานของนักเรียน	 และมีพฤติกรรม 
การเลี้ยงดูแบบตามใจและขาดอบรมส่งเสริมในด้านที่เหมาะสม	 
รวมถึงระดับการศึกษาของผู้ปกครองต�่าไม่สามารถช่วยเหลือ 
หากลูกมีปัญหาการเรียน	 สอดคล้องกับ	 Dornbusch,	 1987:	 
1246-1247	(อ้างถึงใน	สรายุทธ	เพ็ชรซีก,	2553)	ได้ศึกษาประเภท 
ของครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โดยแบ่งครอบครัวเป็น 
3	 ประเภท	 ได้แก่	 ครอบครัวท่ีเลี้ยงดูแบบตามใจ	 (Permissive	 
Style)	 แบบเข้มงวด	 ควบคุม	 (Authoritarian	 Style)	 และแบบ 
ใช้เหตุผล	 (Authoritative	 Style)	 พบว่า	 ครอบครัวในปัจจุบัน 
ค่อนข้างมีลักษณะผสมผสานกันมากกว่าที่จะเป็นแบบหนึ่งแบบใด 
โดยสมบูรณ์	 การบอกว่าเป็นแบบใดเป็นเพียงการดูแนวโน้ม 
ส่วนใหญ่เท่านั้นและเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ	 ใช้เหตุผลจะมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด	 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงด ู
อีกสองแบบ	กลุ่มที่มีผลการเรียนรองลงมา	คือ	กลุ่มเด็กที่ถูกเลี้ยงด ู
แบบเข้มงวด	 ส่วนการเลี้ยงดูแบบตามใจ	 จะมีผลการเรียนต�่าท่ีสุด		 
สอดคล้องกับ	 พันธ์ศักดิ์	 ไชยแสง,	 2538	 (อ้างถึงใน	 สรายุทธ 
เพ็ชรซีก,	2553)		ไดศ้ึกษาปัจจยัทางครอบครัวทีเ่กีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน	 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 4,	 5	 และ	 6	 
อ�าเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี	จ�านวน	110	คน	พบว่า	 
ปัจจัยทางครอบครัวที่มีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของ	นักเรียน	ได้แก่	ฐานะทางเศรษฐกิจ	ระดับการศึกษา 

กันธอร  กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์  ปั้นหุ่น
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ของบดิามารดาอาชพีของบดิามารดา	กล่าวคือ	นกัเรยีนทีบ่ดิามารดา 
มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่า	 บิดามารดาของนักเรียนท่ีมีอาชีพอื่น 
ที่ไม่ใช่เกษตรกร	 และนักเรียนท่ีบิดามารดามีระดับการศึกษาสูง	 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า	 นักเรียนที่บิดามารดา 
ไม่มีลักษณะดังกล่าว
	 2.	 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบ 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา	 ส�าหรับ 
โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา	 ในภาคตะวันออก	 ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์		โดยพิจารณาจากตัวแปรแต่ละตัว	ดังนี้
	 	 2.1	 เส้นทางอิทธิพลท่ีส่งผลต่อตัวแปรคุณภาพการ 
จัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ปรากฏว่า	 
ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด	 คือ	 การเรียนการสอนของคร	ู 
(TE)	 รองลงมาเป็นการบริหารจัดการของผู้บริหาร	 (AM)	 สภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียน	(EV)	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	(RI)	การเรียนรู้ 
ของนักเรียน	 (LEA)	 และภูมิหลังของนักเรียน	 (BA)	 ตามล�าดับ	 
ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลตามสมมติฐานสามารถอธิบายความ 
แปรปรวนของคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ	84		
	 	 2.2	 เส้นทางอิทธิพลที่ส ่งผลต่อการบริหารจัดการ 
ของผู้บริหาร	(AM)	ปรากฏว่า	ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวม	มากที่สุด	 
คือ	 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 (EV)	 รองลงมาเป็นภาวะผู้น�าของ 
ผู ้บริหาร	 (RI)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ตัวแปรดังกล่าวมาน้ี 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของการบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร	 
ได้ร้อยละ	87		
	 	 2.3	 เส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อ	 การเรียนการสอน 
ของครู	 (TE)	 ปรากฏว่า	 ตัวแปรท่ีมีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด	 คือ 
การบริหารจัดการของผู้บริหาร	(AM)	รองลงมาเป็นสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียน	 (EV)	 และภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 (RI)	 ตามล�าดับ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ตัวแปรดังกล่าวมาน้ีสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของการเรียนการสอนของครู	(TE)	ได้ร้อยละ	85		
	 	 2.4	 เส้นทางอิทธิพลท่ีส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู ้ 
ของนักเรียน	 (LEA)	 ปรากฏว่าตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด	 
คือ	 ภูมิหลังของนักเรียน	 (BA)	 รองลงมาเป็นการเรียนการสอน 
ของครู	(TE)		การบริหารจัดการของผู้บริหาร	(AM)	สภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียน	 (EV)	 และภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 (RI)	 ตามล�าดับ 
ตัวแปรดังกล่าวมานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู ้
ของนักเรียน	(LEA)	ได้ร้อยละ	75
	 3.	 การยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัด 
การศึกษา	ส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา	ในภาคตะวนัออก	โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	ดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในเชิงคุณภาพที่มี 
ความสอดคล้องกับข้อค้นพบเชิงปริมาณอย่างเป็นเอกฉันท์	 ได้แก่	 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร	 การบริหาร 
จดัการของผูบ้รหิาร	และการเรยีนการสอนของคร	ูส่วนความคดิเหน็ 
ของผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสอดคล้องแต่ไม่เป็น 
เอกฉันท์	คือ	ภูมิหลังของนักเรียน	
	 	 3.2	 ความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิในเชิงคุณภาพ 
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบเชิงปริมาณ	คือ	ลักษณะการเรียนรู้ของ 
นกัเรยีน	ผูท้รงคณุวฒุมิคีวามเหน็ว่าลกัษณะการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก	 แต่ข้อค้นพบเชิงปริมาณจากผู้ตอบแบบสอบถามมี 
ความเห็นว่า	ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนยังไม่ส่งผลต่อคุณภาพ 
การจดัการศึกษาโดยตรงเนือ่งจากต้องผ่านกระบวนการในการปลกู
ฝังอบรมสัง่สอนคุณลักษณะความอยากรู้อยากเหน็	ความรบัผดิชอบ	 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 จากผู้ปกครอง	 คุณครู	 รวมถึง 
สภาพแวดล้อมท่ีอาศยักม็ส่ีวนในการสร้างกระบวนการคดิอย่างเป็น 
รูปธรรมให้กับนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 	 ผลการวิจัยครั้งน้ี	 ปรากฏว่า	 ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพล 
รวมมากทีสุ่ด	คือการเรยีนการสอนของคร	ูรองลงมาเป็นการบรหิาร 
จัดการของผู้บริหาร	 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 ภาวะผู้น�าของ 
ผู ้บริหาร	 การเรียนรู ้ของนักเรียน	 และภูมิหลังของนักเรียน 
ตามล�าดบั	ดงันัน้กระทรวงศกึษาธกิาร	ผูบ้รหิารหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง		 
ควรให้ความส�าคัญในการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติงานใน 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน 
การจัดการเรียนการสอน	 และจัดอบรมให้กับครูอย่างต่อเน่ืองเพื่อ 
สร้างนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอน	
		 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 
ควรบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี 
ศักยภาพเต็มความสามารถ	สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย 
ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน	 หรือโรงเรียนต่างขนาดกัน	 ท่ีอยู่ 
บริเวณใกล้เคียง	 หรือรับการสนับสนุนจากชุมชน	หน่วยงานหรือ 
องค์กรอื่นๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
การศึกษา	 กระจายบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถร่วมเป็น 
วทิยากรถ่ายทอดความรู	้สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยแีละทรพัยากร 
ด้านอื่นๆ	 มาประกอบการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 เต็มตาม 
ศักยภาพ	คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อคุณภาพการจัดการศกึษา	
	 3.	 ควรเพิ่มเติม	 บทบาทของครูในการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน	 อิทธิพลด้านส่ือและเทคโนโลยี	 สามารถน�าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับ 
หลักสูตร	 บทเรียนและความสนใจของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส�าคัญ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
	 1.	 ควรมีการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่าง
ตัวแปรกายภาพ	 เช่น	 ภูมิภาค	 ต�าแหน่งที่ตั้งในเมืองและนอกเมือง	
หรอืโรงเรียนทีต่่างสงักดั	เพือ่จะได้เหน็ความคล้ายคลงึและแตกต่าง
ของปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพการศกึษาส�าหรับโรงเรยีนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก
	 2.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ	 ที่หลากหลาย	 เช่น	 
การแก้ปัญหา	 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเก่ียงข้องกับคุณภาพการจัด 
การศึกษาส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
	 3.	 ควรมกีารศกึษาตวัแปรทีส่่งผลคณุภาพการจดัการศกึษา
ส�าหรับโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็	เช่น	คณุภาพการสอนของคร	ู
แรงจูใจของนักเรียน	บรรยากาศในการเรียน	เป็นต้น	แล้วน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
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การเตรียมและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม

Preparation	and	Antibacterial	Property	of	Hydroxyapatite/Titanium	compounds

วัลย์ลิกา	สุขส�าราญ

สาขาวิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดย่อ
	 สารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม	 (HAP/Ti)	 ถูกเตรียมจาก	 Ti

4+
	 ที่มีความเข้มข้น	 XTi	 =	 0.15,	 0.2	 และ	 0.25	 เมื่อ	 

XTi	=	Ti/(Ca+Ti)	 โดยสารประกอบ	HAP/Ti	ถูกหาลักษณะเฉพาะด้วยฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรด	สเปกโตรสโครปี	 เอ็กเรย์ดิฟเฟรคชัน	 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและทดสอบการต้านเช้ือแบคทีเรีย	 การต้านเช้ือแบคทีเรียท�าการทดสอบโดยกรองสารละลาย 

ที่มีเชื้อแบคทีเรียแขวนลอยอยู่ด้วยผ้าฝ้ายที่ถูกชุบเพื่อให้มีการแทรกตัวของสารประกอบ	HAP/Ti	อยู่บนผ้าฝ้าย	จากผลการทดลองพบว่า	 

แบคทีเรียประมาณร้อยละ	 95-98	 ถูกก�าจัดออก	 ไปภายใต้แสงยูวีที่ถูกกรองด้วยผ้ากรอง	 2	 ช้ัน	 และยังพบว่า	 เม่ือน�าสารประกอบ 

HAP/Ti	ใส่ลงในสารละลายทีม่เีชือ้แบคทเีรยีพร้อมกบัฉายแสงยวู	ีเป็นเวลา	60	นาท	ีมร้ีอยละการฆ่าเชือ้แบคทเีรยีอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ	78-82	

ค�าส�าคัญ	:	ไฮดรอกซีอะปาไทต์,	ไทเทเนียม,	การต้านเชื้อแบคทีเรีย	

Abstract	
 

	 The	hydroxyapatite/titanium	compounds	(HAP/Ti)	were	prepared	with	Ti
4+
	concentrations	of	XTi	=	0.15,	0.2 

and	0.25	[XTi	=	Ti/(Ca+Ti)].	The	HAP/Ti	compounds	were	characterized	by	Fourier	transform	infrared	spectroscopy 

(FTIR),	 X-ray	 diffraction	 (XRD),	 scanning	 electron	microscope	 (SEM)	 and	 antibacterial	 property.	 The	 antibacterial 

property	was	 tested	 by	 filtering	 the	 bacteria	 suspension	 solution	with	 the	 depositing	 HAP/Ti	 compounds	 on	 a 

cotton	 fabric.	 The	 results	 showed	 that	 about	 95-98%	 of	 the	 bacteria	 can	 be	 removed	 by	 the	 two-layer	 filter 

cloth	under	UV	irradiation.	It	 is	also	found	that	the	cotton	fabrics	which	coated	by	the	HAP/Ti	compounds	were 

immersed	 in	 the	 solution	 containing	 bacteria	 under	 UV	 irradiation	 for	 60	minutes,	 the	 bactericidal	 killing	 

percentages	were	about	78-82%.

 

Keywords	:	 hydroxyapatite,	titanium,	antibacterial	property
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บทน�า	
	 แบคทีเรียเป็นสาเหตุส�าคัญก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายกับ

ร่างกาย	 ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงเกี่ยวกับ

ระบบหายใจ	ระบบทางเดินอาหารและโรคอื่นๆ	อีกหลายโรค	โดย

การติดเชื้อเกิดขึ้นจากการกระจายตัวของแบคทีเรียเหล่านี้ที่มากับ

อากาศและน�า้	จงึได้มกีารศกึษาเพือ่พฒันาวสัดสุ�าหรบักระบวนการ

บ�าบัดอากาศและน�้าด้วยการกรอง	(Yang	et	al.,	2007)	โดยวัสดุ

ที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรที่มีสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย

มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์ข้ึนมา	 ซ่ึงได้แก่	 ไทเทเนียม 

ไดออกไซด์	(Titanium	oxide,	TiO2)	ซิงค์ออกไซด์	(Zinc	oxide,	 

ZnO)	ฟลเูลอรอล	(Fullerol)	เปปไทด์		ไคโตซาน	คาร์บอกซฟีลูเลอรีน 

(Carboxy	 fullerene)	 ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร	 (Carbon	 

nanotube)	และอนภุาคนาโนของโลหะเงนิ	(Silver	nanoparticle) 

โดย	 TiO2	 เป็นตัวเลือกหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค	 

เนื่องจากไม่เป็นพิษและราคาไม่แพง	 ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างมาก 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	 

(Photocatalytic	 disinfection)	 ของ	 TiO2	พบว่า	 มีศักยภาพใน 

การฆ่าเชื้อโรคที่มากับน�้าได้ดี	 และได้มีการพัฒนาสมบัติทางด้าน 

การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ	 TiO2	 ด้วยการเติมโลหะบางตัว 

ลงไปใน	 TiO2	 เพื่อให้	 TiO2	 มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาด้วย 

แสงในช่วงยูวีเอ	 (UV-A)	 และความว่องไวในช่วงแสง	 วิสิเบิล 

ซึ่งท�าให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าได้	(Li	et	al., 

2008)	 นอกจากนี้ถ้าวัสดุท่ีน�ามาใช้เพื่อกรองเชื้อแบคทีเรียนั้นมี 

ความสามารถในการดูดซับเชื้อแบคทีเรียไว้ได้ด้วย	 จึงยิ่งเป็นการ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการก�าจัดเช้ือแบคทีเรียได้มากข้ึน	 โดยวัสดุ 

ที่มีความสามารถในการดูดซับเชื้อแบคทีเรียได ้ดีตัวหนึ่งคือ 

ไฮดรอกซีอะปาไทต์	 (Ca10(PO4)6(OH)2;	 HAP)	 ซ่ึง	 HAP	 เป็น 

องค์ประกอบหลักของกระดูกและฟัน	 มีความสามารถเข้าได้ด ี

กับร่างกาย	 (Biocompatibility)	 และไม่เป็นพิษ	 (Yang	 et	 al.,	 

2007)	 ท�าให้	 HAP	 ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวัสดุ 

ทดแทนกระดูก	 (Bone	 Substitution	Materials)	 และวัสดุที่ใช้ 

เป็นโครงในการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก	 (Scaffolds	 for	 

bone	 tissue	 regeneration)	 (Neumann	 and	 Epple,	 2006)	 

สารปลดปล่อยยา	 (Jokanovic	 et	 al.,	 2006)	 ไบโอเซรามิกส์	 

(Bioceramics)	 ตัวเร่งปฏิกิริยาและ	HAP	 ยังสามารถน�ามาใช้เป็น 

ตัวดูดซับแบคทีเรีย	 ไวรัส	 สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์และ 

แอมโมเนียอีกด้วย	 (Anmin	 et	 al.,	 2006)	 นอกจากนี้ยังได้ม ี

การศึกษาพบว่าการเติมไอออนของเงิน	 (Ag+)	 และไอออนของ 

ไทเทเนียม	(Ti
4+
)	เข้าในโครงสร้างของ	HAP	เป็น	(Ag,	Ca)10(PO4)6 

(OH)2	 หรือ	 (Ag,	 Ti)10(PO4)6(OH)2	 (Anmin	 et	 al.,	 2006)	 และ	 

(Ti,Ca)10(PO4)6(OH)2	 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีผลต่อ 

การต้านเชื้อแบคทีเรีย	 ดังน้ันการผสมไทเทเนียมลงใน	 HAP 

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเตรียมวัสดุท่ีมีความสามารถในการดูด 

ซับและการก�าจัดเช้ือแบคทีเรียได้ดี	 (Wakamura	 et	 al,	 2003.) 

ในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารประกอบ	 HAP/Ti	 

โดยน�าสารละลายไทเทเนียมเตตระคลอไรด์	 (TiCl4)	 ท�าปฏิกิริยา 

กับแคลเซียมคาร์บอเนต	 (CaCO3)	 และใช้สารละลายแอมโมเนีย 

มไดไฮโดรเจนฟอสเฟต	 (NH4H2PO4)	 เป็นแหล่งของฟอสเฟตใน 

โครงสร้างของ	HAP	แล้วน�าสารประกอบ	HAP/Ti	ที่ได้ไปทดสอบ

การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
	 เพื่อเตรียมและศึกษาสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร 

ประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 การเตรียมสารประกอบ	HAP/Ti

	 เติม	 TiCl4	 (0.09M	 solution	 in	 20%	 HCl,	 ACROS 

Organics)	ลงในสารละลาย	CaCO3	(99%,	Carlo	Erba	reagents)	 

เข้มข้น	10	%	w/v	โดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของ	HAP/Ti		ให้	XTi	 

เท่ากับ	 0.15	 0.20	 และ	 0.25	 [XTi	 =	 Ti/(Ca+Ti)]	 แล้วเติม	 

NH4H2PO4  (98%,	Ajax	Finechem)	ลงในสารละลายแล้วปรับค่า 

ความเป็นกรดด่าง	เท่ากบั	9	ด้วยสารละลายแอมโมเนยีมไฮดรอกไซด์	 

ให้ความร้อนที่	50	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	3	ชั่วโมง	ท�าการกรอง 

และล้างตะกอนทีไ่ด้ด้วยน�า้ปราศจากไอออน	น�าสารทีไ่ด้มา	2.5	กรมั 

เติมน�้าปราศจากไอออน	 250	 มิลลิลิตร	 ปรับความเป็นกรดด่าง 

เท่ากับ	 9	 แล้วน�าไปใส่ในขวดเทฟลอนปิดฝาให้สนิท	 น�าไปเข้า 

ออโตเคลฟที่อุณหภูมิ	 135	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 12	 ชั่วโมง 

หลังจากอุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง	 น�าสารละลายมากรอง 

และล้างด้วยน�้าปราศจากไอออน	แล้วน�าไปอบที่	80	องศาเซลเซียส	 

24	ชั่วโมง	น�าสารประกอบ	HAP/Ti	ไปวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะ 

ด้วยเครื่องฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี	 (Fourier	 

transform	 infrared	 spectrometer,	 FTIR)	 และเครื่อง 

เอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน	 (X-ray	 diffraction,	 XRD)	 เทียบกับ 

(1)	 HAP	 ที่สังเคราะห์ขึ้นจาก	 CaCO3	 ที่ถูกย่อยสลายด้วยกรด 

ไนตริก	 20%	 v/v	 แล้วท�าปฏิกิริยากับ	 NH4H2PO4	 ที่อุณหภูมิ	 

50	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 3	 ชั่วโมงที่	 pH	 เท่ากับ	 9	 (2)	 TiO2 

ที่ เตรียมได ้จากสารละลายไทเทเนียมไอโซโพรพอกไซด	์

(Ti[OCH(CH3)2]4,	98%	ACROS	Organics)	(Manivannan	et	al.,	 

2008)	และ	3)	นาโน-TiO2	(99.5%,	<100nm;	Aldrich)	

	 2.	 การเตรียมวัสดุเพื่อศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรีย

	 น�าสารประกอบ	 HAP/Ti	 มาเติมน�้าปราศจากไอออน 

โดยให้สารตัวอย่างแขวนลอยคิดเป็นร้อยละ	 30	 โดยน�้าหนัก 

น�าผ้าฝ้าย	ขนาด	5x5	ตารางเซนติเมตร	และ	1x1	ตารางเซนติเมตร	 

วัลย์ลิกา สุขสำาราญ
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ไปแช่ในสารประกอบ	 HAP/Ti	 และคนอย่างสม�่าเสมอเป็นเวลา	 

6	 ชั่วโมง	 น�าไปท�าให้แห้งท่ีอุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส	 วิเคราะห ์

ลักษณะพื้นผิวของผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ	 HAP/Ti	 โดยด้วย 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	 (Scanning	 electron	 

microscopy,	SEM)

	 3.	 การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย	

	 การทดสอบการต้านเชือ้แบคทเีรยีของวสัดจุากสารประกอบ	 

HAP/Ti	 โดยเชื้อแบคทีเรียได้มาจากการเพาะเชื้อแบคทีเรียที่ได ้

จากอากาศน�ามาเลี้ยงในอาหารเหลว	 (Trypticase	 soy	 broth)	 

แล้วน�าไปบ่มที่อุณหภูมิ	 37ºC	 เป็นเวลา	 24	 ชั่วโมง	 หลังจากน้ัน 

เติมเชื้อแบคทีเรียลงใน	 0.85%	 NaCl	 9	 มิลลิลิตร	 โดยใช้วิธี 

serial	 dilution	 แล้วน�าไปหาปริมาณเช้ือด้วยเทคนิคแสตนดาร์ด

เพลตเคานต์	(Standard	Plate	Count)	โดยมีปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่ 

ประมาณ	 105	 cells/ml	 ในงานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาการฆ่าเชื้อ 

2	วิธีคือ	วิธีที่	1	น�าของเหลวที่มีเชื้อแบคทีเรีย	50	มิลลิลิตร	มากรอง 

ผ่านผ้าทีช่บุด้วยสารประกอบ	HAP/Ti	ขนาด	5x5	ตารางเซนตเิมตร	 

โดยมีผ้าฝ้ายซักแล้วที่ไม่ได้ชุบสารประกอบ	HAP/Ti	เป็นตัวควบคุม	 

เวลาท่ีใช้ในการกรอง	10	นาท	ีพร้อมทัง้ฉายแสงยวูจีากหลอดก�าเนดิ 

แสงยูวีที่ความยาวคลื่น	 365	 นาโนเมตร	 ขนาด	 110	 วัตต์	 โดย 

ปริมาณแสตนดาร์ดเพลตเคานต์เริ่มต้นจะได้จากการกรองผ่าน 

ผ้าฝ้ายที่ซักแล้วแต่ไม่ผ่านชุบสารตัวอย่าง	 HAP/Ti	 จ�านวน	 1	 ชั้น	 

แล้วน�าของเหลวที่ผ่านการกรองไปหาปริมาณเชื้อโดยเทคนิคด้าน 

แสตนดาร์ดเพลตเคานต์	บ่มที่อุณหภูมิ	37ºC	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง	 

ภายหลังการบ่มน�ามานับโคโลนีเชื้อที่เจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ 

หลังจากนั้นเพิ่มวัสดุกรองเป็น	 2	 ชั้น	 วิธีท่ี	 2	 น�าผ้าที่ชุบด้วย 

สารประกอบ	 HAP/Ti	 ขนาด	 1x1	 ตารางเซนติเมตร	 มาใส่ลงใน 

สารละลาย	0.85%	NaCl	ปริมาตร	10	มิลลิลิตร	ที่มีเชื้อแบคทีเรีย 

ทีท่ราบจ�านวนเรยีบร้อยแล้ว	จากนัน้น�าไปฉายแสง	UV	เป็นเวลา	20		 

40	และ	60	นาที	แล้วน�าไปหาปริมาณร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

เช่นเดียวกับวิธีที่	1	

ร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	(Killing	percentage)	=	 
(NO	-	N	X	100)

	 N0	คือ	จ�านวนเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้น

	 N		คือ	จ�านวนเชื้อแบคทีเรียหลังการฉายแสง	UV

ผลการวิจัย
	 1.	 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสารประกอบ	HAP/Ti

	 จากผลการวิเคราะห์สารประกอบ	 HAP/Ti	 ด้วยเทคนิค	

FTIR		พบพีคของหมู่	PO4
3-
	ที่ประมาณ	565-	567	cm

-1
,		962	cm

-1	 

และ		1033	-1037	cm
-1
	พีคของหมู่	OH

-
	ประมาณ	3400	cm

-1
   

ซึ่งเป็นพีคหลักของ	 HAP	 และยังปรากฏพีคที่	 500	 -700	 cm
-1
  

ซึ่งแสดงถึงการสั่นของ	Ti-O	(ภาพที่	1(a))	 	ลักษณะของพีค	Ti-O	 

ของสารประกอบ	HAP/Ti	จะแคบกว่าเมือ่เทยีบกบัพคีของการผสม	 

HAP	กับ	TiO2	โดย	TiO2	เตรียมได้จากสารละลาย	Ti[OCH(CH3)2]4  

(ภาพที่1	 (b))	 แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีสารประกอบ	 

HAP/Ti	 จะมี	 Ti	 เข้าไปแทนที่อยู่ในโครงสร้างของ	HAP	ด้วยและ 

อาจมีบางส่วนเกิดเป็น	TiO2	ที่จะเป็นการผสมกันระหว่าง	HAP	กับ	

TiO2	นอกจากนีย้งัพบว่าเมือ่อตัราส่วนของ	XTi	เพิม่ขึน้	พคีของ	Ti-O	

จะกว้างขึน้	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าม	ีTiO2	เกดิขึน้ระหว่างการออโตเคลฟ

และอยู่ปนกับ	HAP	(Anmin	et	al.,	2006;	Berannek	and	Kisch,	

2008)			ซึ่งสอดคล้องกับผลของ	XRD	และ	SEM			

NO

	  

(a)                                                  (b) 

     3500    3000    2500    2000   1750    1500    1250    1000    750     500   cm
-1 

   3500    3000    2500    2000   1750    1500    1250    1000    750    500  cm
-1 

%T 

0.15 

0.20 

0.25 

TiO2 

HAP 

0.15 

0.20 

0.25 

TiO2 

HAP 

(a) (b)

 ภาพที่	1	 สเปกตรา	FTIR	(a)	สารประกอบ	HAP/Ti	(b)	สารผสม	HAP	กับ	TiO2	ที่	XTi	=	0.15,	0.20	และ	0.25	เทียบกับ

	 	 	 	 HAP	และ	TiO2	ที่เตรียมได้จากสารละลาย	Ti[OCH(CH3)2]4
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	 ภาพที่	2	 สเปกตราเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันของสารประกอบ	HAP/Ti	ที่	XTi	=	0.15,	0.20	และ	0.25	เทียบกับ	HAP	และ	TiO2

	  

2Ɵ (degree) 

Inten
sity 
(cou

nts) 

TiO2 (anatase) 

TiO2 (Rutile) 

HAP 

HAP/Ti  (XTi = 0.15) 

HAP/Ti  (XTi = 0.20) 

HAP/Ti  (XTi = 0.25) 

•	  

•	  
•	  

•	  

•	  

•	  
*	  

 ภาพที่	3	 แสดงระนาบ	(002)	(peak	reflections)	ของสารประกอบ	HAP/Ti	ที่	(a)	XTi	=	0	(b)	XTi	=	0.15	(c)	XTi	=	0.20 

	 	 	 	 และ	(d)	XTi	=	0.25

วัลย์ลิกา สุขสำาราญ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

86			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 จากภาพที่	 3	 แสดงให้เห็นถึงระนาบ	 (002)	 (peak	 

reflections)	ของสารประกอบ	HAP/Ti	ที่		XTi	=	0,	0.15,	0.20 

	 จากภาพที่	4	แสดงให้เห็นว่าเมื่อ	XTi	=	0.25	จะเกิด	TiO2	

ที่มีโครงสร้างอะนาเทสแยกส่วนออกมาตั้งแต่ในขั้นตอนที่ให้ความ

ร้อนที่	50	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	3	ชั่วโมงก่อนน�ามาออโตเคลฟ

และเมื่อน�ามาออโตเคลฟที่อุณหภูมิ	 135	องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	

5 

 
 
 
ภาพที่ 2 สเปกตราเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันของสารประกอบ HAP/Ti ท่ี XTi = 0.15, 0.20 และ 0.25 เทียบกับ HAP และ 

TiO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงระนาบ (002) (peak reflections) ของสารประกอบ HAP/Ti ท่ี (a) XTi = 0 (b) XTi = 0.15 (c) XTi = 

0.20 และ (d) XTi = 0.25 
 
 จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงระนาบ (002) (peak reflections) ของสารประกอบ HAP/Ti ท่ี  XTi = 0, 0.15, 
0.20 และ 0.25 ท่ีมีการเคลื่อนไปในตําแหน่ง 2  ท่ีมากขึ้นเมื่อ XTi มีค่ามากข้ึน 
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sity 
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nts) 
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••

•
••

•
•

•

ก่อนออโตเคลฟ

หลังออโตเคลฟ

0.15 0.20 0.25 

 ภาพที่	4	 สเปกตราเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันของสารประกอบ	HAP/Ti	โดย	XTi	=	0.15,	0.20	และ	0.25	ก่อนและหลัง

	 	 	 	 ออโตเคลฟ	(•บ่งบอกถึงต�าแหน่งของ	TiO2	ที่มีโครงสร้างอะนาเทส)

12	ชั่วโมง	พบว่า	สารประกอบ	HAP/Ti	ใน	XTi	ทุกอัตราส่วน	จะเกิด	

TiO2	ทีม่โีครงสร้างอะนาเทสมากขึน้	จงึเป็นการยนืยนัว่ามคีวามเป็น

ไปได้ที่นอกจากจะเกิดการแทนที่ด้วย	 Ti
4+
	 ในโครงสร้างของ	HAP	

แล้วยังมี	TiO2	ที่มีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ	HAP	ด้วย

6 

ภาพท่ี 4 สเปกตราเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันของสารประกอบ HAP/Ti โดย XTi = 0.15, 0.20 และ 0.25 ก่อนและ            
หลังออโตเคลฟ (•บ่งบอกถึงตําแหน่งของTiO2 ท่ีมีโครงสร้างอะนาเทส) 

  
 จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อ XTi = 0.25 จะเกิด TiO2 ท่ีมีโครงสร้างอะนาเทสแยกส่วนออกมาตั้งแต่ใน
ขั้นตอนที่ให้ความร้อนที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงก่อนนํามาออโตเคลฟและเมื่อนํามาออโตเคลฟที่อุณหภูมิ 
135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง พบว่า สารประกอบ HAP/Ti ใน XTi ทุกอัตราส่วน จะเกิด TiO2 ท่ีมี
โครงสร้างอะนาเทสมากขึ้น จึงเป็นการยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ท่ีนอกจากจะเกิดการแทนที่ด้วย Ti4+ ในโครงสร้างของ 
HAP แล้วยังมี TiO2 ท่ีมีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ HAP ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5 แสดงภาพ SEM กําลังขยาย 20,000 เท่าของ (a) HAP  (b) (ซ้าย) นาโน-TiO2 (ขวา)TiO2 ท่ีสังเคราะห์จาก 

Ti[OCH(CH3)2]4 (c) การผสมกันของ HAP กับ TiO2 (d) สารประกอบ HAP/TiO2 XTi = 0.15 (e)  
สารประกอบ HAP/TiO2 XTi = 0.20 (f) สารประกอบ HAP/TiO2 XTi = 0.25 

 
  จากวิเคราะห์ด้วย SEM (ภาพที่ 5) พบว่า สารประกอบ HAP/Ti หลังจากเข้าเครื่องออโตเคลฟ มีลักษณะเป็น
เม็ดกลมจับรวมกันเป็นกลุ่มก้อน  โดยมีลักษณะและขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ HAP ท่ีได้จากการสังเคราะห์(รูปท่ี 5(a))
และนาโน-TiO2  (รูปท่ี 5(b) ซ้าย) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  Anmin และคณะ (2006)  โดยพบว่าสารประกอบ 
HAP/Ti ก่อนออโตเคลฟมีลักษณะเป็นหลอด (rod like) และหลังจากออโตเคลฟลักษณะของอนุภาคจะเป็นเม็ดกลมมาก
ขึ้น จากภาพที่ 5 พบว่าขนาดอนุภาคของสารประกอบ HAP/TiO2 อยู่ท่ีประมาณ 50 – 100 นาโนเมตรซึ่งใกล้เคียงกับ
ขนาดของ HAP แต่ขนาดอนุภาคของสารประกอบ HAP/TiO2 จะเล็กกว่า TiO2 ท่ีเตรียมได้จากสารละลายไทเทเนียม   
ไอโซโพรพอกไซด์ (Ti[OCH(CH3)2]4) ( รูปท่ี 5(b)) นอกจากนี้ยังพบว่าสารประกอบ HAP/TiO2 ในทุกอัตราส่วนของ XTi 
จะมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ HAP จึงมีความเป็นไปได้ท่ี Ti4+ บางส่วนจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของ HAP แล้ว ยังจะมี 
TiO2 โครงสร้างอะนาเทสที่มีขนาดอนุภาคนาโนเกิดข้ึนปนอยู่กับสารประกอบ HAP/TiO2 ทําให้เห็นความแตกต่างของ
สารประกอบ HAP/TiO2 กับ TiO2 โครงสร้างอะนาเทสที่เกิดข้ึนได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับการผสมระหว่าง HAP กับ TiO2 
ท่ีเตรียมได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) จะเห็นว่ามีอนุภาคของ TiO2 ปะปนอยู่กับอนุภาคของ HAP ได้อย่างชัดเจน
ดังรูปท่ี 5(c)   
2. การทดสอบวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุสําหรับทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย 
 จากภาพ SEM (ภาพที่ 6)  พบว่า ผ้าท่ีชุบด้วยสารประกอบ HAP/Ti จะมีการเกาะติดของสารสารประกอบ 
HAP/Ti บนเนื้อผ้าฝ้ายอย่างสม่ําเสมอและมีการเกาะติดในเนื้อผ้ามากข้ึนเมื่ออัตราส่วนของ XTi เพิ่มข้ึน มีการจับเป็น
กลุ่มๆ ท่ีมีขนาดต่างกันกระจายกันไปท้ังผืนผ้า แต่ในกรณีของผ้าฝ้ายท่ีชุบด้วยนาโน-TiO2 จากบริษัท Aldrich จะมี
ลักษณะกระจายตัวของอนุภาค Ti อย่างสม่ําเสมอและเห็นได้ชัดเจนถึงความละเอียดของขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่ามากเมื่อ
เทียบกับผ้าท่ีชุบด้วยสารประกอบ HAP/Ti และยังเกาะติดเนื้อผ้าได้ดีกว่าสารประกอบ HAP/Ti   HAP และ TiO2 เตรียม

200 nm 200 nm 200 nm

Ti

(b) (c) (a) 

200 nm 200 nm 200 nm

(d) (e) (f) (d) (e) (f)

 ภาพที่	5	 แสดงภาพ	 SEM	 ก�าลังขยาย	 20,000	 เท่าของ	 (a)	 HAP	 (b)	 (ซ้าย)	 นาโน-TiO2	 (ขวา)	 TiO2	 ที่สังเคราะห์จาก	 

	 	 	 	 Ti[OCH(CH3)2]4	 (c)	 การผสมกันของ	HAP	 กับ	 TiO2	 (d)	 สารประกอบ	HAP/TiO2	 XTi	 =	 0.15	 (e)	 สารประกอบ 

	 	 	 	 HAP/TiO2	XTi	=	0.20	(f)	สารประกอบ	HAP/TiO2	XTi	=	0.25

วัลย์ลิกา สุขสำาราญ

และ	 0.25	 ที่มีการเคล่ือนไปในต�าแหน่ง	 2	 ที่มากข้ึนเมื่อ	 XTi

มีค่ามากขึ้น
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	 	จากวิเคราะห์ด้วย	SEM	 (ภาพที่	 5)	พบว่า	 สารประกอบ	

HAP/Ti	 หลังจากเข้าเครื่องออโตเคลฟ	มีลักษณะเป็นเม็ดกลมจับ

รวมกันเป็นกลุ่มก้อน		โดยมีลักษณะและขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ	

HAP	ทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์	(รปูท่ี	5(a)	และนาโน-TiO2		(รปูท่ี	5(b)	

ซ้าย)	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ		Anmin	และคณะ	(2006)		โดย

พบว่าสารประกอบ	 HAP/Ti	 ก่อนออโตเคลฟมีลักษณะเป็นหลอด	

(rod	like)	และหลังจากออโตเคลฟลักษณะของอนุภาคจะเป็นเม็ด

กลมมากขึ้น	 จากภาพท่ี	 5	 พบว่า	 ขนาดอนุภาคของสารประกอบ	

HAP/TiO2	 อยู่ที่ประมาณ	 50	 –	 100	 นาโนเมตรซึ่งใกล้เคียงกับ

ขนาดของ	 HAP	 แต่ขนาดอนุภาคของสารประกอบ	 HAP/TiO2 

จะเล็กกว ่า 	 T iO2	 ที่ เตรียมได ้จากสารละลายไทเทเนียม	 

ไอโซโพรพอกไซด์	 (Ti[OCH(CH3)2]4)	 (รูปท่ี	 5(b))	 นอกจากนี้ยัง 

พบว่าสารประกอบ	 HAP/TiO2	 ในทุกอัตราส่วนของ	 XTi	 จะม ี

ขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ	 HAP	 จึงมีความเป็นไปได้ที่	 Ti
4+

  

บางส่วนจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของ	 HAP	 แล้ว	 ยังจะมี	 TiO2 

โครงสร้างอะนาเทสท่ีมีขนาดอนุภาคนาโนเกิดข้ึนปนอยู ่กับ

สารประกอบ	HAP/TiO2	ท�าให้เห็นความแตกต่างของสารประกอบ	

HAP/TiO2	 กับ	 TiO2	 โครงสร้างอะนาเทสที่เกิดขึ้นได้ยากกว่าเมื่อ

เทยีบกบัการผสมระหว่าง	HAP	กบั	TiO2	ทีเ่ตรยีมได้จากสารละลาย	

(Ti[OCH(CH3)2]4)	จะเหน็ว่ามอีนภุาคของ	TiO2	ปะปนอยูก่บัอนภุาค

ของ	HAP	ได้อย่างชัดเจนดังรูปที่	5(c)		

	 2.	 การทดสอบวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุส�าหรับ 

ทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย

	 จากภาพ	SEM	(ภาพที่	6)		พบว่า	ผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ	 

HAP/Ti	จะมีการเกาะติดของสารสารประกอบ	HAP/Ti	บนเนื้อผ้า

ฝ้ายอย่างสม�า่เสมอและมกีารเกาะตดิในเนือ้ผ้ามากขึน้เมือ่อัตราส่วน

ของ	 XTi	 เพิ่มขึ้น	 มีการจับเป็นกลุ่มๆ	 ที่มีขนาดต่างกันกระจายกัน

ไปทั้งผืนผ้า	 แต่ในกรณีของผ้าฝ้ายที่ชุบด้วยนาโน-TiO2	 จากบริษัท	

Aldrich	 จะมีลักษณะกระจายตัวของอนุภาค	 Ti	 อย่างสม�่าเสมอ 

และเห็นได้ชัดเจนถึงความละเอียดของขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่ามาก 

เม่ือเทียบกับผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ	 HAP/Ti	 และยังเกาะติด 

เนื้อผ้าได้ดีกว่าสารประกอบ	HAP/Ti	HAP	และ	TiO2	เตรียมได้จาก 

สารละลาย	 (Ti[OCH(CH3)2]4)	 อาจเนื่องมาจาก	 HAP	 และ	 TiO2 

ที่เตรียมได้จากสารละลาย	 (Ti[OCH(CH3)2]4)	 นั้นมีขนาดอนุภาค 

ที่ใหญ่กว่าและมีลักษณะที่จับตัวเป็นกลุ่มที่มีขนาดต่างๆ	 กันไป 

ท�าให้การเกาะติดเนื้อผ้ามีความสม�่าเสมอน้อยกว่านาโน-TiO2 

	 3.	 การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย	

	 ในงานวิจัยนี้ได้ท�าการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของ 

สารประกอบ	HAP/Ti	โดยใช้ผ้าฝ้ายที่ชุบด้วยสารประกอบ	HAP/Ti	

ในด้านแสตนดาร์ดเพลตเคานต์	จากผลการทดลองด้วยวิธีที่	1	โดย 

การกรองสารละลายท่ีมีเช้ือแบคทีเรียผ่านแผ่นผ้าฝ้าย	 จ�านวน	 1 

7 

ได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) อาจเนื่องมาจาก HAP และ TiO2 ท่ีเตรียมได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) นั้นมี
ขนาดอนุภาคท่ีใหญ่กว่าและมีลักษณะที่จับตัวเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดต่างๆ กันไป ทําให้การเกาะติดเนื้อผ้ามีความสมํ่าเสมอ
น้อยกว่านาโน-TiO2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงภาพ SEM ของผ้าท่ีชุบด้วยสารประกอบHAP/Ti ในอัตราส่วน XTi = 0.15, 0.20 และ 0.25, HAP, TiO2 

จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) และนาโน-TiO2 ท่ีกําลังขยาย (a) 150 เท่า และ (b) 2000 เท่า  
 
3. การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย  
 ในงานวิจัยนี้ได้ทําการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบ HAP/Ti โดยใช้ผ้าฝ้ายท่ีชุบด้วย
สารประกอบ HAP/Ti ในด้านแสตนดาร์ดเพลตเคานต์ จากผลการทดลองด้วยวิธีท่ี 1 โดยการกรองสารละลายที่มีเชื้อ
แบคทีเรียผ่านแผ่นผ้าฝ้ายจํานวน 1  และ 2 ชิ้น ได้ผลดังตารางที่ 1 พบว่าสารประกอบ HAP/Ti ท่ีXTi = 1.5 จะให้
ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียท่ีทําให้การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 97.85  ซ่ึงมีค่าต่างเล็กน้อยจาก
อัตราส่วนของ XTi =  2 และ 2.5 และยังน้อยกว่านาโน-TiO2 ไม่มากนัก  
 
ตารางที่ 1 การทดสอบคุณลักษณะทางชีววิทยาของสารตัวอย่างที่ชุบลงผ้าฝ้าย 
 

สารตัวอย่าง 
ร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

การกรองสารละลายเชื้อผ่านผ้า การแช่ผ้าในสารละลายเชื้อ 
1 ชิ้น 2 ชิ้น 20 นาที 40 นาที 60 นาที 

สารประกอบ HAP/Ti  (XTi = 1.5) 86.54 97.85 76.17 79.88 82.82 
สารประกอบ HAP/Ti  (XTi = 2.0) 84.92 95.45 67.05 76.47 79.82 
สารประกอบ HAP/Ti  (XTi = 2.5) 85.75 96.72 65.88 76.05 78.23 
นาโน-TiO2  96.87 98.28 94.11 95.58 96.17 
TiO2  (Ti[OCH(CH3)2]4) 68.94 74.14 89.29 90.00 94.70 
HAP 1.03 1.84 57.88 69.76 78.52 
ผ้าฝ้ายท่ีไม่ชุบสารประกอบ 0.02 0.05 35.29 45.29 67.64 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่า สารประกอบ HAP/Ti  โดย XTi = 1.5  2.0 และ 2.5 จะปรากฏพีคของหมู่ 

PO4
3- และ OH- ซ่ึงเป็นพีคหลักของ HAP และพีคท่ีแสดงถึงการสั่นของ Ti-O ซ่ึงลักษณะของพีค Ti-O  ของสารประกอบ 

HAP/Ti จะแคบกว่าเมื่อเทียบกับพีคของการผสม HAP กับ TiO2 จึงมีความเป็นไปได้ท่ีสารประกอบ HAP/Ti จะมี Ti เข้า
ไปแทนท่ีอยู่ในโครงสร้างของ HAP ด้วยและอาจมีบางส่วนที่เป็นการผสมกันระหว่าง HAP กับ TiO2 ซ่ึงสอดคล้องกับผล

  (a)                                (b) (a)                             (b) 

100μm 100μm 

100μm 100μm 

100μm 100μm 

100μm 100μm 

100μm 100μm 

100μm 100μm 

0.15 

0.20 

0.25 

HAP 

TiO2 
เตรียมจาก 
สารละลาย  
(Ti[OCH(CH3)2]4))   

นาโน-TiO2 
 

(a) (a)(b) (b)

 ภาพที่	6	 แสดงภาพ	 SEM	 ของผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบHAP/Ti	 ในอัตราส่วน	 XTi	 =	 0.15,	 0.20	 และ	 0.25,	 HAP,	 TiO2 

	 	 	 	 จากสารละลาย	(Ti[OCH(CH3)2]4)	และนาโน-TiO2	ที่ก�าลังขยาย	(a)	150	เท่า	และ	(b)	2000	เท่า	

และ	 2	 ชิ้น	 ได้ผลดังตารางที่	 1	 พบว่า	 สารประกอบ	 HAP/Ti 

ที่	 XTi	 =	 1.5	 จะให้ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียท่ีท�าให  ้

การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุดคือ	 ร้อยละ	 97.85	 ซึ่งมีค่าต่าง 

เล็กน้อยจากอัตราส่วนของ	 XTi	 =	 2	 และ	 2.5	 และยังน้อยกว่า 

นาโน	-TiO2	ไม่มากนัก	

วัลย์ลิกา สุขสำาราญ
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สรุปและอภิปรายผล
	 จากการวิเคราะห์ด้วย	FTIR	พบว่า	สารประกอบ	HAP/Ti 
โดย	XTi	 =	 1.5	 	 2.0	 และ	 2.5	 จะปรากฏพีคของหมู่	 PO4

3-
	 และ	 

OH
-
	ซึ่งเป็นพีคหลักของ	HAP	และพีคที่แสดงถึงการสั่นของ	Ti-O	 

ซึ่งลักษณะของพีค	 Ti-O	 ของสารประกอบ	HAP/Ti	 จะแคบกว่า 
เมื่อเทียบกับพีคของการผสม	HAP	 กับ	 TiO2	 จึงมีความเป็นไปได ้
ที่สารประกอบ	HAP/Ti	 จะมี	 Ti	 เข้าไปแทนที่อยู่ในโครงสร้างของ	 
HAP	 ด้วยและอาจมีบางส่วนที่เป็นการผสมกันระหว่าง	 HAP	 กับ 
TiO2	ซึ่งสอดคล้องกับผลของ	XRD	และ	SEM	ซึ่งจากการวิเคราะห ์
ด้วย	XRD	ของสารประกอบ	HAP/Ti	โดย	XTi	=	0.15,	0.20	และ 
0.25	 เทียบกับ	 HAP	 และ	 TiO2	 ที่เตรียมได้จากสารละลาย	 
Ti[OCH(CH3)2]4 (ภาพท่ี	 2)	 แสดงให้เห็นว ่าโครงสร้างของ 
สารประกอบ	HAP/Ti	จะม	ีTi

4+
	เข้าไปอยูใ่นโครงสร้าง	HAP	มากขึน้ 

เมื่อ	 XTi	 มีค่ามากข้ึน	 ซ่ึงจะเห็นได้จากความเข้มท่ีลดลงและ 
ความกว้างของพีคที่กว้างขึ้นในต�าแหน่ง	 2	 ของ	 HAP	 ที่	 26º 
32º-34º		40º	และ	50º	ซึ่งเป็นต�าแหน่งหลักของ	HAP	(Piantone	 
et	 al.,	 2003)	 นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่า	 เม่ือค่า	 XTi	 เพิ่มขึ้น 
จะปรากฏพีคหลักของ	 TiO2	 (อะนาเทส,	 anatase)	 แต่ไม่ปรากฏ 
พีคของ	TiO2	(รูไทล์,	Rutile)	นั่นแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ 
นอกจากจะเกิดการแทนที่ด้วย	Ti

4+
	ในโครงสร้างของ	HAP	แล้วยัง 

มี	 TiO2	ที่มีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ	HAP	อีกด้วย	 จากการ 
ศึกษาของ	 Anmin	 และคณะ	 (Anmin	 et	 al.,	 2006)	 พบว่า	 
Ca

2+
	 ในโครงสร้างของ	 HAP	 เมื่อถูกแทนที่ด้วย	 Ti

4+
	 จะท�าให้ 

ความเป็นระเบียบของผลึก	HAP	ลดลง	และเมื่อ	Ti
4+
	เข้าไปแทนที่ 

มากขึ้นความเป็นระเบียบของผลึก	 HAP	 ย่ิงลดลง	 เน่ืองจาก	 Ti
4+

 
มขีนาดไอออน	0.075	นาโนเมตรซึง่น้อยกว่า	Ca

2+
		ซึง่มขีนาดไอออน 

เท่ากับ	 0.099	 นาโนเมตร	 และยังมีค่าประจุท่ีแตกต่างกัน	 ดังนั้น 
การเข้าไปแทนที่ของ	 Ti

4+
	 ในโครงสร้างของ	 HAP	 จะท�าให้	 HAP 

ที่ได้มีความเป็นไปได้ยากที่จะมีโครงสร้างท่ีมีความเป็นผลึกสูง 
ซึ่งจะเห็นได้จากภาพท่ี	 3	 ลักษณะพีคท่ีมีความกว้างมากขึ้นและมี 
ความเข้มที่ลดลง	 และจากภาพท่ี	 3	 แสดงให้เห็นถึงระนาบ	 (002)	 

 ตารางที่	1	การทดสอบคุณลักษณะทางชีววิทยาของสารตัวอย่างที่ชุบลงผ้าฝ้าย
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ได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) อาจเนื่องมาจาก HAP และ TiO2 ท่ีเตรียมได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) นั้นมี
ขนาดอนุภาคท่ีใหญ่กว่าและมีลักษณะที่จับตัวเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดต่างๆ กันไป ทําให้การเกาะติดเนื้อผ้ามีความสมํ่าเสมอ
น้อยกว่านาโน-TiO2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงภาพ SEM ของผ้าท่ีชุบด้วยสารประกอบHAP/Ti ในอัตราส่วน XTi = 0.15, 0.20 และ 0.25, HAP, TiO2 

จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) และนาโน-TiO2 ท่ีกําลังขยาย (a) 150 เท่า และ (b) 2000 เท่า  
 
3. การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย  
 ในงานวิจัยนี้ได้ทําการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบ HAP/Ti โดยใช้ผ้าฝ้ายท่ีชุบด้วย
สารประกอบ HAP/Ti ในด้านแสตนดาร์ดเพลตเคานต์ จากผลการทดลองด้วยวิธีท่ี 1 โดยการกรองสารละลายที่มีเชื้อ
แบคทีเรียผ่านแผ่นผ้าฝ้ายจํานวน 1  และ 2 ชิ้น ได้ผลดังตารางที่ 1 พบว่าสารประกอบ HAP/Ti ท่ีXTi = 1.5 จะให้
ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียท่ีทําให้การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 97.85  ซ่ึงมีค่าต่างเล็กน้อยจาก
อัตราส่วนของ XTi =  2 และ 2.5 และยังน้อยกว่านาโน-TiO2 ไม่มากนัก  
 
ตารางที่ 1 การทดสอบคุณลักษณะทางชีววิทยาของสารตัวอย่างที่ชุบลงผ้าฝ้าย 
 

สารตัวอย่าง 
ร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

การกรองสารละลายเชื้อผ่านผ้า การแช่ผ้าในสารละลายเชื้อ 
1 ชิ้น 2 ชิ้น 20 นาที 40 นาที 60 นาที 

สารประกอบ HAP/Ti  (XTi = 1.5) 86.54 97.85 76.17 79.88 82.82 
สารประกอบ HAP/Ti  (XTi = 2.0) 84.92 95.45 67.05 76.47 79.82 
สารประกอบ HAP/Ti  (XTi = 2.5) 85.75 96.72 65.88 76.05 78.23 
นาโน-TiO2  96.87 98.28 94.11 95.58 96.17 
TiO2  (Ti[OCH(CH3)2]4) 68.94 74.14 89.29 90.00 94.70 
HAP 1.03 1.84 57.88 69.76 78.52 
ผ้าฝ้ายท่ีไม่ชุบสารประกอบ 0.02 0.05 35.29 45.29 67.64 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่า สารประกอบ HAP/Ti  โดย XTi = 1.5  2.0 และ 2.5 จะปรากฏพีคของหมู่ 

PO4
3- และ OH- ซ่ึงเป็นพีคหลักของ HAP และพีคท่ีแสดงถึงการสั่นของ Ti-O ซ่ึงลักษณะของพีค Ti-O  ของสารประกอบ 

HAP/Ti จะแคบกว่าเมื่อเทียบกับพีคของการผสม HAP กับ TiO2 จึงมีความเป็นไปได้ท่ีสารประกอบ HAP/Ti จะมี Ti เข้า
ไปแทนท่ีอยู่ในโครงสร้างของ HAP ด้วยและอาจมีบางส่วนที่เป็นการผสมกันระหว่าง HAP กับ TiO2 ซ่ึงสอดคล้องกับผล

  (a)                                (b) (a)                             (b) 
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100μm 100μm 
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100μm 100μm 
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สารละลาย  
(Ti[OCH(CH3)2]4))   

นาโน-TiO2 
 

(peak	reflections)	ของสารประกอบ	HAP/Ti	ที่		XTi	=	0,	0.15,	 
0.20	และ	0.25	ที่มีการเคลื่อนไปในต�าแหน่ง	2	ที่มากขึ้นเมื่อ	XTi  
มีค่ามากข้ึน	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 Anmin	 และคณะ	 
(Anmin	 et	 al.,	 2007)	 นอกจากนี้	 ผลการวิเคราะห์ด้วย	 XRD	 
(ภาพที่	 2)	 จะสังเกตได้ว่า	 เมื่อค่า	 XTi	 เพ่ิมขึ้น	 จะปรากฏพีคหลัก 
ของ	TiO2	 (อะนาเทส,	anatase)	ที่ต�าแหน่ง	2	25.2º	 	38º	และ	 
54º	 แต่ไม่ปรากฏพีคของ	 TiO2	 (รูไทล์,	 Rutile)	 ซึ่งมีพีคหลัก 
อยู่ที่	27º		36º	และ	54.5º	(Nathanael	et	al.,	2010)	แสดงว่า 
ในการเตรียมสารประกอบ	 HAP/Ti	 เกิด	 TiO2	 ที่เป็นอะนาเทส 
ปะปนอยู่กับ	 HAP	 ด้วย	 นั่นแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ี 
นอกจากจะเกิดการแทนที่ด้วย	 Ti

4+
	 ในโครงสร้างของ	 HAP	 แล้ว 

ยังมี	 TiO2	 ที่มีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ	 HAP	 อีกด้วยเมื่อ	 
XTi	 มีค่าเพิ่มขึ้น	 การที่สารตัวอย่าง	 HAP/Ti	 มีประสิทธิภาพใน 
การฆ่าเชื้อแบคทีเรียอาจเนื่องมาจาก	HAP	ที่มีไทเทเนียมเข้าไปอยู ่
ในโครงสร้างจะปล่อย	 positive	 holes	 (h+)	 เช่นเดียวกับ	 TiO2 
โดย	 positive	 holes	 จะเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลของน�้าที่ถูก 
ดูดซับไว้ในโครงสร้างกลายเป็น	 hydroxyl	 radicals	 (•OH)	 ซึ่งมี 
ความสามารถในการเกิดออกซิเดชัน	 (oxidation	 ability)	 ท่ีสูง 
สามารถสลายสารอินทรีย์ได้หลายชนิด	(Wakamura	et	al.,	2003)	
	 จากผลการวิเคราะห์	 SEM	 พบว่า	 ขนาดอนุภาคของ
สารประกอบ	 HAP/TiO2	 อยู่ท่ีประมาณ	 50	 -	 100	 นาโนเมตร	 
สารประกอบ	HAP/TiO2	 ในทุกอัตราส่วนของ	XTi	มีขนาดอนุภาค 
ใกล้เคียงกับ	HAP	จึงมีความเป็นไปได้ที่	Ti

4+
	บางส่วนจะเข้าไปอยู ่

ในโครงสร้างของ	 HAP	 แล้ว	 ยังมี	 TiO2	 โครงสร้างอะนาเทสท่ีม ี
ขนาดอนุภาคนาโนเมตรเกิดขึ้นปนอยู่กับสารประกอบ	 HAP/TiO2  
ท�าให้มองไม่เห็นความแตกต่างของสารประกอบ	 HAP/TiO2	 กับ 
TiO2	 โครงสร้างอะนาเทสที่เกิดข้ึนในการท�าปฏิกิริยา	 จากภาพ 
SEM	พบว่า	 ผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ	HAP/Ti	 จะมีการเกาะติด 
ของสารสารประกอบ	 HAP/Ti	 บนเนื้อผ้าฝ้ายอย่างสม�่าเสมอและ 
จะมีการเกาะติดในเนื้อผ้ามากขึ้นเมื่ออัตราส่วนของ	XTi	เพิ่มขึ้น	
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	 ในกรณีการฆ่าเช้ือด้วยวิธีการการแช่ผ้าลงในสารละลาย 

ที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่นั้น	 จากผลการทดลองพบว่า	 สารประกอบ	 

HAP/Ti	 	 ที่	 XTi	 =	 1.5	 มีร้อยละการฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้มากกว่า 

ค่า	XTi	อื่นๆ	แต่มีค่าแตกต่างกันไม่มากนักเช่นเดียวกับวิธีแรก	และ 

เมื่อเวลาในการฉายแสงเพิ่มข้ึนจะมีค่าร้อยละการฆ่าเช้ือเพิ่มขึ้น 

แต่มีค่าร้อยละการฆ่าเช้ือน้อยกว่าวิธีการกรอง	 อาจเน่ืองมาจาก 

การกรองนั้นมีการกรองเช้ือจุลินทรีย์บางส่วนไว้บนผิวของสาร 

ประกอบ	 HAP/Ti	 รวมกับการฆ่าเชื้อที่เกิดจากกระบวนการเร่ง 

ปฏกิิริยาด้วยแสง	จงึท�าให้มร้ีอยละการฆ่าเช้ือทีม่ากกว่า	แต่การใส่ผ้า 

ที่ชุบสารประกอบ	HAP/Ti	ลงในสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่นั้น	 

การฆ่าเชือ้เกดิจากกระบวนการเร่งปฏกิริยิาด้วยแสงเพยีงอย่างเดยีว	 

แต่มีข้อสังเกตคือ	ในกรณีของ	HAP	จะพบว่า	การใส่ผ้าที่ชุบ	HAP	 

ในสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียจะมีร้อยละการฆ่าเชื้อที่มากกว่า 

วิธีการกรอง	 เนื่องจากเวลาท่ีใช้ส�าหรับวิธีการกรองพร้อมกับการ 

ฉายแสง	UV	นั้นใช้เวลาเพียง	10	นาที	ในขณะที่การใส่ผ้าที่ชุบ	HAP	 

ลงไปพร้อมกับการฉายแสงใช้เวลาถึง	 60	 นาที	 จึงท�าให้	 HAP 

เกิดการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเพิ่มขึ้น	ซึ่งจากรายงานของ	Tsukada 

et	 al.	 (2011)	 พบว่า	 HAP	 มีสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ 

แถบช่องว่างพลังงาน	(band	gap)	มากกว่า	6	eV	ในขณะที่	TiO2  

มีค่า	 แถบช่องว่างพลังงาน	 3.27	 eV	 และสารประกอบ	HAP/Ti 

ที่มีการแทนที่	 Ti	 (10	mol%)	 ในโครงสร้างของ	 HAP	 มีค่าแถบ 

ช่องว่างพลังงาน	3.65	eV	นั่นคือ	HAP	จะเกิดการกระบวนการเร่ง 

ปฏิกิริยาด้วยแสงได้เมื่อมีค่าพลังงานมากกว่า	6	eV	ดังนั้น	เมื่อเวลา 

ในการฉายแสง	UV	เพิ่มขึ้นจึงท�าให้	HAP	เกิดการกระบวนการเร่ง 

ปฏิกิริยาด้วยแสงเพิ่มข้ึนและ	 Nishikawa	 (2003)	 ได้เสนอว่าเมื่อ 

เกิดปฏิกิริยาเร่งด้วยแสงของ	 HAP	 จะมีการเกิด	 •OH	 และ 

O2•−	 ขึ้น	 ซึ่งสามารถออกซิไดส์สารอินทรีย์ที่ถูกดูดซับบนพื้นผิว 

ของ	HAP	

	 เมื่อน�าไปการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย	จากตารางที่	1 

พบว่าสารประกอบ	 HAP/Ti	 ที่	 XTi	 =	 1.5	 จะให้ประสิทธิภาพ 

การกรองแบคทีเรียที่ท�าให้การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุด	 แต่ม ี

ค่าไม่ต่างจากอตัราส่วนของ	XTi	=		2	และ	2.5	มากนกั	อย่างไรกต็าม	 

เนื่องจากค่า	 P-Value	 มีค่าเท่ากับ	 0.78	 ซึ่งมากกว่า	 0.05 

แสดงว่าสารประกอบ	 HAP/Ti	 ทั้ง	 3	 อัตราส่วน	 (XTi	 =	 1.5,	 2 

และ	2.5)	ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	นั่นแสดงว่า	สารประกอบ	 

HAP/Ti	ทั้ง	3	อัตราส่วน	มีร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ต่างกัน	 

ในขณะที่	 HAP	 มีร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่น้อยมาก	 จากผล 

การทดลองจึงแสดงให้เห็นว่าสารประกอบ	HAP/Ti	 ที่เตรียมได้ม ี

ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี	

ข้อเสนอแนะ
	 ศกึษาเพิม่เติมทางด้านการต้านเชือ้แบคทเีรยีในอากาศของ

สารประกอบ	HAP/Ti	
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แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี

Guidelines	for	Management	of	Sustainable	Eco-tourism:	A	Case	Study	of

Khao	Khitchakut	National	Park,	Chantaburi	Province

ภูวดล		บัวบางพลู		

		คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาบรบิทของการท่องเทีย่วเชงินเิวศของอทุยานแห่งชาตเิขาคชิฌกฏู	2)	ศกึษาสภาพการจดัการ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	และ	3)	 เสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของอุทยาน 

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์	 และท�าการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	 ผลการวิจัยพบว่า	 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เขาคิชฌกูฏ	ในด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่	1)	อุทยานฯ	ควรขึ้นราคาค่าเข้าชมอุทยานฯ	ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	2)	จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ให้น่าสนใจ	และน�าเสนอขายในราคาเหมา	(Package)	3)	ท�าการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อจูงใจ	และให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

มากขึ้น	 4)	 ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวตลอดท้ังปี	 เพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	 5)	 พัฒนาคุณภาพ	 และมาตรฐาน 

ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวประทับใจ	 และเกิดการกลับมาเที่ยวซ�้า	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ได้แก่ 

1)	 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ	 ให้มากขึ้น	 2)	 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และ 

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 เพื่อน�ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานฯ	 3)	 ส่งเสริมให้ 

ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งธรรมชาติ	 และวัฒนธรรม	 เพื่อให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

ที่คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป	 4)	 จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานฯ	 โดยคณะกรรมการกลุ่มประกอบด้วยผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเท่ียว	 และด้านส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 1)	 ก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่บริเวณเขาพระบาท 

2)	 จัดระเบียบการเข้าชม	 โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	 3)	 ก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	 และเข้มงวด	 เพื่อป้องกันการท�าลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4)	จัดท�าคู่มือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ค�าส�าคัญ	:	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,	การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน,	อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	are	to	1)	To	study	ecotourism	in	contexts	of	Khitchakut	Mountain	National	Park	 

2)	To	study	conditions	of	ecotourism	management	3)	To	represent	guidelines	of	sustainable	ecotourism	management.	 

The	methodologies	are	to	study	on	the	literature	reviews,	to	participate	for	interviewing	and	surveying	the	group	of	 

stakeholders	 in	 ecotourism	management.	 The	 results	 in	 the	 areas	 of	 the	 guidelines	 of	 sustainable	 ecotourism 

management	have	 found	 that	1)	The	national	park	 should	 increase	 the	admission	 fee	during	 the	 travel	 festival	 

2)	 The	 tourist	 activities	 should	 be	 provided	 interestingly	 and	 the	 packages	 tour	 should	 be	 offered	 for	 selling	 

3)	The	travel	places	should	be	promoted	for	more	tourist	attraction	and	popularity	4)	The	tourist	activities	should	be	 

promoted	all	years	for	getting	income	from	travel	continuously	5)	The	quality	and	standard	of	ecotourism	services	 

should	be	developed	for	impressing	tourist	and	coming	back	again.	The	areas	of	social	and	culture	have	found	that	 

1)	The	local	population	should	be	more	participated	for	tourism	management	in	the	national	park	2)	The	staff	should	 

be	sought	for	sharing	knowledge	and	skills	of	ecotourism	management	3)	The	local	society	should	be	promoted	 

for	knowledge	and	understanding	of	resources	conservation	both	nature	and	culture.	Therefore,	these	resources	 

are	existed	sustainably	4)	The	group	or	organization	of	ecotourism	should	be	established.	The	areas	of	environment	 

have	 found	 that	 1)	 the	 limitation	 of	 capabilities	 for	 supporting	 the	 Khoa	 Pha	 Bath	 areas	 should	 be	 identified	 

2)	The	entry	areas	should	be	organized,	especially	during	the	worship	Buddha	festival	3)	The	penalty	should	be	 

provided	clearly	and	strictly	for	protecting	natural	resource	and	environment	4)	The	manual	for	ecotourism	and	 

conservation	should	be	published.

Keywords	:	 Eco-tourism,	Management	of	Sustainable	Eco-tourism,	Khao	Khitchakut	National	Park
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บทน�า
	 ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศ	โดยการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรูปของ 

เงินตราต่างประเทศ	 ช่วยในการปรับดุลการช�าระเงิน	 และสร้าง 

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 

ระดบัท้องถิน่ยงัก่อให้เกดิการกระจายตวัของนกัท่องเทีย่วไปยงัพืน้ที ่

ต่างๆ	ซึง่น�ามาสูก่ารจ้างงานและสร้างอาชพีทัง้ในภาคการท่องเทีย่ว 

โดยตรง	 และการจ้างงานในภาคอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	 เกิดการ 

กระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น	ซึ่งในภาพรวมจะน�าไปสู่การสร้าง 

ความเจริญเติบโต	 และการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 

(สันติชัย	เอื้อจงประสิทธิ์,	2550)	จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว	 

พบว่า	 ในปี	 พ.ศ.2558	 ประเทศไทยมีจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติถึง	 29.88	 ล้านคน	 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว	 

1.44	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นจากปี	2557	มากถึง	2.7	แสนล้านบาท	 

ส่วนการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ	พบว่า	 คนไทยเดินทาง 

ท่องเที่ยวในประเทศ	138.8	ล้านคน	สร้างรายได้	7.9	แสนล้านบาท 

ส่งผลให้ปี	 พ.ศ.2558	 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

อยูท่ี	่2.23	ล้านล้านบาท	ซึง่สงูกว่าเป้าหมายทีว่างไว้	(ฐานเศรษฐกจิ 

ออนไลน์,	2559)

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

ได้เจริญรุดหน้ามาตามล�าดับเป็นผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนมีมูลค่า 

กว่านับแสนล้านบาทซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 

แต่ในทางตรงกนัข้ามการเตบิโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกลับ 

ท�าให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวถดถอยลง	 ขณะที่ภาพ 

ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจประสบความ 

ส�าเร็จอย่างสูงเกินเป้าหมายท่ีตั้งไว้	 แต่ข้างหลังภาพความส�าเร็จ 

ดังกล่าวคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนสภาพของสังคม	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ 

เปลี่ยนแปลงไป	ปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ได้แก่	ความเสื่อมโทรมของ 

แหล่งท่องเที่ยวและปัญหาด้านมลภาวะ	 ซ่ึงเม่ือการท่องเที่ยว 

เตบิโตขึน้และได้รบัการพัฒนาจนกลายเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	 

มีการเพิ่มปริมาณของนักท่องเท่ียวและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

ย่อมส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเส่ือมโทรม	 เสื่อมคุณภาพ 

และความสวยงามได้ง่ายและรวดเร็ว	 ท้ังน้ีองค์ประกอบของแหล่ง 

ท่องเที่ยวอาจสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ	 เช่น	 ปัญหาขยะ 

มูลฝอย	และสิ่งปฏิกูลตามแหล่งท่องเที่ยว	การเกิดแหล่งน�้าเน่าเสีย 

พืชพันธุ์	สัตว์ป่าถูกท�าลายจนลดจ�านวนหรืออาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด	 

ปัญหามลภาวะทางเสียงอันเกิดจากบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว	เช่น	เสยีงดงัจากยานพาหนะ 

เสียงดังจากดนตรีในสถานเริงรมย์	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้ 

นักท่องเที่ยวไม่เกิดความประทับใจ	 และไม่อยากกลับมาท่องเท่ียว 

ในโอกาสต่อไป	 นอกจากนี้	 การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ี 

ไม่ได้มีการควบคุมความสูง	รูปแบบของอาคารบางแห่งไม่กลมกลืน 

กับสภาพแวดล้อม	 ย่อมก่อให้เกิดการท�าลายภูมิทัศน์ที่สวยงามได	้ 

อีกท้ังการบุกรุกจับจองพ้ืนที่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายในเขตป่าอนรุกัษ์เพือ่ประโยชน์ทางการท่องเทีย่ว	และ 

ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 และส่ิงอ�านวยความ 

สะดวกต่างๆ	อาจมีผลท�าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเจริญขึ้น	ประชาชน 

ในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 แต่ในทางกลับกัน	 หากการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกเหล่านั้น 

ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว	 อาจท�าให้เกิด 

การท�าลายสภาพภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ	และเสียสมดุลของระบบ 

นิเวศในที่สุด

	 จากความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 

ได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างมหาศาล	 ทั้งนี้เพราะ 

การสูญเสียสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ	 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ด้วยปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะทวีความรุนแรง 

ขึ้นเรื่อยๆ	 จึงท�าให้เกิดกระแสของการให้ความส�าคัญกับการ 

ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมซึ่งสอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในโลก	 ในการค�านึงถึงปัญหา 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยรูปแบบการท ่องเที่ยวดังกล ่าวเป ็นที่รู ้จักกันในชื่อของ 

“Ecotourism”	หรือ	 “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”	 ซ่ึงมีความหมาย 

มากกว่าการเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อดึงดูด 

นักท่องเที่ยว	 หากแต่มุ่งประสานผลประโยชน์และความต้องการ 

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้ากับ 

การพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกจิ	 

อีกทั้งเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Tourism	 Development)	 (วรรณา 

วงษ์วานิช,	2539)	ทั้งนี้	กรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในทศิทางทีย่ัง่ยนื	จะเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการพฒันาอตุสาหกรรม 

ท่องเทีย่วให้เกดิความสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคมวฒันธรรม	และ

สิ่งแวดล้อม	
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	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
โดยรวมสูง	 เพราะมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง	 มีความ 
สวยงามและหลากหลาย	 โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง 
ธรรมชาต	ิและทรัพยากรการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม	ซึง่มีความเป็น 
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวประเภท 
อุทยานแห่งชาติ	 ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
และความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่	 อีกทั้ง 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทดังกล่าวยังมีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ 
ประเทศไทย	 ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนอง 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี	 สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัย 
ส�าคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	
	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 จังหวัดจันทบุรี	 จัดเป็นพ้ืนที่ 
หนึ่งที่มีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว	 โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว 
เดินทางมาเยือนเป็นจ�านวนมาก	เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ 
ผสมกลมกลนืกนัหลายรปูแบบ	ทัง้ภเูขา	ป่าไม้	น�า้ตก	และทรพัยากร 
สัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์	 อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ที่ส�าคัญภายในอุทยานคือ	 ยอดเขาพระบาท	 ที่มีปรากฏการณ์ทาง 
ธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับต�านานทางพระพุทธศาสนา	 ได้แก่ 
รอยพระพุทธบาท	 จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น	 และ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส�าคัญของประเทศ	 นอกจากน้ี 
ยังมีกิจกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเพียบพร้อม	 ทั้งกิจกรรม 
การท่องเทีย่วทางธรรมชาต	ิได้แก่	การเดนิป่าศกึษาเส้นทางธรรมชาติ 
การดูนก	 การเที่ยวน�้าตก	 เป็นต้น	 และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม	ได้แก่	การชมประวัติศาสตร์	การชมวัฒนธรรมประเพณี	 
และการนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาพระบาท	 ซึ่งถือเป็นงาน 
ประเพณีที่ส�าคัญของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและของจังหวัด 
จันทบุรี
	 อย่างไรก็แล้วแต่	 ปัจจุบันการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาต ิ
เขาคิชฌกูฏ	ยังคงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวให ้
มากขึ้นในแต่ละปี	โดยไม่ค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได ้
ของพื้นที่	 จนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม	 

ท�าให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 ปัญหา 
ด้านมลภาวะ	ปัญหาการทิง้ขยะของนกัท่องเทีย่ว	ปัญหาความแออัด 
และการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงเทศกาล	 ตลอดจน 
ปัญหาความขดัแย้งของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐและชมุชนในแหล่งท่องเทีย่ว	 
ดงันัน้	ผูว้จิยัตระหนกัถงึความจ�าเป็นทีจ่ะศกึษาแนวทางการจดัการ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 
จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ภายในอทุยานแห่งชาตเิขาคชิฌกฏู	โดยอาศยัการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 
เป็นแนวทางในการจดัการการท่องเทีย่วให้ไปในทศิทางทีเ่หมาะสม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 สอดคล้องกับหลักการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาบรบิทของการท่องเทีย่วเชงินเิวศของอทุยาน 
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี
	 2.	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี
	 3.	 เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี

วิธีการด�าเนินวิจัย
	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative 
Research)	โดยมีวิธีการด�าเนินวิจัย	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี	ดังต่อไปนี้
	 	 กลุ่มที	่1	 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ	 โดยใช้วิธี 
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	นายกเทศมนตร ี
หรอืผูแ้ทนเทศบาลต�าบลพลวง	เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานการท่องเทีย่ว 
และกีฬาจังหวัดจันทบุรี	และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 
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 จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมหาศาล 
ท้ังนี้เพราะการสูญเสียสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยปัญหาดังกล่าวท่ี
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงทําให้เกิดกระแสของการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซ่ึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในโลก ในการคํานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อของ “Ecotourism” หรือ “การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ” ซ่ึงมีความหมายมากกว่าการเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว หากแต่มุ่ง
ประสานผลประโยชน์และความต้องการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ อีกท้ังเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) ทั้งนี้ กรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในทิศทางที่ย่ังยืน จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน (Xu, S., Mingzhu, L., Bu, N., & Pan, S., 2017) 

  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยรวมสูง เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง 
มีความสวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ ท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่ อีกท้ังแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าวยังมีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถตอบสนองรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จัดเป็นพ้ืนที่หนึ่งท่ีมีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ ท้ังภูเขา 
ป่าไม้ น้ําตก และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญภายในอุทยานคือ 
ยอดเขาพระบาท ท่ีมีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาท่ีสอดคล้องกับตํานานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ รอยพระพุทธบาท จน
กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญของประเทศ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เพียบพร้อม ท้ังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ การเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การ
ดูนก การเที่ยวน้ําตก เป็นต้น และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ได้แก่ การชมประวัติศาสตร์ การชมวัฒนธรรม
ประเพณี และการนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาพระบาท ซ่ึงถือเป็นงานประเพณีท่ีสําคัญของอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏและของจังหวัดจันทบุรี 
 อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ยังคงให้ความสําคัญกับการเพิ่มจํานวน
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในแต่ละปี โดยไม่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ จนเกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไปในทิศทางท่ีไม่เหมาะสม ทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาด้านมลภาวะ 
ปัญหาการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว ปัญหาความแออัดและการจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงเทศกาล ตลอดจน

ภาพที่	1	แสดงกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	(Xu,	S.,	Mingzhu,	L.,	Bu,	N.,	&	Pan,	S.,	2017)

ภูวดล  บัวบางพลู  
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	 3.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ผู ้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ  ์

แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi	 Structures	 Interview)	 เพื่อท�าการ 

สัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ 

เขาคชิฌกฏู	โดยมปีระเดน็ค�าถาม	ได้แก่	ความคิดเหน็เกีย่วกบับรบิท 

ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	และข้อเสนอแนะอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 

นอกจากนี้	 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกลุ่มส�าหรับการสนทนา 

กลุ่ม	(Focus	group)	และน�าผลการวิเคราะห์มาตอบวัตถุประสงค์

และหาข้อสรุปของงานวิจัย

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชงิเนือ้หา	(Content	Analysis)	ด้วยการจ�าแนกประเดน็การวเิคราะห์ 

ข้อมูลตามแนวทางที่ก�าหนดไว้	 โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม 

ข้อมูลและลงส�ารวจพื้นที่	 รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 

เพื่อหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้อง 

กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ต่อไป

	 5.	 กรอบแนวคิดการวิจัย	 ผู ้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิด 

การวิจัย	ดังภาพต่อไปนี้

  กลุ่มที่	2	 ผู ้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวบริเวณ 

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

เจาะจง	จ�านวน	4	คน	ได้แก่	ธุรกิจที่พักแรม	ธุรกิจร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม	ธุรกิจการขนส่ง	และธุรกิจสินค้าที่ระลึก

	 	 กลุ่มที	่3	 ผู้น�าชุมชนบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา

คิชฌกูฏ	 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	 จ�านวน	 3	 คน	 

ได้แก่	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ปราชญ์ชุมชน	 และผู้ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพ 

นับถือ	 ซึ่งเป็นผู ้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของชุมชน	 และ 

การท่องเที่ยว

	 	 กลุ่มที	่4	 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวในพื้นที ่

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม

สะดวก	จ�านวน	30	คน	

	 2.	 การด�าเนินการวิจัย	ประกอบด้วย

	 	 2.1	 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 และลงพื้นท่ีสัมภาษณ์	 

เพื่อท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.2	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์	เพื่อสรุปผลวิจัย

	 	 2.3	 ด�าเนนิการสนทนากลุม่	(Focus	group)	กบัตวัแทน 

กลุ่มตัวอย่าง	 เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
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 5. กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

    
 ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. บริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
  ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านพื้นท่ี พบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ และมีแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ กล่าวคือ อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีระบบนิเวศธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และหลากหลาย โดยภายในอุทยานสามารถพบได้ท้ังป่าดิบชื้น และ
ป่าดิบเขา และพบพันธุ์ไม้หายาก คือ ไม้กฤษณา และเนื่องจากสภาพป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทือกเขาสูง จึงยังมีสัตว์ป่า
จํานวนมาก เช่น ช้าง กระทิง เสือปลา กวางป่า เลียงผา ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ ยังมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นที่เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลก ทําให้ด้านทิศตะวันออกจะมีความลาด
ชันมาก แนวสันเขาวางตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ เชิงเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้มีความลาดชัน
น้อย มียอดเขาพระบาทเป็นภูเขาสูงสุด โดยบนเขาพระบาทมีหินก้อนใหญ่ลักษณะกลมเกลี้ยงกระจายอยู่ ท่ัวไป 
โดยเฉพาะบริเวณรอยพระพุทธบาทมีหินก้อนใหญ่มาก สามารถมองเห็นได้จากพื้นราบนอกเขตอุทยานแห่งชาติ เทือกเขา
สูงในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏยังเป็นแหล่งต้นน้ําท่ีสําคัญของแม่น้ําจันทบุรี และเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารของลําน้ําต่างๆ 
เช่น คลองกระทิง คลองตะเคียน คลองทุ่งเพล คลองพลวง เป็นต้น จากสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และระบบนิเวศท่ี
หลากหลาย ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจ ได้แก่ น้ําตกกระทิง น้ําตก
คลองช้างเซ น้ําตกคลองไพบูลย์ ตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีมีหลายเส้นทางทั้งระยะใกล้ และระยะไกล 
   สําหรับบริบทด้านพื้นที่ในเชิงประวัติศาสตร์ พบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นท่ีตั้งของยอดเขา
พระบาท ซ่ึงบริเวณยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาท่ีสอดคล้องกับตํานานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ รอยพระพุทธ
บาท ซ่ึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจันทบุรีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ด้วยสภาพพื้นที่บนยอดเขาพระบาทมีหินรูปร่าง
แปลกตา และมีตํานานที่เกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ํา ถ้ําฤาษี ศิลาเจดีย์ ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่า และหินรูป
ช้าง สิ่งเหล่านี้ย่ิงทําให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภายในอุทยานเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น 
  1.2 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการบริหารจัดการ เป็นการให้ความสําคัญกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการท่องเที่ยว 3As โดยจากการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีการ
บริหารจัดการตามองค์ประกอบ 3As ดังนี้ 
   1) ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) โดยแหล่งท่องเที่ยวต้องมีเสน่ห์เฉพาะตัว มีความ
น่าสนใจ ท่ีสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเย่ียมชมได้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่
สําคัญคือ “รอยพระพุทธบาท” บนยอดเขาพระบาท ซ่ึงเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่สูงที่สุดในประเทศไทย บน

สภาพการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 

- ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคมวัฒนธรรม 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริบทของการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
- ด้านพ้ืนที่ 
- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 
- ด้านการมีส่วนร่วม 
 สังเคราะห์ข้อมูล 

แนวทางในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
อุทยานแห่งชาตเิขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุร ี

ภาพที่	2	แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ภูวดล  บัวบางพลู  
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96			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ผลการวิจัย
	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ	 และทุติยภูม ิ

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้

 1.	 บริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยาน 

แห่งชาตเิขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี

	 	 ผู ้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาบริบทของการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 จังหวัดจันทบุร ี

ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 บริบทการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านพื้นที่	 พบว่า	 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ	และมีแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ์

ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ	 กล่าวคือ	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

มรีะบบนเิวศธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และหลากหลาย	โดยภายในอทุยาน 

สามารถพบได้ทั้งป่าดิบชื้น	 และป่าดิบเขา	 และพบพันธุ์ไม้หายาก	 

คือ	 ไม ้กฤษณา	 และเนื่องจากสภาพป่าส ่วนใหญ่อยู ่ ในเขต 

เทือกเขาสูง	 จึงยังมีสัตว์ป่าจ�านวนมาก	 เช่น	 ช้าง	 กระทิง	 เสือปลา	 

กวางป่า	เลยีงผา	ไก่ฟ้าหลงัขาวจนัทบรูณ์	เป็นต้น	นอกจากนี	้อทุยาน 

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 ยังมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นที่เกิดจาก 

การดันตัวของเปลือกโลก	 ท�าให้ด้านทิศตะวันออกจะมีความลาด 

ชันมาก	แนวสันเขาวางตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก 

เฉียงใต้	เชิงเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้มีความลาดชันน้อย	มียอดเขา 

พระบาทเป็นภเูขาสงูสดุ	โดยบนเขาพระบาทมหีนิก้อนใหญ่ลกัษณะ 

กลมเกลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไป	 โดยเฉพาะบริเวณรอยพระพุทธบาท 

มีหินก้อนใหญ่มาก	สามารถมองเห็นได้จากพื้นราบนอกเขตอุทยาน 

แห่งชาติ	 เทือกเขาสูงในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏยังเป็นแหล่ง 

ต้นน�้าที่ส�าคัญของแม่น�้าจันทบุรี	 และเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารของ 

ล�าน�้าต่างๆ	 เช่น	 คลองกระทิง	 คลองตะเคียน	 คลองทุ ่งเพล 

คลองพลวง	เป็นต้น	จากสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์และระบบนิเวศ 

ทีห่ลากหลาย	ส่งผลให้อุทยานแห่งชาตเิขาคชิฌกฏู	มแีหล่งท่องเทีย่ว 

ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 น�้าตกกระทิง	 น�้าตกคลองช้างเซ 

น�้าตกคลองไพบูลย์	 ตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีมีหลายเส้น 

ทางทั้งระยะใกล้	และระยะไกล

	 	 ส�าหรับบริบทด้านพื้นท่ีในเชิงประวัติศาสตร์	 พบว่า	 

อทุยานแห่งชาตเิขาคชิฌกฏู	เป็นทีต่ัง้ของยอดเขาพระบาท	ซึง่บรเิวณ 

ยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาท่ีสอดคล้องกับต�านานทาง 

พระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 รอยพระพุทธบาท	 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธา 

ของชาวจันทบุรีเป็นอย่างมาก	นอกจากน้ี	 ด้วยสภาพพื้นที่บนยอด

เขาพระบาทมีหินรูปร่างแปลกตา	และมีต�านานที่เกี่ยวข้องกัน	 เช่น	 

หินบาตรคว�่า	 ถ�้าฤาษี	 ศิลาเจดีย์	 ลานแข่งรถพระอินทร์	 หินรูปเต่า	 

และหนิรปูช้าง	สิง่เหล่านีย้ิง่ท�าให้เรือ่งราวทางประวัตศิาสตร์ภายใน 

อุทยานเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

	 	 1.2	 บรบิทการท่องเทีย่วเชงินเิวศด้านการบรหิารจดัการ  

เป็นการให้ความส�าคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยพิจารณา 

จากองค์ประกอบการท่องเที่ยว	 3As	 โดยจากการศึกษาพบว่า	 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	มีการบริหารจัดการตามองค์ประกอบ	 

3As	ดังนี้

	 	 	 1)		 ด้านสิง่ดงึดดูใจทางการท่องเทีย่ว	(Attractions)	 

โดยแหล่งท่องเทีย่วต้องมเีสน่ห์เฉพาะตวั	มคีวามน่าสนใจ	ทีส่ามารถ 

ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้	 อุทยานแห่งชาติเขา 

คชิฌกฏู	มสีิง่ดงึดดูใจทางการท่องเทีย่วทีส่�าคญัคอื	“รอยพระพุทธบาท”	 

บนยอดเขาพระบาท	 ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทท่ีประดิษฐานอยู่สูง 

ที่สุดในประเทศไทย	 บนยอดเขายังมีอากาศที่เย็นสบาย	 สามารถ 

มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาต่างๆ	 เช่น	 เขาสระบาป	 เขาสุกิม 

ได้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

ตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาตทิีน่่าสนใจ	โดยเฉพาะน�า้ตกกระทิง	 

ซึ่งเป็นน�้าตกขนาดใหญ่มี	 13	 ชั้น	 ระหว่างทางข้ึนน�้าตกสามารถ 

พบเห็นพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด	 อีกทั้งยังมีชายหาด 

ขนาดใหญ่ริมธารน�้าตกที่เกิดจากทรายที่ถูกน�้าป่าพัดลงมาเมื่อ 

พ.ศ.2542	

	 	 	 2)		 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	(Amenities)	ภายใน 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 ได้จัดส่ิงอ�านวยความสะดวกทาง 

การท่องเที่ยว	 เพื่อสร้างความสะดวกสบาย	 และความประทับใจ 

ทางการท่องเที่ยว	ได้แก่	1)	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	ซึ่งให้บริการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน 

อุทยาน	 2)	 ที่พักแรม	 ซึ่งให้บริการทั้งประเภทที่เป็นบ้านพัก	 และ 

ลานกางเต็นท์	 3)	 ที่จอดรถ	 4)	 ห้องน�้า-ห้องสุขา	 5)	 ถังขยะ 

6)	 สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย	 เช่น	 ทางเดิน 

ราวกั้น	เป็นต้น	

	 	 	 3)		 ด้านการเข้าถึง	 (Accessibility)	 การเดินทาง 

ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 เส้นทางจากกรุงเทพฯ	 สามารถ 

เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางถนนสายบางนา-ตราด	เมื่อถึงสี่แยก 

เขาไร่ยา	 ตรงหลัก	 กม.	 324-325	 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ�าราศนราดูร	

เป็นระยะทาง	21	กิโลเมตร	จะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานแห่งชาติ	 

ซึง่อยูใ่กล้กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	วทิยาเขต 

จนัทบรุ	ีจากนัน้เล้ียวขวาไปอกี	1.5	กโิลเมตร	กจ็ะถึงทีท่�าการอทุยานฯ 

ทั้งน้ี	 จากเส้นทางการเดินทางดังกล่าว	 พบว่า	 การเข้าถึงอุทยาน 

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นไปอย่างสะดวก	 เนื่องจากมีป้ายบอกทาง	 

และมีจุดสังเกตที่ชัดเจน	 อีกทั้งเป็นเส้นทางสายหลักซึ่งจะท�าให้ 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

	 	 1.3	 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านกิจกรรมและ 

กระบวนการ	 โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ 

เขาคิชฌกูฏ	ได้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อม 

ศึกษา	ซึง่นอกจากนกัท่องเทีย่วจะได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 

ภูวดล  บัวบางพลู  
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แล้วยังได้รับประสบการณ์	 ความรู้	 และจิตส�านึกต่อการอนุรักษ ์

ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้วย	 โดยภายในอุทยานแห่งชาติเขา 

คิชฌกูฏมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 กิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 เช่น	 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติบริเวณ 

น�้าตกกระทิง	และน�้าตกคลองช้างเซ	ซึ่งมีระยะทาง	800	เมตร	และ 

ระยะทาง	 4	 กิโลเมตร	 กิจกรรมเที่ยวน�้าตก	 กิจกรรมชมทิวทัศน์	 

กิจกรรมดูนก	ส่องสัตว์	และกิจกรรมแค้มป์ปิ้ง	เป็นต้น	2)	กิจกรรม 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	ได้แก่	การเดินขึ้นเขาพระบาทเพื่อ 

สกัการะรอยพระพุทธบาท	ซึง่กจิกรรมดงักล่าวยงักลายเป็นประเพณี 

ที่ส�าคัญของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย	 โดยแต่เดิมเริ่มเปิดให้ขึ้นไป 

สักการะในวันขึ้น	1	ค�่า	ถึง	15	ค�่า	เดือน	3	ของทุกปี	แต่เมื่อได้รับ 

ความนยิมจากนกัท่องเทีย่วมากขึน้จึงเพิม่ช่วงเวลาในการเปิดให้ขึน้ 

ไปสักการะ	โดยตั้งแต่	พ.ศ.	2538	เป็นต้นมา	ได้เปิดให้ขึ้นสักการะ 

เป็นเวลา	60	วนั	ดงันัน้	จะเหน็ว่ากจิกรรมการท่องเทีย่วของอทุยาน 

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีท้ังรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวธรรมชาติ	 

และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรม	 โดยทุกกิจกรรมต่างให้ 

ความส�าคญักบัการสร้างจติส�านกึด้านการอนรัุกษ์	เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว 

เห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรการท่องเท่ียวภายใน 

อุทยานฯ

	 	 1.4	 บริบทการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม	

การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้ค�านึงถึงการมี

ส่วนร่วมของชุมชน	 โดยทางอุทยานฯ	 ได้ส่งเสริมให้คนในชุมชน 

บริเวณใกล้เคียงอุทยานฯ	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรองรับและ 

บริการนักท่องเที่ยว	 โดยเริ่มตั้งแต่ให้มีการรวมกลุ่มท�าธุรกิจ 

ขนาดเล็ก	เช่น	การขายอาหารและเครื่องดื่ม	การขายสินค้าที่ระลึก	 

การรวมกลุ่มเพื่อจัดการด้านการคมนาคมในช่วงเทศกาลสักการะ 

รอยพระพุทธบาท	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ชุมชนก็ยังมีการส่งเสริม 

อาชีพและรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชนเอง	 เช่น	 ชุมชน 

บ้านกระทิงได้จัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์	 เพื่อเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังอุทยาน 

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	เป็นต้น

	 2.	สภาพการจดัการการท่องเทีย่วเชงินเิวศในพืน้ท่ีอทุยาน

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัดจันทบุรี

	 จากการศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

พืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิขาคิชฌกฏู	จงัหวดัจนัทบรุ	ีพบประเดน็ส�าคญั	

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 	 2.1	 ปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอก	ผู้วิจัยได้ใช้หลัก 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน	 และปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 จุดแข็ง 

จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT)	ต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 พบว่า	 ปัจจัยภายใน	 และ 

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	สามารถสรุปได้ดังตางราง	ต่อไปนี้
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ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีสวยงามและหลากหลายทั้ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะมีป่าธรรมชาติท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ และมีการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสม 
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ 
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ จึงได้รับ
การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐ 
 

โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
2. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวท่ีเน้น
ธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมมากขึ้น 
3. ภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยาน
แห่งชาติมากขึ้น 
4. กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคม ส่งผลให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากข้ึน 

จุดอ่อน 
1. เกิดปัญหาความแออัดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
2. ไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยว จึงทําให้เกิดการจัดการท่ีไม่ มี
ประสิทธิภาพ และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีอุทยานและชาวบ้าน 

อุปสรรค 
1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวน้อยลง 
2.ปั จจุ บั นภั ย ธ รรมชาติ เ กิ ดมาก ข้ึน  อาจส่ ง ผล ใ ห้
นักท่องเที่ยวไม่ม่ันใจในความปลอดภัยในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
3. เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงและในช่วง
เทศกาลมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมาก จึงยากต่อ
ความควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 
  2.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมี
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อุทยานฯ และชุมชนใกล้เคียง กล่าวคืออุทยานฯ ได้ใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้เข้าสู่อุทยาน อีกท้ังมีการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น
ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงอุทยานฯ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว โดยอุทยานแห่งชาติมีการเก็บค่าเข้าชม
อุทยานฯ และมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายท้ังการเปิดให้ขึ้นเขาพระบาทเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท 
การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนมีการจัดท่ีพักแรมท้ังประเภทบ้านพัก และลานกาง
เต็นท์ ซ่ึงจะทําให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่นานขึ้น และเกิดการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
อาชีพให้ชุมชนท้องถ่ิน โดยการอนุญาตให้คนในชุมชนขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อุทยาน เช่น 
อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าท่ีระลึก ตลอดจนรถรับจ้างโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ส่วนชุมชนท้องถิ่นเองก็ได้ใช้
ประโยชน์ในการเป็นชุมชนใกล้อุทยานฯ สร้างอาชีพและรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยมีการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 
และมีการนําเสนอขายรายการนําเท่ียว เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนบ้านกระทิง ได้จัดการท่องเท่ียวในชุมชนเชื่อมโยงกับ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การนําชมสวนเกษตรอินทรีย์ และไม้ประดับพันธุ์พ้ืนเมือง 
(กล้วยไม้เหลืองจันท์) ของคุณประมวล สุมิตร การชมสวนป่าของคุณพงศธร ธาราเขตต์ ชมการสาธิตการทํานา ไร่มะนาว 
มะปิ๊ด ของคุณบัญญัติ ชาวไชย ชมสวนผลไม้ของคุณชวลิต พลอยรัตน์ ชมเขื่อนพลวง และเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท เดินศึกษาธรรมชาติ เท่ียวน้ําตก ซ่ึงจะเห็นว่า การท่องเที่ยวภายในอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ไม่ได้สร้างเพียงรายได้เข้าสู่อุทยานฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น
ใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพเสริม และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
  2.3 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยาน โดยการให้ชุมชนท้องถิ่น
เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวท้ังการจัดรายการนําเท่ียว การขายสินค้าและบริการ การอํานวยความสะดวกเร่ืองการ

ภูวดล  บัวบางพลู  
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	 	 2.2	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านเศรษฐกิจ	 

จากการศึกษาพบว่า	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นท่ีอุทยานฯ	 และ 

ชุมชนใกล้เคียง	กล่าวคืออุทยานฯ	ได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างรายได้ให้เข้าสู่อุทยาน	 อีกทั้งมีการส่งเสริมอาชีพด้าน 

การท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถ่ินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอุทยานฯ	 

เพือ่ให้เกดิการกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ว	โดยอทุยานแห่งชาต ิ

มีการเก็บค่าเข้าชมอุทยานฯ	และมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที ่

หลากหลายทัง้การเปิดให้ขึน้เขาพระบาทเพือ่สกัการะรอยพระพทุธบาท	 

การจดัเส้นทางศกึษาธรรมชาติเพือ่การท่องเทีย่วเชิงนเิวศ	ตลอดจน 

มีการจัดที่พักแรมท้ังประเภทบ้านพัก	 และลานกางเต็นท์	 ซึ่งจะ 

ท�าให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่นานขึ้น	 และเกิดการใช้จ่ายทางการ 

ท่องเที่ยวมากขึ้น	นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนท้องถิ่น	โดย 

การอนุญาตให้คนในชุมชนขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

ภายในพื้นที่อุทยาน	 เช่น	 อาหารและเครื่องดื่ม	 สินค้าที่ระลึก	 

ตลอดจนรถรับจ้างโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว	 ส่วนชุมชน 

ท้องถิ่นเองก็ได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นชุมชนใกล้อุทยานฯ	 สร้าง 

อาชีพและรายได้ทางการท่องเที่ยว	 โดยมีการจัดการท่องเท่ียว 

โฮมสเตย์	และมกีารน�าเสนอขายรายการน�าเทีย่ว	เช่น	กลุม่โฮมสเตย์ 

ชุมชนบ้านกระทิง	ได้จัดการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงกับอุทยาน 

แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียว	 ได้แก่	 การน�า 

ชมสวนเกษตรอินทรีย์	 และไม้ประดับพันธุ ์พื้นเมือง	 (กล้วยไม้ 

เหลืองจันท์)	ของคุณประมวล	สุมิตร	การชมสวนป่าของคุณพงศธร	 

ธาราเขตต์	ชมการสาธิตการท�านา	ไร่มะนาว	มะปิ๊ด	ของคุณบัญญัติ	 

ชาวไชย	ชมสวนผลไม้ของคุณชวลิต	พลอยรัตน์	ชมเขื่อนพลวง	และ 

เข้าชมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท	 

เดินศึกษาธรรมชาติ	เที่ยวน�้าตก	ซึ่งจะเห็นว่า	การท่องเที่ยวภายใน 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 ไม่ได้สร้างเพียงรายได้เข้าสู่อุทยานฯ	 

เท่านั้น	 แต่ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง	 

เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพเสริม	 และพึ่งพาตนเองได้ในระยะ 

ยาว

	 	 2.3	 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านสังคม 

และวัฒนธรรม	 จากการศึกษาพบว่า	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 

มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 

ภายในอุทยาน	 โดยการให้ชุมชนท้องถ่ินเป็นผู้ให้บริการด้านการ 

ท่องเที่ยวทั้งการจัดรายการน�าเที่ยว	 การขายสินค้าและบริการ 

การอ�านวยความสะดวกเรือ่งการคมนาคมขนส่ง	ทัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 

ส�าคัญคือ	 ต้องการกระจายรายได้ให้ชุมชน	 และท�าให้ชุมชนมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 อย่างไรก็แล้วแต่	 ทางอุทยานฯ	 ยังไม่ได้เปิด 

โอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิด	 วางแผน	 และตัดสินใจในการจัดการ 

การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างจริงจัง	 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

พืน้ทีด่งักล่าวดแูลโดยหน่วยงานภาครฐั	และมนีโยบายในการบรหิาร 

จดัการทีช่ดัเจนอยูแ่ล้ว	ส�าหรับชุมชนท้องถิน่เองกไ็ด้มกีารรวมตวักนั 

เพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน	ดังเช่นการรวมกลุ่มกัน 

ของกลุม่โฮมสเตย์ชมุชนบ้านกระทงิ	ซึง่กลุม่ดงักล่าวจะเป็นตวัแทน 

ของชุมชนในการประสานงานกับอุทยานฯ	 เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม 

การท่องเที่ยวของชุมชนกับอุทยานฯ	นอกจากนี้	อุทยานฯ	ยังมีการ 

สร้างความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการดูแลและการจัดการ 

การท่องเที่ยว	 โดยมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวและงานเทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาทผ่าน 

หน่วยงานราชการของจังหวัด	 การสนับสนุนข้อมูลในการบริหาร 

จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากกลุ่มโฮมสเตย์	 รวมทั้งการสร้าง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลปกป้องทรัพยากร 

และวฒันธรรมท้องถิน่	ดงันัน้	จะเหน็ว่า	อทุยานแห่งชาตเิขาคชิฌกฏู 

มกีารจดัการการท่องเทีย่วเชงินเิวศด้านสงัคมและวฒันธรรม	โดยใช้ 

การสร้างเครอืข่ายทางการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืส�าคญั	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 

การท่องเที่ยว	 ซึ่งจะท�าให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 2.4	 การจดัการการท่องเทีย่วเชงินเิวศด้านสิง่แวดล้อม	 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยค�านึง 

ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยมีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตใินอทุยานแห่งชาตอิย่างชดัเจน	ทัง้นี	้จากการศกึษาพบว่า	 

อุทยานฯ	 ได้มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมด้วยการก�าหนดเขตพ้ืนที่	 

(zoning)	 เพื่อให้เกิดการบริการจัดการพ้ืนที่ในแต่ละเขตได้อย่าง 

เหมาะสม	และลดผลกระทบด้านลบต่อแหล่งท่องเที่ยว	นอกจากนี้	 

ยังมีการจัดท�าป้ายสื่อความหมาย	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจใน 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม	 มีการจัดการส่ิงอ�านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ 

สภาพพื้นที่และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 การจัดถังขยะให  ้

เพียงพอและเหมาะสม	 การจัดพื้นที่จอดรถให้ห่างไกลจากพื้นท่ี 

ที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศเพื่อป้องกันมลภาวะ	 เป็นต้น	 

อย่างไรก็แล้วแต่	 ในช่วงเทศกาลขึ้นเขาพระบาทเพื่อสักการะรอย 

พระพุทธบาท	 ยังพบปัญหาความแออัดจากการท่องเที่ยว	 ทั้งนี	้ 

เนื่องจากทางอุทยานฯ	 ยังไม่ได้มีการก�าหนดขีดความสามารถใน 

การรองรับด้านการท่องเท่ียวที่ชัดเจน	 อีกทั้งเมื่อมีนักท่องเที่ยว 

เป็นจ�านวนมาก	และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท�าให้ยากแก่การควบคุม 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว	 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้	 

และส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวในที่สุด	ซึ่งปัญหา 

ดังกล่าว	 ทางอุทยานฯ	 มีแนวทางที่จะเปิดให้ขึ้นเขาพระบาท 

ตลอดปี	จากเดมิเปิดแค่ช่วงเทศกาล	ทัง้นีเ้พือ่ลดปัญหานกัท่องเทีย่ว 

แออัดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว

ภูวดล  บัวบางพลู  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

อย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 พบว่า	 บริบทของ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นไป 

ตามองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ	 โดยบริบทด้านพื้นที่	 

พบว่า	อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง 

กับธรรมชาติ	และมีแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง 

กับระบบนิเวศ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย	 (2544)	 ที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านพื้นที่ของ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า	 ต้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ธรรมชาติ	และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	ซึ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ	 ส�าหรับ 

บริบทด้านการบริหารจัดการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการ 

ท่องเที่ยว	 3As	 พบว่า	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีสิ่งดึงดูดใจ 

ทางการท่องเที่ยว	 (Attractions)	 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี 

เสน่ห์เฉพาะตัว	 และมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวที่ส�าคัญคือ	 

รอยพระพุทธบาท	 บนยอดเขาพระบาท	 อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษา 

ธรรมชาติที่น่าสนใจหลายเส้นทาง	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 

(Amenities)	 พบว่า	 ภายในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้จัด 

สิง่อ�านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่วไว้รองรบันกัท่องเทีย่ว	เช่น	 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 ที่พักแรม	 เป็นต้น	 ส่วนด้านการเข้าถึง 

(Accessibilities)	พบว่า	นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไปยงัอทุยานฯ 

ได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากมีป้ายบอกทาง	 และมีจุดสังเกตที ่

ชัดเจน	 ทั้งนี้	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Morrison	 and	 Mill	 

(1992)	 ที่กล่าวว่าในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวต้องมีการ 

จัดการความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวในการรองรับการเดินทาง 

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	 โดยการจัดการความพร้อมจะประกอบ 

ไปด้วย	 3As	 คือ	 การจัดการความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง 

ท่องเที่ยว	 (Accessibilities)	 การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ขั้นพื้นฐาน	 (Amenities)	 และการจัดการสิ่งดึงดูดใจทางการ 

ท่องเที่ยว	 (Attractions)	 ซึ่งความพร้อมดังกล่าวจะเป็นปัจจัย 

ส�าคัญที่นักท่องเที่ยวจะใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่ง 

ท่องเที่ยว	 ส�าหรับบริบทด้านกิจกรรมและกระบวนการ	 ภายใน 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏประกอบไปด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ที่หลากหลาย	ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	เช่น	การเดิน 

ป่าศึกษาธรรมชาติ	 กิจกรรมเที่ยวน�้าตก	 เป็นต้น	 และกิจกรรมการ 

ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์	เช่น	การเดนิขึน้เขาพระบาทเพือ่สกัการะ 

รอยพระพุทธบาท	เป็นต้น	ทัง้นีจ้ะเหน็ว่ากจิกรรมการท่องเทีย่วของ 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นกิจกรรมแบบสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ท่ีให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ว	ซึง่สอดคล้อง 

กับ	The	Asia-Pacific	Ecotourism	Industry	(2012)	ได้กล่าวว่า	 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีความหลากหลายทั้ง 

รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ	และกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม	 โดยต้องเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ที่เน้นการศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว	 โดยอาจจัดเป็นโปรแกรม 

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้	 (Study	 Tours)	 นอกจากนี้	 บริบทด้าน 

การมีส่วนร่วม	 พบว่า	 การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขา 

คิชฌกูฏได้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยเปิดโอกาสให้คน 

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรองรับและบริการนักท่องเท่ียว 

เช่น	 การขายอาหารและเครื่องด่ืม	 การให้บริการด้านการขนส่ง 

การให้บริการโฮมสเตย์	เป็นต้น	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Jerry	 

and	 Ameeta	 (2006)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 A	 Framework	 for	 

Sustainable	 Ecotourism:	 Application	 to	 Costa	 Rica	 

ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบส�าคัญในการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดย 

การเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเข้ามาจัดการด้านการท่องเท่ียว	 เช่น	 

การแสดงความคิดเห็น	 การให้บริการนักท่องเที่ยว	 การขายสินค้า 

แก่นักท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการให้ความรู้	 งบประมาณ	 เพื่อให ้

ชุมชนสามารถด�าเนินการจัดการการท่องเที่ยวได้	 ซึ่งผลที่ได้รับ 

จากการมส่ีวนร่วมของชมุชนคอื	แหล่งท่องเทีย่วและชมุชนมรีายได้ 

เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีความภูมิใจในพื้นที่ของตน	และคนในชุมชนมีความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 การศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 ตามแนวคิดของการจัดการการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 พบว่า	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ด้านเศรษฐกิจ	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีการส่งเสริมเศรษฐกิจ 

ในพื้นที่	 โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เข้าสู ่

อุทยาน	 อีกทั้งมีการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 

ในพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว	 

ส�าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านสังคมและวัฒนธรรม	 

อทุยานแห่งชาตเิขาคิชฌกฏู	มกีารส่งเสรมิให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการการท่องเท่ียวโดยการเป็นผูใ้ห้บริการด้านการท่องเทีย่ว  

แต่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 

วางแผน	และการตดัสนิใจในการจดัการการท่องเทีย่วในพ้ืนทีอ่ทุยาน	 

ทั้งนี้	 Jetsalid	Angsukanjanakul	 (2017)	ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 

Modeling	Sustainable	Management	for	Community-based	 

Tourism:	A	Case	Study	of	Floating	Markets	in	the	Lower	 

Central	Thailand	โดยผลจากการศึกษาพบว่า	รูปแบบการจัดการ 

การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืส�าหรบัการท่องเทีย่วโดยชุมชนจ�าเป็นต้อง 

ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว	 เพ่ือให้ชุมชนม ี

ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของตน	 ตลอดจนการเปิดโอกาส 

ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 และ 

ภูวดล  บัวบางพลู  
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การตัดสินใจด้านต่างๆ	 เพื่อเพิ่มบทบาทและความส�าคัญของคน 
ในชุมชน	 ท�าให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ	 และยอมรับเรื่อง 
ของการท่องเที่ยวในชุมชน	 ซ่ึงจะเป็นทิศทางท่ีดีในการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
	 นอกจากนี	้การจดัการการท่องเทีย่วเชงินเิวศด้านสิง่แวดล้อม 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยมีการก�าหนดเขตพ้ืนท่ี	 (zoning)	 การจัดท�าป้ายส่ือ 
ความหมาย	 การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับ 
สภาพพ้ืนที่	 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า	 
และพันธุ์พืช	(2558)	ที่กล่าวว่าในการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ
เพือ่รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และการใช้ประโยชน์ 
ด้านการบริการนักท่องเที่ยว	 จ�าเป็นต้องอาศัยหลักการแบ่งเขต 
การจัดการ	 โดยการก�าหนดพื้นที่จะพิจารณาจากสภาพของระบบ 
นิเวศเป็นตัวก�าหนดเขต	 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และนันทนาการ	 ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ	 ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านลบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ	และท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถ 
ท�ากิจกรรมการท่องเท่ียวได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับ 
สภาพพื้นท่ีอีกด้วย	 อย่างไรก็แล้วแต่	 ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 
ยังพบปัญหาความแออัดของนักท่องเท่ียว	 ซ่ึงทางอุทยานแห่งชาต ิ
เขาคิชฌกูฏจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับ 
ด้านการท่องเที่ยว	 เพื่อควบคุมจ�านวนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	 
ตลอดจนเป็นการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม	
	 ดังนั้น	 อาจกล่าวได้ว่าการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
อย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	ต้องให้ความส�าคัญ 
กับบริบทพื้นที่ที่จะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ	 น�ามาบูรณาการร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง 
ยั่งยืนที่ให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	 สังคม	 
และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท่องเท่ียว	 ท้ังน้ี	 สอดคล้องกับ	 Glen 
T.	 Hvenegaard	 (1994)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 Ecotourism:	 
A	 status	 report	 and	 conceptual	 framework	 ได้เสนอว่า 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	 ประกอบด้วย	 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 การจัดการพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยว	 การให้การศึกษาและพัฒนาจิตส�านึกแก่นักท่องเที่ยว 
ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว	ทัง้นีใ้นการจัดการการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 
ดังกล่าวจะน�าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 
ซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	จังหวัด 
จันทบุรี
	 	 จากการศึกษาพบว่า	แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงนิ เวศอย ่างยั่ งยืนในพื้นที่ อุทยานแห ่งชาติ เขาคิชฌกูฏ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 1.1	 ด้านเศรษฐกิจ
	 	 	 	 1)	 อุทยานฯ	 ควรขึ้นราคาค่าเข้าชมอุทยานฯ 
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยว 
จ�านวนมาก	 และก่อให้เกิดปัญหาทางการท่องเท่ียว	 ดังนั้น	 เพื่อ 
ส่งเสริมให้มีงบประมาณในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว	 จึงควร 
ขึ้นราคาเข้าชมในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	 เพื่อน�ารายได้ดังกล่าวมา 
พฒันาและปรบัปรงุส่ิงอ�านวยความสะดวก	ตลอดจนฟ้ืนฟทูรพัยากร 
การท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมเสียหาย
	 	 	 	 2)	 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ	 โดย 
ประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดท�าเป็นโปรแกรม 
ท่องเที่ยวอุทยานฯ	และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง	และน�าเสนอขาย 
ในราคาเหมา	(Package)	โดยก�าหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
	 	 	 	 3)	 ท�าการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	 เพื่อ 
จูงใจ	 และให้เป็นที่รู ้จักแก่นักท่องเท่ียวมากขึ้น	 โดยเฉพาะ 
การประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ซึ่งจะท�าให้ได ้
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่มากขึ้น	 อันจะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ 
ทางการท่องเที่ยว
	 	 	 	 4)	 ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี	 เพ่ือ 
ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	
	 	 	 	 5)	 พฒันาคณุภาพ	และมาตรฐานในการให้บรกิาร 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งด้านบุคลากร	สิ่งอ�านวยความสะดวก	 
และความปลอดภัย	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ	 และเกิดการ 
กลับมาเที่ยวซ�้า
	 	 1.2	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
	 	 	 	 1)	 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ	 ให้มากขึ้น	 เพื่อให้คนใน
ชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว	และเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองว่ามีส่วนส�าคัญในการจัดการการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะ
เป็นเพียงแรงงานด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น	 อีกทั้งยังท�าให้เกิดการ
รักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนมากขึ้น
	 	 	 	 2)	 สรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	เช่น	องค์กรด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ	เพื่อน�ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศในอุทยานฯ	 ซึ่งจะท�าให้เจ้าที่อุทยาน	 ตลอดจนชุมชน 
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ	 และสามารถจัดการการท่องเท่ียวได ้
อย่างถูกต้องมากขึ้น
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	 	 	 	 3)	 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้	ความเข้าใจ

ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งธรรมชาติ	และวัฒนธรรม	เพื่อ

ให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 	 4)	 จัดต้ังกลุ ่มหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศของอุทยานฯ	 โดยคณะกรรมการกลุ ่มประกอบด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ	 

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	และชุมชนท้องถิ่น

	 	 1.3	 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 1)	 ก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของ

พืน้ทีบ่ริเวณเขาพระบาท	เพือ่ก�าหนดจ�านวนนักท่องเทีย่วในปรมิาณ

ที่เหมาะสมในแต่ละวัน

	 	 	 	 2)	 จดัระเบยีบการเข้าชม	โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 

ท่องเที่ยวเพื่อควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม

	 	 	 	 3)	 ก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	และเข้มงวด	 เพื่อ 

ป้องกนัการท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เช่น	การจบั 

หรือปรับเมื่อนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่ถูกที่	เป็นต้น

	 	 	 	 4)	 จดัท�าคูม่อืท่องเทีย่วเชิงนเิวศ	เพือ่ให้นักท่องเทีย่ว 

มีความรู ้ความเข้าใจในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 และ 

สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในขณะท่องเที่ยว

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 เพื่อ

น�าข้อมูลไปปรับปรุง	 และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

เขาคิชฌกูฏ

	 	 2.3	 ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 กับแหล่ง 

ท่องเทีย่วอืน่ในประเภทเดยีวกนั	เพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิลกึในการศึกษา
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ผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการควบคุมแมลงวันผลไม้	Bactrocera	dorsalis	(Hendel)	

(Diptera:	Tephritidae)

Effect	of	Siam	Weed	Leaf	Crude	Extract,	Chromolaena	odorata	(L.)	R.M.	King	&	H.	

Rob	for	Controlling	Bactrocera	dorsalis	(Hendel)	(Diptera:	Tephritidae)

ณฐพงศ์	เมธินธรังสรรค์,	ดวงเดือน	วัฏฏานุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
	 การทดสอบประสทิธภิาพสารสกดัหยาบจากใบสาบเสอืทีส่กดัด้วยเอทานอล	ในการเป็นสารไล่	สารฆ่าและสารยบัยัง้การเจริญเตบิโต 

ของแมลงวันผลไม้	ที่ระดับความเข้มข้น	0,	0.5,	1,	2,	4	และ	8%	(w/v)	วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์	(completely	randomized	 

design;	 CRD)	 ความเข้มข้นละ	 5	 ซ�้า	 ซ�้าละ	 10	 ตัว	 ท�าการทดลองที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	 ผลการทดลองพบว่า	 ประสิทธิภาพของ 

สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการไล่	 การฆ่า	 และการยับยั้งการการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้มีความแตกต่างกันอย่าง 

มนียัส�าคญัทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	95%	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชุดควบคุม	ทีค่วามเข้มข้น	8%	มปีระสิทธภิาพในการเป็นสารไล่ตวัเตม็วยัแมลงวนั 

ผลไม้สูงสุด	โดยในชั่วโมงที่	12	มีผลต่อการไล่ตัวต็มวัยแมลงวันผลไม้เฉลี่ย	9.60	+	0.48	ตัว	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การไล่	92%	และในชั่วโมง 

ที	่24	มผีลต่อการไล่ตวัเตม็วยัแมลงวนัผลไม้สงูสดุเฉลีย่	10.00	+	0.00	ตวั	คดิเป็นเปอร์เซน็ต์การไล่	100%	ในการเป็นสารฆ่าทีค่วามเข้มข้น	 

8%	มีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนแมลงวันผลไม้สูงสุดเฉลี่ย	7.60	+	0.74	ตัว	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การตาย	76%	ค่า	LC50	เท่ากับ	36.34%	 

ในชั่วโมงที่	 24	 และ	 10.00	 +	 0.00	 ตัว	 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การตาย	 100%	 ค่า	 LC50	 เท่ากับ	 23.28%	 ในช่ัวโมงที่	 48	 นอกจากนี้ที่ 

ความเข้มข้น	0.5%	ระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย	25%	 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตาย	ระยะเวลา 

ในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย	12.50	+	0.47	และ	7.40	+	0.47	วัน	ตามล�าดับ	ในขณะที่ชุดควบคุม 

ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย	7.20	+	0.47	และ	12.50	+	0.47	ตัว	ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ	:	สารสกัดหยาบ,	ใบสาบเสือ,	แมลงวันผลไม้

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
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Abstract
	 The	effect	of	siam	weed	leaf	crude	extract,	Chromolaena odorata	(L.)	R.M.	King	&	H.	Rob	of	ethanol	extracts	 

as	repellent	activity,	insecticidal	activity	and	inhibition	of	growth	and	development	was	tested	on	oriental	fruit	fly,	 

Bactrocera dorsalis	 (Hendel)	 (Diptera:	 Tephritidae).	 The	 treatments	 at	 various	 concentrations	of	 siam	weed	 leaf 

extract	0,	 0.5,	 1,	 2,	 4	and	8%	were	applied.	The	 treatments	were	arranged	 in	a	completely	 randomized	design 

(CRD)	and	replicated	5	times	on	10	adults	and	experiment	was	conducted	at	biology	laboratory.	The	result	found 

that	 the	 siam	weed	 leaf	 crude	 extract	 as	 repellent	 activity,	 insecticidal	 activity	 and	 inhibition	 of	 growth	 and 

development	 on	 oriental	 fruit	 fly	was	 significantly	 effective	 (p<0.05)	when	 compared	with	 the	 control.	 At	 8% 

of	siam	weed	 leaf	crude	extract	was	effective	as	 repellent	activity	on	oriental	 fruit	fly.	The	 repellent	activity	of 

adult	of	oriental	fruit	fly	was	9.60	+	0.48	adults	(PR=92%)	at	the	12
th
	hour	and	was	10.0	+	0.00	adults	(PR=100%) 

at	the	24
th
	hour.	The	insecticidal	activity	at	8%	of	siam	weed	leaf	crude	extract	was	effective	as	insecticidal	activity	

on	larvae	of	oriental	fruit	fly.	The	percent	of	mortality	was	the	highest	7.60	+	0.74	adults	(76%)	and	LC50	value	with	

36.34	at	the	24
th
	hour	and	10.00	+	0.00	adults	(100%)	and	LC50	value	with	23.28	at	the	48

th
	hour.	Besides,	at	0.5%	

of	siam	weed	leaf	extract	was	25%	of	mortality	of	pupa	stage	when	compared	with	control	was	0.0%.	The	time	of	

development	of	pupa	stage	and	adult	stage	were	12.50	+	0.47	and	7.40	+	0.47	days,	respectively	when	compared	

with	control	were	7.20	+	0.47	and	12.50	+	0.47	days,	respectively.

Keywords	:	 Crude	extract,	Siam	Weed	Leaf,	Oriental	fruit	fly

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
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บทน�า
	 แมลงวันผลไม้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Bactrocera	 dorsalis	

(Hendel)	 อยู่ในวงศ์เทฟริติดี้	 (Tephritidae)	 เป็นศัตรูพืชที่ส�าคัญ 

ของพชืผกัและผลไม้มากกว่า	4,000	ชนดิ	เช่น	มะม่วง	ชมพู	่มะละกอ	

พืชตระกูลส้ม	ฝรั่ง	น้อยหน่า	ลิ้นจี่	ฯลฯ	ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขต

หนาว	 เขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลก	 (Verghese	 et	 al,	 2004;	

Jayanthi	et	al,	2015)	มีขนาดเล็ก	ส่วนหัว	อกและท้องมีสีน�้าตาล

อ่อน	ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลืองทองเป็นแห่งๆ	ปีกใสจากปลายปีก	

ตัวเมียจะวางไข่โดยใช้อวัยวะวางไข่แทงลงใต้ผิวผลไม้	 ไข่มีลักษณะ

ยาวรี	ระยะไข่	2	-	4	วัน	เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ	ตัวหนอนมีสีขาว

ใส	เมื่อโตเต็มที่มีขนาด	8	-	10	มิลลิเมตร	ระยะหนอน	7	-	8	วัน	เมื่อ

เข้าดักแด้เริ่มแรกมีสีนวลหรือเหลืองอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล	

ระยะดักแด้	7	-	9	วัน	แล้วจึงออกเป็นตัวเต็มวัย	เมื่อตัวเต็มวัยอายุ

ประมาณ	12	-	14	วัน	จะเริ่มผสมพันธุ์และวางไข่	ตัวเมียมีการผสม

พนัธุก์บัตวัผูห้ลายครัง้	สามารถวางไข่ได้ประมาณ	1,300	ฟอง	วงจร

ชีวิตใช้เวลาประมาณ	3	-	4	สัปดาห์	ผลไม้ที่ถูกท�าลายจะมีลักษณะ

เน่าเละและมีน�า้ไหลเยิม้ออกทางรทูีห่นอนเจาะและมโีรคและแมลง

ชนิดอื่นๆ	เข้าท�าลายซ�้า	ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่

ควรจะได้ลดลง	นอกจากผลแล้วแมลงวันผลไม้ยังสามารถสร้างความ

เสียหายให้กับพืชได้ทั้งส่วนที่เป็นดอก	ใบ	ตาดอกและล�าต้นอีกด้วย	

(กรมวิชาการเกษตร,	2552)

	 การป้องกนัก�าจัดเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีสงัเคราะห์	

(synthetic	chemical)	เพราะสะดวก	ง่าย	มปีระสทิธภิาพสูงในการ

ก�าจัดแมลง	 อย่างไรก็ตามผลกระทบท่ีตามมาหลายประการ	 เช่น 

สารเคมีตกค้างในผลผลิตและส่ิงแวดล้อม	 สัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มี 

ประโยชน์ตาย	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศลดลง 

(Isenring,	2010;	Dey	et	al,	2013)	โดยเฉพาะอย่างยิง่แมลงสามารถ

พัฒนาสร้างความต้านทานต่อสารเคมี	 (Sarwar	 and	 Salman,	

2015)	จากการศึกษาของ	Haider	et	al,	(2011)	พบว่า	แมลงวัน

ผลไม้แสดงความต้านทานต่อสารเคมสีงัเคราะห์โดยม	ีLC50	สงูกว่า

ชดุควบคมุ	Diptrex	(65.30),	Curacron	(13.20),	Confidor	(7.12),	

Talstar	 (5.97),	 Karate	Zeon	 (5.73),	Malathion	 (5.54)	และ	

Deltamethrin	(2.35)	นอกจากนีจ้ากรายงานของ	Nadeem	et	al, 

(2014)	พบว่า	แมลงวันผลไม้แสดงความต้านทานต่อ	trichlorfon,	 

malathion	 (Organophosphates),	 bifenthrin,	 lambda- 

cyhalothrin	 (Pyrethorids),	methomyl	 (Carbamate)	 และ	

spinosad	(Microbial)	สูง	1.00	เท่า	ถึง	14.27	เท่า

	 การใช้สารสกัดจากพืช	(plant	extract)	เป็นทางเลือกหนึ่ง 

ที่ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช	 เนื่องจากสารออกฤทธิ์ที่สกัดจาก 

พืชไม่คงทนและสลายตัวง่าย	 จึงท�าให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการสะสม 

ของสารพิษและไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม	 (Isman	 2000;	 Prakash 

et al.,	2008)	จากการศึกษาของ	Azad	(2012)	พบว่า	สารจากพืช 

มีคุณสมบัติในการเป็นสารฆ่า	 สารไล่	 สารยับย้ังการกิน	 สารยับย้ัง 

การวางไข่และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช	สาบเสือ	 

(Chromolaena odorata	(L)	R.M.	King	&	H.	Rob)	จดัเป็นวชัพชื 

ที่พบได้ท่ัวไป	 ก้านและใบเม่ือขยี้มีกล่ินเหม็นฉุนแรงคล้ายกับกลิ่น 

สาบเสือ	 สามารถน�ามาเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชได้	 (Chakraborty 

et	 al,	 2011)	 จากการศึกษาของ	 Thakur	 and	 Gupt	 (2013)	 

ท�าการศกึษาผลของสารสกดัจากพชืเลีย่น	(Melia azedarach L.),	 

ผกากรอง	(Lantana camara L.),	กระเทยีม	(Allium sativum L.),	 

ขมิ้นชัน	(Curcuma longa L.)	และสะเดา	(Azadirachta indica)  

ที่มีผลต่อการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้	 B.	 tau	 และ 

B.	 cucurbitae	 พบว่า	 สารสกัดจากสะเดา	 A.	 indica	 มีผลต่อ 

การยับยั้งการวางไข่เฉลี่ย	 88.7	 และ	 90.1	 เปอร์เซ็นต์	 ตามล�าดับ	 

Siddiqi	et	al,	(2011)	พบว่า	สารสกัดจากขมิ้นชัน	Curcuma longa  

extracts	ที่ความเข้มข้น	1000,	500	และ	250	ppm	มีผลต่ออัตรา 

การตายของแมลงวันผลไม้	B.	zonata	เท่ากับ	85.00,	66.67	และ	 

56.67	 เปอร์เซ็นต์	 ตามล�าดับ	 นอกจากนี้จากการศึกษาในแปลง 

ทดลองของ	 Ali	 et	 al,	 (2011)	 ท�าการศึกษาผลของสารสกัดจาก 

เมลด็สะเดา (Neem seed),	หญ้า	(Parthenium hysterophorus L.) 

และใบยูคาลิปตัส	 (Eucalyptus leaves)	 ต่อแมลงวันผลไม้ 

พบว่า	สารสกัดจากเมล็ดสะเดา	มีผลต่ออัตราการตายของแมลงวัน 

ผลไม้สูงสุด	 41.94%	 รองลงมาหญ้า	 และใบยูคาลิปตัส	 มีอัตรา 

การตาย	23.33	และ	12.55%	ตามล�าดบั	ดงันัน้การวจิยัครัง้น้ีศกึษา 

ผลของสารสกัดจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่	 (repellent) 

สารฆ่า	 (insecticidal)	 และสารยับยั้งการฟักออกเป็นตัวเต็มวัย	 

(inhibition	 in	 emergence)	 ของแมลงวันผลไม้	 เพื่อเป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการควบคุมแมลงวันผลไม้และเป็นการลดการใช้สารเคมี 

สังเคราะห์	ซึ่งจะปลอดภัยต่อมนุษย์	สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็น 

สารไล่	สารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การเลี้ยงและเพิ่มจ�านวนแมลงวันผลไม้

	 เก็บตัวอย่างผลไม้เน ่าจากสวนผลไม้ของเกษตรกรที	่ 

ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	โดยผลไม้เน่าที่เก็บมาจะม ี

ระยะหนอนและระยะดักแด้ของแมลงวันผลไม้	น�ามาเลี้ยงและเพิ่ม 

จ�านวนในห้องปฏิบัติการชีววิทยาที่อุณหภูมิ	25-27	องศาเซลเซียส	 

ความชื้นสัมพัทธ์	75-80	เปอร์เซ็นต์	

               

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
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 การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ

	 น�าใบสาบเสือมาล้างน�้ากลั่นผ่ึงให้แห้งน�ามาห่ันให้ละเอียด	 

น�าไปสกัดด้วยวิธี	 Soxhlet	 extraction	 โดยใช้	 95%	 เอธานอล 

เป็นตัวท�าละลาย	น�าใบใบสาบเสอืบรรจใุน	Thimble	โดยใช้สาบเสอื	 

100	 กรัมต่อเอธานอล	 800	 มิลลิลิตร	 (1:8	w/v)	 น�าไปสกัดด้วย 

เครื่องสกัดสาร	Soxhlet	apparatus	สกัดวันละ	8	ชั่วโมงเป็นเวลา	 

3	วนั	หลังจากนัน้น�ามากรองด้วยกระดาษกรอง	Whatman
®
	เบอร์	1 

น�าไประเหยเอาตัวท�าละลายออกโดย	 Rotary	 evaporator 

ทีอ่ณุหภมู	ิ42	องศาเซลเซยีส	กจ็ะได้สารสกัดหยาบ	(crude	extract)	 

ใส่ในขวดสีชาแล้วน�ามาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้ทดสอบขั้นต่อไป

             

	 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ 

สาบเสือในการเป็นสารไล่แมลงวันผลไม้

	 น�าสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น	0,	0.5,	1,	2,	4	 

และ	 8%	 (w/v)	 เจือจางด้วยเอทานอล	 โดยการทดสอบแบบม ี

ทางเลือก	 (choice	 test)	 โดยใช้กล่องพลาสติกขนาด	 550.45	 

ลูกบาศก์เซนติเมตร	 2	 กล่อง	 เจาะรูตรงกลางกล่องน�าท่อมาวาง 

ระหว่างกล่องความยาว	 15	 เซนติเมตร	 กล่องหน่ึงชุบส�าลีที่ระดับ 

ความเข้มข้น	 0,	 0.5,	 1,	 2,	 4	 และ	 8%	 (w/v)	 ในปริมาตร	 10	 

มิลลิลิตร	 อีกกล่องหนึ่งเป็นชุดควบคุม	 (ชุบน�้าเปล่าปริมาตร	 10	 

มิลลิลิตร)	 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์	 (completely 

randomized	design;	CRD)	หลังจากนั้นปล่อยตัวเต็มวัยแมลงวัน 

ผลไม้อายุ	3-5	วัน	จ�านวน	10	ตัว	ตรงกลางท่อระหว่างกล่อง	แต่ละ 

ความเข้มข้นท�าการทดลอง	5	ซ�้า	ซ�้าละ	10	ตัว	น�ากล่องพลาสติก 

ไปวางไว้ที่ชั้นเลี้ยงแมลงที่อุณหภูมิ	25-27	องศาเซลเซียส	ความชื้น	 

75-80	เปอร์เซ็นต์	นับจ�านวนแมลงวันผลไม้ที่พบในกล่องพลาสติก 

เม่ือเวลาผ่านไป	 12	 และ	 24	 ช่ัวโมง	 น�าข้อมูลที่ได้มาค�านวณหา 

เปอร์เซ็นต์การไล่

Percentage	repellency,	PR	(%)	=	[(Nc	–Nt)/(Nc+Nt	)]×100	

โดย	 Nc	=	 จ�านวนของแมลงวันผลไม้ที่พบในกล่องที่ไม ่มี 

	 	 	 สารสกดัจากใบสาบเสือซึง่เป็นชุดควบคุม	(control)												

	 Nt	=	 จ�านวนของแมลงวนัผลไม้ทีพ่บในกล่องสารสกดัจาก 

	 	 	 ใบสาบเสือ

	 การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่าระยะหนอน 

ของแมลงวันผลไม้

	 น�าสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น	0,	0.5,	1,	2,	4	

และ	8%	(w/v)	ลงบนกระดาษกรอง	Whatman
®
	เบอร์	1	จากนั้น 

วางกระดาษกรองไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ	 5	 นาที	 เมื่อกระดาษ 

กรองแห้งน�าไปวางลงในจานแก้ว	 (Petri-dishes)	 ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง	9	เซนติเมตร	น�าหนอนแมลงวันผลไม้วัย	4-5	ใส่ลงไปใน 

จานแก้วจ�านวน	10	ตัว/	ความเข้มข้น	ปิดฝาให้เรียบร้อย	น�าไปวาง 

ไว ้ในตู ้ควบคุมอุณหภูมิที่ 	 25-27	 องศาเซลเซียส	 ความชื้น 

75-80	 เปอร์เซ็นต์	 ค�านวณหาค่า	 LC50	 และเปอร์เซ็นต์การตาย 

ของแมลง	 เม่ือเวลาผ่านไป	 24	 และ	 48	 ชั่วโมง	 (ท�าการทดลอง 

ความเข้มข้นละ	 5	 ซ�้า)	 วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์	 

(completely	 randomized	 design;	 CRD)	 และใช้เอทานอล 

เป็นชุดควบคุม	 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้	 ANOVA	 และ	 

Duncan’s	multiple	rang	test	

สารสกัดจากเมล็ดสะเดา มีผลต่ออัตราการตายของแมลงวันผลไม้สูงสุด 41.94% รองลงมาหญ้า และใบยูคาลิปตัส มีอัตราการ
ตาย 23.33 และ 12.55% ตามลําดับ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่ (repellent) 
สารฆ่า (insecticidal) และสารยับย้ังการฟักออกเป็นตัวเต็มวัย (inhibition in emergence) ของแมลงวันผลไม้ เพื่อเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการควบคุมแมลงวันผลไม้และเป็นการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซ่ึงจะปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และ
ส่ิงแวดล้อมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงวัน
ผลไม้ 
 
อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
การเลี้ยงและเพิ่มจํานวนแมลงวันผลไม้ 

เก็บตัวอย่างผลไม้เน่าจากสวนผลไม้ของเกษตรกรที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผลไม้เน่าที่เก็บมาจะ
มีระยะหนอนและระยะดักแด้ของแมลงวันผลไม้ นํามาเลี้ยงและเพิ่มจํานวนในห้องฏิบัติการชีววิทยาที่อุณหภูมิ 25-27 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 75-80 เปอร์เซ็นต์  

             
ภาพที่ 1 ผลไม้ทีเ่ก็บจากสวนเกษตรกร 

          
ภาพที่ 2 ระยะหนอน ดักแด้ และตัวเตม็วัยแมลงวันผลไม้ 

การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ 
 นําใบสาบเสือมาล้างน้ํากล่ันผ่ึงให้แห้งนํามาหั่นให้ละเอียด นําไปสกัดด้วยวิธี Soxhlet extraction โดยใช้ 95% 
เอธานอลเป็นตัวทําละลาย นําใบใบสาบเสือบรรจุใน Thimble โดยใช้สาบเสือ 100 กรัมต่อเอธานอล 800 มิลลิลิตร (1:8 
w/v) นําไปสกัดด้วยเคร่ืองสกัดสาร Soxhlet apparatus สกัดวันละ 8 ช่ัวโมงเป็นเวลา 3 วัน หลังจากน้ันนํามากรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman®เบอร์ 1 นําไประเหยเอาตัวทําละลายออกโดย Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส 
ก็จะได้สารสกัดหยาบ (crude extract) ใส่ในขวดสีชาแล้วนํามาเก็บไว้ในตู้เย็นเพ่ือใช้ทดสอบข้ันต่อไป 

สารสกัดจากเมล็ดสะเดา มีผลต่ออัตราการตายของแมลงวันผลไม้สูงสุด 41.94% รองลงมาหญ้า และใบยูคาลิปตัส มีอัตราการ
ตาย 23.33 และ 12.55% ตามลําดับ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่ (repellent) 
สารฆ่า (insecticidal) และสารยับย้ังการฟักออกเป็นตัวเต็มวัย (inhibition in emergence) ของแมลงวันผลไม้ เพื่อเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการควบคุมแมลงวันผลไม้และเป็นการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซ่ึงจะปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และ
ส่ิงแวดล้อมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับย้ังการเจริญเติบโตของแมลงวัน
ผลไม้ 
 
อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 
การเลี้ยงและเพิ่มจํานวนแมลงวันผลไม้ 

เก็บตัวอย่างผลไม้เน่าจากสวนผลไม้ของเกษตรกรที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผลไม้เน่าที่เก็บมาจะ
มีระยะหนอนและระยะดักแด้ของแมลงวันผลไม้ นํามาเลี้ยงและเพิ่มจํานวนในห้องฏิบัติการชีววิทยาที่อุณหภูมิ 25-27 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 75-80 เปอร์เซ็นต์  

             
ภาพที่ 1 ผลไม้ทีเ่ก็บจากสวนเกษตรกร 

          
ภาพที่ 2 ระยะหนอน ดักแด้ และตัวเตม็วัยแมลงวันผลไม้ 

การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ 
 นําใบสาบเสือมาล้างน้ํากล่ันผ่ึงให้แห้งนํามาหั่นให้ละเอียด นําไปสกัดด้วยวิธี Soxhlet extraction โดยใช้ 95% 
เอธานอลเป็นตัวทําละลาย นําใบใบสาบเสือบรรจุใน Thimble โดยใช้สาบเสือ 100 กรัมต่อเอธานอล 800 มิลลิลิตร (1:8 
w/v) นําไปสกัดด้วยเคร่ืองสกัดสาร Soxhlet apparatus สกัดวันละ 8 ช่ัวโมงเป็นเวลา 3 วัน หลังจากน้ันนํามากรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman®เบอร์ 1 นําไประเหยเอาตัวทําละลายออกโดย Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส 
ก็จะได้สารสกัดหยาบ (crude extract) ใส่ในขวดสีชาแล้วนํามาเก็บไว้ในตู้เย็นเพ่ือใช้ทดสอบข้ันต่อไป 

ภาพที่	1	ผลไม้ที่เก็บจากสวนเกษตรกร

ภาพที่	2	ระยะหนอน	ดักแด้	และตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้

            
                  (ก)                        (ข) 
ภาพที่ 3 (ก) เครื่องสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet  Extraction) (ข) เครื่องระเหยสุญญากาศ (evaporator) 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่แมลงวันผลไม้ 

นําสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) เจือจางด้วยเอทานอล โดยการทดสอบ
แบบมีทางเลือก (choice test) โดยใช้กล่องพลาสติกขนาด 550.45 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 กล่อง เจาะรูตรงกลางกล่องนําท่อ
มาวางระหว่างกล่องความยาว 15 เซนติเมตร กล่องหนึ่งชุบสําลีที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) ใน
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร อีกกล่องหนึ่งเป็นชุดควบคุม (ชุบนํ้าเปล่าปริมาตร 10 มิลลิลิตร) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely randomized design; CRD) หลังจากน้ันปล่อยตัวเต็มวัยแมลงวันผลไม้อายุ 3-5 วัน จํานวน 10 ตัว ตรงกลาง
ท่อระหว่างกล่อง แต่ละความเข้มข้นทําการทดลอง 5 ซ้ํา ซํ้าละ 10 ตัว นํากล่องพลาสติกไปวางไว้ที่ช้ันเล้ียงแมลงที่อุณหภูมิ 
25-27 องศาเซลเซียส ความชื้น 75-80 เปอร์เซ็นต์ นับจํานวนแมลงวันผลไม้ที่พบในกล่องพลาสติกเมื่อเวลาผ่านไป 12 และ 
24 ช่ัวโมง นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การไล่  
Percentage repellency, PR (%) = [(Nc –Nt)/(Nc+Nt )]×100  
โดย Nc = จํานวนของแมลงวันผลไม้ที่พบในกล่องที่ไม่มีสารสกัดจากใบสาบเสือซ่ึงเป็นชุดควบคุม (control)             
      Nt = จํานวนของแมลงวันผลไม้ที่พบในกล่องสารสกัดจากใบสาบเสือ 
การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่าระยะหนอนของแมลงวันผลไม้ 

นําสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) ลงบนกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 
1 จากน้ันวางกระดาษกรองไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 นาที เมื่อกระดาษกรองแห้งนําไปวางลงในจานแก้ว (Petri-dishes) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร นําหนอนแมลงวันผลไม้วัย 4-5 ใส่ลงไปในจานแก้วจํานวน 10 ตัว/ ความเข้มข้น ปิดฝา
ให้เรียบร้อย นําไปวางไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส ความช้ืน 75-80 เปอร์เซ็นต์ คํานวณหาค่า LC50  และ
เปอร์เซ็นต์การตายของแมลง เมื่อเวลาผ่านไป 24 และ 48 ช่ัวโมง (ทําการทดลองความเข้มข้นละ 5 ซ้ํา) วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) และใช้เอทานอลเป็นชุดควบคุม นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย
ใช้ ANOVA และ Duncan’s multiple rang test  
การทดสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ 
 นําสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีความเข้มข้นต่ําสุดที่ไม่มีผลต่อการตายของระยะหนอนแมลงวันผลไม้คือ 0.5 (w/v) 
ใช้ปิเปตดูดสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0.5 (w/v) ปริมาตร 2 ml ลงในกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 
จากน้ันวางกระดาษกรองไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 นาที เมื่อกระดาษกรองแห้งนําไปวางลงในจานแก้ว (Petri-dishes) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร นําหนอนแมลงวันผลไม้วัย 4-5 ใส่ลงไปในจานแก้วจํานวน 10 ตัว การทดลองละ 5 ซ้ํา 
นําไปวางไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส ความชื้น 75-80 เปอร์เซ็นต์ บันทึกเปอร์เซ็นต์การตาย ระยะเวลาใน
การพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ANOVA และ Duncan’s multiple range test และวิเคราะห์ค่า Median lethal 
concentration (LC50) โดยวิธี Probit analysis (Finney, 1971) 

 

	 ภาพที่	3	(ก)	เคร่ืองสกดัแบบต่อเนือ่ง	(Soxhlet		Extraction) 

	 	 	 	 (ข)	เครื่องระเหยสุญญากาศ	(evaporator)

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

106			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 การทดสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาการเจริญเติบโต

ของแมลงวันผลไม้

	 น�าสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีความเข้มข้นต�่าสุดที่ไม่มีผล 

ต่อการตายของระยะหนอนแมลงวนัผลไม้คอื	0.5	(w/v)	ใช้ปิเปตดดู 

สารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น	 0.5	 (w/v)	ปริมาตร	2	ml 

ลงในกระดาษกรอง	Whatman
®
	เบอร์	1	จากนั้นวางกระดาษกรอง 

ไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ	5	นาที	เมื่อกระดาษกรองแห้งน�าไปวาง 

ลงในจานแก้ว	(Petri-dishes)	ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง	9	เซนตเิมตร	 

น�าหนอนแมลงวันผลไม้วัย	4-5	ใส่ลงไปในจานแก้ว	จ�านวน	10	ตัว	 

การทดลองละ	 5	 ซ�้า	 น�าไปวางไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิท่ี	 25-27 

องศาเซลเซียส	 ความชื้น	 75-80	 เปอร์เซ็นต์	 บันทึกเปอร์เซ็นต์ 

การตาย	 ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด ้

และระยะตัวเต็มวัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้	ANOVA	และ	Duncan’s	multiple	

range	 test	 และวิเคราะห์ค่า	Median	 lethal	 concentration	

(LC50)	โดยวิธี	Probit	analysis	(Finney,	1971)

ผลการวิจัย
	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ

สาบเสือในการเป็นสารไล่แมลงวันผลไม้

	 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก 

ใบสาบเสือที่ความเข้มข้น	0,	0.5,	1,	2,	4	และ	8%	ในการเป็นสาร 

ไล่แมลงวันผลไม้	พบว่า	 สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการ 

ไล่แมลงวันผลไม้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 

ความเชื่อมั่น	95%	เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	เมื่อความเข้มข้น 

ของสารสกัดจากใบสาบเสือสูงข้ึนมีผลท�าให้เปอร์เซ็นต์การไล่ 

แมลงวันผลไม้เพิ่มขึ้น	 ที่ความเข้มข้น	 8%	 ของสารสกัดจากใบ 

สาบเสือมีเปอร์เซ็นต์การไล่แมลงวันผลไม้สูงสุด	 ในช่ัวโมงท่ี	 12	 

มีผลต่อการไล่แมลงวันผลไม้เฉลี่ย	 9.60	 +	 0.48	 ตัว	 คิดเป็น 

เปอร์เซ็นต์การไล่	 92%	 ในช่ัวโมงที่	 24	 ผลต่อการไล่แมลงวัน 

ผลไม้เฉลี่ย	 10.00	+	 0.00	 ตัว	 คิดเป็นเปอร์เซ็นการไล่	 100%	 

เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมไม่มีผลต่อการไล่แมลงวันผลไม้	 

(Table	1)	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Rehman	et al,	 (2009)	 

พบว่าสารสกัดจากขมิ้นชัน	 (Curcuma longa L.)	 และร่องซีเรีย	 

Peganum harmala L. ที่ความเข้มข้น	 2%	 มีประสิทธิภาพใน 

การไล่แมลงวันผลไม้	(Bactrocera zonata Saunders)

ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่แมลงวันผลไม้ 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% ในการ
เป็นสารไล่แมลงวันผลไม้ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการไล่แมลงวันผลไม้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือสูงข้ึนมีผลทําให้
เปอร์เซ็นต์การไล่แมลงวันผลไม้เพ่ิมข้ึน ที่ความเข้มข้น 8% ของสารสกัดจากใบสาบเสือมีเปอร์เซ็นต์การไล่แมลงวันผลไม้สูงสุด 
ในช่ัวโมงที่ 12 มีผลต่อการไล่แมลงวันผลไม้เฉล่ีย 9.60 + 0.48 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การไล่ 92% ในชั่วโมงที่ 24 ผลต่อการ
ไล่แมลงวันผลไม้เฉล่ีย 10.00 + 0.00 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นการไล่ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมไม่มีผลต่อการไล่
แมลงวันผลไม้ (Table 1) สอดคล้องกับการศึกษาของ Rehman et al, (2009) พบว่าสารสกัดจากขมิ้นชัน (Curcuma 
longa L.) และร่องซีเรีย Peganum harmala L. ที่ความเข้มข้น 2% มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันผลไม้ (Bactrocera 
zonata Saunders) 
Table 1 Effect of siam weed leaf crude extract on repellent activity on oriental fruit fly after 12 and 24 h 

concentration 
(%) 

Duration of exposure 
Number of oriental fruit fly / h 

12h (%) repellent 24h (%) repellent 
0 

0.5 
1 
2 
4 
8 

0.00 + 0.00 a 
5.10 + 0.74 b 
5.80 + 0.40 b 
6.60 + 0.48 b 

       7.60 + 0.48 b 

       9.60 + 0.48 bc 

 0.0 
 2.0 
16.0 
32.0 
52.0 
92.0 

  0.00 + 0.00 a 
      5.80 + 0.40 b 

  7.60 + 0.48 b 

  8.80 + 0.40 b 

  9.60 + 0.40 b 

 10.00 + 0.00 b 

 0.0 
16.0 
52.0 
76.0 
92.0 
100.0 

* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็นสารฆ่าหนอนแมลงวันผลไม้ 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) 
ในการเป็นสารฆ่าหนอนแมลงวันผลไม้ระยะห่าง 15 เซนติเมตร พบว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการฆ่าหนอน
แมลงวันผลไม้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบว่าเมื่อความ
เข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือสูงขึ้นจะมีผลทําให้อัตราการตายของหนอนแมลงวันผลไม้สูงขึ้น โดยที่ความเข้มข้น 8% มี
อัตราการตายของหนอนแมลงวันผลไม้สูงสุดเท่ากับ 76 และ 100% ในเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง ตามลําดับ ค่า LC50 มีค่า
เท่ากับ 36.34 และ 23.28% ในชั่วโมงที่ 24 และ 48 ช่ัวโมง ตามลําดับ ในขณะที่ความเข้มข้น 0.5, 1, 2 และ 4% ในชั่วโมงที่ 
24 มีอัตราการตายเฉลี่ยของหนอนแมลงวันผลไม้เท่ากับ 26, 26, 30 และ 66% ตามลําดับ และในชั่วโมงที่ 48 มีอัตราการ
ตายเฉล่ียของหนอนแมลงวันผลไม้เท่ากับ 36, 46, 62 และ 92% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมไม่มีอัตราการตาย
ของแมลงวันผลไม้ (Table 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ Khan et al, (2016) พบว่าสารสกัดจากการบูร (Cinnamomum 
camphora (L.) J. Presl)) ที่ความเข้มข้น 2% มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นสารฆ่าแมลงวันผลไม้ (Bactrocera zonata 
Saunders) โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 73%  

 
 
 
 

Table	1	 Effect	of	siam	weed	leaf	crude	extract	on	repellent	activity	on	oriental	fruit	fly	after	12	and	24	h

	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ 
สาบเสือในการเป็นสารฆ่าหนอนแมลงวันผลไม้
	 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก 
ใบสาบเสือที่ความเข้มข้น	0,	0.5,	1,	2,	4	และ	8%	(w/v)	ในการ 
เป็นสารฆ่าหนอนแมลงวันผลไม้ระยะห่าง	 15	 เซนติเมตร	 พบว่า 
สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการฆ่าหนอนแมลงวันผลไม้ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	เมื่อ 
เปรยีบเทยีบกบัชดุควบคมุ	พบว่า	เมือ่ความเข้มข้นของสารสกดัจาก 
ใบสาบเสือสูงขึ้นจะมีผลท�าให้อัตราการตายของหนอนแมลงวัน 
ผลไม้สูงข้ึน	 โดยที่ความเข้มข้น	 8%	 มีอัตราการตายของหนอน 
แมลงวันผลไม้สูงสุดเท่ากับ	 76	 และ	 100%	 ในเวลา	 24	 และ 

48	ชั่วโมง	ตามล�าดับ	ค่า	LC50	มีค่าเท่ากับ	36.34	และ	23.28%	 
ในชั่วโมงที่	 24	และ	48	ชั่วโมง	ตามล�าดับ	 ในขณะที่ความเข้มข้น	 
0.5,	 1,	 2	 และ	 4%	 ในชั่วโมงที่	 24	 มีอัตราการตายเฉลี่ยของ 
หนอนแมลงวันผลไม้เท่ากับ	 26,	 26,	 30	 และ	 66%	 ตามล�าดับ	 
และในช่ัวโมงที่	 48	 มีอัตราการตายเฉล่ียของหนอนแมลงวันผลไม้ 
เท่ากับ	36,	46,	62	และ	92%	ตามล�าดับ	เมื่อเปรียบเทียบกับชุด 
ควบคุมไม่มีอัตราการตายของแมลงวันผลไม้	(Table	2)	สอดคล้อง 
กับการศึกษาของ	Khan	et	al,	(2016)	พบว่า	สารสกัดจากการบูร	
(Cinnamomum	camphora	(L.)	J.	Presl))	ที่ความเข้มข้น	2% 
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นสารฆ่าแมลงวันผลไม้	(Bactrocera	
zonata	Saunders)	โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ	73%	

Table 2 Effect of siam weed leaf crude extract on insecticidal activity on oriental fruit fly after 24 and 48 
h distance 15 cm. 

concentration 
(%) 

Duration of exposure 
Number of oriental fruit fly / h 

24h (%) mortality 48h (%) mortality 
0 

0.5 
1 
2 
4 
8 

0.00 + 0.00 a 
2.60 + 0.63 b 
2.80 + 0.74 b 
3.00 + 0.84 b 

       6.60 + 0.40 c 

       7.60 + 0.74 c 

 0.0 
 26.0 
28.0 
30.0 
66.0 
76.0 

 0.00 + 0.00 a 
      3.60 + 0.48 b 

  4.60 + 0.48 b 

  6.20 + 0.74 b 

  9.20 + 0.48 c 

 10.00 + 0.00 c 

 0.0 
36.0 
46.0 
62.0 
92.0 
100.0 

* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงวัน
ผลไม้ 

จากผลการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่ระดับความเข้มข้น 0.5% ในการเป็นสารยับย้ัง
การเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตและระยะเวลาในการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ที่ระดับความเข้มข้น 0.5% มีผลทําให้หนอนแมลงวันผลไม้มีอัตราการรอดชีวิตเพื่อเข้าดักแด้
และเจริญออกเป็นตัวเต็มวัยน้อยลง โดยในระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย 25.0% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้
ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตาย ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉล่ีย 12.50 + 0.47 และ 
7.40 + 0.47 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลา
เฉล่ีย 7.20 + 0.47 และ 12.50 + 0.47 ตัว ตามลําดับ (Table 3) สอดคล้องกับการศึกษาของ Kaur et al, (2010) พบว่า
สารสกัดจากกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn.) มีผลต่อการวางไข่ ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโต
และจํานวนในการฟักออกเป็นตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera cucurbitae (Coquillett)) โดยที่การวางไข่และ
จํานวนตัวเต็มวัยที่ฟักออกมาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตยาวนาน 
Table 3 Effect of siam weed leaf crude extract on inhibition of growth and development of oriental fruit 
fly 
Conc (%) Pupal mortality (%) Pupal duration (days) Adult duration (days) 

Mean + SD (%) Mean + SD Mean + SD 
0.5 2.50 + 0.47 a 25.0 12.50 + 0.47 a 7.40 + 0.47 a 

control 0.00 + 0.00 b 0.00  7.20 + 0.47 b          12.50 + 0.47 b 
* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีประสิทธิภาพในการป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับยั้งการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
แมลงวันผลไม้ จากการวิจัยของ Agaba and Fawole (2016) อธิบายว่าสารสําคัญในใบสาบเสือ phenols 38.69 mg/g, 
tannins 41.09 mg/g, flavonoids 7.74 mg/g, saponins 331.76 mg/g, alkaloids 12.25 mg/g ซ่ึงจะมีผลต่อแมลง
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7.40 + 0.47 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลา
เฉล่ีย 7.20 + 0.47 และ 12.50 + 0.47 ตัว ตามลําดับ (Table 3) สอดคล้องกับการศึกษาของ Kaur et al, (2010) พบว่า
สารสกัดจากกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn.) มีผลต่อการวางไข่ ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโต
และจํานวนในการฟักออกเป็นตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera cucurbitae (Coquillett)) โดยที่การวางไข่และ
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* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีประสิทธิภาพในการป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับยั้งการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
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ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
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	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก 

ใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้

	 จากผลการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก 

ใบสาบเสือที่ระดับความเข้มข้น	 0.5%	 ในการเป็นสารยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้	 พบว่า	 สารสกัดหยาบจากใบ 

สาบเสือมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและระยะเวลาในการ 

พัฒนาการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	เมื่อ 

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม	 ท่ีระดับความเข้มข้น	 0.5%	มีผลท�าให ้

หนอนแมลงวันผลไม้มีอัตราการรอดชีวิตเพื่อเข้าดักแด้และเจริญ 

ออกเป็นตัวเต็มวัยน้อยลง	 โดยในระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย	 

25.0%	 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้ไม่มีเปอร์เซ็นต ์

การตาย	 ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และ 

ตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉล่ีย	 12.50	+	 0.47	 และ	 7.40	+	 0.47	 วัน 

ตามล�าดบั	ในขณะทีช่ดุควบคมุระยะเวลาในการพฒันาเจรญิเตบิโต 

เป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉล่ีย	 7.20	 +	 0.47	 และ 

12.50	+	0.47	ตัว	ตามล�าดับ	(Table	3)	สอดคล้องกับการศึกษา 

ของ	 Kaur	 et al,	 (2010)	 พบว่า	 สารสกัดจากกระถินณรงค์	 

(Acacia auriculiformis A.	Cunn.)	มีผลต่อการวางไข่	ระยะเวลา 

ในการพัฒนาการเจริญเติบโตและจ�านวนในการฟักออกเป็นตัว 

เต็มวัยของแมลงวันผลไม ้ 	 (Bactrocera cucurb i tae  

(Coquillett))	 โดยที่การวางไข่และจ�านวนตัวเต็มวัยที่ฟักออก 

มาน้อย	 เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและใช้ระยะเวลาใน 

การพัฒนาการเจริญเติบโตยาวนาน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีประสิทธิภาพในการเป็น 

สารไล่	สารฆ่าและสารยบัยัง้การพัฒนาการเจรญิเตบิโตของแมลงวนั 

ผลไม้	 จากการวิจัยของ	Agaba	and	Fawole	 (2016)	อธิบายว่า 

สารส�าคัญในใบสาบเสือ	 phenols	 38.69	 mg/g,	 tannins	 

41.09	mg/g,	flavonoids	7.74	mg/g,	saponins	331.76	mg/g,	 

alkaloids	12.25	mg/g	ซึ่งจะมีผลต่อแมลงศัตรูพืช	โดยสารบางตัว 

	 Table	2	 Effect	of	siam	weed	leaf	crude	extract	on	insecticidal	activity	on	oriental	fruit	fly	after	24

	 	 	 	 	 and	48	h	distance	15	cm.
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h distance 15 cm. 

concentration 
(%) 

Duration of exposure 
Number of oriental fruit fly / h 

24h (%) mortality 48h (%) mortality 
0 

0.5 
1 
2 
4 
8 

0.00 + 0.00 a 
2.60 + 0.63 b 
2.80 + 0.74 b 
3.00 + 0.84 b 

       6.60 + 0.40 c 

       7.60 + 0.74 c 

 0.0 
 26.0 
28.0 
30.0 
66.0 
76.0 

 0.00 + 0.00 a 
      3.60 + 0.48 b 

  4.60 + 0.48 b 

  6.20 + 0.74 b 

  9.20 + 0.48 c 

 10.00 + 0.00 c 

 0.0 
36.0 
46.0 
62.0 
92.0 
100.0 

* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงวัน
ผลไม้ 

จากผลการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่ระดับความเข้มข้น 0.5% ในการเป็นสารยับย้ัง
การเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตและระยะเวลาในการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ที่ระดับความเข้มข้น 0.5% มีผลทําให้หนอนแมลงวันผลไม้มีอัตราการรอดชีวิตเพื่อเข้าดักแด้
และเจริญออกเป็นตัวเต็มวัยน้อยลง โดยในระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย 25.0% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้
ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตาย ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉล่ีย 12.50 + 0.47 และ 
7.40 + 0.47 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลา
เฉล่ีย 7.20 + 0.47 และ 12.50 + 0.47 ตัว ตามลําดับ (Table 3) สอดคล้องกับการศึกษาของ Kaur et al, (2010) พบว่า
สารสกัดจากกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn.) มีผลต่อการวางไข่ ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโต
และจํานวนในการฟักออกเป็นตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera cucurbitae (Coquillett)) โดยที่การวางไข่และ
จํานวนตัวเต็มวัยที่ฟักออกมาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตยาวนาน 
Table 3 Effect of siam weed leaf crude extract on inhibition of growth and development of oriental fruit 
fly 
Conc (%) Pupal mortality (%) Pupal duration (days) Adult duration (days) 

Mean + SD (%) Mean + SD Mean + SD 
0.5 2.50 + 0.47 a 25.0 12.50 + 0.47 a 7.40 + 0.47 a 

control 0.00 + 0.00 b 0.00  7.20 + 0.47 b          12.50 + 0.47 b 
* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีประสิทธิภาพในการป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับยั้งการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
แมลงวันผลไม้ จากการวิจัยของ Agaba and Fawole (2016) อธิบายว่าสารสําคัญในใบสาบเสือ phenols 38.69 mg/g, 
tannins 41.09 mg/g, flavonoids 7.74 mg/g, saponins 331.76 mg/g, alkaloids 12.25 mg/g ซ่ึงจะมีผลต่อแมลง

Table 2 Effect of siam weed leaf crude extract on insecticidal activity on oriental fruit fly after 24 and 48 
h distance 15 cm. 

concentration 
(%) 

Duration of exposure 
Number of oriental fruit fly / h 

24h (%) mortality 48h (%) mortality 
0 

0.5 
1 
2 
4 
8 

0.00 + 0.00 a 
2.60 + 0.63 b 
2.80 + 0.74 b 
3.00 + 0.84 b 

       6.60 + 0.40 c 

       7.60 + 0.74 c 

 0.0 
 26.0 
28.0 
30.0 
66.0 
76.0 

 0.00 + 0.00 a 
      3.60 + 0.48 b 

  4.60 + 0.48 b 

  6.20 + 0.74 b 

  9.20 + 0.48 c 

 10.00 + 0.00 c 

 0.0 
36.0 
46.0 
62.0 
92.0 
100.0 

* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงวัน
ผลไม้ 

จากผลการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่ระดับความเข้มข้น 0.5% ในการเป็นสารยับย้ัง
การเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตและระยะเวลาในการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ที่ระดับความเข้มข้น 0.5% มีผลทําให้หนอนแมลงวันผลไม้มีอัตราการรอดชีวิตเพื่อเข้าดักแด้
และเจริญออกเป็นตัวเต็มวัยน้อยลง โดยในระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย 25.0% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้
ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตาย ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉล่ีย 12.50 + 0.47 และ 
7.40 + 0.47 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลา
เฉล่ีย 7.20 + 0.47 และ 12.50 + 0.47 ตัว ตามลําดับ (Table 3) สอดคล้องกับการศึกษาของ Kaur et al, (2010) พบว่า
สารสกัดจากกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn.) มีผลต่อการวางไข่ ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโต
และจํานวนในการฟักออกเป็นตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera cucurbitae (Coquillett)) โดยที่การวางไข่และ
จํานวนตัวเต็มวัยที่ฟักออกมาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตยาวนาน 
Table 3 Effect of siam weed leaf crude extract on inhibition of growth and development of oriental fruit 
fly 
Conc (%) Pupal mortality (%) Pupal duration (days) Adult duration (days) 

Mean + SD (%) Mean + SD Mean + SD 
0.5 2.50 + 0.47 a 25.0 12.50 + 0.47 a 7.40 + 0.47 a 

control 0.00 + 0.00 b 0.00  7.20 + 0.47 b          12.50 + 0.47 b 
* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to 
DMRT). 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีประสิทธิภาพในการป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับยั้งการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
แมลงวันผลไม้ จากการวิจัยของ Agaba and Fawole (2016) อธิบายว่าสารสําคัญในใบสาบเสือ phenols 38.69 mg/g, 
tannins 41.09 mg/g, flavonoids 7.74 mg/g, saponins 331.76 mg/g, alkaloids 12.25 mg/g ซ่ึงจะมีผลต่อแมลง

 Table	3	 Effect	of	siam	weed	leaf	crude	extract	on	inhibition	of	growth	and	development

	 	 	 	 	 of	oriental	fruit	fly

มีคุณสมบัติในการเป็นไล่	 นอกจากนี้กล่ินที่มีลักษณะฉุนเหม็น 

ยงัมผีลต่อการไล่	ยบัยัง้การเข้าท�าลายและยบัยัง้การวางไข่	นอกจากนี ้

สารสกัดจากใบสาบเสือยังมีฤทธ์ิในการฆ่าแมลงศัตรูพืช	 จากการ 

ศึกษาของ	Rajmohan	and	Logankumar	(2011)	พบว่า	สารสกัด 

จากใบสาบเสือมีผลต่อวงจรชีวิตของยุงลาย	 โดยจะไปยับยั้ง 

การพัฒนาการเจริญเติบโตจากระยะไข่	=	>	ลูกน�้า	=	>	ตัวโม่ง	=	> 

ตวัเตม็วยั	ในแต่ละระยะของการเจรญิเติบโตจะใช้ระยะเวลายาวนาน 

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
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เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	จากการศึกษาของ	 Jagruti et al, 

(2014)	 อธิบายว่าสารสกัดจากใบสาบเสือจะไปขัดขวางการเพิ่ม

จ�านวนเซลล์ในการพัฒนาการเจริญเติบโตในระยะลูกน�้ายุงและส่ง

ผลให้ตายในที่สุด	นอกจากนี้	Lall et al,	(2014)	ยังอธิบายต่อไป 

อีกว่าสารสกัดจากพืชยังส่งผลต่อกระบวนการในการลอกคราบ 

ของแมลง	 (molting)	 โดยจะไปยับยั้งการสังเคราะห์การสร้างชั้น 

คิวติเคิล	 (cuticle)	 ใหม่ของแมลง	 ในการเป็นสารฆ่าของสารสกัด 

จากพชื	พษิของสารสกดัจากพชืจะเข้าสูแ่มลงทางรหูายใจ	(spiracle)	 

ข้อต่อ	 (joint)	 รอยต่อระหว่างเนื้อเยื่อ	 (membrane)	 จากการ 

ศึกษาของ	Zhou	et al,	(2016)	อธิบายว่าเมื่อแมลงได้รับสารพิษ 

จากพืชเข้าไป	 สารพิษจากพืชจะไปยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ 

กลูธาไทโอน	 เอส	 ทรานเฟอเรส	 (glutathione	 S-transferases)	 

เป็นเอนไซม์ในการก�าจัดสารพิษของแมลง	 ซึ่งจะท�าให้เกิดการ 

สะสมสารพิษมากขึ้นส่งผลท�าให้แมลงตายในที่สุด	

ข้อเสนอแนะ
	 งานวิจยันีเ้ป็นการน�าเอาสารสกดัจากพชืทีม่กีลิน่มาทดสอบ

ในการเป็นสารไล่	สารฆ่าและสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแมลงวนั

ผลไม้ในห้องปฏิบัติการ	 ในงานวิจัยครั้งต่อไปจะท�าการศึกษา

วิเคราะห์สารในใบสาบเสือและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ได้จริง

ในสภาพสวนผลไม้ของเกษตรกร

กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรห้องปฏิบัติ 

การชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้วัสดุ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ:

กรณีศึกษา	โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้

Factors		Affecting	Foreign	Tourists	Traveling	to	Homestay	in	Thailand:

A	Case	Study	of	Homestay	in	Southern	Area

มนตรี		เกิดมีมูล

ส�านักวิจัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 โดยใช้ 

โฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีภาคใต้เป็นกรณีศึกษา	 การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจด้วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา	 ได้แก	่ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่	15	ปี	ขึ้นไป	รวมจ�านวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น	400	คน	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติความถี่	 

ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน	 t-test	 และ	 F-test	 ที่ระดับนัยส�าคัญ	 .05	 ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว	 ได้แก่	 อาชีพ	 รายได้	 ช่องทางการติดต่อเข้าพัก	 บุคคลที่เดินทางมาด้วย	 ช่องทาง 

การรับทราบข้อมูลเก่ียวกับโฮมสเตย์	 การส่งเสริมการตลาด	 บุคลากร	 และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ	 ผู้วิจัยเสนอให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 

โฮมสเตย์ควรปรับปรุงบริการบางด้านให้ดีขึ้น	อาทิ	เช่น	สภาพบ้านพัก	วิธีการติดต่อจองที่พัก	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโฮมสเตย์ 

การจัดให้มีโปรโมช่ันหรือแพคเก็จท่องเที่ยว	 เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ	:	โฮมสเตย์,	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ,	ปัจจัย,	การพักแรม

Abstract	
	 The	aim	of	the	research	paper	was	to	explore	the	factors	affecting	foreign	tourists	when	traveling	to	homestay 

in	Thailand,	Southern	Area	.	Four	hundred	foreign	tourists	(400	participants)	that	travelled	to	homestay	in	southern 

of	 Thailand	were	 selected	 as	 the	 sample	 group.	 Frequencies,	Mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	 F-test	were 

employed	 to	 analyze	 the	data	 at	 the	 significance	 level	 of	 0.05.	 The	 results	 indicated	 that	 the	 factors	 affecting	 

foreign	tourists	when	traveling	to	homestay	 in	southern	of	Thailand	were	occupation,	 income,	trip	arrangement,	 

partner	 in	 the	 trip,	 source	 of	 information	 about	 the	 homestay,	marketing	 promotion	 ,	 personnel,	 and	 physical	 

environment.	The	author	suggested	that	the	homestay	owner	should	develop	the	service	such	as	room	reservation,	 

information	about	the	homestay,	promotion	or	package	tour	arrangement,	in	order	to	attract	more	tourists.	

Keywords	:	 Homestay,	Foreign	Tourist,	Factor,	stay		

มนตรี  เกิดมีมูล
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บทน�า
	 การท่องเที่ยว	 คือ	 การด�าเนินกิจกรรมบริการที่เกี่ยวกับ 

การน�าเที่ยว	 เช่น	 บริการด้านการเดินทาง	 บริการด้านอาหารและ 

การพักแรม	 และบริการด้านการน�าเที่ยว	 เป ็นต ้น	 (ฉันทัช 

วรรณถนอม,	 2552)	 ดังนั้น	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 (Tourism 

Industry)	จงึประกอบด้วยธรุกจิหลายประเภท	ทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง 

โดยตรง	 และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม	 หรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆ	 

เช่น	 ร้านอาหาร	 รถเช่า	 ที่พัก	 ฯลฯ	 ประเทศไทยนับเป็นประเทศ 

หนึ่งที่ให้ความส�าคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว	เนื่องจาก

เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 

วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างยิง่	บทบาททีเ่หน็ชดัเจน 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	 คือ	 บทบาทด้านเศรษฐกิจ 

อันเนื่องมาจากการเป็นอุตสาหกรรมท่ีท�ารายได้ให้กับประเทศ 

เป็นอนัดบัต้นๆ	จากการซือ้บรกิารของนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ	

	 จากบทบาทที่ส�าคัญดังกล่าว	 คณะรัฐมนตรี	 โดย	 พลเอก 

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีจงึได้ก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วกบั 

การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	โดยในนโยบายด้านที	่6	การเพิม่ศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้ก�าหนดแนวทางในการชักจูงให้ 

นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย	 มีการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่น 

ร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้	 เช่น	 กลุ่มธรรมชาติ	 ประวัติศาสตร	์ 

ศิลปวฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	และสขุภาพ	ทัง้ยงัจะให้เชือ่มโยงกับ 

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน	รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่	 

โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรพัย์สนิ	การควบคมุสนิค้าและบรกิารให้มคีณุภาพ	ราคาเป็นธรรม	 

ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ	 แก่นักท่องเที่ยว	 

(ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	2557)	

	 โฮมสเตย์	 (	 Homestay)	 เป็นรูปแบบหน่ึงของการด�าเนิน 

กิจกรรมบริการด้านการน�าเท่ียว	 เป็นการด�าเนินกิจกรรมท่ีเน้น 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	ประกอบด้วยการให้บริการบ้านพัก	 

กจิกรรมท่องเทีย่วทีอ่ยูใ่นลักษณะเกีย่วข้องกบัธรรมชาต	ิวฒันธรรม	 

และประเพณขีองชุมชน	อาท	ิเช่น	การเรยีนรูแ้ละร่วมด�าเนินวิถชีวีติ 

และวฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่	การชมการแสดงศลิปวฒันธรรม 

พื้นบ้าน	การเดินป่าชมธรรมชาติ	เป็นต้น	(กรวรรณ	สังขกร,	2555)	 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบของการพักแรมในโฮมสเตย์ 

ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก	 โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ 

การท่องเที่ยวชุมชน	 ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวยุคใหม่ที่ต้องการหา 

ประสบการณ์ใหม่ๆ	ชอบทดลอง	รักการผจญภัย	รวมทั้งหน่วยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในรูปแบบน้ี	 ดังเช่น	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ซ่ึงได้มีการ 

ก�าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า	 บริการและปัจจัย 

สนับสนุนการท่องเที่ยว	 โดยในส่วนที่เ ก่ียวข้องกับโฮมสเตย์ 

ทางกระทรวงได้มอบหมายให้	กรมการท่องเที่ยว	ก�าหนดมาตรฐาน 

ของโฮมสเตย์ไทยขึ้น	 และใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผล 

การด�าเนินงานของโฮมสเตย์แต่ละแห่งทั่วประเทศ	 เพื่อยกระดับ 

คุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ	 ให้เป็นที่ยอมรับของ 

นักท่องเที่ยวในระดับประเทศ	

	 จากความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	 ท�าให้ผู ้วิจัยเกิดความ 

สนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทาง 

ท่องเที่ยว	 ตามแหล่งท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ให้มากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ 

มีแนวโน้มท่ีจะสนใจในวิถีชีวิต	 ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของ 

คนในประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยวอยู ่แล้ว	 จากข้อมูลสถิต ิ

เกีย่วกบัจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิทีเ่ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ว 

และพักแรมในประเทศไทย		ในปี	พ.ศ.2558	รวบรวมโดยกรมการ 

ท่องเทีย่ว	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	พบว่า	จ�านวนนกัท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาติมีดังต่อไปนี้		(กรมการท่องเที่ยว,	2558)

มนตรี  เกิดมีมูล

ภาค จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรมทั้งหมด	(คน) ร้อยละ

ภาคเหนือ 3,739,224 14.28

ภาคตะวันตก 388,168 1.48

ภาคกลาง	(ยกเว้น	กทม.) 1,064,049 4.06

ภาคตะวันออก 2,195,105 8.38

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 483,562 1.85

ภาคใต้ 18,313,002 69.94

รวมทั้งประเทศ 26,183,110 100.00
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	 จะเห็นได้ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา 

ท่องเที่ยวและพักแรมในประเทศไทยมีจ�านวนมากพอสมควร 

การส่งเสรมิให้มกีารเดนิทางมาท่องเทีย่วและเข้าพกัตามแหล่งทีพ่กั 

ประเภทโฮมสเตย์	นอกจากจะท�าให้เกดิการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ	 

คือ	 การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว	 ยังเป็นการส่งเสริมให ้

เกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์วิถีชีวิต	 ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี 

ที่ดีงามของคนในชุมชน	 เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมา 

เที่ยวชม	เท่ากับเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว ้

ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความ 

สนใจที่จะศึกษาว่า	มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเดินทางมาเข้าพักที ่

โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 โดยให้ 

ความส�าคัญกับการศึกษาโฮมสเตย์ในเขตพื้นท่ีภาคใต้	 เนื่องจาก 

เป็นภาคที่มีจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว 

และพักแรมมากทีส่ดุ	ทัง้นีผ้ลการศึกษาทีไ่ด้นอกจากจะใช้ประโยชน์ 

ในการก�าหนดแนวทาง	 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยว 

และเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยมากขึ้นแล้ว	 ยังเป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโฮมสเตย ์

ทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคต่างๆ	ของประเทศไทย	ให้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์

ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ขอบเขตของการศึกษา
 ขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมาย	 พื้นที่เป้าหมายของการวิจัย

ครั้งนี้	 ได้แก่	 สถานประกอบการพักแรมประเภท	 โฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่

ในจังหวัดต่างๆ	ทางภาคใต้ของประเทศไทย	โดยเป็นโฮมสเตย์ที่ได้

รับการรับรองว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	จากกรมการ

ท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

       ขอบเขตด้านเนื้อหา	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 โดยท�าการศึกษาการ 

มีผลของปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร	ปัจจัยที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว	 และปัจจัยตามหลักทฤษฎีส่วนประสม

ทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ	ได้แก่	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ	 ด้านราคา	 ด้านสถานท่ี	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ด้าน

บุคลากร	 ด้านกระบวนการให้บริการ	 และด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ	

 ขอบเขตด้านประชากร	ประชากรของการวจิยัคร้ังนี	้	ได้แก่		

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้า

พักตามโฮมสเตย์ในจังหวัดต่างๆ	ทางภาคใต้ของประเทศไทย		

วิธีการศึกษา
	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้วธิกีารวจิยัเชงิส�ารวจด้วยตวัอย่างเครือ่งมอื 

ที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม	 เนื้อหาใน

แบบสอบถามประกอบด้วยประเดน็ค�าถามเกีย่วกบัลกัษณะภมูหิลงั

ทางด้านประชากรของกลุ่มตวัอย่าง	พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว	การให้ 

ความส�าคัญต่อคุณภาพการบริการของโฮมสเตย์ที่กลุ ่มตัวอย่าง 

เข้าพัก	

	 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย	

	 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้คอื	นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

การสุ ่มตัวอย ่างใช ้วิธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบรายสะดวก	 จาก 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 

ของประเทศไทย	 ซ่ึงจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว	 กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา	พบว่า	ในปี	พ.ศ.2558	จ�านวนนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ 

ของประเทศไทย	 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	 18,313,002	 คน	 (กรมการ 

ท่องเทีย่ว,	2558)		ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใช้ตวัเลขข้อมลูดงักล่าวนีเ้ป็นกรอบ 

ในการสุ่มตัวอย่าง	 และก�าหนดจ�านวนตัวอย่างนักท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาติ	 จ�านวน	 400	 คน	 ซ่ึงอยู่ในระดับความเช่ือมั่น	 95%	 

ตามสตูรการค�านวณจ�านวนตวัอย่างทีเ่หมาะสมของ	Taro	Yamane	

(1973)	

การวิเคราะห์ข้อมูล  

	 ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจจะถูกน�ามาวิเคราะห์ด้วยสถิต ิ

เชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ 

ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน	Analysis	of	variance	(ANOVA)	 

เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ที่คาดว่าจะมีผลต่อ 

การเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง	ที่ระดับนัย 

ส�าคัญ	.05

 

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 หมายถึง	 ประชาชนท่ีมิใช่ 

สัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่	 15	 ปี	 ขึ้นไป	 ที่เดินทางมาจาก 

ต่างประเทศและมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของ 

ประเทศไทย

 การเข้าพักที่โฮมสเตย	์หมายถึง	จ�านวนครั้งที่เคยเดินทาง 

มาเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 การให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

หมายถึง	การให้ความส�าคัญต่อคุณภาพการให้บริการของโฮมสเตย ์

ที่เข้าพัก	 7	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านสถานที ่

ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ด้านบคุลากร	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	 

และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

มนตรี  เกิดมีมูล
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าพัก 

ตามแหล่งที่พักต่างๆ	 ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติน้ัน	 จากการ 

ศึกษาพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในลักษณะที่เป็นกรณีศึกษา	เช่น	 

เป็นการศึกษาเก่ียวกับนักท่องเท่ียวกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 หรือศึกษาใน 

กรณขีองแหล่งท่องเทีย่วแห่งใดแห่งหนึง่	และส่วนใหญ่เป็นการศกึษา 

เก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะทางด้านประชากร	ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรม 

การท่องเที่ยว	 และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด	 อาทิ	 

เช่น	 งานวิจัยของ	 บุญส่ง	 นับทอง	 (2553)	 ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัย 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักในอ�าเภอเกาะลันตา	 

จังหวัดกระบ่ี	 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 และพบว่า	 ปัจจัย 

ลกัษณะทางด้านประชากรทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทีพั่ก	 

ได้แก่	 อายุ	 ภูมิล�าเนา	 และอาชีพ	 ในขณะท่ีปัจจัยด้านบริการเป็น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 งานวิจัย 

ของ	 ตฤณ	พริ้งประเสริฐ	 (2554)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ 

การเลือกใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์บริเวณถนนข้าวสารของ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 และพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการ 

ตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ได้แก่	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	ด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย	ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	และด้าน 

บคุลากร	งานวจัิยของ		ทศัวารินทร์	วฒุสิารวราภรณ์	(2554)	ทีศ่กึษา 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	 แรงจูงใจทางการ 

ท่องเที่ยว	 ค่านิยมในการด�าเนินชีวิต	 การรับรู้ข่าวสาร	 และการ 

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว	 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ที่มา 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตเมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 และพบว่า 

เพศ	อายุ	อาชีพ	ระดับการศึกษาสูงสุด	รายได้ต่อเดือน	และระยะ 

เวลาในการท่องเที่ยว	 มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 

และพบว่า	ค่านิยมในการด�าเนินชีวิต	และการรับรู้ข่าวสารมีผลทาง 

บวกต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่ว	งานวจิยัของ	อรณุ	ีลอมเศรษฐ	ี 

(2554)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ที่พักในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 และ 

พบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ	ได้แก่	เพศ	อาย	ุระดบั 

การศึกษา	อาชีพ	สถานภาพสมรส	รายได้	และภูมิล�าเนา	 ในขณะ 

ที่ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาด	 ที่มีผลต ่อการตัดสินใจ 

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านที่พักและบริการ 

ด้านสถานทีแ่ละช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ด้านพนกังานและลักษณะ 

ทางกายภาพ	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	ด้านการส่งเสรมิการตลาด	 

และด้านราคา	 งานวิจัยของ	 แสงเดือน	 รตินธร	 (2555)	 ที่ศึกษา 

เกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

เลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน	 และ 

พบว่า	ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ได้แก่	 อายุ	 	 ระดับการศึกษา	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ในขณะที่ 

ปัจจยัดงึดดูทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ	ได้แก่	อาหารไทย	วฒันธรรมไทย 

ความงดงามของธรรมชาต	ิความพร้อมของข้อมลูการท่องเทีย่วและ 

กิจกรรมที่ต้องการจะท�าเม่ือมาเที่ยวประเทศไทย	 งานวิจัยของ	 

ดวงสมร	 ส่องเมืองสุข	 (2555)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อการกลับมาท่องเทีย่วเกาะสมยุของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ	 

และพบว่า	เพศ	อายุ	อาชีพ	และระดับการศึกษา	เป็นปัจจัยลักษณะ 

ทางด้านประชากรที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเกาะสมุย 

ของนักท่องเที่ยว	 และพบว่า	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านความถี ่

ในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย	 การมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็น 

ครั้งแรก	 ความประทับใจเกี่ยวกับความสะดวกและสาธารณูปโภค 

มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว	 งานวิจัยของ 

นาตยา	 เจริญผล	 (2555)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในเกาะสมุย	 จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี 

ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	โดยเปรยีบเทยีบระหว่างนกัท่องเทีย่ว 

ชาวยุโรปและชาวเอเชีย	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดธุรกิจบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ที่พักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปและชาวเอเชีย	ได้แก่	ปัจจัยด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ด้านบุคลากร	ด้านกระบวนการ	และด้าน 

ส่งเสริมการตลาด	ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ได้แก่	เพศ	อายุ	สภานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	ภูมิล�าเนา	อาชีพ	 

และรายได้ต่อปี	งานวิจัยของ	ชูศักดิ์	ชูศรี	(2555)	ที่ศึกษาปัจจัยที่ม ี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมประเภทรีสอร์ทของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอ�าเภอเกาะสมุย	 จังหวัด	 สุราษฎร์ธานี	 

และพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่ม ี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้าน 

สถานที่	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 และด้านราคา	 ตามล�าดับ 

งานวิจัยของ	 อัญญพัชร	 โชติวชิระพงศ์	 (2556)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 

นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน	 และพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการ 

ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวประเทศไทยของ 

นักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน	 คือ	 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ	 

ด้านสินค้า	ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ด้านการส่งเสริม 

การตลาด	 ด้านบุคคล	 และด้านกระบวนการให้บริการ	 งานวิจัย 

ของ	 จุฑาภรณ์	 	 ฮาร์ล	 (2557)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียว 

ชาวต่างประเทศ	และพบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 

เดนิทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  

ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 สถานภาพสมรส	 อาชีพ	 และ 

ถิ่นก�าเนิด	 ในขณะที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว	 ที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว	 ได้แก่	 ความถี่ในการท่องเที่ยว	 

ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ	 เหตุผลหลักใน 

การตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศ	ผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจ 

มนตรี  เกิดมีมูล
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เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ	และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช ้

ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ	 นอกจากน้ียัง 

พบว่า	แรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย	ได้แก่	ปัจจยั 

ด้านสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ	ด้านวฒันธรรม	ด้านการบรกิาร 

และการมีอัธยาศัยไมตรี	 งานวิจัยของ	 อธิชา	 อัยยะศิริ	 (2558) 

ทีศ่กึษาเกีย่วกับปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทีพ่กัของ 

นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอ�าเภอเกาะสมุย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 

และพบว่า	 เพศ	 การศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้ต่อเดือน	 มีผลต่อ 

การตัดสินใจ	 และพบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจ	ได้แก่	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	และด้านราคา	งานวิจัย 

ของ	ศศโิสม	ดวงรกัษา	(2558)	ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารโรงแรมระดบั	4	-	5	ดาวของนกัท่องเทีย่ว 
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การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาว 

ต่างชาติ	และพบว่า	ปัจจัยด้านการคมนาคม	ด้านสถานที่ท่องเที่ยว	 

ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ	 ด้านสาธารณูปโภค	 และด้านบุคลากร	 

เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ของนักท่องเที่ยว

	 จะเห็นได้ว่า	 ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อ 

การเดินทางท่องเที่ยว	 และการเข้าพักตามแหล่งที่พักต่างๆ	 ของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้ัน	 ส่วนใหญ่พบการมีผลของปัจจัย 

ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร	เช่น	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา 

รายได้	 ฯลฯ	 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 ส�าหรับปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดนั้น	 	 งานวิจัยส่วนใหญ่มักพบการมีผล 

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านใดด้านหนึ่งด้วยเสมอ 

โดยงานวิจัยบางเรื่องพบการมีผลของปัจจัยบางด้าน	 ในขณะที่งาน 

วิจัยบางเรื่องก็พบการมีผลของปัจจัยหลายด้าน	 ซึ่งจากรวบรวม 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดกรอบแนวคิดใน 

การศึกษาไว้ดังนี้		

             

กรอบแนวคิดในการศึกษา                                                       

	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยจะท�าการศึกษาปัจจัยลักษณะ 

ภูมิหลังทางด ้านประชากร	 และป ัจจัยทางด ้านพฤติกรรม 

การท่องเที่ยว	 และปัจจัยด ้านการให้ความส�าคัญต่อปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางมาเข้าพักของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	โดยก�าหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้
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สมมติฐานของการศึกษา 
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1:  ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยว                              

สมมติฐานที่ 2:  พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่  ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ บุคคลท่ีเดินทางมาเข้า
พักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์      
มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

สมมติฐานที่ 3:  การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยวชาว                              

ผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษาไว้  3  สมมติฐาน เพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าพักท่ี

โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยใช้การทดสอบ t และ F  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ซ่ึงผลของการทดสอบ
สมมติฐานในแต่ละข้อปรากฏผลดังน้ี 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1:  ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

  

• ด้านผลิตภัณฑ์
• ด้านราคา 
• ด้านสถานที่ 
• ด้านการส่งเสริมการตลาด 
• ด้านบุคลากร 
• ด้านกระบวนการให้บริการ 
• ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 
 

• เพศ
• อายุ 
• ระดับการศึกษา 
• อาชีพ 
• สถานภาพสมรส 
• รายได้เฉลี่ย 

 

• ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ 
• บุคคลท่ีเดินทางมาเข้าพักด้วย 
• ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

โฮมสเตย์ 
• ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

ปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร 

การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

จํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยว 
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สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

  

• ด้านผลิตภัณฑ์
• ด้านราคา 
• ด้านสถานที่ 
• ด้านการส่งเสริมการตลาด 
• ด้านบุคลากร 
• ด้านกระบวนการให้บริการ 
• ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 
 

• เพศ
• อายุ 
• ระดับการศึกษา 
• อาชีพ 
• สถานภาพสมรส 
• รายได้เฉลี่ย 

 

• ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ 
• บุคคลท่ีเดินทางมาเข้าพักด้วย 
• ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

โฮมสเตย์ 
• ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

ปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร 

การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

จํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยว 
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สมมติฐานของการศึกษา 
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1:  ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยว                              

สมมติฐานที่ 2:  พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่  ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ บุคคลท่ีเดินทางมาเข้า
พักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์      
มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

สมมติฐานที่ 3:  การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยวชาว                              

ผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษาไว้  3  สมมติฐาน เพื่อทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าพักท่ี

โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยใช้การทดสอบ t และ F  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ซ่ึงผลของการทดสอบ
สมมติฐานในแต่ละข้อปรากฏผลดังน้ี 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1:  ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

  

• ด้านผลิตภัณฑ์
• ด้านราคา 
• ด้านสถานที่ 
• ด้านการส่งเสริมการตลาด 
• ด้านบุคลากร 
• ด้านกระบวนการให้บริการ 
• ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 
 

• เพศ
• อายุ 
• ระดับการศึกษา 
• อาชีพ 
• สถานภาพสมรส 
• รายได้เฉลี่ย 

 

• ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ 
• บุคคลท่ีเดินทางมาเข้าพักด้วย 
• ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

โฮมสเตย์ 
• ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

ปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร 

การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

จํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยว 
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ตาราง 1   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  เพศ    t =-0.618 Sig. =0.537 
      ชาย 236 1.26 0.545   
      หญิง 163 1.30 0.677   
  อายุ    F =0.740 Sig. =0.529 
      ไม่เกิน 20 ปี 31 1.32 0.475   
      อายุ 21 – 30 ปี 163 1.31 0.699   
      อายุ 31 – 40 ปี 134 1.28 0.570   
      ตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไป 69 1.19 0.463   

รวม   397 1.28 0.604   
ระดับการศึกษา      F =0.661    Sig. =0.577 
      มัธยมศึกษา     119 1.31   0.579   
      อาชีวศึกษา/สายอาชีพ      44 1.34   0.608   
      ปริญญาตรี     177 1.27   0.644   
      สูงกว่าปริญญาตรี      57 1.19   0.515   

รวม     397 1.28   0.603   
  อาชีพ    F =4.948 Sig. =0.002 
      พนักงานบริษัท     200 1.26   0.504   
      นักธุรกิจ/ค้าขาย      55 1.51   0.940   
      เกษตรกร      31 1.03   0.180   
      นักเรียน/นักศึกษา     104 1.24  0.549   

รวม     390       1.27      0.603   
สถานภาพสมรส      F =0.758      Sig. =0.469 
      โสด 239     1.26 0.536   
      สมรสแล้ว 144 1.32 0.716   
      หย่าร้าง/ม่าย 14 1.14 0.363   

รวม       397 1.28 0.603   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    F=4.725      Sig.=0.003 
       ไม่มีรายได้       103 1.21 0.412   
       ไม่เกิน 50,000 บาท        11 1.55 0.522   
       50,001 – 100,000 บาท        15 1.47 0.743   
       มากกว่า 100,000 บาท        31 1.68 1.107   

รวม       160 1.35 0.665   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรที่มีผลต่อความแตกต่างของ

จํานวนครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  อาชีพ (F= 4.948, Sig. = 0.002) และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (F = 4.725 , Sig. = 0.003)  โดยพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอาชีพประกอบธุรกิจหรือค้าขาย มีค่าเฉลี่ยจํานวน
คร้ังของการเดินทางมาพักท่ีโฮมสเตย์สูงท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้สูง คือ ผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเดินทางมาเข้า
พักท่ีโฮมสเตย์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในระดับอ่ืน   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเดินทางมาจากทางทวีปยุโรปและอเมริกา ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ี

มนตรี  เกิดมีมูล
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สมมติฐานของการศึกษา
	 จากกรอบแนวคดิในการศกึษาผูว้จิยัได้ก�าหนดสมมตฐิานใน 

การศึกษาดังนี้

 สมมติฐานที่	1	:	 ลกัษณะภมูหิลงัทางด้านประชากร	ได้แก่	

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 สถานภาพสมรส	 รายได้เฉล่ีย 

ต่อเดือน	 มีผลต่อความแตกต่างของจ�านวนครั้งของการเข้าพักที่ 

โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว																													

 สมมติฐานที่	2	:	 พฤติกรรมการท่องเที่ยว	ได้แก่	ช่องทาง 

การติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์	 บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลเก่ียวกับโฮมสเตย์	 ค่าใช้จ่ายในการเข้า

พกัทีโ่ฮมสเตย์	มผีลต่อความแตกต่างของจ�านวนครัง้ของการเข้าพกั 

ที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว																													

 สมมติฐานที่	3	:	 การให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาด	 ได้แก่	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านสถานที่	 

ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ด้านบคุลากร	ด้านกระบวนการให้บรกิาร	 

ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ	มผีลต่อความแตกต่างของจ�านวนครัง้ 

ของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว																													

ผลการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้		ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษาไว้		3		

สมมติฐาน	 เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิโดยใช้การทดสอบ	t	และ	F	ทีร่ะดบันยัส�าคญั 

.05	ซึ่งผลของการทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อปรากฏผลดังนี้

 การทดสอบสมมติฐานที่	 1	 :	 ลักษณะภูมิหลังทางด้าน

ประชากร	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	สถานภาพสมรส	

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	มีผลต่อความแตกต่างของจ�านวนครั้งของการ

เข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว																													

 

 ตาราง	1		 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจ�านวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง		จ�าแนกตามเพศ	อายุ

	 	 	 	 	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	สถานภาพสมรส	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ตาราง 1   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  เพศ    t =-0.618 Sig. =0.537 
      ชาย 236 1.26 0.545   
      หญิง 163 1.30 0.677   
  อายุ    F =0.740 Sig. =0.529 
      ไม่เกิน 20 ปี 31 1.32 0.475   
      อายุ 21 – 30 ปี 163 1.31 0.699   
      อายุ 31 – 40 ปี 134 1.28 0.570   
      ตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไป 69 1.19 0.463   

รวม   397 1.28 0.604   
ระดับการศึกษา      F =0.661    Sig. =0.577 
      มัธยมศึกษา     119 1.31   0.579   
      อาชีวศึกษา/สายอาชีพ      44 1.34   0.608   
      ปริญญาตรี     177 1.27   0.644   
      สูงกว่าปริญญาตรี      57 1.19   0.515   

รวม     397 1.28   0.603   
  อาชีพ    F =4.948 Sig. =0.002 
      พนักงานบริษัท     200 1.26   0.504   
      นักธุรกิจ/ค้าขาย      55 1.51   0.940   
      เกษตรกร      31 1.03   0.180   
      นักเรียน/นักศึกษา     104 1.24  0.549   

รวม     390       1.27      0.603   
สถานภาพสมรส      F =0.758      Sig. =0.469 
      โสด 239     1.26 0.536   
      สมรสแล้ว 144 1.32 0.716   
      หย่าร้าง/ม่าย 14 1.14 0.363   

รวม       397 1.28 0.603   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    F=4.725      Sig.=0.003 
       ไม่มีรายได้       103 1.21 0.412   
       ไม่เกิน 50,000 บาท        11 1.55 0.522   
       50,001 – 100,000 บาท        15 1.47 0.743   
       มากกว่า 100,000 บาท        31 1.68 1.107   

รวม       160 1.35 0.665   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรที่มีผลต่อความแตกต่างของ

จํานวนครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  อาชีพ (F= 4.948, Sig. = 0.002) และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (F = 4.725 , Sig. = 0.003)  โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุรกิจหรือค้าขาย มีค่าเฉลี่ยจํานวน
คร้ังของการเดินทางมาพักท่ีโฮมสเตย์สูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้สูง คือ ผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเดินทางมาเข้า
พักท่ีโฮมสเตย์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในระดับอ่ืน   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเดินทางมาจากทางทวีปยุโรปและอเมริกา ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ี
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ตาราง 1   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  เพศ    t =-0.618 Sig. =0.537 
      ชาย 236 1.26 0.545   
      หญิง 163 1.30 0.677   
  อายุ    F =0.740 Sig. =0.529 
      ไม่เกิน 20 ปี 31 1.32 0.475   
      อายุ 21 – 30 ปี 163 1.31 0.699   
      อายุ 31 – 40 ปี 134 1.28 0.570   
      ตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไป 69 1.19 0.463   

รวม   397 1.28 0.604   
ระดับการศึกษา      F =0.661    Sig. =0.577 
      มัธยมศึกษา     119 1.31   0.579   
      อาชีวศึกษา/สายอาชีพ      44 1.34   0.608   
      ปริญญาตรี     177 1.27   0.644   
      สูงกว่าปริญญาตรี      57 1.19   0.515   

รวม     397 1.28   0.603   
  อาชีพ    F =4.948 Sig. =0.002 
      พนักงานบริษัท     200 1.26   0.504   
      นักธุรกิจ/ค้าขาย      55 1.51   0.940   
      เกษตรกร      31 1.03   0.180   
      นักเรียน/นักศึกษา     104 1.24  0.549   

รวม     390       1.27      0.603   
สถานภาพสมรส      F =0.758      Sig. =0.469 
      โสด 239     1.26 0.536   
      สมรสแล้ว 144 1.32 0.716   
      หย่าร้าง/ม่าย 14 1.14 0.363   

รวม       397 1.28 0.603   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    F=4.725      Sig.=0.003 
       ไม่มีรายได้       103 1.21 0.412   
       ไม่เกิน 50,000 บาท        11 1.55 0.522   
       50,001 – 100,000 บาท        15 1.47 0.743   
       มากกว่า 100,000 บาท        31 1.68 1.107   

รวม       160 1.35 0.665   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรที่มีผลต่อความแตกต่างของ

จํานวนครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  อาชีพ (F= 4.948, Sig. = 0.002) และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (F = 4.725 , Sig. = 0.003)  โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพประกอบธุรกิจหรือค้าขาย มีค่าเฉลี่ยจํานวน
คร้ังของการเดินทางมาพักท่ีโฮมสเตย์สูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้สูง คือ ผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเดินทางมาเข้า
พักท่ีโฮมสเตย์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในระดับอ่ืน   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเดินทางมาจากทางทวีปยุโรปและอเมริกา ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ี
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ประเทศไทยค่อนข้างสูง จึงทําให้ผู้ท่ีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆในประเทศไทย เป็นผู้ท่ี
ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ซ่ึงก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจหรืออาชีพค้าขาย  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  บุคคลท่ี
เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ี
โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

ตาราง 2   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม 
ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โฮมสเตย์ และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  ช่องทางการติดต่อเข้าพัก    t = 2.654 Sig. = 0.008
     ติดต่อด้วยตนเอง 212 1.36 0.711   
     ติดต่อผ่านบริษัททัวร์ 174 1.20 0.443   
  บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย    F = 3.451 Sig. = 0.009
     มาคนเดียว 42 1.19 0.552   
     แฟน/คู่สมรส 57 1.42 0.885   
     ครอบครัว/ญาติ 28 1.50 0.577   
     เพื่อน 129 1.33 0.627   
     กลุ่มลูกค้าทัวร์ 143 1.17 0.411   

รวม 399 1.28 0.603   
  ช่องทางการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์    F = 5.470 Sig. = 0.005 
      มีบุคคลอื่นบอก 78 1.44 0.695   
      บริษัททัวร์ 140 .16 0.409   
      อินเตอร์เน็ต 179 .31 0.671   

รวม 397 1.28 0.604   
  ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์    F = 1.265 Sig. = 0.286 
      ไม่เกิน 5,000 บาท     66  1.21 0.595   
      5,001 – 10,000 บาท    93  1.29 0.563   
      10,001 – 15,000 บาท    86  1.17 0.411   
      มากกว่า 15,000 บาท  111  1.32 0.716   

รวม  356  1.26 0.592   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อความแตกต่างของจํานวน

ครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ (t= 2.654, Sig. = 
0.008) บุคคลท่ีเดินทางมาเข้าพักด้วย (F = 3.451, Sig. = 0.009)  และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์  
(F = 4.038 , Sig. = 0.008)  โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทําการติดต่อเข้าพักกับทางโฮมสเตย์โดยตรงมีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้ง
ของการเข้าพักสูงกว่าผู้ท่ีติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์ กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาเข้าพักพร้อมกับครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง มี
ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์จาก
บุคคลอ่ืนบอก มีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติท่ีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีชอบการเรียนรู้และค้นหา

239

144
14
397

103

11
15
31

160

	 จากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า		ตัวแปรลักษณะภูมิหลัง
ทางด้านประชากรทีม่ผีลต่อความแตกต่างของจ�านวนครัง้ในการเดนิ
ทางมาเข้าพกัทีโ่ฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่ว	ได้แก่		อาชพี	(F=	4.948,	
Sig.	=	0.002)	และ	รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	(F	=	4.725	,	Sig.	=	0.003)		
โดยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจหรือค้าขาย	 มีค่า
เฉลีย่จ�านวนคร้ังของการเดนิทางมาพกัทีโ่ฮมสเตย์สงูทีส่ดุ	รองลงมา
คอื	กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นพนกังานบรษัิทเอกชน	ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่าง
ที่มีรายได้สูง	คือ	ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า	100,000	บาท	 
มีค่าเฉลี่ยจ�านวนคร้ังของการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์สูงกว่า
กลุม่ตวัอย่างท่ีมรีายได้ในระดับอืน่	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกลุม่ตวัอย่าง 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการศกึษาครัง้นี	้ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีเ่ดนิทาง 
มาจากทางทวีปยุโรปและอเมริกา	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา 
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยค่อนข้างสูง	 จึงท�าให้ผู้ที่นิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆ	 ในประเทศไทย	 เป็นผู้ที่
ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง	 ซึ่งก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจ
หรืออาชีพค้าขาย	
 การทดสอบสมมตฐิานที	่2	:		พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว	ได้แก่	 
ช่องทางการตดิต่อเข้าพกัทีโ่ฮมสเตย์		บคุคลทีเ่ดนิทางมาเข้าพักด้วย	 
ช่องทางการรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัโฮมสเตย์	ค่าใช้จ่ายในการเข้าพกั 
ที่โฮมสเตย์		มีผลต่อความแตกต่างของจ�านวนครั้งของการเข้าพักที ่
โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว																													

	 ตาราง	2		 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจ�านวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง	จ�าแนกตามช่องทาง

	 	 	 	 	 การติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์	บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย	ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์	และ

	 	 	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์
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ประเทศไทยค่อนข้างสูง จึงทําให้ผู้ท่ีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆในประเทศไทย เป็นผู้ท่ี
ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ซ่ึงก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจหรืออาชีพค้าขาย  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  บุคคลท่ี
เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ี
โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

ตาราง 2   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม 
ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โฮมสเตย์ และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  ช่องทางการติดต่อเข้าพัก    t = 2.654 Sig. = 0.008
     ติดต่อด้วยตนเอง 212 1.36 0.711   
     ติดต่อผ่านบริษัททัวร์ 174 1.20 0.443   
  บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย    F = 3.451 Sig. = 0.009
     มาคนเดียว 42 1.19 0.552   
     แฟน/คู่สมรส 57 1.42 0.885   
     ครอบครัว/ญาติ 28 1.50 0.577   
     เพื่อน 129 1.33 0.627   
     กลุ่มลูกค้าทัวร์ 143 1.17 0.411   

รวม 399 1.28 0.603   
  ช่องทางการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์    F = 5.470 Sig. = 0.005 
      มีบุคคลอื่นบอก 78 1.44 0.695   
      บริษัททัวร์ 140 .16 0.409   
      อินเตอร์เน็ต 179 .31 0.671   

รวม 397 1.28 0.604   
  ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์    F = 1.265 Sig. = 0.286 
      ไม่เกิน 5,000 บาท     66  1.21 0.595   
      5,001 – 10,000 บาท    93  1.29 0.563   
      10,001 – 15,000 บาท    86  1.17 0.411   
      มากกว่า 15,000 บาท  111  1.32 0.716   

รวม  356  1.26 0.592   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อความแตกต่างของจํานวน

ครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ (t= 2.654, Sig. = 
0.008) บุคคลท่ีเดินทางมาเข้าพักด้วย (F = 3.451, Sig. = 0.009)  และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์  
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     ติดต่อผ่านบริษัททัวร์ 174 1.20 0.443   
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     แฟน/คู่สมรส 57 1.42 0.885   
     ครอบครัว/ญาติ 28 1.50 0.577   
     เพื่อน 129 1.33 0.627   
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      อินเตอร์เน็ต 179 .31 0.671   

รวม 397 1.28 0.604   
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ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ซ่ึงก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจหรืออาชีพค้าขาย  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  บุคคลท่ี
เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ี
โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

ตาราง 2   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม 
ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โฮมสเตย์ และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  ช่องทางการติดต่อเข้าพัก    t = 2.654 Sig. = 0.008
     ติดต่อด้วยตนเอง 212 1.36 0.711   
     ติดต่อผ่านบริษัททัวร์ 174 1.20 0.443   
  บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย    F = 3.451 Sig. = 0.009
     มาคนเดียว 42 1.19 0.552   
     แฟน/คู่สมรส 57 1.42 0.885   
     ครอบครัว/ญาติ 28 1.50 0.577   
     เพื่อน 129 1.33 0.627   
     กลุ่มลูกค้าทัวร์ 143 1.17 0.411   

รวม 399 1.28 0.603   
  ช่องทางการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์    F = 5.470 Sig. = 0.005 
      มีบุคคลอื่นบอก 78 1.44 0.695   
      บริษัททัวร์ 140 .16 0.409   
      อินเตอร์เน็ต 179 .31 0.671   

รวม 397 1.28 0.604   
  ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์    F = 1.265 Sig. = 0.286 
      ไม่เกิน 5,000 บาท     66  1.21 0.595   
      5,001 – 10,000 บาท    93  1.29 0.563   
      10,001 – 15,000 บาท    86  1.17 0.411   
      มากกว่า 15,000 บาท  111  1.32 0.716   

รวม  356  1.26 0.592   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อความแตกต่างของจํานวน

ครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ (t= 2.654, Sig. = 
0.008) บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย (F = 3.451, Sig. = 0.009)  และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์  
(F = 4.038 , Sig. = 0.008)  โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทําการติดต่อเข้าพักกับทางโฮมสเตย์โดยตรงมีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้ง
ของการเข้าพักสูงกว่าผู้ท่ีติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์ กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาเข้าพักพร้อมกับครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง มี
ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์จาก
บุคคลอ่ืนบอก มีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติท่ีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีชอบการเรียนรู้และค้นหา

	 จากการทดสอบสมมตฐิาน	พบว่า		ตวัแปรเกีย่วกับพฤติกรรม 

การท่องเทีย่วทีม่ผีลต่อความแตกต่างของจ�านวนครัง้ในการเดนิทาง 

มาเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียว	 ได้แก่	 ช่องทางการติดต่อ 

เข้าพักที่โฮมสเตย์	 (t=	2.654,	 Sig.	=	0.008)	บุคคลที่เดินทางมา 

เข้าพักด้วย	(F	=	3.451,	Sig.	=	0.009)		และ	ช่องทางการรับทราบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์	 (F	 =	 4.038,	 Sig.	 =	 0.008)	 โดยพบว่า 

กลุม่ตวัอย่างทีท่�าการตดิต่อเข้าพกักบัทางโฮมสเตย์โดยตรงมค่ีาเฉลีย่ 

จ�านวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่าผู ้ท่ีติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์ 

กลุม่ตวัอย่างท่ีเดนิทางมาเข้าพกัพร้อมกบัครอบครวัหรอืญาตพิีน้่อง	 

มีค่าเฉลี่ยจ�านวนคร้ังของการเข้าพักสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ	 

และกลุม่ตวัอย่างทีท่ราบข้อมลูเกีย่วกบัโฮมสเตย์จากบคุคลอืน่บอก	 

มีค่าเฉลี่ยจ�านวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืนๆ 

ซึ่งอาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางมา 

ท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆ	นั้น	ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชอบ 

การเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ	 จึงมักท�าการค้นคว้าหา 

ข้อมลูเก่ียวกบัแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ	และจดัการเดนิทางมาท่องเทีย่ว 

ด้วยตนเอง	 จึงท�าให้ตัวอย่างในกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยของจ�านวนครั้งที่ 

เดินทางมาเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆ	

 การทดสอบสมมติฐานที่	3	 :	การให้ความส�าคัญต่อปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาด	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา 

ด้านสถานที	่ด้านการส่งเสรมิการตลาด	ด้านบคุลากร	ด้านกระบวนการ 

ให้บริการ	ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	มีผลต่อความแตกต่างของ 

จ�านวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ			

 ตาราง	3		 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจ�านวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง	จ�าแนกตาม

	 	 	 	 	 ระดับการให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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ประสบการณ์ใหม่ๆ จึงมักทําการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และจัดการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง จึงทําให้ตัวอย่างในกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่เดินทางมาเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืนๆ  

การทดสอบสมมติฐานที่ 3 : การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว    

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง จําแนกตาม 
ระดับการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การให้ความสําคัญต่อปัจจัย     
ส่วนประสมทางการตลาด จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

  ด้านผลิตภัณฑ์    F = 2.387 Sig.= 0.069 
      มากที่สุด 5 1.00 0.000   
      มาก 124 1.19 0.430   
      ปานกลาง 257 1.32 0.655   
      น้อย 14 1.50 0.855   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
              รวม 400 1.28 0.602   
  ด้านราคา    F = 0.181 Sig. = 0.909 
      มากที่สุด 16 1.19 0.403   
      มาก 187 1.29 0.606   
      ปานกลาง 187 1.27 0.589   
      น้อย 6 1.33 0.516   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
              รวม 396 1.28 0.589   
  ด้านสถานที่    F = 0.550 Sig. = 0.649 
      มากที่สุด 15 1.33 0.488   
      มาก 168 1.24 0.604   
      ปานกลาง 200 1.30 0.591   
      น้อย 17 1.41 0.795   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
               รวม 400 1.28 0.602   
  ด้านการส่งเสริมการตลาด    F = 5.949      Sig. = 0.000 
      มากที่สุด 8 1.13 0.354   
      มาก 127 1.18 0.478   
      ปานกลาง 245 1.29 0.552   
      น้อย      18 1.89 1.367   
      น้อยที่สุด       1 0.00 0.000   
               รวม     399 1.28 0.602   
  ด้านบุคลากร    F = 4.554 Sig. = 0.004 
       มากที่สุด 4 1.00 0.000   
       มาก 202 1.22 0.440   
       ปานกลาง  185 1.34 0.719   
       น้อย 3 2.33 1.528   
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ประเทศไทยค่อนข้างสูง จึงทําให้ผู้ท่ีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆในประเทศไทย เป็นผู้ท่ี
ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ซ่ึงก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจหรืออาชีพค้าขาย  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 : พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  บุคคลท่ี
เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักท่ีโฮมสเตย์  มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของการเข้าพักท่ี
โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                              

ตาราง 2   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง  จําแนกตาม 
ช่องทางการติดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โฮมสเตย์ และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

  ช่องทางการติดต่อเข้าพัก    t = 2.654 Sig. = 0.008
     ติดต่อด้วยตนเอง 212 1.36 0.711   
     ติดต่อผ่านบริษัททัวร์ 174 1.20 0.443   
  บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย    F = 3.451 Sig. = 0.009
     มาคนเดียว 42 1.19 0.552   
     แฟน/คู่สมรส 57 1.42 0.885   
     ครอบครัว/ญาติ 28 1.50 0.577   
     เพื่อน 129 1.33 0.627   
     กลุ่มลูกค้าทัวร์ 143 1.17 0.411   

รวม 399 1.28 0.603   
  ช่องทางการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์    F = 5.470 Sig. = 0.005 
      มีบุคคลอื่นบอก 78 1.44 0.695   
      บริษัททัวร์ 140 .16 0.409   
      อินเตอร์เน็ต 179 .31 0.671   

รวม 397 1.28 0.604   
  ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โฮมสเตย์    F = 1.265 Sig. = 0.286 
      ไม่เกิน 5,000 บาท     66  1.21 0.595   
      5,001 – 10,000 บาท    93  1.29 0.563   
      10,001 – 15,000 บาท    86  1.17 0.411   
      มากกว่า 15,000 บาท  111  1.32 0.716   

รวม  356  1.26 0.592   
 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อความแตกต่างของจํานวน

ครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  ช่องทางการติดต่อเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ (t= 2.654, Sig. = 
0.008) บุคคลท่ีเดินทางมาเข้าพักด้วย (F = 3.451, Sig. = 0.009)  และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์  
(F = 4.038 , Sig. = 0.008)  โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทําการติดต่อเข้าพักกับทางโฮมสเตย์โดยตรงมีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้ง
ของการเข้าพักสูงกว่าผู้ท่ีติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์ กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาเข้าพักพร้อมกับครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง มี
ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์จาก
บุคคลอ่ืนบอก มีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติท่ีนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักตามโฮมสเตย์ต่างๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีชอบการเรียนรู้และค้นหา

มนตรี  เกิดมีมูล
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ประสบการณ์ใหม่ๆ จึงมักทําการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และจัดการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง จึงทําให้ตัวอย่างในกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่เดินทางมาเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืนๆ  

การทดสอบสมมติฐานที่ 3 : การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว    

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง จําแนกตาม 
ระดับการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การให้ความสําคัญต่อปัจจัย     
ส่วนประสมทางการตลาด จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

  ด้านผลิตภัณฑ์    F = 2.387 Sig.= 0.069 
      มากท่ีสุด 5 1.00 0.000   
      มาก 124 1.19 0.430   
      ปานกลาง 257 1.32 0.655   
      น้อย 14 1.50 0.855   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
              รวม 400 1.28 0.602   
  ด้านราคา    F = 0.181 Sig. = 0.909 
      มากท่ีสุด 16 1.19 0.403   
      มาก 187 1.29 0.606   
      ปานกลาง 187 1.27 0.589   
      น้อย 6 1.33 0.516   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
              รวม 396 1.28 0.589   
  ด้านสถานที่    F = 0.550 Sig. = 0.649 
      มากท่ีสุด 15 1.33 0.488   
      มาก 168 1.24 0.604   
      ปานกลาง 200 1.30 0.591   
      น้อย 17 1.41 0.795   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
               รวม 400 1.28 0.602   
  ด้านการส่งเสริมการตลาด    F = 5.949      Sig. = 0.000 
      มากท่ีสุด 8 1.13 0.354   
      มาก 127 1.18 0.478   
      ปานกลาง 245 1.29 0.552   
      น้อย      18 1.89 1.367   
      น้อยที่สุด       1 0.00 0.000   
               รวม     399 1.28 0.602   
  ด้านบุคลากร    F = 4.554 Sig. = 0.004 
       มากที่สุด 4 1.00 0.000   
       มาก 202 1.22 0.440   
       ปานกลาง  185 1.34 0.719   
       น้อย 3 2.33 1.528   
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ตาราง 3 (ต่อ)  
การให้ความสําคัญต่อปัจจัย     
ส่วนประสมทางการตลาด จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

       น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
                รวม 394 1.28 0.605   
 ด้านกระบวนการให้บริการ    F = 0.953    Sig. = 0.415 
        มากท่ีสุด 71 1.31 0.729   
        มาก 149 1.28 0.568   
        ปานกลาง 165 1.25 0.548   
        น้อย 13 1.54 0.877   
        น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
                รวม 398 1.28 0.603   
   ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    F = 3.891 Sig. = 0.009 
        มากท่ีสุด 19 1.00 0.000   
        มาก 214 1.22 0.509   
        ปานกลาง 158 1.39 0.730   
        น้อย 6 1.33 0.516   
        น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
                รวม 397 1.28 0.604   

 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ

แตกต่างของจํานวนครั้งในการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่  การให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (F= 5.949, Sig. = 0.000) ป้จจัยด้านบุคลากร (F = 4.554, Sig. = 0.004) และ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (F =  3.891 , Sig. = 0.009)  โดยพบประเด็นของผลการศึกษาท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญ
ต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากจะมีค่าเฉล่ียจํานวนครั้งของการเดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ต่ํากว่าผู้ท่ีให้ความสําคัญน้อย
กว่า ซ่ึงอาจเนื่องมาจากผู้ท่ีให้ความสําคัญต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวและเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ 
เกิดความไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการของโฮมสเตย์ในปัจจัยดังกล่าว จึงตัดสินใจที่จะไม่
เดินทางมาเข้าพักท่ีโฮมสเตย์อีก  ในขณะที่ผู้ท่ีไม่ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจมากนัก จึงไม่คาดหวัง
ต่อคุณภาพของการให้บริการ และยังคงชื่นชอบต่อการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์อีก 
 
บทสรปุและการอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา 
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยศึกษาเฉพาะกรณีของโฮมสเตย์ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปร
ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรที่มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งในการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
อาชีพ และรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน  ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง นับทอง (2553) ท่ี
พบว่า อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในอําเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศวารินทร์ วุฒิสารวราภรณ์ (2554) ท่ีพบว่า อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตเมืองพัทยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีพบว่า อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้
บริการท่ีพักในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (2555) ท่ีพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เป็นปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดวงสมร ส่องเมืองสุข (2555) ท่ีพบว่า อาชีพ มีผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

	 จากการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 ตัวแปรการให้ความ 

ส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความแตกต่าง 

ของจ�านวนครัง้ในการเดนิทางมาเข้าพกัทีโ่ฮมสเตย์ของนกัท่องเทีย่ว 

ได้แก่	 การให้ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

(F	 =	 5.949,	 Sig.	 =	 0.000)	 ป้จจัยด้านบุคลากร	 (F	 =	 4.554,	 

Sig.	=	0.004)	และ	ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ	(F	=	3.891	, 

Sig.	 =	 0.009)	 โดยพบประเด็นของผลการศึกษาท่ีน่าสนใจว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากจะม ี

ค่าเฉลี่ยจ�านวนครั้งของการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ต�่ากว่า 

ผู้ที่ให้ความส�าคัญน้อยกว่า	 ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ที่ให้ความส�าคัญ 

ต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพัก 

ที่โฮมสเตย์	 เกิดความไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจในคุณภาพของ 

การให้บริการของโฮมสเตย์ในปัจจัยดังกล่าว	 จึงตัดสินใจท่ีจะไม่ 

เดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์อีก	 ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญ 
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ประสบการณ์ใหม่ๆ จึงมักทําการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และจัดการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง จึงทําให้ตัวอย่างในกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่เดินทางมาเข้าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ่มอ่ืนๆ  

การทดสอบสมมติฐานที่ 3 : การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความแตกต่างของจํานวนครั้งของ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว    

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง จําแนกตาม 
ระดับการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การให้ความสําคัญต่อปัจจัย     
ส่วนประสมทางการตลาด จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   

  ด้านผลิตภัณฑ์    F = 2.387 Sig.= 0.069 
      มากที่สุด 5 1.00 0.000   
      มาก 124 1.19 0.430   
      ปานกลาง 257 1.32 0.655   
      น้อย 14 1.50 0.855   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
              รวม 400 1.28 0.602   
  ด้านราคา    F = 0.181 Sig. = 0.909 
      มากท่ีสุด 16 1.19 0.403   
      มาก 187 1.29 0.606   
      ปานกลาง 187 1.27 0.589   
      น้อย 6 1.33 0.516   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
              รวม 396 1.28 0.589   
  ด้านสถานที่    F = 0.550 Sig. = 0.649 
      มากท่ีสุด 15 1.33 0.488   
      มาก 168 1.24 0.604   
      ปานกลาง 200 1.30 0.591   
      น้อย 17 1.41 0.795   
      น้อยที่สุด 0 0.00 0.000   
               รวม 400 1.28 0.602   
  ด้านการส่งเสริมการตลาด    F = 5.949      Sig. = 0.000 
      มากท่ีสุด 8 1.13 0.354   
      มาก 127 1.18 0.478   
      ปานกลาง 245 1.29 0.552   
      น้อย      18 1.89 1.367   
      น้อยที่สุด       1 0.00 0.000   
               รวม     399 1.28 0.602   
  ด้านบุคลากร    F = 4.554 Sig. = 0.004 
       มากที่สุด 4 1.00 0.000   
       มาก 202 1.22 0.440   
       ปานกลาง  185 1.34 0.719   
       น้อย 3 2.33 1.528   

มนตรี  เกิดมีมูล
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ต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจมากนัก	 จึงไม่คาดหวังต่อคุณภาพ 
ของการให้บริการ	 และยังคงชื่นชอบต่อการเดินทางมาเข้าพักที ่
โฮมสเตย์อีก

บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา
	 การศึกษาเร่ือง	 “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าพักท่ีโฮมสเตย์ใน 
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 :	 กรณีศึกษา	 โฮมสเตย์ 
ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 
โดยศึกษาเฉพาะกรณีของโฮมสเตย์ที่ตั้งอยู ่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ผลการศึกษาพบว่า	 	 ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรที่มี 
ผลต่อความแตกต่างของจ�านวนครั้งในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ 
นักท่องเที่ยว	 ได้แก่	 อาชีพ	 และรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บุญส่ง	 นับทอง	 
(2553)	 ที่พบว่า	 อาชีพ	 มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในอ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัด 
กระบี่	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ทัศวารินทร์	 วุฒิสารวราภรณ	์ 
(2554)	 ที่พบว่า	 อาชีพ	 และรายได้ต่อเดือน	 มีผลต่อการตัดสินใจ 
ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินการเดนิทางมาท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 
ในเขตเมืองพัทยา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี	 ลอมเศรษฐ	ี 
(2554)	 ที่พบว่า	 อาชีพ	 และรายได้	 มีผลต่อการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช ้บริการท่ีพักในเขต 
กรุงเทพมหานคร	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 แสงเดือน	 รตินธร	 
(2555)	 ที่พบว่า	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นปัจจัยผลักดันที่มีผล 
ต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดวงสมร	 ส่องเมืองสุข	 (2555)	 
ที่พบว่า	 อาชีพ	 มีผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเกาะสมุยของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นาตยา	 
เจริญผล	 (2555)	 ที่พบว่า	 อาชีพ	 และรายได้ต่อปี	 มีผลต่อการ 
ตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวท้ังชาวยุโรปและ 
ชาวเอเซีย	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 จุฑาภรณ์	 	 ฮาร์ล	 
(2557)	 ที่พบว่า	 อาชีพ	 มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ	 และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ	อธิชา	อัยยะศิริ	(2558)	ที่พบว่า	อาชีพ	และรายได ้
ต่อเดือน	มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว 
ชาวสิงคโปร์ในอ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
	 ส�าหรับตัวแปรเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวที่มีผลต่อ 
ความแตกต่างของจ�านวนครัง้ในการเข้าพกัทีโ่ฮมสเตย์	ผลการศกึษา 
คร้ังนี้พบว่า	 ตัวแปรเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผล	 ได้แก	่ 
ช่องทางการติดต่อเข้าพัก	บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย	และแหล่ง 
ข้อมลูขา่วสารเกีย่วกับโฮมสเตย์	ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ	 จุฑาภรณ์	 	 ฮาร์ล	 (2557)	 ท่ีพบว่า	 แหล่งข้อมูล 
ข่าวสารที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	
	 ส�าหรับตัวแปรเก่ียวกับการให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วน 
ประสมทางการตลาด	 ที่มีผลต่อความแตกต่างของจ�านวนครั้งใน 
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว	 พบว่า	 ได้แก่	 ปัจจัยด้าน 
การส่งเสรมิการตลาด	ปัจจยัด้านบคุลากร	และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม 
ทางกายภาพ	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ตฤณ	พริ้งประเสริฐ	 (2554)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส ์
บริเวณถนนข้าวสาร	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นาตยา	 เจริญผล	 
(2555)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านบุคลากร	และด้านการส่งเสริมการตลาด 
มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิทัง้ชาวยโุรป 
และชาวเอเชีย	 ในการเลือกใช้บริการที่พักในเกาะสมุย	 จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อัญญพัชร	 โชติวชิระพงศ์	 
(2556)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ	ด้านการส่งเสริม 
การตลาด	 และด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวอเมริกันในการเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย	 สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ	 ศศิโสม	 ดวงรักษา	 (2558)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยด้าน 
กายภาพ	 และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ	 
4	 -	 5	 ดาวในเขตเมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 และสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของ	สกุล	จริยาแจ่มสิทธิ์	(2559)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านบุคลากร 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
ในการเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ผูป้ระกอบการธรุกจิโฮมสเตย์ควรปรบัปรงุการให้บรกิาร 
ด้านการติดต่อเข้าพัก	 และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
โฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด	 
เนือ่งจากผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	ช่องทางการตดิต่อเข้าพกัมผีลต่อ 
จ�านวนครัง้ของการเข้าพกัของนกัท่องเทีย่ว	โดยพบว่า	นกัท่องเทีย่ว 
ที่ติดต่อเข้าพักกับทางโฮมสเตย์ด้วยตนเองมีค่าเฉล่ียจ�านวนครั้ง 
การเข้าพักสูงกว่านักท่องเที่ยวที่ติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์
	 2.	 ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ควรเพิ่มกลยุทธ์ทางด้าน 
การส่งเสริมการตลาด	 เช่น	 การจัดโปรโมชั่นทางด้านราคาหรือ 
กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว	เพือ่ดึงดดูให้นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
เกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักที่โฮมสเตย	์ 
เนือ่งจากผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด 
มีผลต่อจ�านวนครั้งของการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
	 3.	 ผูป้ระกอบการธรุกจิโฮมสเตย์ควรปรบัปรงุลกัษณะทาง 
กายภาพของที่พักให้ดีขึ้น	 เช่น	 ปรับปรุงสภาพบ้านพัก	 ห้องน�้า 
ห้องสุขา	 ให้มีความสะอาด	 มั่นคงแข็งแรง	 จัดท�าป้ายแนะน�า 
เส้นทางไปยังที่พักให้เห็นชัดเจน	 เข้าใจง่าย	 เนื่องจากผลการศึกษา 

มนตรี  เกิดมีมูล
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คร้ังนีพ้บว่า	ลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อจ�านวนคร้ังของการเข้าพัก 
ของนักท่องเที่ยว
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	จังหวัดจันทบุรี	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17

	The	Relationship	Between	Transformational	Leadership	of
Administrators	and	Organizational	Climate	of	Schools	in	Chanthaburi	Province

Under	The	Secondary	Educational	Service	Area	Office	17

ศุภวัฒน์	บุตรกูล,		ภารดี	อนันต์นาวี,		เจริญวิชญ์	สมพงษ์ธรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	กับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา	จังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	จ�านวน	278	คน	โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	เครจซี่	และ
มอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	1970)	แล้วท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้น	ใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ได้คุณภาพของเครื่องมือดังนี้	แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	ระหว่าง	.47	ถึง	.83	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.97	และแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 ระหว่าง	 .43	 ถึง	 .95	 ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	 .97	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก ่
ค่าเฉลีย่	ความเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าท	ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	เปรยีบเทยีบรายคูโ่ดยใช้วธิ	ีLSD	ค่าสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
	 ผลวิจัยพบว่า
	 1.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
	 2.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	
จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	และจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		
	 3.	 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 โดยรวมและ 
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
	 4.	 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตาม
ประสบการณ์การสอนของคร	ูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ	ิและจ�าแนกตามขนาดสถานศกึษา	โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 5.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		
	 6.	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษา	ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	จงัหวดัจนัทบรุ	ีสงักัดส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 7.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(x2)	การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	(x4)	และการ 
กระตุ้นทางปัญญา	 (x3)	 สามารถร่วมกันพยากรณ์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ	 69.60	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	ได้สมการในรูปคะแนนดิบ

     Y		=		1.105+.370(x2)	+	.235(x4)	+	.142(x3)
	 	 หรือในรูปคะแนนมาตรฐาน

     Z		=		.444(Z2)	+	.282(Z4)	+	.166(Z3)

ค�าส�าคัญ	:	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง,	บรรยากาศองค์การ
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Abstract
	 The	 purposes	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 relationship	 between	 transformational	 leadership	 of 

administrators	and	the	organizational	climate	of	schools	in	Chanthaburi	province	under	the	secondary	educational	 

service	area	office	17.	The	sample	consisted	of	278	teachers	teaching	in	school	under		the	secondary	educational	 

service	area	office	17.	The	sample	size	was	determined	by	Krejcie	&	Morgan	(1970);	the	size	of	the	school	is	used	 

to	stratify.	The	instruments	were	used	for	the	data	collecting	were	five	level	rating	scale	questionnaires.	The	quality	 

of	 the	 tool	 was	 as	 follows:	 transformational	 leadership	 questionnaire	 with	 the	 value	 of	 discriminative	 power	 

between	.47	and	.83	has	a	confidence	value	of	.97	and	the	questionnaire	about	organizational	climate	of	the	schools	 

with	the	value	of	discriminative	power	between	.43	and	.95	has	a	confidence	value	of	.97.	The	statistics	utilized	in	 

analyzing	 the	 data	were	mean,	 standard	 deviation,	 t-test,	 one-way	 ANOVA,	 LSD,	 Pearson’s	 product	moment	 

correlation,	multiple	regression	analysis	and	stepwise	multiple	regression	analysis.

	 The	findings	were	as	follows:	

	 1.	 The	transformational	leadership	of	administrators	in	Chanthaburi	province	under	the	secondary	educational	 

service	area	office	17	in	overall	and	each	aspects	were	rated	at	a	high	level.

	 2.	 The	transformational	leadership	of	administrators	of	school	in	Chanthaburi	province	under	the	secondary	 

educational	service	area	office	17	classified	by	work	experience	of	teachers	in	overall	and	each	aspects	were	not	 

statically	significant	different,	and	school	size	in	overall	and	each	aspects	were	significant	different	at	.05	level.

	 3.	 The	organizational	climate	of	schools	in	Chanthaburi	province	under	the	secondary	educational	service	 

area	office	17	in	overall	and	each	aspects	were	rated	at	a	high	level.

	 4.	 The	organizational	climate	of	school	 in	Chanthaburi	province	under	the	secondary	educational	service	 

area	office	17	classified	by	work	experience	of	teachers	in	overall	and	each	aspects	were	not	statically	significantly	 

different,	and	school	size	in	overall	and	each	aspects	were	significant	different	at	.05	level.

	 5.	 The	transformational	leadership	of	administrators	and	organizational	climate	of	schools	 in	Chanthaburi	 

province	under	the	secondary	educational	service	area	office	17	were	positive	correlation	at	highest	level	at	.01	

level	of	significance.

	 6.	 The	transformational	leadership	of	administrators	affecting	organizational	climate	of	schools	in	Chanthaburi	

province	under	the	secondary	educational	service	area	office	17	at	.05	level	of	significance.

	 7.	 The	Inspirational	Motivation	(x2),	Individualized	Consideration	(x4),	Intellectual	Stimulation	(x3)	were	the	 

best	predictors	of	the	organizational	climate	of	school	with	69.60	percent	.05	level	of	significance.	The	raw	score	 

equations	organizational	climate	of	school	were	as	follows:

     Y		=		1.105+.370(x2)	+	.235(x4)	+	.142(x3)

	 	 or	in	the	of	standard	score	as

     Z		=		.444(Z2	)	+	.282(Z4	)	+	.166(Z3	)

Keywords	:	 Transformational	leadership,	Organizational	climate
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บทน�า
	 สภาวการณ์โลกก�าลังเคลื่อนจากยุคข้อมูลข่าวสาร	 ผ่านยุค 

สารสนเทศเข้าสู่สังคมใหม่ในยุคของโลกาภิวัตน์	 (Globalization) 

ที่ไร้พรมแดน	 โลกมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 

และการสื่อสาร	 มีการแข่งขันกันมากขึ้น	 ดัชนีช้ีวัดการอยู่รอด 

ขึ้นอยู่กับความรู้	 ความสามารถ	 และคุณภาพ	 เรียกว่า	 โลกที่ใช้ 

ความรู ้เป็นฐาน	 หรือการก้าวเข้าสู ่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้	 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2553)	 การศึกษาจึงนับว่า 

เป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างสรรค์ความเจริญ 

ก้าวหน้าและพัฒนาประเทศ	 เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที ่

ท�าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและด�าเนินชีวิตอยู่ 

ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 การที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้น 

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และคุณธรรม 

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 (ธรรมรัตน์	 ธรรมพุทธวงศ์,	 

2551)	ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 

ของบุคคลและสังคม	 โดยการถ่ายทอดความรู ้	 การฝึกอบรม 

การสืบสานทางวัฒนธรรม	 การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า 

ทางวิชาการ	การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 

สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	 2545)	 

สถานศึกษาจึงมีความส�าคัญที่ใกล้ชิดกับผู ้เรียนมากที่สุด	 เป็น 

หน่วยงานที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่ผู ้เรียน	 ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการจัด 

การศึกษา	 เพราะเป็นผู้ท่ีมีอ�านาจในการตัดสินใจ	 รวมทั้งก�าหนด 

นโยบายของสถานศึกษา	 ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีความรู ้	 

ความสามารถ	 และคุณธรรม	 ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ด ี

จงึจะน�าไปสูก่ารบรหิารจดัการสถานศกึษาอย่างมคีณุภาพ	(กนัทมิา 

ชัยอุดม,	2556)

	 ภาวะผู้น�าท่ีมีความเหมาะสมกับยุคแห่งการเปล่ียนแปลง 

เช่นในยุคปัจจุบันนี้	 คือ	 แนวคิดทฤษฏีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 

(Transformation	Leadership	Theory)	เป็นแนวคดิของการศกึษา 

ภาวะผู้น�าแนวใหม่	ที่มุ่งยกระดับความต้องการ	ความเชื่อ	ทัศนคติ	 

คุณธรรมของครูให้สูงขึ้น	 เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

สถานศึกษาให้มีประสิทธิผล		แบส	และอโวลิโอ	(Bass	&	Avolio,	 

1994)	 ได้เสนอทฤษฏีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ 

4	 ด้าน	 คือ	 1)	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 2)	 การสร้างแรง 

บันดาลใจ	 3)	 การกระตุ ้นทางปัญญา	 และ	 4)	 การค�านึงถึง 

ปัจเจกบุคคล	 จะเห็นได้ว่าภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความ 

สอดคล้องเหมาะสมกับผู ้บริหารในยุคปัจจุบันท่ีต้องสร้างการ 

เปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ	ให้เกดิขึน้กับสถานศึกษา	และบรรยากาศ 

องค์การ	(Organization	Climate)	เป็นตัวแปรส�าคัญในการศึกษา

องค์การของมนุษย์	 เป็นส่ิงที่เช่ือมโยงระหว่างลักษณะที่มองเห็นได ้

ขององค์การกบัพฤตกิรรมของผู้ปฏิบตังิาน	มอีทิธพิลต่อการก�าหนด 

พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน	 ลิทวิน	 และสตริงเจอร	์ 

(Litwin	 &	 Stringer,	 2002)	 ได้เสนอทฤษฏีบรรยากาศองค์การ 

มีองค์ประกอบ	 6	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านโครงสร้าง	 2)	 ด้านมาตรฐาน	 

3)	ด้านความรับผิดชอบ	4)	ด้านการยอมรับ	5)	ด้านการสนับสนุน	 

และ	6)	ด้านความผูกพัน	จะเห็นได้ว่า	ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญ 

และท�าความเข้าใจกับบรรยากาศองค์การก่อนการพัฒนาหรือ 

เปล่ียนแปลงสถานศึกษา	เพราะบรรยากาศองค์การถอืได้ว่าเป็นสิง่ที ่

สะท้อนให้เหน็ถงึสภาพความเป็นจรงิขององค์การ	ความเชือ่	ค่านยิม	 

ทัศนคติ	 และความรู้สึกนึกคิด	 ดังน้ัน	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

และบรรยากาศองค์การจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน 

และการพฒันาสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป

	 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	เป็นหน่วย 

งานภาครัฐ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

กระทรวงศึกษาธิการ	 มีหน้าที่ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ากับติดตาม 

การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพื้นที ่

จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

จังหวัดจันทบุรี	 โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง	 SWOT	 

Analysis	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ได้แสดงภาวะผู้น�ามาก 

เท่าที่ควร	และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร	 

ครูมีภาระงานที่มาก	 ความสัมพันธ์ของครูในสถานศึกษาค่อนข้าง 

ห่างเหินกัน	 ขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ	 การท�างานไม่ม ี

การติดต่อประสานงานหรือหารือกัน	 และสุดท้ายส่งผลมาท่ีตัว 

นักเรียนท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 และท�าให้ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนของนักเรียนต�่าลง	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต	17,	2559)	

	 จากสภาพและปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและ 

ต้องการศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ 

ผู้บรหิารสถานศึกษากบับรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	จงัหวดั 

จันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17 

เพื่อน�าผลการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการ 

ปรับปรุง	 พัฒนา	 และเสริมสร้างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาให้ม ี

คุณภาพ	บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไป

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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124			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต	17

	 2.	 เพ่ือเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู 

และขนาดสถานศึกษา

	 3.	 เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 จังหวัด

จันทบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17

	 4.	 เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	

จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู	 และขนาด 

สถานศึกษา

	 5.	 เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	17

	 6.	 เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาทีส่่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	จงัหวดัจนัทบรุี	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17

	 7.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จากองค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ 

ของสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	โดยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง	 (Transformational	 Leadership)	 ของ	 แบส	 

และอโวลิโอ	 (Bass	 &	 Avolio,	 1994)	 ซึ่งมีองค์ประกอบ	 4	 ด้าน	 

คือ	 1)	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 2)	 การสร้างแรงบันดาลใจ 

3)	 การกระตุ้นทางปัญญา	 และ	 4)	 การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 

ส่วนบรรยากาศองค์การ	 (Organization	 Climate)	 ได้ใช้แนวคิด 

ของ	 ลิทวิน	 และสตริงเจอร์	 (Litwin	 &	 Stringer,	 2002)	 ซึ่งม ี

องค์ประกอบ	 6	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านโครงสร้าง	 2)	 ด้านมาตรฐาน	 

3)	ด้านความรับผิดชอบ	4)	ด้านการยอมรับ	5)	ด้านการสนับสนุน	 

และ	 6)	 ด้านความผูกพัน	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสามารถ 

สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังภาพที่	1

ภาพที่	1		กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จงัหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามประสบการณก์ารสอนของครู และขนาดสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จงัหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 
 4. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของสถานศกึษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามประสบการณ์การสอนของครู และขนาดสถานศึกษา 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
 6. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
 7. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จากองค์ประกอบภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยได้ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1994) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทาง
ปัญญา และ 4) การคํานึงถึงปจัเจกบุคคล  ส่วนบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) ได้ใช้แนวคิดของ ลิทวิน 
และสตริงเจอร์ (Litwin & Stringer, 2002) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านมาตรฐาน 3) ด้าน
ความรับผิดชอบ 4) ด้านการยอมรับ 5) ด้านการสนับสนุน และ 6) ด้านความผูกพัน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

         ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสบการณ์การสอนของครู 
   1. น้อยกว่า 10 ปี 
   2. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
ขนาดสถานศึกษา 
   1. ขนาดเล็ก 
   2. ขนาดกลาง 
   3. ขนาดใหญ่ 
   4. ขนาดใหญ่พิเศษ 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
   1. ด้านโครงสร้าง 
   2. ด้านมาตรฐาน  
   3. ด้านความรับผิดชอบ 
   4. ด้านการยอมรับ  
   5. ด้านการสนับสนุน  
   6. ด้านความผูกพัน 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
   1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
   2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
   3. การกระตุ้นทางปัญญา 
   4. การคํานึงถงึปัจเจกบุคคล 

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ครูในสถานศึกษา	 

จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	17	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	994	คน

	 2.	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ครใูนสถานศกึษา  

จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	17	ปีการศึกษา	2559	ที่ได้จากประชากรโดยใช้ตารางก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	เครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	 

1970)	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 278	 คน	 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 

(Stratified	Random	Sampling)	ใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ ์

ในการแบ่งชั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นแบบสอบถาม	แบ่งออก 

เป็น	3	ตอน	คือ

	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นแบบ 

สอบถามเกีย่วกบัประสบการณ์การสอนของคร	ู และขนาดสถานศกึษา	 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	เป็นค�าถามเก่ียวกบั 

ประสบการณ์การสอนของครู	และขนาดสถานศึกษา

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา	เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จัิยได้สร้างขึน้มาเอง	 

ตามทฤษฏีภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	 แบส	 และอโวลิโอ	 

(Bass	 &	 Avolio,	 1994)	 จ�านวน	 30	 ข้อ	 เป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ซ่ึงมีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .47	 ถึง 

.83	และค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.97

	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของ	ภารดี	อนันต์นาวี	(2548)	 

จ�านวน	 30	 ข้อ	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ซึ่งมี 

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .43	 ถึง	 .95	 และค่าความเชื่อมั่น	 

เท่ากับ	.97

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยขอหนังสือจากฝ่ายบัณฑิตศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ถึงผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 

การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง	 โดยผู้วิจัยได้เดินทางไปส่งแบบสอบถาม 

และเก็บรวบรวมกลับด้วยตนเอง	 ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น	 

253	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	91.00

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ทางสถิติ	 โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ 

ค�าถามในการวิจัย	และการทดสอบสมมติฐาน	ดังนี้	

	 1.	 ค่าคะแนนเฉลี่ย	(X)	

	 2.	 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)

	 3.	 การทดสอบค่าที	(t-test)	

	 4.	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-Way	 

ANOVA)	และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธี	LSD 

	 5.	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน	 (Pearson’s	 

Product	Moment	Correlation	Coefficient)	

	 6.	 การวเิคราะห์การถดถอยพหคูุณ	(Multiple	Regression	 

Analysis)	

	 7.	 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน	(Stepwise 

Multiple	Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	17	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 การมีอิทธิพลอย่างม ี

อุดมการณ์	การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	การสร้างแรงบันดาลใจ	และ 

การกระตุ้นทางปัญญา		

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอน 

ของครู	และขนาดสถานศึกษา

	 	 2.1	 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอน 

ของคร	ูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ

	 	 2.2	 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05		

	 3.	 ผลการศกึษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	จงัหวดั 

จันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้าง	 ด้านความผูกพัน	 

ด้านความรับผิดชอบ	 ด้านการยอมรับ	 ด้านมาตรฐาน	 และด้าน 

การสนับสนุน

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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	 4.	 ผลการเปรยีบเทยีบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

จงัหวัดจนัทบุรี	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17 

จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู	และขนาดสถานศึกษา

	 	 4.1	 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 4.2	 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 โดยรวมและ 

รายด้านทุกด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 5.	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ 

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 กับบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มธัยมศกึษา	เขต	17	โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงูมาก 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ

บรรยากาศองค์การในระดบัสงู	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01

	 6.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ทุกดา้น	คือ	การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์	การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นทางปัญญา	 และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	 ส่งผลต่อ

บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	จงัหวดัจนัทบรุ	ีสงักัดส�านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.05

	 7.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 (x2)	 ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	

(x4)	และด้านการกระตุ้นทางปัญญา	(x3)	สามารถร่วมกันพยากรณ์ 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ	 69.60	 อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ได้สมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด	ดังนี้

	 	 7.1	 สมการในรูปคะแนนดิบ

    Y		=		1.105	+	.370(x2)	+	.235(x4)	+	.142(x3)

	 	 7.2	 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

    Z	=	.444(Z2	)	+	.282(Z4	)	+	.166(Z3	)

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	17	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17 

ได้มีนโยบายและโครงการในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 มีการจัดประชุมปรึกษา 

หารือ	 การอบรมสัมมนา	 และการศึกษาดูงานอย่างสม�่าเสมอ	 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17,	 2559)	 

ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	นโยบาย 

ทัว่ไปข้อที	่5	ทีว่่า	การพฒันาระบบการจดัการศกึษาและการพฒันา 

หลักสูตรทางการศึกษา	 จะต้องให้ความส�าคัญกับการยกระดับ 

ความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	ควบคู่ไปกับการส่งเสริม 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และปลูกฝังคุณธรรม	 การสร้างวินัย	 

ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ	 ศาสนา	 และ 

พระมหากษตัรย์ิ	การมจีติสาธารณะ	ความตระหนกัถงึผลประโยชน์ 

ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที ่

ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย	 เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น	 

ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด	 อุดมการณ์	 และ 

ความเชื่อ	 รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี 

อันดีงามของไทย	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2558)	 ท�าให้ผู้บริหาร 

สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี ้

เนื่องจากสภาวะทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี	 ค่านิยม	 และ 

วัฒนธรรมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ผู้บริหาร 

สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับเปล่ียนทัศนคติของตนเองให้ม ี

วิสัยทัศน์กว้างไกล	 เปิดรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม	 และ 

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ	พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนความคิด 

และพฤติกรรม	 เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

มีคุณธรรมจริยธรรม	 และสามารถเปล่ียนแปลงองค์การไปสู  ่

ทิศทางใหม่ๆ	ที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ	จิราพร	 

สามัญ	 (2558)	 ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	 

จังหวัดจันทบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย	3	ด้าน	คือ	ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 

ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 และด้านการมีอิทธิพล 

เชิงอุดมการณ์

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอน 

ของครู	และขนาดสถานศึกษา

	 	 2.1	 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอน 

ของครู	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง 

สถิติ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า	 

10	ปี	มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	ทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

การศึกษาผ่านวีดีทัศน์ออนไลน์	 การพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานผ่าน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต	(TEPE	Online)	การได้รับการอบรม	ประชุม	 

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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สมัมนา	และการศกึษาดงูานต่างๆ	จากส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มัธยมศึกษาเขต	17	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้น	ท�าให ้

ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว ่า	 10	 ป ี	 มีความรู  ้

ความเข้าใจ	และมมุมองใหม่ๆ	เก่ียวกับการบรหิารจัดการสถานศกึษา 

ประกอบกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาให้ความใกล้ชดิ	มคีวามเป็นกนัเอง	 

และคอยเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาในการด�าเนินโครงการ 

หรือกิจกรรมใหม่ๆ	 ท่ีโรงเรียนต้องจัดข้ึนเพื่อสนองต่อนโยบาย 

ใหม่ๆ	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 จึงท�าให้ครูท่ีมีประสบการณ ์

การสอนน้อยกว่า	 10	 ปี	 สามารถรับรู้ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มาก	ไม่แตกต่างจากครทูีม่ปีระสบการณ์ 

การสอน	ตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	ที่มีวัยวุฒิ	คุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถ	 

และประสบการณ์ที่มาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับสอดคล้องกับ	 ดารณี 

คงกระพันธ์	(2557)	ได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	บรรยากาศ 

องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�าแนกตาม 

ประสบการณ์	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	

	 	 2.2	 ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05	คู่ที่แตกต่าง	คือ	สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา 

ขนาดกลาง	 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ	่ 

สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 สถานศึกษา 

ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่	 สถานศึกษาขนาดกลางกับ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 และสถานศึกษาขนาดใหญ่กับ 

สถานศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ	กล่าวคอื	ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดใหญ่ 

มีภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง	 มากกว่าผู ้บริหารสถานศึกษา 

ขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่พิเศษ	 และขนาดเล็ก	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะในการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหาร 

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่จะได้ไปด�ารงต�าแหน่งในสถานศึกษา 

ขนาดเลก็ก่อน	เพือ่สะสมประสบการณ์ในการบรหิาร	แล้วจงึสามารถ 

ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และ 

ขนาดใหญ่พิเศษต่อไปตามล�าดับ	 จึงท�าให้ผู ้บริหารสถานศึกษา 

ขนาดเลก็มปีระสบการณ์ในการบริหารงานน้อย	การแสดงภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารจึงแสดงออกมาได้ในระดับน้อย 

ตามไปด้วย	 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่	 มีประสบการณ์ 

ในการบรหิารงานมาก	และเคยบรหิารงานในสถานศกึษาขนาดกลาง 

และขนาดเล็กมาก่อนแล้ว	 ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ่

สามารถปรบัเปลีย่นลกัษณะการบรหิารงานของตนเองให้เหมาะสม 

กบับรบิทโรงเรยีนได้	พร้อมท้ังสามารถแสดงภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ได้ในระดับมาก	จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา 

ขนาดแตกต่างกัน	แสดงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได ้

แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ	สุภาพรรณ	สุขเกิด	(2557)	ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร 

สถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 ผลการวิจัยพบว่า	 ภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา	 จ�าแนกตามขนาด 

สถานศึกษา	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 3.	 ผลการศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา

จงัหวัดจนัทบุรี	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	17 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีมีการบริหารจัดการที่ดี	 บุคลากรม ี

การรับรู ้ต่อเป้าหมายและนโยบายขององค์การ	 มีการแบ่งสาย 

บังคับบัญชาตามกฎระเบียบต่างๆ	ในการท�างาน	รวมทั้งองค์การมี 

การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู ้บังคับบัญชาเกิด 

ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการท�างาน	 เกิดความอบอุ่น 

เป็นมิตร	 ความสามัคคี	 และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน	 มีความสุข 

ในการท�างาน	 ซึ่งอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคม	 

เป็นอาชีพที่มีเกียรติ	 มีศักดิ์ศรี	 และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู	 

ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	นโยบาย 

ทัว่ไป	ข้อท่ี	4	ทีว่่า	การส่งเสรมิและยกฐานะของคร	ู	ซึง่เป็นบคุลากร 

หลักในระบบการศึกษา	 จะต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างเสริมให ้

วชิาชีพครเูป็นวชิาชพีชัน้สงูในสงัคม	เป็นบคุลากรทีไ่ด้รบัการยกย่อง 

ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม	 มีภูมิความรู ้

และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม	 มีทัศนคติท่ีด ี

ต่อวิชาชีพครู	 ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 

2558)	 ท�าให้ครูมีคุณภาพชีวิต	 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 มีความสุขใน 

การท�างาน	 มีความรับผิดชอบความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานและปริมาณงานที่ต้องท�า	สามารถ 

ท�างานได้อย่างเตม็ความสามารถ	มคีวามเจรญิในหน้าทีก่ารงาน	และ 

มีความภาคภูมิใจในความเป็นครู	 ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของครู	 จึงส่งผลให้บรรยากาศองค์การของสถาน 

ศึกษาอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อรพร	 เพ็งศิริ	 (2555) 

ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 41	 ในจังหวัดก�าแพงเพชร	 ผลการวิจัย 

พบว่า	บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

	 4.	 ผลการเปรยีบเทยีบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 

จงัหวดัจนัทบรุ	ีสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	17 

จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู	และขนาดสถานศึกษา

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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	 	 4.1	 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามประสบการณ์การสอนของครู	 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า	 10	 ปี	 ได้รับ 

การอบรม	พฒันาจากส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	เขต	17 

และมกีารศกึษาค้นคว้า	หาความรูด้้วยตนเองอยูเ่สมอ	จงึท�าให้เข้าใจ 

โครงสร้าง	ค่านิยม	วัฒนธรรม	และบริบทของสถานศึกษา	พร้อมทั้ง 

มกีารปรบัตวัเองให้เข้ากบับรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	มกีาร 

อ่อนน้อมถ่อมตน	 ให้ความเคารพครูในระบบอาวุโสและในระบบ 

สายการบังคับบัญชา	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน	 ยอมรับ 

ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะจากคณะครมูาปรบัใช้ในการท�างานและ 

การปฏิบตัติน	ไม่ยดึมัน่ในความคดิของตนเองเป็นส�าคญั	ยอมรบัฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่น	 รู้จักการอาสาช่วยงาน	 และท�างานที่ได้รับ 

มอบหมายด้วยความเต็มใจ	ส่วนครูที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่	 

10	ปีขึ้นไป	มีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี	ให้เป็นที่น่าเคารพ 

ศรัทธา	 มีความเมตตากรุณา	 ไม่เห็นแก่ตัว	 รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย	ยอมรับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่น	 มีความเป็น 

ผู้น�า	 มีความเสียสละ	 ให้ความเป็นกันเอง	 และให้ค�าแนะน�าในการ 

ท�างานหรือการปฏิบัติตัวแก่ครูรุ่นน้อง	 ท�าให้คณะครูในโรงเรียน 

เกิดความรัก	 ความสามัคคี	 มีความร่วมแรงร่วมใจกัน	 ให้ความ 

ช่วยเหลือกัน	 ให้ความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน	 ซ่ึงท�าให ้

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาเป็นบรรยากาศท่ีดี	 จึงส่งผลให ้

ครูทีม่ปีระสบการณ์การสอนน้อยกว่า	10	ปี	สามารถรบัรูบ้รรยากาศ 

องค์การของสถานศกึษาได้มาก	ไม่แตกต่างจากครทูีม่ปีระสบการณ์ 

การสอนตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป			ซึ่งสอดคล้องกับ	เรืองอุไร	เสือดี	(2556)	 

ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอ�าเภอเมือง	 สังกัด 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว	เขต	1	ผลการวิจยั 

พบว่า	 บรรยากาศองค์การของโรงเรียน	 จ�าแนกตามประสบการณ ์

การสอน	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 4.2	 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	 โดยรวมและ 

รายด้านทุกด้าน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 

คู่ที่แตกต่าง	 คือ	 สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง	 

สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่	 สถานศึกษา 

ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 สถานศึกษาขนาดกลาง 

กบัสถานศกึษาขนาดใหญ่	และสถานศกึษาขนาดใหญ่กบัสถานศกึษา 

ขนาดใหญ่พิเศษ	 กล่าวคือ	 สถานศึกษาขนาดใหญ่มีบรรยากาศ 

องค์การมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 ขนาดกลาง	 และ 

ขนาดเล็ก	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขนาดสถานศึกษาที ่

แตกต่างกัน	 มีผลท�าให้จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 

ปฏบิตังิานในสถานศึกษานัน้ๆ	มจี�านวนต่างกนั	ซึง่จ�านวนครจูะส่งผล 

ถึงภาระงานต่างๆ	ที่ครูแต่ละคนได้รับมอบหมาย	โดยที่สถานศึกษา 

ขนาดเล็กมีจ�านวนครูอยู ่น้อย	 ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงมี 

ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก	 ท�าให้มีเวลาในการเตรียมตัวสอน	 

หรือเวลาในการพบปะ	 พูดคุยกับครูคนอื่น	 เวลาในการผ่อนคลาย 

มีน้อย	ต่างคนต่างเร่งท�างานที่ตนเองได้รับมอบหมาย	ไม่มีความสุข 

ในการท�างาน	จึงท�าให้บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ไม่ค่อยดี	ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่	และขนาดใหญ่พิเศษมีจ�านวน 

ครูอยู่มาก	 ครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่	 และขนาดใหญ่พิเศษจึงม ี

ภาระงานทีต้่องรบัผิดชอบน้อย	ท�าให้มเีวลาในการผ่อนคลาย	มเีวลา 

ในการเตรยีมตวัสอน	หรอืมเีวลาในการพบปะ	พดูคยุกบัครคูนอืน่มาก	 

จึงท�าให้บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขนาดใหญ่	และขนาดใหญ ่

พเิศษค่อนข้างด	ีจงึส่งผลให้สถานศกึษาท่ีมขีนาดต่างกนั	มบีรรยากาศ 

องค์การของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 นิศากร 

สนศิริ	 (2554)	 ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง	 เขต	 1 

ผลการศึกษาพบว่า	 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา	 

จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน	 มีมิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 คือ	 มิติขาดความสามัคคี	 มิติมิตรสัมพันธ ์

มิติห่างเหิน	มิติมุ่งผลงาน	และมิติเป็นแบบอย่าง

	 5.	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ 

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 กับบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ 

สูงมาก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน	 พบว่า	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 การสร้างแรง 

บันดาลใจ	 การกระตุ้นทางปัญญา	 และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 

มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 ในระดับสูง	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	ผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 จะเปลี่ยนแปลงครู 

และบุคลากรให้เป็นผู ้ที่มองตนเองและมองงานในแง่มุมหรือ 

กระบวนทัศน์ใหม่ๆ	 ท�าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์และ 

ภารกิจขององค์การ	 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองไปสู่ 

ความสามารถที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น	 ผู้บริหารจะชักน�าครู 

และบคุลากรให้มองไกลเกนิกว่าความสนใจเฉพาะตนไปสู่อดุมการณ์ 

ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์	 การบรรลุสัจจะแห่งตน	และความเป็นอยู่ที่ดี 

ทั้งของตนเองและของผู้อื่น	รวมทั้งขององค์การและสังคม	(Bass	&	 

Avolio,	 1994)	 เมื่อครูและบุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน 

ทางที่ดีขึ้น	 เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น	 มีการพัฒนาความรู ้

ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน	 เกิดความรักความสามัคคีใน 

หมู ่คณะ	 มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 มองตนเองและ 

มองงานในแง่มมุใหม่ๆ	เกดิความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน	จงึท�าให้ 

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดีขึ้นตามไปด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ไพบูลย์	 พระเมือง	 (2556) 

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	ผลการวิจัยพบว่า	 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ้

ของครูผู้สอน	มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับบรรยากาศ 

องค์การของโรงเรียน

	 6.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ทุกดา้น	คือ	การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์	การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นทางปัญญา	 และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	 ส่งผลต่อ 

บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	จงัหวดัจนัทบรุ	ีสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกลไกส�าคญั

ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานต่างๆ	ในโรงเรยีนให้บรรลเุป้าหมาย	

เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโรงเรียน	เป็นผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสิน

ใจในเรื่องต่างๆ	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 เป็นผู้มีบารมี	 เป็น

ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการท�างานให้ครู	 เป็นผู้คอยกระตุ้นให้ครู

พฒันาตนเองอยูเ่สมอ	เป็นผูท้ีค่รจูะยดึถอืเป็นแบบอย่างและปฏบัิติ

ตาม	 เป็นผู้ที่ครูให้การยอมรับและนับถือ	 เป็นผู้ที่มีอ�านาจในการ

ให้คุณหรือให้โทษ	 และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในโรงเรียน	 ดังนั้น	

การแสดงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาย่อม 

มีอิทธิพลส่งผลต่อองค์ประกอบต่างๆ	 ในโรงเรียน	 ท้ังในด้านการ 

บริหารจัดการ	 ด้านการพัฒนา	 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

ด้านครูและบุคลากร	 ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม	 และส่งผลรวม 

ไปถึงบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 

พรนภา	 เลื่อยคลัง	 (2558)	 ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 

มัธยมศึกษา	จังหวัดฉะเชิงเทรา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศกึษา	เขต	6	ผลการวจิยัพบว่า	ปัจจยัชวีสงัคมของครแูละภาวะ 

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร	ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 7.	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ	(x2)	การค�านงึถงึปัจเจกบคุคล		(x4)	และ 

การกระตุ้นทางปัญญา	 	 (x3)	 สามารถร่วมกันพยากรณ์บรรยากาศ 

องค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ	69.60	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	จากผลการวิจัย	พบว่า	ภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 กับบรรยากาศองค์การ 

ของสถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี	 มีความสัมพันธ์กันทางบวก	 และ 

ยังพบอีกว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ทุกด้านส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 จังหวัด 

จันทบุรี	 เพราะฉะนั้นภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศึกษาย่อมสามารถที่จะพยากรณ์บรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดจันทบุรี ได ้ 	 ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว ่า 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านการมี 

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 (x1)	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้าน 

การสร้างแรงบันดาลใจ	(x2)	ในระดับที่สูงมาก	จึงเปรียบ	เสมือนว่า 

ทั้งสองด้านนี้เป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	(x1)  

จึงไม่ถูกเลือกน�าเข้าในสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด	ดังนั้น	ถ้าผู้บริหาร 

สถานศึกษาต้องการที่จะสร้างบรรยากาศองค์การในการท�างานท่ีด	ี 

ซึง่จะส่งผลให้ครแูละบคุลากรปฏบิตังิานอย่างเตม็ที	่เตม็ใจ	เตม็เวลา	 

อุทิศตนและเสียสละเพื่อโรงเรียน	 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ท�าให้การด�าเนนิงานต่างๆ	ของโรงเรยีนบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนด	 

ผู้บรหิารสถานศึกษาจงึควรแสดงภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงให้ครบ 

ทุกดา้น	คือ	การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์	การสร้างแรงบันดาลใจ	 

การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	และการกระตุ้นทางปัญญา	ซึ่งสอดคล้อง 

กับ	หทัยชนก	บุญมาก	(2555)	ได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการ 

เปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรยีน 

มัธยมศึกษา	 อ�าเภอสองพี่น้อง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา	เขต	9	ผลการวจิยัพบว่า	ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหาร	ด้านการกระตุ้นปัญญา	และการดลใจ	สามารถพยากรณ์

บรรยากาศองค์การได้ร้อยละ	 56.00	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	.05	

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ 

เพิ่มระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา	 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ให้สูงขึ้น	 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรแสดงความสามารถจนเป็นทีไ่ว้วางใจของคร	ู ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ควรท�าให้ครูเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน	 และผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรแสดงให้ครูเห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมคติและการมี 

วิสัยทัศน์		

	 2.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ

เพิ่มระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา	 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจให้สงูขึน้	ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรกล่าว

ถึงงานที่มอบหมายให้ครูว่าเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของครู 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้ครูเห็นถึงความสามารถ 

และเชื่อมั่นในตนเอง	 และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีอิสระใน 

การปฏิบัติงาน	

	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ 

เพิ่มระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ด้านการกระตุน้ทางปัญญาให้สูงขึน้	ผู้บรหิารสถานศึกษาควรกระตุน้ 

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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ให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็น 

ของผู้อื่นที่ต่างจากตน	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเชื่อม่ันว่า 

ครูสามารถแก้ปัญหาต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง		และผู้บริหารสถานศึกษา 

ไม่ควรปิดกั้นแนวคิดหรือวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นของครู

	 4.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ 

เพิ่มระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคลให้สูงขึ้น	 ผู้บริหารสถานศึกษาควร 

ให้การดูแล	 เอาใจใส่	 ให้ค�าปรึกษา	 และรับฟังเรื่องราวของครูเป็น 

รายบุคคล	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติต่อครูอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	และผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรมอบหมายงานให้ครโูดยค�านึงถงึความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	 

และความแตกต่างระหว่างบุคคล	

	 5.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ 

องค์การของสถานศึกษา	ด้านโครงสร้างให้สูงขึ้น	ควรมีการกระจาย 

อ�านาจและมอบหมายงานให้กบัครตูามความรูค้วามสามารถ		ควรม ี

การสร้างความเข้าใจเกีย่วกบังานหรอืโครงการทีค่รไูด้รบัมอบหมาย 

อย่างชัดเจน		และควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจน

	 6.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ 

องค์การของสถานศึกษา	 ด้านมาตรฐานให้สูงขึ้น	 ผู้บริหารสถาน 

ศึกษาควรตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานส�าหรับคร ู

อย่างท้าทาย	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู 

เกีย่วกบัวธิกีารทีจ่ะปฏบิตังิาน		และมกีารปรบัปรงุระบบการท�างาน 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นระยะๆ		

	 7.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ 

องค์การของสถานศึกษา	 ด้านความรับผิดชอบให้สูงข้ึน	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 

ครูควรปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่		 

และผูบ้รหิารและครคูวรให้บรกิารแก่ผูป้กครอง	หน่วยงานภายนอก	 

และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจ

	 8.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ 

องค์การของสถานศกึษา	ด้านการยอมรบัให้สงูขึน้	ควรจดัให้มกีารให้ 

รางวัล	 เช่น	 การให้ค่าตอบแทน	 การยอมรับ	 การยกย่องส�าหรับ 

การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ	 มากกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ	 เช่น	 ผู้อาวุโส	 

ความสมัพันธ์ส่วนบคุคล		ผูบ้รหิารควรใช้การยอมรบั	การชืน่ชม	และ 

วิธีการอื่นๆ	 กับครูที่ท�างานได้อย่างดีเลิศ	 และควรมีการเผยแพร ่

ผลงานของครูที่ปฏิบัติงานดี

	 9.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ

องค์การของสถานศึกษา	 ด้านการสนับสนุนให้สูงข้ึน	 ควรจัดให้ 

มีอุปกรณ์ต่างๆ	 ในฝ่ายงานต่างๆ	 ท่ีมีความทันสมัย	 และเพียงพอ 

ส�าหรับการปฏิบัติงาน	 ควรมีการจัดสถานท่ีท�างานให้เอื้อต่อการ 

ปฏบิตังิานของครู	และควรมีการจดัสรรงบประมาณในการปฏบิตังิาน 

ตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	อย่างเพียงพอ

	 10.		 จากผลการวิจัยพบว ่า	 ถ ้าต ้องการเพิ่มระดับ 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 ด้านความผูกพันให้สูงขึ้น 

ผู ้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	 ครูไม่ควรเอาแต่คิดที่จะเปลี่ยนหรือ 

โอนย้ายหน่วยงานไปปฏิบัติงานอื่นที่ดีกว่า	 และครูควรปฏิบัติงาน 

โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	

	 11.		 จากผลการวิจัยพบว ่า	 สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ในจังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 17	 มีภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 และ 

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	อยู่ในระดับมาก	แต่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก	จึงควรแสดงภาวะ 

ผู้น�าการเปล่ียนแปลงให้มากขึ้น	 เพราะภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีความสัมพันธ์	 ส่งผลต่อ	 และสามารถ 

พยากรณ์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาได้	 และถ้าผู้บริหาร 

สถานศึกษาขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และขนาดใหญ่พิเศษต้องการ 

ที่จะเพิ่มระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาจึงควรแสดงภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงให้ครบทุกด้าน 

และเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าการ 

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	และบรรยากาศองค์การของ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก

	 2.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ	 ที่อาจส่งผลต่อ 

บรรยากาศองค์การของสถานศกึษา	เช่น	ภาวะผูน้�าแบบอืน่ๆ	องค์กร 

แห่งการเรียนรู้	ความฉลาดทางอารมณ์	การใช้อ�านาจของผู้บริหาร	 

การจัดการความขัดแย้ง	 การจัดการความเครียด	 การใช้แรงจูงใจ 

เป็นต้น	

	 3.	 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 

จ�าแนกตามปัจจยัชีวสังคมอืน่ๆ	เช่น	เพศของผู้บรหิาร	วฒุกิารศกึษา 

สูงสุดของผู้บริหาร	 ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา	 และ 

เวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งนั้น	เป็นต้น

	 4.	 ควรมกีารศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา	 สามารถส่งผล 

หรอืพยากรณ์	ปัจจยัอืน่ๆ	ได้หรอืไม่	เช่น	คณุภาพของผูเ้รยีน	คุณภาพ 

การจัดการศึกษา	 มาตรฐานสถานศึกษา	 และประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	เป็นต้น	

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง

The	Best	Practice	of	Labour	Relations	in	Enterprises	Awarded	with	Outstanding

Labour	Relations	Management	in	Companies	in	Amata	City	Industrial	Estate,	

Rayong	Province

พรรัตน์	แสดงหาญ,	วรรณวิชนี	ถนอมชาติ,	ศิรินทรา	วิสาพาค

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวจิยัในครัง้น้ีมจีดุประสงค์เพือ่ศกึษาการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศด้านแรงงานสัมพนัธ์ของสถานประกอบกิจการทีไ่ด้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรต ิ

สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง	เรื่อง	ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี	ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปัญหาด้านแรงงานสมัพนัธ์	ความคาดหวงัด้านแรงงานสมัพนัธ์ในอนาคตและรปูแบบการปฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศด้านแรงงานสมัพนัธ์	ใช้วธิกีารวจิยั 

เชิงคุณภาพด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยแบบกรณีศึกษา	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง	ท�าการเก็บรวมรวมข้อมูล 

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

สถานประกอบกิจการดีเด่นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	ช่วยให้เกิดความเข้าใจและความไว้วางใจในการท�างาน	โดยการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นและการจัดการข้อร้องเรียน	อย่างไรก็ตาม	การสื่อสารเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากการท�างานร่วมกัน	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ	 การสื่อสารข้อมูลผ่านตัวแทนลูกจ้างและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกิด 

ความชัดเจน	 ทั้งนี้	 ลูกจ้างมีความคาดหวังให้สถานประกอบกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 โดยการสนับสนุนกิจกรรมภายในและกิจกรรม 

ภายนอกสถานประกอบกิจการ	 การสนับสนุนโครงการหรือชมรมลูกจ้าง	 การส่งเสริมความสามัคคี	 การทบทวนสวัสดิการแรงงานและ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ	:	การปฏิบัติที่เป็นเลิศ,	แรงงานสัมพันธ์,	สถานประกอบกิจการดีเด่นนิคมอุตสาหกรรม

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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Abstract
	 The	purpose	of	the	research	was	to	study	the	best	practices	in	labor	relations	of	the	companies	that	have	

been	awarded	the	“Outstanding	Labor	Relations”	Award	in	Amata	City	Industrial	Estate,	Rayong	Province	about	the	

bilateral	labor	relations	system,	problems	and	solutions	for	labor	relations,	expectations	on	future	labor	relations,	and	

the	pattern	of	the	best	practices	in	labor	relations.	The	qualitative	research	methodology	with	case	study	research	

strategy	was	used	for	the	research.	The	research	instrument	was	a	structured	semi-structured	interview.	The	data	

were	collected	by	in-depth	interviews.	The	results	showed	that	the	bilateral	labor	relations	system	of	the	companies	

that	received	the	“Outstanding	Enterprise	Excellence	Award”	was	the	relationship	between	the	employers	and	the	 

employees.	This	can	lead	to	understanding	and	trust	in	work.	Participatory	management	made	employees	comment	

and	settle	complaints.	However,	communication	was	a	problem	that	comes	from	working	together.	To	communicate	 

through	 employee	 representatives	 and	 to	 publicize	 information	 clearly	 were	 the	 solutions	 to	 the	 problem.	 

Employees	 expected	 that	 companies	will	 promote	 participation	 by	 supporting	 internal	 and	 external	 activities, 

supporting	projects	or	employee	clubs,	promoting	harmony,	and	reviewing	labor	welfare	and	effective	communication.			

Keywords	:	 Best	practices,	Labor	Relations,	Outstanding	Businesses,	Industrial	Estates
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บทน�า
	 สภาพการท�างานในปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัจจัยส�าคัญ 

ประการหนึ่งที่ท�าให้สถานประกอบกิจการประสบความส�าเร็จและ 

มีเสถียรภาพในการด�าเนินงานสามารถจูงใจให้แรงงานที่มีคุณภาพ 

ต้องการปฏิบัติงานกับสถานประกอบกิจการและการธ�ารงรักษา 

แรงงานทีม่คีณุภาพให้ปฏบิตังิานกบัสถานประกอบกจิการต่อไป	คอื	 

การมีระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีดีซ่ึงเป็นกุญแจท่ีน�าไปสู่การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และเป็นแนวทางที่ส�าคัญ 

ส�าหรับการพัฒนาการด�าเนินกิจการระยะยาวในลักษณะที่ยั่งยืน 

ของสถานประกอบกิจการ	 รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายใน 

สถานประกอบกิจการไปสู่ภายนอกอีกด้วย	(นวรัตน์	ชมชื่น,	2555)	

	 การเกิดข้อพิพาทแรงงาน	 การปิดงานและการนัดหยุดงาน	 

ย่อมส่งผลเสียต่อการด�าเนินธุรกิจของนายจ้าง	 เช่น	 การผลิตหรือ 

การบรกิารของนายจ้างต้องหยดุชะงกั	ท�าให้ไม่มรีายได้เกิดความเสีย 

หายทางชื่อเสียงและต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นแก่ลูกจ้างท่ีไม่ได ้

ร่วมนัดหยุดงาน	 ทรัพย์สินหลายประเภทอาจเสื่อมสลาย	 เป็นต้น	 

และส่งผลเสียต่อการด�ารงชีวิตของลูกจ้าง	 เช่น	 ลูกจ้างว่างงาน 

ชั่วคราว	 ขาดรายได้	 สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เคยได้รับ 

มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องตกงานเน่ืองจากนายจ้างเลิกกิจการ 

ความสัมพันธ์กับนายจ้างในรูปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยลดลง	นายจ้าง 

มักจะเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยและการท�างานเพิ่มขึ้น	 เป็นต้น	 

ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจและความม่ันคง 

ของประเทศ	ดงันัน้สถานประกอบกจิการจงึจ�าเป็นต้องมกีารบรหิาร 

จัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว	 (จิตติมา 

อัครธิติพงศ์,	2557)	

	 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงึได้จดัท�าโครงการส่งเสรมิ 

การประกวดสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี

ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 พร้อมทั้งประกาศ 

เกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการใน 

เรื่องดังกล่าว	 โดยการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ม ี

การใช้ระบบทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพและมีการส่งเสริมความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	

	 การศึกษาครั้ งนี้ จึ ง เลื อกท� าการศึกษาในเขตนิคม 

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 โดยเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับ 

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 

และสวัสดิการแรงงาน	 ประจ�าปี	 2558	 มีการปฏิบัติถูกต้องตาม 

กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยการ 

คุ ้มครองแรงงาน	 ในป ี ท่ีส ่ง เข ้าประกวดไม ่ เกิดเหตุการณ์ 

การประท้วงหรือมีข้อร้องเรียน	 ซ่ึงเป็นการเจาะลึกในด้านคุณภาพ 

ของสถานประกอบกิจการที่ประสบความส�าเร็จในการส่งเข้า 

ประกวด	 เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงการด�าเนินงาน	 ในเรื่องการน�า 

ระบบแรงงานสัมพันธ ์แบบทวิภาคีมาปรับใช ้ในการส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 

การด�าเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์	 แนวทางแก้ไขปัญหาด้าน 

แรงงานสัมพันธ์และความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต	 

เพื่อเป ็นตัวบ ่งชี้ ถึงรูปแบบการด�าเนินงานจากความส�าเร็จ 

ด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการ	จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจ 

ที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถาน 

ประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ 

ดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง	 และเป็นสถาน 

ประกอบกิจการที่สามารถเข้าถึงระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีได้ 

อย่างแท้จริง	 ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างแก่สถานประกอบ 

กิจการอื่นในการให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี	 

โดยการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมและการยอมรับการม ี

ส่วนร่วมของลูกจ้าง	 รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการปรับปรุง 

แก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของ 

สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ 

กจิการดเีด่นในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี	้จงัหวดัระยอง	ในประเดน็ 

ต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี

	 2.	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

	 3.	 ความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต

	 4.	 รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์

วิธีการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช ้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 

กระบวนทัศน ์การวิ จั ย เชิ ง คุณภาพแบบสร ้ า งสรรค ์นิ ยม	 

(Constructivism)	 (Guba,1990	 อ้างถึงใน	 จ�าเนียร	 จวงตระกูล,	 

2553)	 ที่มุ่งเน้นการค้นพบส่ิงที่น�าไปสู่กระบวนการและมุ่งค้นหา 

ความหมายของมุมมองด้านแรงงานสัมพันธ์	ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย 

แบบกรณีศึกษา	 (Case	 Study)	 (Creswell,1998	 อ้างถึงใน	 

จ�าเนียร	 จวงตระกูล,	 2553)	 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีคุณค่า 

เพราะท�าให้ได้ความรู ้และได้เรียนรู ้จากของจริงและน�ามาเป็น 

ตวัอย่างในการด�าเนนิงาน	โดยผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพจะ

น�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบ 

กิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น	

 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบข้อมูลก่อนท�า 

การวิเคราะห์	 คือ	 ก�าหนดสถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์ 

การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นและมีรายชื่อแสดง 

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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ในผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 

และสวสัดกิารแรงงาน	ประจ�าปี	2558	จากประกาศกระทรวงแรงงาน  

และการตรวจสอบข้อมูลในขณะท่ีเก็บข้อมูลคือ	 การตรวจสอบ 

สามเส้าด้านข้อมลู	(Data	Triangulation)	เพือ่ท�าการพสิจูน์ว่าข้อมลู 

ที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่	(สุภางค์	จันทวานิช,	2553)	โดยการ 

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้บริหารหรือตัวแทนนายจ้างท่ี 

รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์	 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น 

รายบุคคลในแต่ละสถานประกอบกิจการที่ต่างกัน	 ด�าเนินการ 

สัมภาษณ์ในช่วงเวลาและสถานที่ต่างกัน	เพื่อเปรียบเทียบว่าข้อมูล 

จะเหมือนเดิมหรือไม่และท�าการจัดหมวดหมู่ข้อมูล	หลังจากนั้นได ้

น�าข้อความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 

มาจัดกลุ่มเพื่อสรุปเป็นแต่ละประเด็นและตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูลอีกครั้งหน่ึงเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลท่ีได้น้ันเพียงพอที่จะ 

ตอบค�าถามวิจัย

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินกระบวนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล	 โดยติดต่อ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบ 

กิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ประจ� าป ี 	 2558	 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 	 ทั้ ง	 

5	 แห่ง	 เพื่อขอรายช่ือผู้ท่ีสามารถเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 

สถานประกอบกิจการละ	1	คน	ประกอบด้วย	1)	บริษัท	โตไค	ริคะ 

(ไทยแลนด์)	จ�ากดั		2)	บรษิทั	สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	 

จ�ากัด	 3)	 บริษัท	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 แคสติ้ง	 โปรดักส์	 จ�ากัด 

4)	บริษัท	ซูมิโตโม	รับเบอร์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	และ	5)	บริษัท	ไทย 

ซัมมิท	โอโต	เพรส	จ�ากัด

เครื่องมือการวิจัย
	 ผูว้จิยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอืการวจิยั	ด�าเนนิการ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 และได้ท�าเอกสารแสดง 

ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการก่อนการ 

เข้าสัมภาษณ์ทุกครั้ง	 เพื่อเป็นการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลที ่

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ 

วิชาชีพนักวิจัย	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 

ผู้ให้ข้อมูลแบบกึ่งมีโครงสร้างและใช้แบบสัมภาษณ์ลักษณะค�าถาม 

แบบปลายเปิด	 เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความเห็นอย่างอิสระใน 

ประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์	 อาศัยข้อมูลจากการทบทวน 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ	 นวรัตน์	 ชมชื่น	 (2555) 

ซึ่งจ�าแนกแบบการสัมภาษณ์ออกเป็น	4	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที	่1	การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	

	 ส่วนที	่2	การน�าระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีมาปรับ 

ใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายลูกจ้างร่วมกับฝ่ายนายจ้างใน 

สถานประกอบกิจการ

	 ส่วนที	่3	ความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถาน 

ประกอบกิจการในอนาคต	

	 ส่วนที่	4	ความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การศึกษาวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัใช้การวเิคราะห์ข้อมูลทีก่�าหนด

โดย	Stake	(1995,	อ้างถึงใน	จ�าเนียร	จวงตระกูล,	2553)	ประกอบ 

ไปด้วยขั้นตอนส�าคัญ	4	ขั้นตอนดังต่อไปนี้	

	 1.	 การแยกประเภทข้อมูล	 (Categorical	 Aggregation) 

ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ซ่ึงข้อมลูจะถกูบนัทกึ	โดยใช้เครือ่งบนัทกึเสยีง 

และถอดข้อความ	เพื่อเรียบเรียงข้อมูล	และตรวจสอบความถูกต้อง 

อีกครั้ง

	 2.	 การตีความหมายโดยตรง	 (Direct	 Interpretation)	 

โดยการแยกแยะข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ออกเป็นส่วนๆ	 ตาม 

ข้อค�าถามแล้วก�าหนดเป็นข้อความส�าคัญ

	 3.	 การก�าหนดแบบแผน	 (Pattern)	 และค้นหาความ 

สอดคล้อง	 (Correspondence)	 ระหว่างประเภทของข้อมูล 

(Categories)	 ที่ได้จากการสัมภาษณ์	 พร้อมน�าเสนอข้อมูลเป็น 

ข้อความแบบบรรยาย	 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของประเภทของ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน

	 4.	 การก�าหนดการน�าไปปรบัใช้โดยธรรมชาติ	(Naturalistic	 

Generalisations)	 โดยน�าไปใช้เป็นกรณีศึกษาและน�าข้อมูลที่ได ้

จากการวิจัยเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน 

แรงงานสัมพันธ์

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของ 

สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ 

กิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง	 จ�าแนก 

ตามวัตถุประสงค์การวิจัย		ดังนี้

	 1.	 ระบบแรงงานสัมพันธ ์แบบทวิภาคี	 ผู ้ ให ้ข ้อมูลมี 

ความเหน็ตรงกนัว่าระบบแรงงานสัมพนัธ์แบบทวภิาคีมีความส�าคญั 

ต่อการด�าเนินงานของสถานประกอบกิจการอย่างมากเพราะ 

ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	 นอกเหนือจากนั้น 

ยงัเป็นระบบท่ีท�าให้เกดิความไว้วางใจในการท�างาน	โดยการบรหิาร 

แบบส่วนร่วมให้ท้ัง	 2	 ฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และการจัดการข้อร้องเรียน	 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของลูกจ้างกับ 

นายจ้างทีผ่่านมาของสถานประกอบกจิการนัน้ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบ 

การจัดกิจกรรม	 การรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างเพื่อทบทวน 

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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สวสัดกิารแรงงาน	ส่วนบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องลกูจ้างมคีวามส�าคัญ 

และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนายจ้างอย่างมากเนื่องจากลูกจ้าง

มีความส�าคัญในฐานะที่สร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร	 การสื่อสาร

ให้ลกูจ้างมคีวามรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าทีจ่ะท�าให้ลกูจ้างให้ความ

ร่วมมือในการท�างาน	(ตารางที่	1)

	 2.	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสมัพนัธ์	ผู้ให้

ข้อมลูมคีวามเหน็ตรงกนัว่า	การด�าเนนิงานทีผ่่านมาไม่พบปัญหาใน

การท�างานร่วมกัน	ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันสามารถ

ยตุลิงได้ด้วยระบบแรงงานสมัพนัธ์แบบทวภิาค	ีอย่างไรกต็ามปัญหา

ที่มักจะเกิดขึ้นคือปัญหาจากการสื่อสาร	 การรับส่งข่าวสารที่ไม่ 

ถูกต้องและคลาดเคล่ือน	 การใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับลูกจ้างท�าให้

เกดิความไม่ชดัเจนและการมทีศันคตเิชงิลบกบันายจ้าง	ส่วนแนวทาง

แก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์	 ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่า	

แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้สามารถท�าได้โดยการสือ่สารข้อมลู

ผ่านตวัแทนลกูจ้าง	เพือ่ให้ตวัแทนลูกจ้างท�าการประชาสมัพันธ์ข้อมลู 

ข่าวสารให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการรับรู้ต่อไป	(ตารางที่	1)

	 3.	 คาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต	 ผู ้ให้ข้อมูล 

มีความคาดหวังให้สถานประกอบกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในอนาคตโดยต้องการให้นายจ้างและ

ลูกจ้างได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจ�าเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว	 นอกเหนือจากน้ันต้องการให้นายจ้าง

สนบัสนนุกิจกรรมและการพฒันาคุณภาพชวีติของลูกจ้าง	ส่วนความ

คาดหวังการด�าเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต	 ผู้ให้ข้อมูล 

ได้มีความคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า	นายจ้างควรทบทวนการจดั 

สวัสดิการแรงงาน	 รวมทั้งการสร้างนักแรงงานสัมพันธ์ในระดับ 

ลูกจ้าง	 การส่งเสริมความสามัคคีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มี 

ประสิทธิภาพ	(ตารางที่	1)

	 4.	 รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานของสถาน 

ประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ 

ดีเด่น	 พบว่า	 การตระหนักถึงระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีม ี

ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของสถานประกอบกิจการอย่างมาก 

เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างนายจ้าง 

กบัลกูจ้าง	โดยการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมและการจดัการข้อร้องเรยีน 

ทีเ่กดิขึน้	สามารถสร้างความส�าเรจ็ให้กบัองค์กร	ทัง้นี	้การมส่ีวนร่วม 

ของนายจ้างกับลูกจ้างที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมและ 

การรับฟังความคิดเห็น	 รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาในการท�างานร่วมกัน 

มีแนวทางในการแก้ไขคือการส่ือสารข้อมูลผ่านตัวแทนลูกจ้างและ 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป	(ภาพที่	1)

	 ตารางที่	1	ผลการวิจัยการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

	 	 	 	 	 สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค

ประเภทข้อมูล

(Category)
รหัส	(Code) ตัวอย่างค�าสัมภาษณ์

ความส�าคัญของ

ระบบแรงงานสัมพันธ์

แบบทวิภาคี

-	การสร้างความเข้าใจระหว่างนายจ้าง

	 กับลูกจ้าง

-	การสร้างความไว้วางใจระหว่างนายจ้าง

	 กับลูกจ้าง

-	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	

-	การจัดการข้อร้องเรียน

“ระบบที่ดีช่วยให้มีความเห็นทั้ง	 2	 ฝ่ายเกิดแรงงาน 

สัมพันธ์ที่ดี”

“ในองค์กรมีความร่วมมือ. . . 	 ส่ิงที่จะเกิดขึ้นคือ 

ความเข้าใจ”

“ทุกคนมีส่วนร่วม…เกิดความเข้าใจ	 ความไว้วางใจ 

การรับฟังปัญหา”

การมีส่วนร่วมของ

ลูกจ้างกับนายจ้าง

-	การจัดกิจกรรม

-	การรับฟังความคิดเห็น	

“ช่วยกันออกความคิดเพื่อพัฒนาสวัสดิการและ

แรงงานสัมพันธ์”

“การมีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมในระดับที่  

ค่อนข้างดี”

บทบาทอ�านาจหน้าที่

ของลูกจ้าง

-	ความส�าเร็จขององค์กร “ลูกจ้างมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานนายจ้าง 

จ�าเป็นต้องอาศัยก�าลังและความร่วมมือในการท�างาน 

ให้บรรลุผล”

“ถ้าลูกจ้างสามารถท�างานแล้วมีความเข้าใจใน 

การปฏิบัติงาน...ส่งผลให้บริษัทเดินต่อไปได้”
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ตารางที่	1	(ต่อ)

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค

ประเภทข้อมูล

(Category)
รหัส	(Code) ตัวอย่างค�าสัมภาษณ์

ปัญหาในการท�างาน

ร่วมกัน	

-	การสื่อสาร	

-	ทัศนคติเชิงลบ

“การส่ือสารที่ไม่ทั่วถึงหรือคลาดเคล่ือนไป...ท�าให้ 

เกิดปัญหาด้านแรงงาน”

“การสื่อสาร...	 เร่ืองเดียวกันสื่อไปความเข้าใจอาจจะ 

ไม่เหมือนกัน	ต้องดูว่าจะใช้ภาษาอย่างไร”

แนวทางในการแก้ ไข

ปัญหา

-	การสื่อสารข้อมูลผ่านตัวแทนลูกจ้าง

-	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

“การรับฟังปัญหาจากตัวแทนลูกจ้างถึงฝ่ายผู้บริหาร”

“การท�าใหท้กุฝา่ยมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกัน”

“สื่อสารท�าความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน”

“เรียกตัวแทนลูกจ้างเพื่อชี้แจงปัญหาท่ีเกิด...ช่วยกัน

แก้ไขปัญหาร่วมกัน”

ความคาดหวังการมี

ส่วนร่วมระหว่างลูกจ้าง

กับนายจ้างในอนาคต

-	การปรึกษาหารือร่วม

-	การสนับสนุนกิจกรรม

-	การพัฒนาคุณภาพชีวิต

“การปรึกษาหารือกันเพิ่มขึ้น…เม่ือมีข้อสงสัยหรือ 

มีข้อปัญหา”

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นกว่านี้”

“การสนับสนุนโครงการหรือชมรมที่บริหารงานโดย

ลูกจ้าง”

“คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...ส่งเสริมให้สวัสดิการดีขึ้น”

ความคาดหวัง

การด�าเนินงาน

ด้านแรงงานสัมพันธ์

ในอนาคต

-	การทบทวนสวัสดิการแรงงาน

-	การสร้างนักแรงงานสัมพันธ์	

-	การส่งเสริมความสามัคคี

-	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

“ความสัมพันธ์ที่ดี . . .สวัสดิการที่พนักงานสมควร 

จะได้รับ”

“การสร้างนักแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานสามารถ 

แก้ปัญหาภายในหน่วยงาน”

“การผูกพันรักใคร่...พนักงานมีความสามัคคีไม่เกิด 

การแตกแยก”

“การสื่อสารในส่วนของลูกจ้าง...อาจจะสื่อสารไม่ท่ัว

ถึง”
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อภิปรายผล
	 การอภปิรายผล	ได้จ�าแนกเป็น	4	ประเดน็ตามวตัถปุระสงค์

การวิจัย	รายละเอียดดังนี้

	 1.	 ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีเป็นความสัมพันธ์ 

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท่ีฝ่ายรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด	 

โดยกลไกของระบบทวิภาคีมีหลายรูปแบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

การมส่ีวนร่วม	ซึง่การพฒันาแรงงานสมัพนัธ์ในระดบัสถานประกอบ 

กิจการนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบทวิภาคีเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุด	 

เนือ่งจากพืน้ฐานของนายจ้างกับลกูจ้างมลีกัษณะของการอยูร่่วมกนั 

ในรูปแบบของทวิภาคีอยู่แล้วและระบบทวิภาคีที่จะสร้างขึ้นมาน้ัน 

จะเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เป็น 

ทางการและมีแบบแผนยิ่งขึ้น	(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,	 

2549)	โดยจากผลการวิจัยพบว่า	ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนนายจ้าง 

ที่รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับ 

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 

และสวัสดิการแรงงานประจ�าปี	 2558	 ได้มีความคิดเห็นสอดคล้อง 

ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า	ระบบแรงงานสมัพนัธ์แบบทวภิาค	ีเป็นระบบ 

ที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ 

การปรกึษาหารอื	ช่วยให้เกิดความเข้าใจกนัและความไว้วางใจระหว่าง 

นายจ้างกับลูกจ้าง	 โดยการบริหารแบบส่วนร่วมและการจัดการ 

ข้อร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้	ส่งผลให้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ใีนสถานประกอบ 

กิจการ	 ดังนั้น	 ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีจึงมีความส�าคัญ 

อย่างมากในการด�าเนินงานของสถานประกอบกิจการปัจจุบัน 

เพราะเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนายจ้างกับลกูจ้าง	 

ก่อให้เกิดความร่วมมือน�ามาซ่ึงความส�าเร็จของสถานประกอบ 

กิจการต่อไปสอดคล้องกับ	นวรัตน์	ชมชื่น	 (2555)	และ	Thomas	 

Katua	 Ngui	 (2016)	 ที่กล่าวว่า	 รูปแบบการบริหารของสถาน 

ประกอบกิจการจะตั้งอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมโดยการ 

ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมและยอมรับความคิดเห็นของลูกจ้าง	 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ	Krume	Nikoloski,	Janka	Dimitrova,	 

Blagica	Koleva	และ	Emilija	Miteva	Kacarski	(2014)	ที่กล่าว 

เพิ่มเติมว่า	 การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมและยอมรับการมี 

ส่วนร่วมของลกูจ้างเป็นการป้องกนัเพือ่ไม่ให้เกดิความขดัแย้งขึน้ได้ 

โดยการมีส่วนร่วมของลูกจ้างกับนายจ้างที่ผ ่านมาของสถาน 

ประกอบกิจการนั้นส่วนใหญ่แล้วจะส่งเสริมในเรื่องการเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ	ที่นายจ้างได้จัดขึ้น	 ทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรม 

ภายนอกสถานประกอบกจิการเพือ่เป็นการสร้างแรงงานสัมพนัธ์ทีด่	ี 

สอดคล้องกับ	สมพงษ์	สุพัฒนคูณ	(2551)	ที่กล่าวว่า	องค์กรได้สร้าง 

การมส่ีวนร่วมของพนกังานโดยผ่านกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน 

ระดับประเทศและระดบัโลก	เพราะความส�าเรจ็ขององค์กรจะเกดิขึน้ 

การตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ

แรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี

	 -	 การสร้างความเข้าใจระหว่าง

	 	 นายจ้างกับลูกจ้าง

	 -	 การสร้างความไว้วางใจระหว่าง

	 	 นายจ้างกับลูกจ้าง

	 -	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม

	 -	 การจัดการข้อร้องเรียน

	 -	 ความส�าเร็จขององค์กร

การมีส่วนร่วมระหว่าง

ลูกจ้างกับนายจ้าง

	 -	 การจัดกิจกรรม

	 -	 การรบัฟงัความคดิเหน็

การแก้ไขปัญหา

ด้านแรงงานสัมพันธ์

	 -	 การสื่อสารข้อมูลผ่าน

	 	 ตัวแทนลูกจ้าง

	 -	การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

การปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

 ภาพที่	1		 รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

	 	 	 	 	 สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	จังหวัดระยอง

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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ไม่ได้ถ้าทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องไม่ร่วมมอืกัน	และ	รชัน	ีพลพทุธา	(2554)	 

ที่กล่าวว่า	การสร้างแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีแบบยั่งยืนจะต้อง 

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	มากกว่าเดิม	

	 2.	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์	 

จากผลการวจิยั	ผูใ้ห้ข้อมลูได้มคีวามคดิเห็นว่า	การสือ่สารและการม ี

ทัศนคติเชิงลบกับนายจ้างเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการท�างาน 

ร่วมกนัระหว่างลูกจ้างกบันายจ้างในสถานประกอบกจิการ	เนือ่งจาก 

ความไม่เข้าใจกัน	แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ	การสื่อสารข้อมูล 

ผ่านตัวแทนลูกจ้าง	 สหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบกิจการ	 เพ่ือท�าให้ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นไปใน 

ทิศทางเดียวกัน	 พร้อมทั้งท�าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ 

เกิดความชัดเจนต่อไป	สอดคล้องกับ	Emily	Atieno	Odhong	และ	 

Jacob	Omolo	(2014)	ที่กล่าวว่า	พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสาร 

การด�าเนินงานของบริษัทผ่านสหภาพแรงงานหรือตัวแทนลูกจ้าง 

ซึง่สามารถสือ่สารข้อมลูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	การมตีวัแทนลูกจ้าง

ก็เพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในสถานประกอบ

กิจการนั่นเอง

	 3.	 ความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต	 จากผล 

การวิจัยพบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังให้สถานประกอบกิจการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่องการปรึกษาหารือร่วม	 โดยเปิดโอกาส

ให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะได้ทันที	 การสนับสนุน

กิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ส่วนความคาดหวัง

ให้การด�าเนนิงานด้านแรงงานสมัพันธ์นัน้ต้องการให้นายจ้างทบทวน

การจัดสวัสดิการแรงงาน	 การสร้างนักแรงงานสัมพันธ์ระดับหน่วย

งาน	 การส่งเสริมความสามัคคี	 รวมท้ังการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	

สอดคล้องกับThomas	Katua	Ngui	(2016)	ที่กล่าวว่า	การสื่อสาร

ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการด�าเนิน

งานในเชิงบวกซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จ	

ดงันัน้	องค์การควรมุง่มัน่ทีจ่ะตอบสนองความคาดหวงัของพนกังาน

โดยใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดี	

	 4.	รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์	พบว่า 

สถานประกอบกิจการท่ีผ่านหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด 

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 

แรงงาน	 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง	 ปฏิบัติถูกต้องตาม 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 ให้ความ 

ส�าคัญกับระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีและส่งเสริมให้ลูกจ้าง 

เข้ามามีส่วนร่วม	 เมื่อพบปัญหาได้ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้า 

มายุติปัญหาที่เกิดขึ้น	ดังนั้นระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีช่วย 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	สอดคล้องกับ	 

รัชนี	 พลพุทธา	 (2554)	 ที่กล่าวว่า	 แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี 

เป็นเรื่องที่ดี	 สถานประกอบกิจการควรให้การส่งเสริมให้เกิดระบบ 

ทวิภาคีภายในสถานประกอบกิจการตลอดไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรมีการศึกษาถึงหลักการพื้นฐานที่น�ามาใช้ในการ 

พิจารณาเพื่อจัดสวัสดิการแรงงานและประเภทของสวัสดิการ 

ในสถานประกอบกิจการน้ัน	 เน่ืองจากรางวัลที่สถานประกอบ

กจิการได้รบัเป็นรางวลัการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน 

แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

	 2.	 ควรมีการก�าหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นฝ่ายลูกจ้างเพื่อศึกษา 

ถึงบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น

	 3.	 ควรมีการศึกษาในพื้นที่อื่นเพื่อเป ็นตัวอย ่างจาก 

ความส�าเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการท่ีได้รับ 

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นต่อไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7

Factors	Affecting	Schools	EffectIveness	in	Prachinburi	Province	

Under	The	Secondary	Educational	Service	Area	Office	7

พณพร		รัตนประสบ,	ภารดี		อนันต์นาวี,	เจริญวิชญ์		สมพงษ์ธรรม

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7	กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7 

จ�านวน	260	คน	โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	แบ่งออกเป็น	 

2	ตอน	ได้แก่	แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา	จังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .26	 ถึง	 .75	 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	 .85	 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 ด้านการบริหารของผู้บริหาร	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .28	 ถึง	 .81	 ค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถามเท่ากับ	 .91	 และด้านบุคลากร	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .29	 	 ถึง	 .75	 ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

เท่ากับ	 .82	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient)	โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 

(Multiple	regression	analysis)	และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน	(Stepwise	multiple	regression	analysis)

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ประสิทธิผลของสถานศึกษา	ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร	จังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

	 2.	 ปัจจยัด้านการบรหิารของผูบ้รหิารและปัจจยัด้านบคุลากร	โดยรวมและรายด้านสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธผิลของสถานศึกษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7		ในระดับปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 3.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร	และด้านบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	จังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 (X112)	 การพัฒนาครู(X22)	 การกระตุ้นการใช้ปัญญา	 (X113)	 และงบประมาณ	 (X121)	 สามารถพยากรณ์ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 (Y)	 มีค่าอ�านาจพยากรณ์ 

คิดเป็นร้อยละ	47.80	โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	ดังนี้

   Y  =		1.11	+	.191(X112)	+	.209(X22)	+	.172(X113)	+	.140(X121)	

	 	 หรือในรูปคะแนนมาตรฐาน

   Z  =	.247(Z112)	+	.282(Z22)	+	.230(Z113)	+	.168(Z121)

ค�าส�าคัญ	:	ปัจจัย,	ประสิทธิผลของโรงเรียน,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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Abstract
	 The	purpose	of	this	was	to	study	factors	affecting	schools	effectiveness	in	Prachinburi	province	under	the	

Secondary	Educational	Service	Area	Office	7.	The	sample	consisted	of	260	teachers	in	Prachinburi	province	under	

the	secondary	educational	service	area	office	7.	The	instruments	used	for	the	data	collecting	were	a	checklist	and	

five	leveled	rating	scale	questionnaire	divided	into	2		parts	including	the	factors	affecting	the	schools	effectiveness	

in	Prachinburi,	thecoefficient	of	item	discrimination	ranged	from	.26	to	.75	and	the	reliability	was	.85,the	second	part	

of	questionnaire	was	a	administration	factors	that	coefficient	of	item	discrimination	ranged		from	.28	to	.81	and	the	 

reliability	was	 .91,	 and	personnel	 factorsthat	 coefficient	of	 item	discrimination	 ranged	 	 from	 .29	 to	 .75	 and	 the	 

reliability	was	.82.	The	datawas	analyzed	by	using	the	computer	program.	The	statistic	utilized	in	analyzing	the	data	 

was	arithmetic	mean,	 standard	deviation,	Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient,	multiple	 regression	

analysis	and	stepwise	multiple	regression	analysis.		

	 The	findings	of	the	research	indicate	as	follows:	 	

	 1.	 The	 schools	 effectiveness,	 administration	 and	 personnel	 factors	 in	 Prachinburi	 province	 under	 the	 

Secondary	Educational	Service	area	Office	7	in	overall	and	each	aspect	were	rated	at	a	highlevel.	

	 2.	 The	administration	and	personnel	factors	had	Prachinburi	province.01	levels	with	the	schools	effectiveness	 

in	Prachinburi	Province	under	the	Secondary	Educational	Service	area	Office	7	in	over	all	aspects	and	each	aspect	 

has	positive	relationship	at	the	medium	level	and	statistically	significant	at	difference	at	the	.01	level.

	 3.	 The	 administration	 and	 personnel	 factors	 affecting	with	 schools	 effectiveness	 in	 Prachinburi	 province	 

under	the	Secondary	Educational	Service	area	Office7	statistically	significant	atthe.01	level.

	 4.	 The	vision	identification	(X112),	teacher	development	(X22),	intellectual	stimulation(X113)	and	budget	(X121) 

were	the	best	predictors	of	the	effectiveness	of	schools	in	Prachinburi		province	under	the	Secondary	Educational	 

Service	area	Office7		(Y)	with	47.80	percent	that	could	be	written	in	the	form	of	raw	score	equation	as:

   Y  =		1.11	+	.191(X112)	+	.209(X22)	+	.172(X113)	+	.140(X121)	

	 	 and	in	the	standard	equation	as.	

   Z  =	.247(Z112)	+	.282(Z22)	+	.230(Z113)	+	.168(Z121)

 

Keywords	:	 Factors,	School	Effectoveness,	Secondary	Educational	Service	Area	Office	7	

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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บทน�า
	 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 นับเป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา 

ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้	 โดยการศึกษาไทย	 ในปัจจุบันนี้กระทรวง 

ศึกษาธิการต้องการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่	 21	 การศึกษา 

มุ ่งพัฒนาคน	 ยึดมั่นในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้ 

เจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการศึกษา 

ตลอดชีวิต	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551)	 อีกท้ังผู้บริหารสถาน 

ศกึษานัน้เป็นบุคลากรหลกัทีส่�าคัญของสถานศกึษาและเป็นผูน้�าทาง 

วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ	 ความรู้	 ความสามารถ	 และคุณธรรม	 

จริยธรรม	 ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี	 ท่ีจะน�าไปสู่การจัด 

และการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 

(Robbins,	1978	:	3)	

	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

ประกอบด้วยปัจจัยแรกคือปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ซ่ึงเก่ียวข้องกับ 

พฤติกรรมและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ปัจจัยที ่

สองคือปัจจัยด้านครูผู ้สอนซ่ึงเก่ียวข้องกับคุณภาพการสอน 

ความพึงพอใจในการท�างานของครู	 ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้าน 

สถานศึกษา	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 และ 

วัฒนธรรมในการบริหารโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 มีโรงเรียนอยู ่ในสังกัด 

ประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี	 จังหวัดนครนายก	 และจังหวัด 

สระแก้ว	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552	 :	 63)	 ซึ่งท่ีอยู่ในแต่ละ 

จังหวัดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น	 และพบว่ามีปัญหาใน 

การบรหิารและข้อจ�ากัดในการปฏบัิตงิานจ�านวนมากส่วนใหญ่เกดิจาก 

การใช้อ�านาจของผูบ้รหิารสถานศึกษา	ทีใ่ช้อ�านาจในการตดัสนิใจเอง 

เป็นส่วนใหญ่	 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย	 

ส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านต่างๆ	ต�่าลง	เป็นสาเหตุ 

ให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ	(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 7,	 2557)	 อีกท้ังยังพบว่าการย้ายกลับภูมิล�าเนา 

ของครู	 มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องและเวลา 

ไม่เพียงพอ	 ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาลดลง 

จากข้อมลูผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	 

อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าเกณฑ์	จากสภาพและปัญหาดังกล่าว	ผู้วิจัยจึง 

เห็นความส�าคัญที่จะศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	จังหวัดปราจีนบุรี		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 7	 เพื่อสถานศึกษาสามารถน�าผลการวิจัยไปเป็น 

แนวทางประยกุต์ใช้ในการบรหิารสถานศึกษาจงัหวดัปราจนีบรุใีห้มี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศึกษาระดับประสิทธผิลของสถานศกึษา	ปัจจยัด้าน 

การบริหารของผู้บริหาร	และปัจจัยด้านบุคลากร	จังหวัดปราจีนบุรี	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7		

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร 

ของผู้บริหาร	 ปัจจัยด้านบุคลากรกับประสิทธิผลของสถานศึกษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	7

	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร	 ปัจจัย 

ด้านบุคลากร	 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัด 

ปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7

	 4.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 

จากปัจจยัด้านการบรหิาร	ของผูบ้รหิาร	ปัจจยัด้านบคุลากร	จงัหวดั 

ปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้	ได้แก่	ครขูองโรงเรยีน 

มัธยมศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศกึษา	เขต	7	จ�านวน	773	คน	ปีการศกึษา	2559	กลุม่ตวัอย่าง 

ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	 ได้แก่	 ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัด 

ปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ	 Krejcie&	 Morgan 

(1970	 :	 607-610)	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 260	 คน	 โดยการ 

สุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Random	 Sampling)	 

ก�าหนดอ�าเภอ	ในจงัหวดัปราจีนบรีุเป็นเกณฑ์ในการสุม่	ดงัตารางที	่1

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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การบริหารและข้อจํากัดในการปฏิบัติงานจํานวนมากส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีใช้อํานาจ
ในการตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย ส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในด้านต่างๆ ต่ําลง เป็นสาเหตุให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, 
2557)  อีกท้ังยังพบว่าการย้ายกลับภูมิลําเนาของครู มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องและเวลาไม่เพียงพอ 
ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาลดลง จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
อยู่ในระดับท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  เพื่อสถานศึกษา
สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร และปัจจัยด้านบุคลากร 
จังหวัดปราจีนบรุี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากรกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
จังหวัดปราจีนบรุี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากปัจจัยด้านการบริหาร ของผู้บริหาร ปัจจัย 
ด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จํานวน 773 คน  ปีการศึกษา 2559กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา   จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie& Morgan(1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 260 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กําหนดอําเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม  
ดังตางรางที่ 1 
ตาราง  1  จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียน ครูผู้สอน โรงเรียน ครูผู้สอน 

เมืองปราจีนบุรี 4 301 4 101 
กบินทร์บุรี 5          183 5           62 
นาดี          2  37          2           13 
บ้านสร้าง          2 42          2           14 
ประจันตคาม          3          102          3           34 
ศรีมหาโพธิ          2  72          2           24 
ศรีมโหสถ          1  36          1           12 
รวม 19 773         19          260 

  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบจัดประเภท (Rating Scale) 5 ช่วงคะแนน 
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคําถามทั้งหมด 2 ตอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตรวจสอบ

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบ

จดัประเภท	(Rating	Scale)	5	ช่วงคะแนน	จ�านวน	1	ชุด	ประกอบด้วย 

ค�าถามทั้งหมด	2	ตอน	โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง	 และแก้ไขให้สมบูรณ ์

แล้วน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	 (Try	Out)	 

กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	แล้วน�ามาวิเคราะห์หา 

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination)	 อยู่ระหว่าง	 .26	 	 ถึง 

.75	 และแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	.92

	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผูว้จิยัได้จดัส่งแบบสอบถามและท�าการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง 

และส่งทางไปรษณีย์	 จ�านวน	 260	 ฉบับ	 แล้วเก็บแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองและรับคืนทางไปรษณีย์	จ�านวน	260	ฉบับ	

	 4.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 การวเิคราะห์ระดบัประสทิธผิลของสถานศกึษาและปัจจยั 

ด้านการบริหารของผู้บริหาร	ปัจจัยด้านบุคลากร	จังหวัดปราจีนบุรี	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 สถิติที่ใช้ 

คือค่าคะแนนเฉลี่ย	(X)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD.)

	 2.	 การทดสอบความสัมพันธ์	 “ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา	ปัจจยัด้านบคุลากร	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	จังหวัดปราจีนบุรี	สังกัดส�านักงานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	เขต	7”	สถติทิีใ่ช้	สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	Product-Moment	Correlation)

	 3.	 การทดสอบความสัมพันธ์	 “ปัจจัยด้านการบริหารของ 

ผู ้บริหาร	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 สามารถส่งผลประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต7”	สถิติที่ใช้	คือ	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple	RegressionAnalysis)		

	 4.	 การทดสอบความสัมพันธ์	 “ปัจจัยด้านการบริหารของ 

ผู้บริหาร	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต7”		สถิติที่ใช้	คือ	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 

แบบขั้นตอน	 (Stepwise	Multiple	 Regression	Analysis)	 เพื่อ 

เลือกสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด	

ผลการวิจัย
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร 

ของผู้บริหารและปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตมัธยมศึกษา 

เขต	7	ดังนี้

	 1.	 ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก		เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

	 	 1.1	 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนสูง	โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก		เรยีงค่า

เฉลีย่จากมากไปหาน้อย	3	อนัดบัแรก	ได้แก่		โรงเรยีนจดัท�าโครงการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองและครูมี

การศึกษาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน	 ส่วนอันดับสุดท้าย

ได้แก่	 ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการ

สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	 	 1.2	 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี 

ทศันคตทิางบวก	โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก		เรยีงค่าเฉลีย่จาก 

มากไปหาน้อย	3	อันดับแรก	ได้แก่	นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	 

นักเรียนระดับช้ันสูงมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ	 นักเรียน 

มีความประพฤติเรียบร้อยและอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ 

นักเรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่	 นักเรียนมี 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

	 ตาราง	1		 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		จ�าแนกตามอ�าเภอ
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	 	 1.3	 ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้า 

กบัสภาพแวดล้อม	โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก		เรียงค่าเฉล่ีย 

จากมากไปหาน้อย	3	อันดับแรก	ได้แก่	ครูมีการน�านวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน	สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน 

เนื้อหาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

และครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 และปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้าน		 

ส่วนอันดับสุดท้าย	 ได้แก่	 ครูมีการน�าผลจากการประเมินนักเรียน 

มาวิเคราะห์	เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

	 	 1.4	 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศกึษา	 

โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก	เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

3	อันดับแรก	ได้แก่	ผู้บริหารและครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษาด้วย 

ความสามคัค	ีผูบ้ริหารด�าเนนิงานบรรลวัุตถปุระสงค์ของสถานศึกษา 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและผูบ้รหิารและครปูฏบิตังิาน	โดยค�านงึถงึ 

ประโยชน์ของโรงเรยีนเป็นส�าคญั	ส่วนอนัดบัสดุท้าย	ได้แก่	ผู้บรหิาร 

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้	 เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นใน 

โรงเรียน

	 2.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร	 

จงัหวดัปราจนีบรุ	ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	เขต	7 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	สามารถสรุปสาระส�าคัญของ 

ผลการศึกษาได้ดังนี้

	 	 2.1	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารโดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่ 

การสนับสนุนทรัพยากร	 และภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถสรุปสาระส�าคัญของผลการศึกษาได้ 

ดังนี้

	 	 	 	 2.1.1	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศกึษา	เขต	7	โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	เรียงค่าเฉล่ีย 

จากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ด้านการตั้งความหวังใน 

ผลงานไว้สูงด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 และด้านการยอมรับใน 

เป้าหมายของกลุม่	ส่วนอนัดบัสดุท้ายได้แก่ด้านการสนบัสนนุผูต้าม 

เป็นรายบุคคล

	 	 	 	 2.1.2	 การสนับสนุนทรัพยากรของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 7	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงค่า 

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 งบประมาณ	 และเทคโนโลย ี

สารสนเทศ

	 	 2.2	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน 

ระดับมาก		เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้แก่		การจัดการเรียน 

การสอน		และการพัฒนาครู

	 	 	 	 2.2.1	 การจัดการเรียนการสอนโดยรวมและ 

รายข้ออยูใ่นระดบัมาก	เรยีงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	3	อนัดบัแรก	 

ได้แก่	 ครูจัดท�าแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 ครูค�านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียน	 การสอนและครูมีการ 

เสริมแรงผู้เรียนอยู่เสมอส่วนอันดับสุดท้าย	 ได้แก่	 ครูมีการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	 	 	 2.2.2	 การพัฒนาครู	 โดยรวมและรายข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	 เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับแรก	 ได้แก	่	 

โรงเรยีนมกีารจดัให้ครไูด้รบัการอบรมตามรายวชิาทีส่อน	โรงเรยีนม ี

การนิเทศและประเมนิการสอนของครอูย่างสม�า่เสมอ	และโรงเรียน

จัดให้มีการศึกษา	 ดูงาน	 ส่วนอันดับสุดท้าย	 ได้แก่	 โรงเรียนมีการ 

สนับสนุนให้ครูเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

	 3.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและปัจจัยด้าน 

บุคลากรโดยรวมและรายด้าน	 มีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 อยู ่ในระดับปานกลาง	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	 	

	 4.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร	 และปัจจัยด้าน 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 วิสัยทัศน ์

การพฒันาคร	ู	การกระตุน้การใช้ปัญญา		และงบประมาณ	ตามล�าดบั

	 5.	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 (X112)	 การพัฒนาครู	 (X22) 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา	 (X113)	 และงบประมาณ	 (X121)	 สามารถ 

ท�านายประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7	ภาพรวมได้ร้อยละ	 

47.80	สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	ดังนี้

 Y	 =	1.11	+	.191(X112)	+	 .209(X22)	+	 .172(X113)	+	

.140(X121)	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	ระดับ	.01	คือ	การก�าหนดหรือสมการ 

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Z	=	.247(Z112)+	.282(Z22)+	.230(Z113)	+	.168(Z121)

สรุปและอภิปรายผล
	 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของ 

การวิจัย	ซึ่งสามารถน�ามาอภิปรายผลได้	ดังนี้

	 1.ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก	 	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการให้คร ู

ศึกษาความแตกต่างของนกัเรยีนแต่ละคนและจดักระบวนการเรยีน 

การสอนทีส่ร้างโอกาสให้กบันกัเรยีนทกุคนมส่ีวนรวม	อกีทัง้โรงเรยีน 

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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ได้มีการจัดท�าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ 

สถาบันอื่นได้เป็นจ�านวนมากขึ้น	 ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวน 

การสอน	 การจัดกิจกรรมและประเมินตามหลักสูตร	 มีการน�า 

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอน	มกีารน�าผลจาก 

การประเมินนักเรียนมาวิเคราะห์	 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง	 และครู 

มส่ีวนร่วมในการพฒันา	และปรบัปรงุโรงเรยีนในทกุด้าน	นอกจากนี้ 

สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมที่ 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ผู้บริหารและครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษา 

ด้วยความสามคัค	ี	ผูบ้รหิารและครูปฏบิตังิาน	โดยค�านงึถึงประโยชน์ 

ของโรงเรียนเป็นส�าคัญและผู้บริหารด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ์

ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

วิชษารัตน์	 ธรมะรัตน์จินดา	 (2552)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์ 

ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี	เขต	2	ผลการศึกษาพบว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียน	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาสพุรรณบรุ	ีเขต	2	จ�าแนกตามขนาดของโรงเรยีน	ในภาพรวม 

ไม่แตกต่างกนั	และสามารถสรปุอภปิรายเป็นประเดน็ส�าคญัรายด้าน	 

ดังนี้		

	 	 1.1	 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะโรงเรียนจัดท�าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียนอย่างต่อเน่ืองครูมีการจัดกระบวนการเรียน 

การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม	 ครูมีการศึกษา 

ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Sammons,	Hillman,	and	Mortimore	 (1994)	 ได้ศึกษาปัจจัย 

ที่มีผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ	 

ประกอบด้วย	 ความเป็นผู้น�าทางด้านวิชาชีพ	 การมีเป้าหมายและ 

วิสัยทัศน์ร่วมกัน	 มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 มุ่งเน้นคุณภาพการเรียน 

การสอน	มคีวามหวงัในผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู	มรีะบบการเสรมิ 

แรงทางบวก	มรีะบบการตดิตามความส�าเรจ็ของผูเ้รยีน	ส่งเสรมิสทิธ ิ

และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 มีการร่วมมือกันระหว่าง 

บ้านกับโรงเรียน	 มีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลางานวิจัยของ 

ฐิตา	 	 วิหครัตน์	 (2558	 :	 93)	 ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 6	 พบว่า	 

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหาร	 ครูผู้สอนและ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ด้านความสามารถในการผลติ 

นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยู่ในระดับมาก

	 	 1.2	 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี 

ทัศนคติทางบวกโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนนักเรียนระดับชั้นสูงมี 

ความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ	 นักเรียนมีความประพฤต ิ

เรยีบร้อยและอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรยีนและนกัเรยีนมคีณุธรรม	 

จริยธรรม	สอดคล้องกับ	Mott	 (1972)	 ได้กล่าวว่า	ความสามารถ 

ในการพฒันานกัเรยีนให้มทีศันคตทิางบวก	หมายถงึ	มคีวามคิดเห็น	 

ท่าทาง	ความรู้สึก	หรือพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษาแสดงออก 

ในทางที่ดีงามสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความต้องการของ 

สังคม	 การศึกษานอกจากจะเสริมสร้างความเจริญให้แก่บุคคลทั้ง 

4	 ด้าน	 คือ	 ด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 พัฒนาการส่วนต่างๆ	 

อย่างเหมาะสมกับวัยด้านสติปัญญามีความรู ้ใฝ่เรียน	 รู ้จักคิด 

วเิคราะห์อย่างมเีหตผุล	และมคีวามคดิสร้างสรรค์ด้านสงัคม	สามารถ 

น�าความรู้ความสามารถ	และทักษะอันจ�าเป็น	น�าไปใช้ในการด�ารง 

ชีวิตได้อย่างเป็นสุข	 และด้านจิตใจ	 รู้จักเหตุผล	 มีวินัย	 คุณธรรม	 

และจริยธรรมอย่างเหมาะสมและดีงามและสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	 ทินกร	 ประเสริฐหล้า	 (2553	 :	 103)	 ได้ศึกษาการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	เขต	1	พบว่า	ประสิทธิผลของโรงเรียน	 

ตามการรับรู้ของผู้บริหาร	ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ 

ทางบวกอยู่ในระดับมาก	 	 	

	 	 1.3	 ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้า 

กับสภาพแวดล้อม	 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะ	 ครูมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน 

การสอน	 สถานศึกษามีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ในสังคมที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	 ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 และ 

ปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านสอดคล้องกับ	 Bennis	 (1971)	 ซึ่ง 

กล่าวว่าองค์การไม่ว่าตวับคุคลหรอืองค์การทางสังคม	จะต้องท�างาน 

เพื่อรักษาตัวเองให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก	 โดยอาศัย 

พื้นฐานความเป็นระบบเปิดขององค์การองค์การท่ีมีประสิทธิผล 

คอื	จะต้องมโีครงสร้างทีป่รบัตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม	สอดคล้องกบั 

งานวิจัยของ	 ฐิตา	 	 วิหครัตน์	 (2558	 :	 94)	 ได้ศึกษาการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด

สมทุรปราการ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา		เขต	6 

พบว่า	ประสิทธิผลของโรงเรียน	ตามการรับรู้ของผู้บริหาร	ครูผู้สอน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ด้านความสามารถใน 

การพฒันาปรบัเปลีย่นสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก	 	 	

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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	 	 1.4	 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศกึษา	

โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บรหิารและ 

ครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษาด้วยความสามัคคี	ผู้บริหารด�าเนินงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างราบรื่น	 ผู้บริหารและคร ู

ปฏิบตังิาน	โดยค�านงึถงึประโยชน์ของโรงเรยีนเป็นส�าคญั	สอดคล้อง 

กับแนวคิดของ	 Glicknam	 (1990)	 กล่าวว่า	 ทฤษฎีการแก้ปัญหา 

ภายในโรงเรยีน	ทัง้นีเ้พราะสถานศกึษา	ประกอบด้วย	คนหลายกลุ่ม	 

ในการท�างานร่วมกันความขัดแย้งทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้	 

ความขดัแย้งมากเกนิไปท�าให้เกดิความไม่ไว้วางใจ	ขาดความร่วมมอื 

ในการท�างาน	ท�าลายความสมานฉนัท์กลมเกลยีวสร้างเป็นศตัร	ูและ 

น�าไปสูก่ารลดประสทิธภิาพในการท�างาน	และการลาออกจากงานได้ 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 ในการที่จะ 

แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์น้ัน	 ย่อมข้ึนอยู ่กับวิธีแก้ปัญหาของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 

ในระดับที่เหมาะสมจะมีผลดีต่อการพัฒนางาน	 สามารถโน้มน้าว 

ความคดิ	ค่านยิม	ความต้องการ	และเป้าหมายทีต่่างกนั	ให้ปรบัเปลีย่น 

ไปในทางเดียวกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กนกวรรณ		 

อินทร์น้อย	 (2553	 :	 93)	 ได้ศึกษา	 กระบวนการบริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาปทุมธานี	 เขต	2	พบว่า	ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน	 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

	 2.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	 

ได้แก่	 การสนับสนุนทรัพยากร	 และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรนั้นเป็น 

ตวักลางหรอืตัวกระตุน้ทีท่�าให้กจิกรรมของสถานศกึษาด�าเนนิไปได้ 

และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อกิจกรรม	หรือการด�าเนินภารกิจของ 

สถานศึกษาทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพท�าให้การท�างาน 

ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดีอย่างมีคณุภาพสามารถสรปุอภปิรายเป็นประเดน็ 

ส�าคัญรายด้าน	ดังนี้

	 	 2.1	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 7	 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารและครูมีส่วนรวมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ครูเห็นถึงความส�าคัญ 

ของเป้าหมายโรงเรียน	ร่วมมือท�างานเป็นทีม	อีกทั้งยังส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมตาม 

รายวิชาที่สอนและศึกษาดูงาน	 ดังท่ี	 Bass	 (1985)	 กล่าวว่า 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ากับผู้ตาม	 

ซึ่งท�าให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใส	 ศรัทธาและจงรักภักดี	 เกิดความ 

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	 ยินดีในการทุ่มเทในการปฏิบัติงาน	 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 นอกจากน้ีผู้บริหารยังต้องเป็นผู้นิเทศหรือ 

ให้การแนะน�าช่วยเหลือ	และชี้แนะ	กระตุ้นเตือนให้ครูคิดริเริ่มงาน 

ใหม่ๆ	 ขึ้น	 และสามารถสร้างทีมงานในการท�างานของครู	 เพื่อให ้

ท�าหน้าที่ที่มอบหมายได้อย่างดีที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ขวัญตา	 	 เกื้อกูลรัฐ	 (2554)	 ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง	 อ�าเภอโพธาราม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี	 เขต	 2 

พบว่า	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 

โดยรวม	และรายด้านอยู่ในระดับมาก								 	 	

	 	 2.2	 การสนับสนุนทรัพยากรของผู้บริหารสถานศึกษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	7	โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเพราะว่าโรงเรียน 

มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนงานและจัดท�า 

เอกสารรายงานต่อต้นสังกัดเป็นประจ�าทุกปี	 ซ่ึงสอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ	สายสมร		พุทธิไสย	(2551)	ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลองค์การของโรงเรยีน		สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

สกลนคร	 เขต	 1	 พบว่า	 ปัจจัยด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีทาง 

การศกึษาของโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร	 

เขต	1	อยู่ในระดับมาก	 	 	

	 3.	 ปัจจัยด้านบุคลากรของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7	โดยรวมและ 

รายข้ออยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรยีนมกีารนเิทศและ 

ประเมินการสอนของครูอย่างสม�่าเสมอ	 และสนับสนุนให้ครูได้เข้า 

รับการอบรมตามรายวิชาที่สอน	เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการ 

จัดการเรียนการสอนของตนเอง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ราตร	ี	 

สอนดี	 (2559)	 ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม	ิ 

พบว่า	 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดชัยภูมิ	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	โดยเรียงล�าดับ 

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านผู้บริหาร	 ด้านโครงสร้าง 

ด้านบุคลากร	 ด้านกระบวนการ	 และด้านทรัพยากร	 ตามล�าดับ				 

สามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็นส�าคัญรายด้าน	ดังนี้	

	 	 3.1	 การจัดการเรียนการสอน	 โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูจัดท�าแผนการเรียนรู้อย่าง 

เป็นระบบครคู�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลในการจดัการเรยีน 

การสอนและครูมีการเสริมแรงผู ้เรียนอยู่เสมอซ่ึงสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ	 Hough	 and	 Duncan	 (1970	 :	 144)	 กล่าวว่า 

การจัดการเรียนการสอน	 เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของ 

ตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้	 และม ี

ความสุข	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู ้จะประกอบด้วย4	 ด้าน	 คือ 

การจัดการหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	การวัดผล	ประเมิน 

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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ผลการเรียนรู้	 หลังการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

กรุณา	ภู่มะลิ	และคณะ	(2557)	ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก	 พบว่า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เรียงตามล�าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังนี ้

คือ	 การมีส่วนร่วม	 การเรียนการสอน	 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้

	 	 3.2	 การพฒันาคร	ูโดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก		 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ทางโรงเรียนมีการจัดให้ครูได้รับการอบรม 

ตามรายวชิาทีส่อน	อกีทัง้ยงัมีการนเิทศและประเมนิการสอนของครู 

แต่ละท่านอย่างสม�่าเสมอ	 และโรงเรียนจึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน	 

นอกสถานที	่เพ่ือให้ครไูด้เกดิแนวคดิการสอนรปูแบบใหม่	สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	ยุวดี	 	ประทุม	 (2559)	 ได้ศึกษาปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 3	 พบว่า	 ด้านการพัฒนาครู 

ในโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	 

เขต	3		โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	

	 4.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู ้บริหารและปัจจัยด้าน 

บุคลากร	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		 

เขต	 7	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	.01	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา	มีลักษณะ 

แบบผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 

ต่อบุคลากรแต่ละฝ่ายในสถานศึกษา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิรัตน์		พงษ์มิตร	และคณะ	(2556)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับ	ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	พบว่า	ปัจจัยด้านบรรยากาศ	ปัจจัย 

ด้านทรัพยากร	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัยด้านครูผู้สอน	ปัจจัยด้าน 

นักเรียน	และปัจจัยด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์	ทางบวกระดับมาก  

กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ	.01

	 5.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร	 

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัด 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	7	โดยมนียัส�าคญัทาง 

สถิติที่ระดับ	 .01	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัด 

ปราจีนบุรี	 ได้น�านโยบายและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์	 โดยเข้าไป 

มีส่วนรวม	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 กิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	บัญชา		ชลาภิรมย์	 (2553)	ได้ศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต	 ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต	ได้แก่	ปัจจัยด้าน 

โรงเรยีน		ปัจจยัด้านคร	ู	ปัจจยัด้านนกัเรยีน		และปัจจัยด้านผู้บรหิาร	 

ได้	ร้อยละ	95.0	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 6.	 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร 

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7	 ได้ร้อยละ	 

47.80	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ได้น�าหลักการและแนวทางเรื่อง	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงมา 

บริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียน	 จนเกิดประสิทธิผล	 ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง	 พัฒนาวิชาชีพ	 และ 

พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเน้นนักเรียนเป็น 

ส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

ตามความถนัดและตามความสนใจ	 มีการเรียนรู ้ตามสภาพจริง	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จิระวัฒน์	 	 วังกะ	 (2558)	 ได้ศึกษา 

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์

ในเขตจงัหวดัภาคเหนอื	สงักดัส�านกังานบรหิารงานการศึกษาพเิศษ	 

พบว่า	 ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา	 พฤติกรรมของ 

ครู	 และการบริหารโรงเรียน	 ร่วมกันท�าพยากรณ์ประสิทธิผลของ 

โรงเรียน	 ได้ร้อยละ	 76.10	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

ส�าหรับตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถาน 

ศึกษามี	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 การก�าหนดวิสัยทัศน์	 การพัฒนาครู	 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา	และงบประมาณ	ดังนี้	 	

	 	 6.1	 การก�าหนดวสิยัทศัน์	สามารถพยากรณ์ประสทิธผิล 

ของสถานศึกษาจงัหวดัปราจนีบรุ	ีสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต	7	เป็นอันดับแรก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ผู้บริหาร 

และครูมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้อง 

กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	พิมพรรณ	สุริโย	 (2551	 :	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาปัจจัย 

ด้านผู้บริหารศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่	 9	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

พบว่า	 ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล	 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี	 9	 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

0.01

	 	 6.2	 การพัฒนาครู	 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า	 โรงเรียนมีการนิเทศ	 ติดตาม 

การสอนของครูอยู่เสมอ	และส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ครูผู้สอนเข้ารับ 

การอบรมและศกึษาดูงานนอกสถานที	่เพือ่พฒันาตนเอง	สอดคล้อง

กับ	Sadi	(1997)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	โอกาสการพัฒนาอาชีพส�าหรับ 

ครูประถมในตรุกี	 พบว่า	 ควรเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันแลกเปลี่ยน 

ข้อคิดเห็น	 และประสบการณ์	 หาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ	 

จากนั้นก็น�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ	 เพื่อใช้ในการ 

แก้ไขปัญหาต่อไป	 ต่อมาก็เข้าสู้ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 โดยการ 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงที่นิยมในการพัฒนา 

บุคลากรที่สามารถพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ทักษะและเจตคติ 

ที่ดีขึ้น	

พณพร  รัตนประสบ, ภารดี  อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม
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	 	 6.3	 การกระตุ ้นการใช้ปัญญา	 สามารถพยากรณ์ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้คร ู

ท�าวิจัยในช้ันเรียนและประชุมทุกเดือน	 เพื่อสอบถามปัญหาที่พบ 

พร้อมทั้งช่วยกันคิดแก้ปัญหา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา 

เกื้อกูลรัฐ	 (2554)	 ได้วิจัยเรื่องปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

วิชาการในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต		27		พบว่า		ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

อยู่ในระดับมาก	ทั้งโดยรวมและรายด้าน		

	 	 6.4	 งบประมาณ	 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ 

สถานศกึษา	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า	โรงเรยีนมกีารจดัสรรงบประมาณ 

ตามแผนงานและรายงานผลการด�าเนินงานต่อต้นสังกัดทุกป	ี 

มีการท�าเอกสารการเงิน	 รายรับ-รายจ่ายเป็นปัจจุบัน	 และมี 

การวิเคราะห์รายละเอียดการใช้เงินในแต่ละโครงการ	 เพื่อหา 

แนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุขคะเสริม	 สิทธิเดช	 (2556)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 

จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ 

แขวงค�าม่วน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	พบว่า	ปัจจัย 

ทั้ง	 6	 คือ	 ปัจจัยด้านครูผู้สอน	 ปัจจัยด้านงบประมาณ	ปัจจัยด้าน 

บรรยากาศในโรงเรียน	 ปัจจัยด้านชุมชน	ปัจจัยด้านอาคารสถานที่	 

ปัจจัยด้านผู้บริหารสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการงาน 

วิชาการได้ถึง	ร้อยละ	55.40

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 ผลการวจิยัเกีย่วกับประสทิธผิลของสถานศกึษา	จงัหวดั 

ปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 7 

มีข้อเสนอแนะดังนี้	 	 	 	 	

	 	 1.1	 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู 

มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนให ้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 1.2	 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี 

ทัศนคติทางบวก	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายให้ครูจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน	 โดยเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ของตนเอง	 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนคติทางบวก 

มากยิ่งขึ้น

	 	 1.3	 ความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อม	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูน�านวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้นักเรียนมี 

ความสนใจในการเรียนการสอนและเป็นไปตามสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น

	 	 1.4	 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศกึษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาเมื่อ 

เกิดความขัดแย้งและควบคุมสถานการณ์ให้ได้เม่ือเกิดเหตุการณ ์

ฉกุเฉนิในโรงเรยีน	เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 2.	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้	 	

	 	 2.1	 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี	 ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ที่สามารถปฏิบัติได้และเน้นการปฏิบัต ิ

ตามวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท�างานเป็นทีม

	 	 2.3	 ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา	ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ควรกระตุ้นให้ครูแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคิดริเริ่มสร้างสรรค์		 

เพื่อให้ครูเกิดเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานแบบใหม่ๆ

	 	 2.4	 ด้านการสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรมีการนิเทศ	 ก�ากับติดตามการปฏิบัติงานของคร ู

อย่างต่อเนื่องและมีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับครู	 เพื่อให้ครู 

สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 	 2.5	 ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและวิธีการน�า 

โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ส�าเร็จตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

	 	 2.6	 ด้านการตั้งความหวังในผลงานไว้สูง	 ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นักเรียนในแต่ละปี	 เพื่อให้สามารถด�าเนินการให้ส�าเร็จบรรลุตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนด

	 3.	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุนทรัพยากร 

ของโรงเรยีนในจงัหวดัปราจนีบรุ	ีสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 

มัธยมศึกษา	เขต	7	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 3.1	 งบประมาณ	โรงเรยีนควรมกีารส�ารวจและรวบรวม 

ข้อมูลพื้นฐาน	 เพื่อจัดท�าแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานราชการประจ�าปี	 เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบ 

ประมาณเป็นไปตามความจ�าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 	 	 	

	 	 3.2	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 โรงเรียนควรมีนโยบายให ้

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยค�านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

กับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของนักเรียน	 เพื่อให้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

	 4.	 ผลการวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัด้านบคุลากรของสถานศกึษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	7	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้
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	 	 4.1	 การจดัการเรยีนการสอน		ผูบ้รหิารสถานศึกษาควร 

ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยมีการ 

สร้างสถานการณ์การเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิ	วเิคราะห์ 

และสามารถปฏิบัติได้จริง

	 	 4.2	 การพัฒนาครู	 โรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้คร ู

ได้เรียนรู้และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เทคนคิการสอนซึง่กนัและกนั	เพือ่ให้ครจูดัการเรยีนการสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา	 

จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	7	ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา

	 2.	 ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการ 

เป็นแบบอย่างที่ดีของผู ้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุร	ี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7

	 3.	 ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7

	 4.	 ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล

จังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	

Factors	Influencing	the	Administration	of	Quality	Management	System	of

World	Class	Standard	School	in	Chanthaburi	Province	Under

the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	17

จักรกรี	โพธิ์ศรี,		ประยูร	อิ่มสวาสดิ์,		สมุทร	ช�านาญ

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ข้าราชการครู	สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล	 จ�านวน	 7	 โรงเรียน	 ตามตารางก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 &	Morgan,	 1970)	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 242	 คน	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูล	ได้แก่	แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.899	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร 

จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล	ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก	การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนแต่ละด้าน 

อยู่ในระดับมาก	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ 

ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกตัว	 และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล	พบว่า	ปัจจัยต่างๆ	ร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้	ร้อยละ	70.8		ที่ระดับนัยส�าคัญ	.01	สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้	

  Y	=	0.606	+	0.157**(X9)	+	0.153**(X7)	+	0.071(X6)	+	0.158**(X8)	+	0.084(X4)	+	0.124(X5)	+	0.110(X10)

  Z	=	0.211**(X9)	+	0.179**(X7)	+	0.098	(X6)	+	0.182**(X8)	+	0.100	(X4)	+	0.144	(X5)	+	0.135(X10)

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ,	โรงเรียนมาตรฐานสากล

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 investigate	 the	 Factors	 influencing	 the	 administration	 of	 quality	 

management	 system	of	world	class	 standard	schools	 in	Chanthaburi	province	under	 the	secondary	educational	 

service	 area	 office	 17.	 The	 sample	 used	 in	 this	 research	 were	 242	 teaches	 from	 seven	 schools	 under	 the	 

secondary	 educational	 service	 area	 office	 17	 that	 passed	 the	world	 class	 standard	 school	 assessment	 using 

the	 sample	 sized	 table	of	 krejcie	 and	morgan	 (1970).	 The	 research	 instrument	was	 a	 rating	 scale	questionnaire	 

with	 reliabity	of	 .899.	The	 results	 showed	 that	all	 factors	 influencing	 the	administration	of	quality	management	 

system	in	world	class	standard	schools	were	at	high	level,	The	administration	of	quality	management	system	in	 

world	class	standard	school	were	at	high	level.	The	administration	with	quality	management	system	in	each	area	 

was	 at	 high	 level.	 All	 factors	 influencing	 administration	 using	 quality	 system	 in	world	 class	 standard	 schools	 

significant	relate	to	the	administration	of	quality	system	in	world	class	standard	school	at	.01	level.	The	analysis 

of	 factors	 influencing	the	administration	using	quality	system	 in	the	world	class	standard	schools	 found	that	all 

factors	shared	the	prediction	of	the	administration	using	quality	system	in	the	world	class	standard	schools	70.8	%	

with	the	level	of	significance	of	.01.	In	which	the	prediction	equations	were	as	follows.

  Y	=	0.606	+	0.157**(X9)	+	0.153**(X7)	+	0.071(X6)	+	0.158**(X8)	+	0.084(X4)	+0.124(X5)	+	0.110(X10)

  Z	=	0.211**(X9)	+	0.179**(X7)	+	0.098	(X6)	+	0.182**(X8)	+	0.100	(X4)	+	0.144	(X5)	+	0.135(X10)

Keywords	:	 Administrator	of	Quality	Management	System,	World	class	Standard	Schools

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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บทน�า	
	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านธรรมชาติและวิถีการด�าเนินชีวิตของ 

มนษุย์	ระบบข้อมลูข่าวสารทีแ่พร่กระจายไปอย่างรวดเรว็ทัว่ทกุส่วน 

ของโลกทีม่อีทิธพิลส�าคญัต่อการพฒันาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	 

สังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง	การศึกษาวิทยาศาสตร์	 

การแพทย์	สงัคมมนษุย์เริม่มคีวามเป็นชมุชนเมอืงมากขึน้	ท่ามกลาง 

กระแสของความเปลีย่นแปลงนัน้สมาชกิในสงัคมต้องมกีารปรบัตน 

ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก	 สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ทุกคนอยู ่

ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนั้น	 คือจะต้องให้มีการ 

พฒันาทางการศกึษา	การทีท่กุคนมทีกัษะทีจ่�าเป็นในการอยูร่่วมกนั 

ในสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกได้นั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนเริ่ม 

ตั้งแต่เกิดมามีชีวิตอยู่รอดก็ต้องมีทักษะในการปรับตนให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อม	เมือ่เตบิโตข้ึนในสงัคมแบบใดก็ต้องปรบัตนให้เข้ากบั 

สงัคมนัน้	และเมือ่สงัคมเปลีย่นแปลงเข้าสูย่คุทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็ยิ่งต้องมีการปรับตนเองให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรอบด้าน	ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนอยู ่

ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องรู ้เท่าทันในกระแส 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 โดยมีทักษะชีวิตที่ส�าคัญและจ�าเป็น 

ดังนั้นวงการศึกษาของประเทศไทยท้ังในระดับประเทศและระดับ 

ท้องถิน่	หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างกร่็วมกนัวางแผนพัฒนา 

คุณภาพของเยาวชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ	 เพื่อให้เยาวชน 

มีทักษะส�าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 เพื่อให้เยาวชนของชาติ 

สามารถอยู ่รอดในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างปกติสุข	 

(สุคนธ์	สินธพานนท์,	2558)

	 การปฏิรูปการศึกษาให้ส�าเร็จที่จะท�าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

มีมาตรฐานสูงในระดับสากลน้ัน	 ต้องเป็นการผสมผสานของ 

องค์ประกอบใน	 3	 มิติด้วยกัน	 อันได้แก่	 ด้านองค์ประกอบด้วย	 

ด้านยุทธศาสตร์	และด้านส่งเสริมการเรียนรู้	มีองค์ประกอบ	4	ด้าน	 

ได้แก่	 ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน	 ปฏิรูปหลักสูตร	 ปฏิรูป 

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	และการปฏิรูประบบบริหาร	 

โดยใช้ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน	 5	 ยุทธศาสตร์	 คือ	 การกระจาย 

อ�านาจ	 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง	 การใช้แผนยุทธศาสตร์	 

การประกันคุณภาพ	 การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ทั้งนี้ต้องค�านึง 

และตระหนกัในด้านภาวะผูน้�าทางการเรยีนการสอน	ความคาดหวงั 

ผลสัมฤทธิ์สูง	 จุดเน้นทางการสอน	 สร้างบรรยากาศและสภาพ 

แวดล้อมที่เกื้อกูล	 มีการติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน	 

การมีส่วนร่วม	 และการให้ความส�าคัญกับเวลาที่ใช้ในการเรียน 

ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างเสริม	(ธีรศักดิ์	อุปไมยอธิชัย,	2557)

	 ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการน�าระบบมาตรฐานการ 

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาใช้ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน	 

เพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั	และมกีารปรบัปรงุกระบวนการ 

ท�างานอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้สามารถพฒันาประเทศทัง้ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมได้อย่างมั่นคง	 เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกามีเกณฑ์รางวัล 

คุณภาพแห่งชาติ	(Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award:	 

MBNQA)	 ซ่ึงเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ 

ทัว่โลกน�าไปประยกุต์ใช้โดยเรยีกชือ่ต่างกนั	ซึง่ประเทศไทยได้น�ามา 

เป็นต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(Thailand	Quality	 

Award	:	TQA)	ซึง่มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิการประเมนิ	 

คือ	 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มอบให้กับองค์การภาคธุรกิจ 

เอกชนที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด�าเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 

ทัง้นีเ้พ่ือกระตุน้ให้แต่ละองค์การได้หนัมาใส่ใจในการพฒันาองค์การ 

คุณภาพให้มีคุณภาพ	 ตลอดจนมุ่งเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน 

สู่ความเป็นเลิศ	(วีรยุทธ	ชาตะกาญจน์,	2555)

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อน 

นโยบายโรงเรยีนมาตรฐาน	สากล	มาต้ังแต่ปีการศกึษา	2553	โดยให้ 

โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ	 

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (Thailand	Quality	 Award:	 

TQA)	และก�าหนดเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของโรงเรียนมาตรฐานสากล	 (Organic 

Benevolence	 Eagerness	 Compliance	 Quality	 Award:	 

OBEC	QA	)	(ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,	2557)		 

ซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากล	 เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นยุทธศาสตร์ 

ในการขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานเทียบเท่าสากล	 ให้ผู ้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและ 

มีความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ	 โดยโครงการเริ่ม 

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2553	โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย	500	โรงเรียน 

เป็นกลุ่มผู้บุกเบิก	 และมี	 65	 โรงเรียนจาก	 500	 โรงเรียนดังกล่าว	 

เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อ 

พัฒนาอย่างเข้มข้น	(Intensive	School)	โดยใช้การบริหารจัดการ 

ด้วยระบบคุณภาพ	(จารุวรรณ	พลอยดวงรัตน์,	2556)																		

	 การบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพต่างๆ	นัน้จะต้องค�านงึ 

ถึงปัจจัยต่างๆ	 เพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขให้สถานศึกษาต่างๆ 

มีคุณภาพเทียบเท่าสากล	 จากงานวิจัยของภาวดี	 วิจิตรจันทร	์

(2559)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 

(TQM)	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 3	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 

คุณภาพทั่วทั้งองค์กรประกอบไปด้วยปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	 ปัจจัย 

ด้านคุณลักษณะและพฤตกิรรมของผู้บรหิารทีมุ่ง่คุณภาพ	ปัจจยัด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวกและเทคโนโลยี	และระบบและเทคนิค	และ 

งานวิจัยของกษมาพร	 ทองเอื้อ	 (2555)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนมาตรฐานสากล	พบว่าปัจจยัทีม่อิีทธพิล 

ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ได้แก่	 ปัจจัย 

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม	 ปัจจัยด้านลักษณะองค์การและ 

ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ	 ส่วนปัจจัยท่ีม ี

อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ได้แก	่ 

ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมโดยมีอิทธิพลผ่านปัจจัยลักษณะ 

องค์การ	 ปัจจัยลักษณะบุคคล	 และปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร

และการปฏิบัติ	

	 ความส�าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลขั้นตอนสุดท้ายคือ	 

คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีหลักสูตร	 กิจกรรม 

การเรียนการสอนและการบริหารจัดการท่ีดีเย่ียม	 แต่การประเมิน 

ด้านคุณภาพผู้เรียนยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนได้ก�าหนดไว้	 

ก็ไม่ถือว่าผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ซ่ึงเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดความส�าเร็จด้านผู้เรียนมี	 5	 เป้าหมายคือ	 เป็นเลิศทาง 

วิชาการ	 สื่อสารสองภาษา	 ล�้าหน้าทางความคิด	 ผลิตงานอย่าง 

สร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม	 (ส�านักบริหารงาน 

การมัธยมศึกษาตอนปลาย,	2555)

	 ที่ผ่านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 ในรอบแรกระดับ 

มัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจรวมทั้งในรอบสองโรงเรียน 

มธัยมศกึษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รยีน	มาตรฐานที	่5 

ผูเ้รยีนมีความรูแ้ละทักษะทีจ่�าเป็นตามหลกัสตูร	สถานศึกษาดงักล่าว 

จงึต้องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ	เพือ่พฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 

ระดับมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล	 

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552	 :	 1)	 และจากงานวิจัยของ 

อรัญญา	 ผลจิตต์	 (2555)	 พบว่า	 สภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	 

อยู่ในระดับมาก	เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านงาน 

กจิการนกัเรยีน	ด้านการเงนิและพสัด	ุด้านงานแผนงานและประกนั 

คุณภาพ	ด้านงานวิชาการ	ด้านงานธุรการ	ด้านงานชุมชมและภาค ี

เครือข่าย	 ด้านงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม	 และ 

ด้านงานบุคคล	ตามล�าดับ	

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

ปัจจัยทีม่อิีทธิพลต่อการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพในโรงเรยีน 

มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	เขต	17	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการน�าเสนอเพื่อพัฒนาการ 

บริหารงานด้วย	ระบบคุณภาพของโรงเรียนที่ผ่านประเมินโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล	 และน�าผลการวิจัยมาเป็นต้นแบบและ 

แนวทางในการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นๆ	 ในจังหวัดจันทบุรี	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 ให้มีคุณภาพทั้ง 

ด้านการบริหาร	 การจัดการศึกษารวมถึงคุณภาพผู้เรียนและน�าไป 

สู่มาตรฐานสากลต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 การศกึษาปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการบรหิารจัดการด้วยระบบ 

คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล	จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการ 

ท�าวิจัยดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน	 

ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 และปัจจัยด้าน 

ทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ	 ของโรงเรียนมาตรฐาน 

สากลจงัหวดัจนัทบรุ	ีสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 

เขต	17											

	 2.	 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล	 จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17											

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพ 

แวดล้อมภายนอกโรงเรียน	 ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของ 

โรงเรียน	 และปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ 

กบัการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	17											

	 4.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารจัดการด้วยระบบ 

คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17	จากปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

ภายนอกโรงเรียน	 ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 

และปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1.		ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 และการจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล	ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังภาพ

ที่	1

 

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 
 

 2.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17            
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ปัจจัยด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการกับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17            
 4.  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี 
สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 

  
         ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

1. ด้านการนําองค์การ  
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน  
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
6. ด้านการมุ่งเน้นการดําเนินการ  
7. ด้านผลลัพธ์ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
1. เทคโนโลยี  
2. สภาพสังคมและการมีส่วนร่วม                   
    ของชุมชน  
3. สภาพเศรษฐกิจ 
4. นโยบายทางการศึกษา 

ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2. บรรยากาศองค์การ 
3. วัฒนธรรมองค์การ 
 

ปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหาร
จัดการ 
1. ทรัพยากรบุคคล 
2. งบประมาณ 
3. วัสดุอุปกรณ์ 

	 2.	 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ข้าราชการคร	ู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	ของโรงเรียน 

ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล	 จ�านวน	 7	 โรงเรียน 

ตามตารางก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie	&	Morgan,	1970)	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	242	คน	จากนั้น 

จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลได้แก่	 แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 

จ�านวน	 89	 ข้อ	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .27	 -	 .73 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.93	

	 3.	 จัดส่งแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยัง 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิโครงการ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล	 ในจังหวัดจันทบุรี	 จ�านวน	 7	 โรงเรียน	 

เพ่ือแจกแบบสอบถามไปยังข้าราชการครูในแต่ละโรงเรียนตาม 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 จากน้ันติดตามเก็บแบบสอบถามคืนเพื่อให้ได้

แบบสอบถามครบจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้	 โดยสามารถ 

เก็บแบบสอบถามคืนจ�านวน	 226	 ฉบับ	 จากจ�านวน	 242	 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ	93.39	

	 4.	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 โดย 

สถติทิีใ่ช้	ได้แก่	ค่าคะแนนเฉลีย่	 (X)	ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน	(SD)	 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอย 

พหุคูณแบบขั้นตอน	(Stepwise	multiple	regression	Analysis)	

	 5.	 ผู้วิจัยท�าการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย
	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 

มาก	โดยเรยีงล�าดบัค่าคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ปัจจยั 

ด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ	 ปัจจัยด้านลักษณะ 

สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน	และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

โรงเรียนตามล�าดับ	 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแล้วพบว่า	 โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า 

จากมากไปหาน้อย	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	ทรพัยากรบุคคล	วสัดอุปุกรณ์	 

และบรรยากาศองค์การ	ตามล�าดบั	และการบรหิารจดัการด้วยระบบ 

1.	เทคโนโลยี

2.	สภาพสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.	สภาพเศรษฐกิจ

4.	นโยบายทางการศึกษา การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียน

มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	โดยรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก	โดยเรียงล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้แก่ 

ด้านการมุ่งเน้นการด�าเนินการ	การน�าองค์การ	และด้านการมุ่งเน้น 

นักเรียน	และด้าน	ด้านผลลัพธ์มีค่าน้อยที่สุด																										

	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน	 ปัจจัยด้าน 

ลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 และปัจจัยด้านทรัพยากร 

พืน้ฐานทางการบรหิารจดัการ	โดยรวมมคีวามสมัพันธ์กนัในระดบัสูง 

กบัการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

จังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	17	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อพิจารณาปัจจัย 

ที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียน 

มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 17	 พบว่า	 ปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการ 

บริหารจัดการปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การมี 

ความสัมพันธ์กันในระดับสูง	 และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง

	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ 

ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 พบว่า 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์	 มีค่าเท่ากับ	 

.841	โดยตวัแปรพยากรณ์ร่วมทีด่ทีีส่ดุทัง้	7	ตวัแปร	ร่วมกนัพยากรณ์ 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ได้ร้อยละ	70.8	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า	ตัวแปรที่มีอิทธิพล 

ต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จงัหวดัจนัทบรีุสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	17 

ที่ระดับนัยส�าคัญ	.01	มี	3	ตัวแปร	คือ	งบประมาณ	มีค่าสัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์	 0.211	 วัฒนธรรมองค์การ	 มีค ่าสัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์	 0.179	 และทรัพยากรบุคคลมีค่าสัมประสิทธิ์การ 

พยากรณ์	0.182	และเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้	

 Y	=	 0.606	+	0.157**(X9)	+	0.153**(X7)	+	0.071(X6)	+ 

	 	 	 0.158**(X8)	+	0.084(X4)	+0.124(X5)	+	0.110(X10)

 Z	=	 0.211**(X9)	 +	 0.179**(X7)	 +	 0.098	 (X6)	 +	 

	 	 	 0.182**(X8)	+	0.100	(X4)	+0.144	(X5)	+	0.135	(X10)

สรุปและอภิปรายผล
	 การศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้ด้วยตัวเอง 

ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 และ 

สมาคมผู ้ปกครองให ้ความร ่วมมือในการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสมุห์บุญชู 

ชุติปญโญ	 บุญวงค์	 (2550)	 ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	1	พบว่า	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา	เขต	1 

อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของธนิต	 เดือนแจ้งรัมย	์ 

(2551)	 ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานของ 

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	 

ที่พบว่า	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนอยู่ในระดับ 

มากสอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร	 สันตจิตร	 (2552)	 ท่ีศึกษา 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของในการบริหารสถานศึกษา 

เอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัยในจังหวัด 

นครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก	 การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 

มากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเก่ียวข้องในการวางแผนปฏิบัติงานของ 

สถานศึกษา	 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี	 และครูมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีทุกคนสามารถยอมรับและ 

ปฏิบตัต่ิอกนัให้สถานศึกษามบีรรยากาศในการท�างานทีด่	ีสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของธนิต	 เดือนแจ้งรัมย์	 (2551)	 ที่ศึกษาปัจจัยการ 

บริหารที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อุมาพร	 สันตจิตร	 (2552)	 ที่ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความส�าเร็จ 

ของในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัด 

นครศรีธรรมราช	 พบว่า	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

เอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก	 

สอดคล้องกับงานวิจยัของเยาวดี	พนัเพชรศร	ี(2557)	ทีศ่ึกษาปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชยัภมิู	พบว่า	ปัจจยั 

ด้านสถานศกึษาของสถานศกึษาในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

ชัยภูมิอยู่ในระดับมาก	 และการศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐาน 

ทางการบริหารจัดการพบว่า	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีความสามารถเฉพาะด้านและเหมาะสมต่อ 

การปฏิบัติงาน	 สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุน 

โครงการและกจิกรรมของสถานศึกษา	และสถานศึกษาก�าหนดแผน 

ในการน�าวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในสถานศึกษา	 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของสุรเดช	 ค�าวันดี	 (2553)	 ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที ่

ส่งผลต่อการด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	พบว่า 

ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	อยู่ในระดับมาก	การบริหารจัดการ 

ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 พบว่า 

โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก	 โดยด้านการมุ ่งเน้นการ 

ด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร 

สถานศึกษาให้ความส�าคัญกับการบริหารงานบุคคล	 สถานศึกษา 

สรรหาคดัเลอืกครูตามกบัขดีความสามารถ	และผูบ้รหิารสถานศกึษา 

มีการสร้างแรงจูงในและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 ปาณิสรา	 สิงหพงษ์	 (2555)	 ได้ศึกษาการบริหาร 

ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน 

มาตรฐานสากล	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	4	จงัหวดัปทมุธาน	ีพบว่า	การมุ่งเน้นการด�าเนนิการมค่ีาคะแนน 

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยโรงเรียนออกแบบระบบงานครอบคลุม 

งานทัง้	4	ด้าน	คอื	วชิาการ	งบประมาณ	บคุคล	และงานบรหิารท่ัวไป 

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธ�ารง	 

ฦาชา	 (2557)	 ได้ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับท่ีส่งผลต่อการบริหาร 

สถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	พบว่า	ปัจจัยต่างๆ	เช่น	ด้านการวาง 

แผนเชิงกลยุทธ์	 ด้านการจัดองค์การ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 

ด้านการบริหารบุคคล	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหาร 

ทั่วไป	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และมีด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง	 สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ	 เมธี	 ทองค�า	 (2558)	 ท่ีศึกษาการบริหารจัดการระบบ 

คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 9	 พบว่า	 

การมุ่งเน้นการด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

	 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารจดัการ 

ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 

สังกัดส�านักงานเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 พบว่า 

มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงทุกด้าน	 โดยด้านที่สัมพันธ์กับ 

กบัการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพในโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

จงัหวัดจนัทบรีุ	สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	17 

มากที่สุด	ได้แก่	ด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ	โดยที ่

งบประมาณมคีวามสมัพันธ์กบัการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมากท่ีสุด	 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์

เท่ากับ	.72	โดยมีระดับนัยส�าคัญที่	.01	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน 

มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศกึษา	เขต	17	มงีบประมาณเพยีงพอในการสนบัสนนุโครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ	 ของสถานศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 สถานศึกษามีแผนการหารายได ้

จากสินทรัพย์ของสถานศึกษา	 และสถานศึกษามีการตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ	 โดยพิจารณาจากผลการ 

ปฏิบัติงาน	 ซึ่งท�าให้กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพทั้งด้านการน�าองค์กร	 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 การมุ่งเน้นนักเรียน	การวัด	 วิเคราะห์และ 

การจัดการความรู้	 การมุ่งเน้นบุคลากร	 การมุ่งเน้นการด�าเนินการ	 

และผลลัพธ์ต่างๆ	 สูงข้ึนไปด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เชิดชัย	ฮวดศรี	(2551)	ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอเมือง	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 พบว่า 

งบประมาณมีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารหลักสูตร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับสูง	 โดยมีระดับนัยส�าคัญที่	 .01	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ทรงศักดิ์	 สู่สุข	 (2551)	 ได้ศึกษาปัจจัย 

บางประการที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	3	พบว่า	 

งบประมาณมคีวามสมัพนัธ์กบัการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญ	 .01	 โดยมีค่าสัมประสิทธ ์

สหสัมพนัธ์เท่ากบั	.65	สอดคล้องกบังานวจัิยของ	นติยา	กาญจนรกัษ์	 

(2553)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร 

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปทมุธานี	 

เขต	 1	พบว่า	 งบประมาณ	มีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหาร 

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู ่ในระดับสูง	 โดยมีระดับนัย 

ส�าคัญที่	.01

	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วย 

ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 17	 พบว่า	 ตัวแปร 

พยากรณ์ทีส่ามารถพยากรณ์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารจดัการ 

ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	สังกัด 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	17	ได้แก่	งบประมาณ	 

วัฒนธรรมองค์การ	 และทรัพยากรบุคคล	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนโครงการและ 

กิจกรรมของสถานศึกษา	สถานศกึษามีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและ 

สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 ครูมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ทุกคนสามารถยอมรับและปฏิบัติต่อกันให้ 

สถานศึกษามีบรรยากาศในการท�างานที่ดี	 ผู้บริหารสถานศึกษา 

เคารพในสิทธิของบุคคลของครู	 และสถานศึกษามีการจัดระเบียบ 

ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนให้การยอมรับ	 และครูมี 

ความสามารถเฉพาะด้านและเหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน	ปฏิบตังิาน 

ที่ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจและเต็มศักยภาพ	 มีการพัฒนา 

คุณภาพของการท�างานงานอย่างสม�่าเสมอ	 สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	 ทรงศักดิ์	 สู่สุข	 (2551)	 ที่ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อ 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ชำานาญ
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พื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 3	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

ด�าเนินงาน	 ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 3	 ได้แก่	 งบประมาณ	 เทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	 ประกันคุณภาพภายใน	 นโยบาย 

การบริหารและการปฏิบัติ	แรงจูงใจ	และการตัดสินใจของผู้บริหาร	 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมาพร	ทองเอื้อ	(2555)	ที่ศึกษาปัจจัย 

ที่มิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล	พบว่า	ปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ได้แก่	ปัจจยัด้านลกัษณะสภาพแวดล้อม	ปัจจยัด้านลกัษณะองค์การ 

และปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ	 ส่วนปัจจัยที่ม ี

อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ได้แก ่

ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมโดยมีอิทธิพลผ่านปัจจัยลักษณะ 

องค์การ	 ปัจจัยลักษณะบุคคล	 และปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร 

และการปฏิบัติ	

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าวิจัยไปใช้	

	 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วย 

ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี	 สังกัด 

ส�านักงานเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	17	พบว่า	การบริหาร 

จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล	 สามารถ 

แบ่งเป็นรายด้านดังต่อไปนี้

	 1.	 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ	 สถานศึกษาควร 

สนบัสนนุให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ 

ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน	น�าชุมชนและภาคเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 พัฒนาคุณภาพการศึกษา	

และสนบัสนนุทางด้านงบประมาณ	และสถานต้องศกึษามนีโยบายที ่

มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

	 2.	 ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	 ผู้บริหาร 

สถานศกึษาควรเปิดโอกาสให้บคุลากรมีส่วนเกีย่วข้องในการตดัสนิใจ 

สร้างบรรยากาศที่ดีขององค์การให้ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 

และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้เหตุและผล	 ไม่สร้างแรงกดดันใน

การท�างานแก่ครู

		 3.	 ด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ	ผู้บริหาร 

สถานศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ครูสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่องและสร้างสรรค์	 สถานศึกษาต้องมีแผนการหารายได้จาก 

สินทรัพย์ของสถานศึกษา	และสถานศึกษาต้องพัฒนาบุคลากรให้ม ี

ความสามารถในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล

	 2.	 ควรท�าวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร 

จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล	 โดยเน้น 

ด้านทรพัยากรพืน้ฐานทางการบรหิารจดัการ	เพือ่ยนืยนัผลการวจิยั 

ในครั้งนี้

	 3.	 ควรศึกษารปูแบบการบรหิารจดัการด้วยระบบคณุภาพ 

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
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ความรู้และความสามารถของนักประเมินราคาทรัพย์สินต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน

Knowledgd	and	Ability	of	Valuer	on	The	Property	Valuation	Process

ภานุพงศ์	นิลตะโก,	อธิยุต	ทัตตมนัส,	วนิดา	ศิริเลิศตระกูล

สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ
	 การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ 

ทั้งภาคประชาชน	 เอกชน	 และรัฐบาล	 โดยเฉพาะสถาบันทางการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 โดยขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สิน 

จะเป็นการให้ความเหน็ในด้านมลูค่าของทรพัย์สนิ	โดยนกัประเมนิราคาทรพัย์สนิ	ตามหลกักระบวนการประเมนิราคาทรพัย์สนิ	และมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สินโดยสากล	ดังนั้นนักประเมินราคาทรัพย์สิน 

จึงมีบทบาทส�าคัญและมีความจ�าเป็นต่อระบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก	 โดยงานวิจัยนี้จัดท�าขึ้นเพื่อมุ่งหวังท่ีจะได้ทราบถึงกระบวนการ 

ประเมินราคาทรัพย์สิน	ภาระงาน	ความรู้	และความสามารถของนักประเมินราคาทรัพย์สินต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	เพื่อน�า 

ไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน	 และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นไปตามความต้องการของ 

บริษัทเอกชน

	 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	จ�านวน	10	บริษัท	และจากแบบสอบถาม 

นักประเมินราคาทรัพย์สิน	 จ�านวน	 315	 คน	 พบว่า	 วิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน	 เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้	 และความสามารถ 

เฉพาะทางในการประเมินราคาทรัพย์สิน	ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	ทั้งหมด	7	ขั้นตอน	อันเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการวเิคราะห์เพือ่ระบคุวามรู้	และความสามารถในการปฏิบตังิานการประเมนิราคาทรพัย์สนิของนกัประเมินราคาทรพัย์สนิ	จากการวจิยั 

พบว่า	นกัประเมนิราคาทรพัย์สนิในแต่ละต�าแหน่งงานต้องมคีวามรู	้และความสามารถในการปฏบิตังิานฯ	เหมอืนกนั	โดยความแตกต่างกนั 

ของต�าแหน่งงาน	 คือ	 ความเช่ียวชาญในความรู้	 และความสามารถต่อการปฏิบัติงานฯ	ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า	 ความเชี่ยวชาญใน 

ความรู้	และความสามารถมาจาก	“ประสบการณ์”	ท�างานทางด้านการประเมนิราคาทรพัย์สิน	โดยนกัประเมนิราคาทรพัย์สิน	ทีม่ปีระสบการณ์ 

ในการท�างาน	 ต�่ากว่า	 1	 ปี	 หรือ	 1-2	 ปี	 เป็นนักประเมินราคาทรัพย์สินที่พึ่งจะจบการศึกษา	 ทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา 

ทรัพย์สิน	หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน	ก�าหนดให้ผู้ที่สามารถ 

ปฏิบัติงานในวิชาชีพน้ีได้	 จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา	 ความรู้ความสามารถ	 ความช�านาญ	 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 และมีความรู้ 

ความสามารถเพียงพอต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน	 จากการสรุปผลพบว่า	 นักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ในการท�างาน	 

ต�่ากว่า	1	ปี	หรือ	1-2	ปี	 ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบทั้ง	 7	ขั้นตอน	ตามที่มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้	 และนักประเมิน 

ราคาทรัพย์สิน	 ที่มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า	 10	 ปีขึ้นไป	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	 ผู้จัดการ	 และผู้อ�านวยการ	 

มีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของเล่มรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	วางแผนการท�างาน	การบริหารงานองค์กร	เป็นต้น	จึงไม่มีโอกาส 

ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน	ก�าหนด 

ให้นักประเมินราคาทรัพย์สินต้องหม่ันศึกษา	 และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้

ทางวิชาชีพ	และความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา	

	 ข้อเสนอแนะ	 บริษัทควรมีการจัดการอบรม	 หรือสนับสนุนให้นักประเมินราคาทรัพย์สิน	 เข้าร่วมการอบรมทางวิชาชีพเพื่อเป็น 

การพัฒนาความรู้	 และส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ความรู้และความสามารถ 

ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่	5	เรื่อง	การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน	หรือ 

ด้านธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	ควรเน้นให้นกัศกึษามกีารฝึกปฏบัิติงานมากขึน้	เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถน�าทฤษฎ	ีมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการ 

ประเมินราคาทรัพย์สิน	ทั้ง	 7	ขั้นตอน	การจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น	ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย	และสมาคมผู้ประเมิน 

ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย	 หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ	 ในการจัดอบรมด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน	 ควรมีการแบ่งเกณฑ์ระดับ 

ประสบการณ์ของนักประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ	:	การประเมินราคาทรัพย์สิน,	กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน
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Abstract
	 Property	valuation	 is	one	of	 the	most	 important	professions	because	 it	 involves	all	parts	of	economy	of 

public,	private	and	governmental	sector	especially	financial	institutions	and	real	estate	businesses.	The	process	of	

property	valuation	is	to	determine	the	value	of	property	by	the	valuers	according	to	the	property	valuation	process	

and	standard	as	well	as	professional	ethics	in	line	with	universal	principles	and	guidelines	of	property	valuation.	 

Therefore,	 the	 property	 valuers	 play	 an	 important	 role	 and	 are	 greatly	 necessary	 for	 the	 real	 estate	 business.	 

The	purpose	of	this	research	was	to	understand	the	property	valuation	methods,	workloads	and	skills	of	the	property	 

valuers	towards	the	property	valuation	process	which,	as	a	result,	would	lead	to	recommendation	and	guidelines	 

of	property	valuation	curriculum	development	as	well	as	other	related	curriculums	to	meet	the	requirement	of 

the	private	sectors.	

	 This	 results,	 gaining	 from	 interviewing	 10	 companies	 involving	 in	 property	 valuation	 and	 gathering	 

questionnaires	 from	 315	 valuers	 found	 that	 the	 property	 valuation	 profession	was	 a	 profession	 that	 required	 

knowledge	 and	 specialized	 skills	 in	 evaluating	 property	 price	 involving	 seven	 processes	 of	 property	 valuation	 

which	were	significant	factors	of	analysis	to	indicate	valuers’	knowledge	and	skills	in	performing	property	valuation. 

The	 results	 showed	 that	 the	property	 valuers	 in	each	position	 required	 the	 same	knowledge	and	 skills	 in	 their	 

performance.	The	differences	of	each	position	were	expertise	and	ability	in	performing	property	valuation,	which,	 

according	to	the	researcher,	could	be	gained	from	“working	experience”	in	the	property	valuation	field.	The	property	 

valuers	with	one	or	one-two	years	experience	were	those	who	had	just	graduated	from	both	the	property	valuation	 

program	and	the	real	estate	program.	The	property	valuation	code	of	conduct	prescribed	that	the	valuers	had	to	 

have	essential	education	qualification,	knowledge,	expertise,	and	working	experience	required	for	property	valuation.	 

The	results	found	that	the	valuers	with	working	experience	less	than	one	year	or	one-two	years	were	not	able	to	 

completely	perform	all	the	seven	process	as	mentioned	in	the	property	valuation	standard	and	code	of	conduct.	 

The	valuers	with	more	than	10	years	working	experience,	mostly	in	the	positions	of	managements,	manager,	and	 

directors,	 had	 duties	 to	 check	 the	 property	 valuation	 report,	 plan	 the	work	 and	 organization	 administration,	 

etc.;	 therefore,	 they	 had	 no	 chance	 to	 perform	 their	 duties	 according	 to	 property	 valuation	 process.	 However,	 

the	property	valuation	standard	and	code	of	conduct	stipulated	that	the	appraisers	were	necessary	to	constantly	 

study	 and	 participate	 in	 professional	 training	 to	 improve	 and	 accumulate	 professional	 knowledge	 and	 related	 

fields	as	well	as	always	improve	quality	of	services	in	according	to	the	standard.

	 Recommendation:	companies	should	hold	trainings	or	support	 the	appraisers	 to	attend	their	professional	 

training	to	develop	their	knowledge	and	promote	the	ability	of	property	valuation	performance,	especially	those	 

related	to	the	fifth	process	on	property	valuation.	Educational	institutes	provided	property	valuation	or	real	estate	 

business	course	should	focus	more	on	operational	practice	so	the	students	could	apply	the	theories	in	all	seven	 

property	valuation	processes.	Short-term	training	courses	on	property	valuation	held	by	Thai	Valuers	Association,	 

The	Valuers	Association	of	Thailand	or	other	public	sectors	should	have	standard	to	divide	the	valuers’	experience	

to	meet	with	individual	valuer.
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บทน�า
	 ในปัจจุบันการประเมินราคาทรัพย์สินมีความส�าคัญเป็น 

อย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประชาชนทั่วไป	หน่วยงานราชการ	 

สถาบนัการเงนิ	และในวงการธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	โดยการประเมนิ 

ราคาทรัพย์สินในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู ่กับ 

วตัถปุระสงค์ของการประเมนิราคาทรพัย์สนิ	อาท	ิการประเมนิราคา 

ทรพัย์สนิเพือ่การจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีมเป็นรายได้ของภาครัฐ 

การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือตกลงท�าการซ้ือขายแลกเปล่ียน 

กรรมสิทธ์ในทรัพย์สิน	 การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือชดเชย 

ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อก�าหนด 

ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย	และการประเมินราคาเพื่อใช้เป็น 

หลักประกันสินเชื่อ	เป็นต้น	

	 การประเมินราคาทรัพย์สินนับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม 

ต่างๆ	 ในระบบเศรษฐกิจและการจัดการต่างๆ	 โดยผ่านการให้ 

ความเห็นในด้านมูลค ่าของทรัพย ์สิน	 โดยผู ้ เชี่ยวชาญหรือ 

“นักประเมินราคาทรัพย์สิน”	 ที่ให้ความเห็นโดยผ่านกระบวนการ 

ประเมนิราคาทรพัย์สนิ	และมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี	 

เป็นไปตามหลักวิชาการ	 และแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สิน 

โดยสากล	 เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินน้ันสามารถใช้ข้อมูล 

ในด้านมูลค่าดังกล่าวเพื่อการใช้อ้างอิงหรือใช้ประกอบในธุรกรรม 

ต่างๆ	ดงันัน้การก�าหนดมลูค่าทรพัย์สนิจงึไม่สามารถท�าได้โดยบคุคล 

ทัว่ไป	ต้องท�าโดยผูม้วีชิาชีพเท่านัน้	ดงันัน้ผูป้ระกอบวชิาชพีประเมนิ 

ราคาทรัพย์สินจึงมีบทบาทส�าคัญและมีความจ�าเป็นต่อระบบธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์มาก	 จึงส่งผลให้มีการจดทะเบียนเปิดบริษัทที่ให ้

บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินอยู่เร่ือยๆ	 รวมไปถึงการ 

แข่งขันในธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท	

	 โดยในแต่ละบริษัทจะมีกระบวนการท�างาน	 และภาระ 

หน้าที่งานประเมินราคาทรัพยสินท่ีแตกต่างกัน	 เพื่อสร้างจุดแข็ง 

ให้กับบริษัท	 ผลงานการประเมินราคาทรัพย์สินมีคุณภาพ	 เป็นที่ 

ยอมรับ	 และมีความน่าเชื่อถือ	 ซ่ึงทรัพยากรท่ีส�าคัญต่อบริษัท	 คือ	 

“พนักงานประเมินราคาฯ”	 หรือ	 “นักประเมินราคาฯ”	 บริษัท 

จึงพยายามฝึกอบรมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ครบทุก 

กระบวนการท�างาน	 อีกท้ังข้ันตอนการรับสมัครงานพนักงานใหม ่

บางบริษัทอาจมีการทดสอบ	 เพื่อจะได้สามารถระบุต�าแหน่งหน้าที ่

ที่ผู ้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ตามความสามารถแต่ละบุคคล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจกระบวนการท�างาน	และภาระ 

งานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	 วิเคราะห์ความ 

สามารถในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที	่หรือพนกังานประเมนิราคา 

ทรัพย์สินระดับปฏิบัติการ	ที่ตรงตามความต้องการของบริษัท	และ 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน	 

และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือส�ารวจกระบวนการท�างาน	และภาระงานทีเ่กีย่วข้อง 

กับการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่	 หรือพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินระดับปฏิบัติการ 

ที่ตรงตามความต้องการของบริษัท

	 3.	 เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาหลักสูตรการประเมนิ 

ราคาทรัพย์สิน	และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ด้านพื้นที่	 เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการประเมิน 

ราคาทรัพย์สิน	 โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู ่ในกรุงเทพมหานคร	 

และขึ้นทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งมีจ�านวน	73	บริษัท

 ด้านกลุ่มประชากร	 ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม 

ตัวอย่าง	จ�านวน	2	กลุ่ม	

	 	 กลุ่ม	1	 กลุ ่มผู ้บริหารบริษัทที่ให ้บริการด้านการ 

ประเมินราคาทรัพย์สิน	 โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	 จ�านวน 

10	ตัวอย่าง	เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	เป็นเวลา	 

1	เดือน	เพื่อให้ทราบถึงลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ	และกระบวนการ

ประเมินราคาทรัพย์สิน

	 	 กลุ่ม	2	 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานประเมินราคา 

ทรพัย์สินระดับปฏบิตักิาร	โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างจากบรษิทัประเมนิ 

ราคาทรพัย์สิน	จ�านวน	315	ตวัอย่าง	เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม	 

เป็นเวลา	 3	 เดือน	 เพื่อสอบถามความรู้และความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	จากนั้นท�าการ

วิเคราะห์ผลจากแบบสัมภาษณ์โดยสรุปความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง	 

และวิเคราะห์ผลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	for	 

Windows	เพื่อประมวลผลในรูปแบบร้อยละ

ผลการวิจัย
	 ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และการสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารบริษัท	 พบว่ากระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินสามารถ

แบ่งได้เป็น	7	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่ 	 1	 การก�าหนดป ัญหาการประเมินราคา

ทรัพย์สิน	 ขั้นตอนเบื้องต้นที่นักประเมินราคาทรัพย์สินท�าการระบ ุ

ต�าแหน่งทีต่ัง้ของทรัพย์สนิ	ตรวจสอบภาระผกูพนัของทรพัย์สนิท่ีรบั 

การประเมินราคา	ระบุวันที่ท�าการประเมินราคา	ระบุวัตถุประสงค์	 

และให้ค�าจ�ากัดความของมูลค่าที่ใช่ในการประเมินราคาทรัพย์สิน		 

โดยจากการสมัภาษณ์บรษัิทเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิราคา 

ทรัพย์สิน	 สามารถระบุความรู้	 และความสามารถในการปฏิบัติ 

การของนักประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอนน้ี	 คือ	 การเจรจากับ 
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ลูกค้าผู้ว่าจ้างเบื้องต้นเพ่ือสอบถามข้อมูล	 รับเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กับทรัพย์สินที่จะประเมิน	รวมถึงบริหารจัดการท�างาน

 ขั้นตอนที่	 2	 การวิเคราะห์เบื้องต้น	 และการเตรียมแผน 

งานการประเมนิราคาทรพัย์สิน	การรวบรวมข้อมลู	การเข้าถงึแหล่ง 

ข้อมูล	ที่จ�าเป็นต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน	รวมถึงก�าหนดระยะ 

เวลาในการท�างาน	 และเสนอค่าบริการ	 โดยจากผลการสัมภาษณ ์

สามารถระบุความรู ้	 และความสามารถในการปฏิบัติการของ 

นกัประเมนิราคาทรพัย์สนิในขัน้ตอนนี	้โดยจะมุง่เน้นในการรวบรวม 

ข้อมลูเพือ่ประเมนิราคาทรพัย์สนิ	คอื	การหาต�าแหน่งทีต้ั่งทรพัย์สนิ	 

การหาอาณาเขตของท่ีดนิ	และทรพัย์สนิประเภททีด่นิ	การตรวจสอบ 

ทางเข้า	-	ออกของทรพัย์สนิ	การอ่านแบบแปลนอาคาร	การตรวจสอบ 

ระวางทีดิ่น	การตรวจสอบสารบบ	การตรวจสอบผงัเมือง	การตรวจสอบ 

ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	การถ่ายภาพทางเข้า	-	ออก	และการถ่ายภาพ 

ทรัพย์สินประเภทต่างๆ

 ขั้นตอนที่	3	 การรวบรวม	และวิเคราะห์ข้อมูล	ในขั้นตอน

นี้ของกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	จะใช้ข้อมูล	3	ประเภท	

คอืข้อมลูทัว่ไป	ข้อมลูเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทีป่ระเมนิราคา	

และรายละเอียดเฉพาะเก่ียวกับต้นทุน	 โดยจากผลการสัมภาษณ์

สามารถระบุความรู้	 และความสามารถในการปฏิบัติการของนัก

ประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอนนี้	 สามารถสรุปได้ดังนี้	 คือการ

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์	ณ	ส�านักที่ดิน	การอ่านเอกสารสิทธิ์	การวัด

พื้นที่อาคาร	 การค�านวณเนื้อที่ดิน	 การหาข้อมูลเปรียบเทียบราคา

ตลาด	การวาดแผนที่ตั้งทรัพย์สินโดยใช้โปรแกรมประยุกต์

 ขั้นตอนที่	4	 การวเิคราะห์การใช้ประโยชน์สงูสดุและดทีีสุ่ด	

การวเิคราะห์การใช้ประโยชน์	โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้สงูสุด	และ 

ดีที่สุดของการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน	 และสิ่งปลูกสร้าง	 โดยจากผล 

การสัมภาษณ์สามารถระบุความรู้	 และความสามารถในการปฏิบัติ 

การของนกัประเมนิราคาทรัพย์สนิในขัน้ตอนนี	้มเีพยีงความสามารถ 

เดียวคือ	การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สูงสุด	และดีที่สุด

 ขั้นตอนที่	5	 การประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ	การประเมนิราคา 

ทรัพย์สินที่มี	 3	วิธี	คือ	วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด	วิธีค�านวณ 

ราคาต้นทุน	และวิธีค�านวณรายได้	โดยส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์

พบว่าทุกบริษัทจะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่	

ส่วนวิธีค�านวณต้นทุน	 และวิธีค�านวณรายได้มีเพียงบางบริษัทที่ใช ้

จากผลการสัมภาษณ์สามารถระบุความรู้	 และความสามารถใน 

การปฏิบัติการของนักประเมินราคาทรัพย์สินในข้ันตอนนี้	 คือ 

การประเมินราคาทรัพย์สิน	(โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด)	การปรับแก ้

ข้อมลูซือ้ขาย	การประเมนิราคาทรพัย์สนิ	(โดยวธิต้ีนทนุ)	การค�านวณ 

พืน้ทีส่ิง่ปลกูสร้าง	การก�าหนดและค�านวณค่าเสือ่มราคาสิง่ปลูกสร้าง	 

การประเมนิราคาทรพัย์สนิ	(โดยวธิพีจิารณาจากรายได้)	การใช้ข้อมลู 

จากงบทางการเงิน	และการแปลงรายได้เป็นมูลค่า

 ขั้นตอนที่	6	 การหาความสัมพันธ์ของมูลค่า	 และการ

ประเมินมูลค่าสุดท้าย	 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินราคา

ทรัพย์สินก่อนท�าเล่มรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	 โดย 

ผู้ประเมนิต้องใช้ดุลยพนิจิค�านงึถงึวตัถุประสงค์ในการประเมนิราคา 

ทรัพย์สิน	 จากผลการสัมภาษณ์สามารถระบุความรู้	 และความ

สามารถในการปฏิบัติการของนักประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอน

น้ี	 คือ	 การค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน	 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์	 และ

การสรุปมูลค่าทรัพย์สิน

 ขั้นตอนที่	7	 รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน	 การท�า

เล่มรายงานประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสรุปผลการประเมินราคา

ทรัพย์สิน	 เพื่อให้ผู้อ่านรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินเข้าใจ

กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินในเล่มรายงาน	โดยจากผลการ

สัมภาษณ์สามารถระบุความรู้	 และความสามารถในการปฏิบัติการ

ของนักประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอนนี้	 คือ	 การจัดท�ารายงาน

ประเมินราคาทรัพย์สิน

	 ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรู้	 และความสามารถใน 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 หรือพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน 

ระดับปฏิบัติการ	ตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	 จ�านวน	 

7	 ขั้นตอน	 น้ัน	 ผู ้วิจัยพบว่า	 มีนักประเมินราคาทรัพย์สินที่ 

“ไม่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน”	 ตามภาระงาน 

ของการประเมินราคาทรัพย์สิน	 โดยเมื่อหาความสัมพันธ์ของ 

ประสบการณ์ในการท�างานจะพบว่า	 ประสบการณ์ในการท�างาน 

ต�่ากว่า	1	ปี	และ	1-2	ปี	และประสบการณ์ในการท�างาน	มากกว่า	 

10	 ปีขึ้นไป	 ไม่มีความรู้และไม่สามารถปฎิบัติงานได้	 ขั้นตอนท่ี	 5	 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	 ซึ่งมีภาระงาน	 คือ	 ความสามารถใน 

การประเมนิราคาทรพัย์สนิโดยวธิพีจิารณจากรายได้	ความสามารถ 

ในการใช้ข้อมูลจากงบทางการเงิน	 และความสามารถในการแปลง 

รายได้เป็นมูลค่า	 นักประเมินราคาทรัพย์สินมีความรู ้และม ี

ความสามารถปฎิบัติงานในระดับมาก	 เพียงร้อยละ	 5.71	 -	 8.57	 

หรือประมาณ	 48	 -	 72	 คน	 จากกลุ่มตัวอย่าง	 315	 คน	 เมื่อหา 

ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในการท�างาน	พบว่า	ประสบการณ์ 

ในการท�างาน	ต�่ากว่า	 1	ปี,	 1-2	ปี,	 3-4	ปี,	 5-6	ปี	 และมากกว่า 

10	ปีขึน้ไป	ไม่มคีวามรูแ้ละไม่ความสามารถปฏบิตังิานในขัน้ตอนท่ี	5

	 จากผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารบริษัทฯ	 ส่วนใหญ่พบว่า 

นักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ในการท�างาน	ต�่ากว่า 

1	 ปี	 -	 2	 ปี	 ยังขาดความรู้และความสามารถในการปฎิบัติงานที่ 

เกี่ยวกับ	 วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ต้องมีการวิเคราะห์งบ 

ทางการเงินหรืองบทางบัญชีบริษัท	 ซึ่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน 

ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 โดยกลุ่มผู้บริหาร 

เสนอว่าสถาบนัการศกึษาควรเพิม่ให้นกัศกึษามกีารฝึกปฏบิตัมิากขึน้ 

ระหว่างที่ก�าลังศึกษา	 หรือมีการใช้กรณีศึกษาการประเมินราคา 

ทรัพย ์สินประเภทต่างๆ	 เพื่อให ้นักศึกษาสามารถเข ้าใจใน 

ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วนิดา ศิริเลิศตระกูล
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กระบวนการปฏิบัติงานจริง	 และผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

นักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ในการท�างานต�่ากว่า	1	ปี	 

และ	1-2	ปี	ที่ไม่มีความรู้และไม่สามารถปฎิบัติงานขั้นตอนที่	5	การ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	 ซึ่งมีภาระงาน	 คือ	 ความสามารถในการ

ประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีพิจารณจากรายได้	 ความสามารถใน 

การใช้ข้อมูลจากงบทางการเงิน	 และความสามารถในการแปลง 

รายได้เป็นมูลค่า	นั้น	โดยร้อยละ	66.25	มีความต้องการให้สถาบัน 

การศกึษาปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนมุง่เน้นการฝึกปฏิบตัิ

มากขึน้	และมกีารน�ากรณศีกึษาการประเมนิราคาทรพัย์สนิประเภท

ต่างๆ	 มาให้นักศึกษาได้ศึกษา	 และนักประเมินราคาทรัพย์สินที่มี

ประสบการณ์ในการท�างาน	 มากกว่า	 10	 ปีข้ึนไป	 ร้อยละ	 71.53	

ต้องการให้บริษทัมกีารฝึกอบรมให้แก่นกัประเมนิราคาทรพัย์สนิเพือ่

เพิ่มความรู้ในด้านที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

สรุปและอภิปรายผล
	 วิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน	 เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ 

ความรู้	และความสามารถเฉพาะทางในการประเมินราคาทรัพย์สิน	 

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมด	 7	 

ขั้นตอน	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการวิเคราะห์เพื่อระบุความรู้	 และ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ 

นักประเมินราคาทรัพย์สิน	 จากการวิจัยพบว่า	 นักประเมินราคา 

ทรัพย์สินในแต่ละต�าแหน่งงานต้องมีความรู้	 และความสามารถใน 

การปฏิบัติงานฯ	เหมือนกัน	โดยความแตกต่างกันของต�าแหน่งงาน	 

คอื	ความเชีย่วชาญในความรู	้และความสามารถต่อการปฏบิตังิานฯ	 

ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าความเช่ียวชาญในความรู้	 และความ 

สามารถมาจาก	 “ประสบการณ์”	 การท�างานทางด้านการประเมิน 

ราคาทรัพย์สิน	โดยนักประเมินราคาทรัพย์สิน	ที่มีประสบการณ์ใน 

การทางาน	ต�่ากว่า	1	ปี	หรือ	1-2	ปี	เป็นนักประเมินราคาทรัพย์สิน 

ที่พึ่งจะจบการศึกษา	 ท้ังสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินราคา 

ทรัพย์สิน	หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งตามมาตรฐาน 

จรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน	 ก�าหนดให้ผู้ที ่

สามารถปฏบิตังิานในวชิาชีพนีไ้ด้	จะต้องมคีณุวฒุกิารศกึษา	ความรู ้

ความสามารถ	 ความช�านาญ	 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 และมี 

ความรู ้ความสามารถเพียงพอต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน	 

จากการสรุปผลพบว่านักประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีประสบการณ์ 

ในการท�างาน	ต�่ากว่า	1	ปี	หรือ		1-2	ปี	ยังไม่สามารถปฎิบัติงาน 

ได้ครบทั้ง	7	ขั้นตอนตามที่มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้	 

นักประเมินราคาทรัพย์สิน	 ที่มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 

10	 ปีขึ้นไป	 ซึ่งส่วนใหญ่จะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารผู้จัดการ	 และ 

ผู้อ�านวยการ	 มีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของเล่มรายงานการ 

ประเมินราคาทรัพย์สิน	วางแผนการท�างาน	การบริหารงานองค์กร	 

เป็นต้น	 จึงไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการการประเมิน 

ราคาทรัพย์สิน	 แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การประเมินราคาทรัพย์สิน	 ก�าหนดให้นักประเมินราคาทรัพย์สิน 

ต้องหมั่นศึกษาและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพอย่าง 

สม�่าเสมอ	 เพื่อพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ใน 

สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการ 

ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 บริษัทควรมีการจัดการอบรม	 หรือสนับสนุนให้นัก

ประเมินราคาทรัพย์สิน	 เข้าร่วมการอบรมทางวิชาชีพเพื่อเป็นการ

พัฒนาความรู้	 และส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการ

ประเมนิราคาทรพัย์สิน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ความรูแ้ละความสามารถ

ทีเ่ก่ียวข้องกบัขัน้ตอนที	่5	เรือ่ง	การประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ	คอื	การ

ประเมนิราคาทรพัย์สนิโดยวธิพีจิารณาจากรายได้	และการใช้ข้อมลู

จากงบทางการเงิน	

	 2.	 สถาบนัการศึกษาทีม่กีารเรียนการสอนด้านการประเมนิ 

ราคาทรัพย์สิน	หรือด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ควรเน้นให้นักศึกษา 

มีการฝึกปฏิบัติงานมากขึ้น	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน�าทฤษฎี 

มาประยกุต์ใช้ในกระบวนการประเมนิราคาทรพัย์สนิ	ทัง้	7	ขัน้ตอนได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่	 5	 การประเมินราคาทรัพย์สินโดย 

วิธีพิจารณาจากรายได้	 รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากงบทางการเงิน

ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน	

	 3.	 การจัดหลักสูตรการอบรมระยะส้ัน	 ของสมาคมนัก 

ประเมินราคาอิสระไทย	 และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง 

ประเทศไทย	 หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ	 ในการจัดอบรมด้านการ 

ประเมนิราคาทรพัย์สนิ	ควรมกีารแบ่งเกณฑ์ระดบัประสบการณ์ของ 

นักประเมินราคาทรัพย์สิน	เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้	

ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วนิดา ศิริเลิศตระกูล
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การศึกษาการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในจังหวัดจันทบุรี	

A	Study	of	Learning	Assessment	of	Basic	Education	Schools	

In	Chanthaburi	Province

สวัสดิ์ชัย		ศรีพนมธนากร,	ธันวดี		ดอนวิเศษ		

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตามภาระงานสอนและประสบการณ์สอน	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ครผููส้อนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในจังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	407	คน	ก�าหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธ ี

การสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .98	 สถิติที่ใช้	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	และการเปรียบเทียบพหุคูณวิธีของเชฟเฟ่	

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1.	 การด�าเนนิงานการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจังหวดัจันทบรีุ	พบว่า	โดยภาพรวมมีการด�าเนนิงาน 

อยู่ในระดับมาก			

	 2.	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนกตาม 

ภาระงานสอน	พบว่า	การด�าเนินงานในภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05			

	 3.	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนกตาม 

ประสบการณ์สอน	พบว่า	การด�าเนินงานในภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05				

ค�าส�าคัญ	:	การวัดและประเมินผล,	การวัดผล,	การประเมินผล,	การเรียนรู้

สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  
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Abstract
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 study	 and	 compare	 the	 learning	 assessment	 of	 basic	 education	 

schools	 in	 Chanthaburi	 province	 classified	 pedagogical	 tasks	 and	 experiences.	 The	 participants	were	 407	 basic 

education	 teachers	 in	 Chanthaburi	 province	 using	 Krejcie	 and	Morgan’s	 table	 for	 determining	 sample	 size,	 and	 

stratified	 random	 sampling.	 The	 instrument	 used	was	 the	 questionnaire	which	 the	 coefficient	 of	 reliability	was 

0.98.	The	statistics	used	in	the	data	analysis	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	one	way	 

ANOVA,	and		Multiple	comparison	test,	using	Scheffe’s	method.

	 The	results	of	this	research	were	as	follows:

	 1.	 The	learning	assessment	of	basic	education	schools	in	Chanthaburi	province	was	at	a	high	level.

	 2.	 According	to	the	pedagogical	tasks,	there	was	statistically	significant	differences	in	the	learning	assessment	

at	the	level	of	0.05.

	 3.	 According	to	the	experiences,	there	was	statistically	significant	differences	in	the	learning	assessment	at	

the	level	of	0.05.

Keywords	:	 Assessment,		Measurement,		Evaluation,		Learning		

สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  169

บทน�า
	 พระราชบัญญัติแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545	มีความปรารถนาจะปฏิรูป 

การศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น	 โดยให ้

การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	 12	 ปี	 

สื่อความหมายให้เห็นความต้องการท่ีจะยกระดับความรู ้ความ 

สามารถและทกัษะของคนไทยให้อยูใ่นระดบัสากล	หลกัการดงักล่าวนี ้

น�ามาสู่การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ในปัจจุบัน 

ซึง่ก�าหนดบทบาทของครผููส้อน	ให้ต้องท�าการศกึษาวเิคราะห์ผูเ้รยีน 

เป็นรายบคุคล	แล้วน�าข้อมลูมาวางแผนจดัการเรยีนรู	้รวมถงึท�าการ

ประเมนิความก้าวหน้าของผูเ้รยีนด้วยวธิกีารท่ีหลากหลาย	เหมาะสม

กบัธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รยีน	และวเิคราะห์

ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม	 และพัฒนาผู้เรียน	 รวมทั้ง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 

2551)	บทบาทของครูผู้สอนที่ปรากฏตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น	 

สะท้อนถึงบทบาทส�าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

ครูผู้สอน	

	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ในการปฏิรูปการศึกษา	ซึ่ง	Rotherham	and	Willingham	(2009)	 

ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการประเมินในยุคศตวรรษท่ี	 21	 ไว้ว่า	 

ความส�าเรจ็ของการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที	่21	ของผู้เรยีนอยูท่ี่ 

การลงทนุใน	3	ด้าน	คอื	หลกัสตูร	ทรพัยากรมนษุย์	และการประเมนิ	 

โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงให ้

สอดคล้องร้อยรัดไปกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน	 เป็นการ 

ประเมินเพื่อพัฒนาและตัดสินผลการเรียน	 และปรับเปลี่ยนให ้

สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา	 (ศิริชัย	 กาญจนวาสี,	 2543)	 ดังที	่ 

Reeves	 (2010)	 ได้ให้ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่	21	ไว้ว่า	การประเมินทักษะ 

แห่งศตวรรษที่	 21	 ควรมีลักษณะของการประเมินตามเงื่อนไข 

ที่แปรเปลี่ยนได้เป็นการประเมินโดยเปิดเผย	และเน้นการประเมิน 

เป็นทีม	เป็นต้น

	 แนวคิดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	 ตั้งแต่เริ่มใช ้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2544	เป็นต้นมา	จนถึง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551 

แฝงหลักการและแนวคิดของการประเมินท่ีสอดคล้องกับการจัด 

การเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 เน้นการวัดและประเมินผล 

อนัจะน�าไปสูก่ารปรบัปรุงการเรียน	การสอน	จึงมกีารน�าแนวคดิใหม่ๆ	 

ทางการวัดและประเมินผลเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา	 เช่น	 

การประเมินตามสภาพจริง	 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

การประเมินจากการปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนเป็นแนวคิดที่ให ้

ความส�าคญักบัการรวบรวมข้อมลู	น�าเสนอข้อมลู	เกีย่วกบัตวัผู้เรยีน 

อย่างรอบด้าน	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 อันน�าไปสู่การปรับปรุง 

การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งส้ิน	 ซึ่งนักวิชาการเชื่อกันว่า	 แนวคิดของ 

การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินที่อยู่บนพื้นฐานของ 

การปฏิบัติจริง	 จะตอบสนองการประเมินความสามารถ	 ทักษะ	 

ความคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน	การแก้ปัญหาในการปฏิบัติจริง	 ตลอดจน 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้เรียนได้เป็น 

อย่างดี	 (กรมวิชาการ,	 2542)	 และเน้นในเกิดขึ้นในบริบทของ 

การปฏบิตังิานจรงิ	ดงัที	่Herman	and	Winters	(1992)	ได้กล่าวว่า 

การประเมินตามสภาพจริง	 เป็นงานที่ต้องใช้กิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เป็นจริง	ประกอบกับ	บุญเชิด	ภิญโญอนันตพงษ์	(2544)	 

กล่าวว่า	การประเมนิตามสภาพจรงิ	เป็นการประเมนิจากการปฏบิตัิ 

ที่ครูผู้สอนมอบหมายงานและกิจกรรมให้ผู้เรียนท�าตามก�าหนด 

หรือให้เลือกท�าตามความสนใจและความถนัด	 นั่นหมายความว่า	 

การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ในปัจจุบัน	 ก�าลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวทางการวัดและ 

ประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนที ่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในปัจจุบันนี้	แต่อย่างไรก็ตาม	ในปี	พ.ศ.2555	 

สถาบนัวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย	ได้สรปุว่าปัญหาของคณุภาพ 

การศึกษาชัน้พืน้ฐานของไทย	มสีาเหตปุระการหนึง่	คอื	การมีระบบ 

ประเมินผลที่ผิดพลาด	 โดยในการประเมินโรงเรียนและครูแทบจะ 

ไม่มีความเชี่ยมโยงกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน	และยังสร้างภาระ 

ต่อครูมากมาย	 ซึ่งมีผลในการดึงครูออกจากนักเรียน	 (สมเกียรต ิ

ตั้งกิจวานิชย์	 และศุภณัฏฐ์	 ศศิวุฒิวัฒน์,	 2555)	 ประกอบกับงาน 

วิจัยของ	 สมส่วน	 ภูวงษ์ยางนอก	 (2554)	 พบว่า	 โรงเรียน 

ประถมศึกษาบางส่วนในจังหวัดจันทบุรี	 ยังมีปัญหาด้านการวัดผล	 

ประเมินผล	 และเทียบโอนผลการเรียนรู ้อยู ่ในระดับปานกลาง 

ซึง่สะท้อนถงึสภาพปัญหาในการปฏิบตังิานโดยเฉพาะการด�าเนนิงาน 

การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดับหนึ่ง	

	 สภาพดังกล่าว	 ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการด�าเนินงาน 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา	โดยครอบคลมุงาน 

การวัดและประเมินผลใน	4	องค์ประกอบที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ	 

อันประกอบด้วย	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์		และการประเมินการอ่าน	คิด	วิเคราะห ์

และเขียน	 ซึ่งเป็นเป็นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการ 

และแนวการด�าเนนิงานของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

พุทธศักราช	 2551	 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูผู้สอน	 และ	 และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ซึ่งจะ 

ต้องมบีทบาทส�าคัญในการให้ข้อเสนอแนะทางวชิาการ	และก�าหนด 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ในสถานศึกษาต่างๆ	 ที่เหมาะสมกับบริบทการบริหาร 

จัดการของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีต่อไป			

สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  
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170			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดจันทบุรี

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ในจังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนก 

ตามภาระงานสอน	

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล

การเรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตาม 

ประสบการณ์สอน

         

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้		ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการด�าเนินงานการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งด�าเนินการ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551 

ที่ก�าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องท�าการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียนใน	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 1)	 การเรียนรู้	 8	 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 	 2)	 การอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียน 

3)	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 4)	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 โดย 

จะท�าการวิเคราะห์จ�าแนกตามภาระงานสอน	 และประสบการณ์ 

สอนของครูผู้สอน	ซึ่งก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังนี้		

ภาพที่	1		กรอบแนวคิดการวิจัย

 

การดําเนินงานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ซ่ึงจะต้องมีบทบาทสําคัญในการให้ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการ และกําหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีต่อไป    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด

จันทบุรี จําแนกตามภาระงานสอน  
3. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด

จันทบุรี จําแนกตามประสบการณ์สอน 
          

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึง

ดําเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกําหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องทํา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน  4  องค์ประกอบ  คือ 1) การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  2) การอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน  3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์  4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะทําการวิเคราะห์จําแนกตาม 
ภาระงานสอน และประสบการณ์สอนของครูผู้สอน ซ่ึงกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ท้ังโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน  
และโรงเรียนเทศบาล ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 4,418 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 407 คน ซ่ึงได้มาโดย 
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามสังกัดของโรงเรียน โดยครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การทํางานมากกว่า 10 ปี  (ร้อยละ 51.10)  สังกัดโรงเรียนรัฐบาล (ร้อยละ 47.70)  และรับผิดชอบสอนหนึ่งสาระ 
การเรียนรู้ (ร้อยละ 79.60) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน   
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพส่วนตัวของครูผู้สอน เกี่ยวกับ ภาระงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สอน และ
สังกัดโรงเรียน  ส่วนตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการดําเนินงานการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แยกออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จํานวน 13 ข้อรายการ  ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 11 ข้อรายการ  ด้านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ จํานวน 11 ข้อรายการ  และด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จํานวน 11 ข้อรายการ  
รวมข้อรายการในแบบสอบถามตอนที่ 2 ท้ังสิ้นจํานวน 46 ข้อรายการ   

ตัวแปรอิสระ 
1. ภาระงานสอน 
2. ประสบการณ์สอน 

ตัวแปรตาม 
การดําเนินงานการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 ประชากร	 ได้แก่	 ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

จังหวัดจันทบุรี	 ทั้งโรงเรียนรัฐบาล	 โรงเรียนเอกชน	 และโรงเรียน

เทศบาล	ในปีการศึกษา	2557	จ�านวน	4,418	คน	

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	407	คน	ซึ่งได้มาโดยการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยตารางก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	

และท�าการสุม่กลุม่ตวัอย่างด้วยวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้	ตามสงักดัของ

โรงเรยีน	โดยครผููส้อนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้ส่วนใหญ่

มีประสบการณ์การท�างานมากกว่า	10	ปี		(ร้อยละ	51.10)		สังกัด

โรงเรียนรัฐบาล	(ร้อยละ	47.70)		และรับผิดชอบสอนหนึ่งสาระการ

เรียนรู้	(ร้อยละ	79.60)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของครูผู ้สอนเก่ียวกับการด�าเนินงานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น	 2	ตอน	ตอนที่	 1	 สอบถามสถานภาพ 

ส่วนตวัของครูผูส้อน	เกีย่วกับ	ภาระงานสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้	 

ประสบการณ์สอน	 และสังกัดโรงเรียน	 	 ส่วนตอนท่ี	 2	 สอบถาม 

ความคิดเห็นของครูผู ้สอนเก่ียวกับการด�าเนินงานการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 แยกออกเป็น	 

4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ�านวน	 13	 ข้อรายการ	 ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 

จ�านวน	11	ข้อรายการ		ด้านการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	 

จ�านวน	11	ข้อรายการ		และด้านการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห ์

และเขียน	จ�านวน	11	ข้อรายการ		รวมข้อรายการในแบบสอบถาม 

ตอนที่	2	ทั้งสิ้นจ�านวน	46	ข้อรายการ		

	 ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม	โดยท�าการตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)	 ของแบบสอบถาม	 

ด้วยการวิเคราะห์ค่า	IOC	(Index	Objective	Congruence	:	IOC)	 

มีค่า	 IOC	 ระหว่าง	 0.60	 -	 1.00	ตรวจสอบอ�านาจจ�าแนกของข้อ 

รายการในแบบสอบถาม	ด้วยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

ของเพยีร์สนั	(Pearson	Product	Moment	Correlation)	ระหว่าง 

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อรายการ 

อยูร่ะหว่าง		.40	-	.64		และตรวจสอบความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม	 

ด้วยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s 

Alpha	Coefficent)	มค่ีาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	เท่ากบั	.98		

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	 โดยส่งแบบสอบถามถึงครู

ผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และ 

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่าง 

ในปีการศกึษา	2557	และเก็บแบบสอบถามคนื	ซึง่ได้รบัแบบสอบถาม 

คืนครบทุกฉบับ

สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  
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	 จากตารางที่	1		พบว่า		การด�าเนินงานการวัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 โดย 

ภาพรวม	 และแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีการด�าเนินงานอยู่ใน 

ระดับมาก	

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	 ข ้อมูลเกี่ยวกับ 

สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 ท�าการวิเคราะห์	 ความถี ่

ค่าร้อยละ	ส่วนข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงานการวดัและประเมนิผล 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 วิเคราะห ์

ค่าเฉลี่ย	 (X)	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 และท�าการแปลผล 

ระดับของการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 โดยเทียบค่าเฉลี่ยกับ 

เกณฑ์การแปลผล	ดังนี้	

	 4.51	-	5.00	หมายถึง	 ระดับการด�าเนินงานอยู่ในระดับ 

	 	 	 	 	 	 มากที่สุด

	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 ระดบัการด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัมาก

	 2.51	-	3.50	หมายถึง	 ระดับการด�าเนินงานอยู่ในระดับ 

	 	 	 	 	 	 ปานกลาง

	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 ระดบัการด�าเนินงานอยูใ่นระดบัน้อย

	 1.00	-	1.50	หมายถึง	 ระดับการด�าเนินงานอยู่ในระดับ 

	 	 	 	 	 	 น้อยที่สุด

	 และท�าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการทดสอบนัย 

ส�าคญัทางสถติ	ิเพือ่เปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานการวดัและประเมนิ 

ผลการเรียนรู ้ของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 

จ�าแนกตามภาระงานสอน	และประสบการณ์สอน	ด้วยการทดสอบ

ที	(t-test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One	way	 

ANOVA)	 และการเปรียบเทียบพหุคูณ	 (Multiple	 comparison	 

test)	ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	method)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
	 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ตามวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	

	 ตารางที่	1	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	

การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับการด�าเนินงาน

X SD แปลผล

1.		ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้

2.		ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.		ด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.		ด้านการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน

4.20

4.20

4.18

4.22

.41

.41

.46

.48

มาก

มาก

มาก

มาก

ภาพรวม 4.20 .40 		มาก

	 2.	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล

การเรยีนรูข้องสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตาม

ภาระงานสอน		และประสบการณ์สอน
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	 จากตารางที	่2		พบว่า	การด�าเนนิงานการวดัและประเมนิผล

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	เมื่อจ�าแนก

ตามภาระงานสอน	ในภาพรวม	จะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05		และเมื่อแยกเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่	2,	ด้าน

ที่	3	และด้านที่	4	มีการด�าเนินงานที่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาระงานสอน n X SD t df p

ด้านที่	1	

การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้

สอน	1	วิชา 324 4.19 .42
-1.293 405 .197

สอนมากกว่า	1	วิชา 83 4.25 .37

ด้านที่	2	

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สอน	1	วิชา 324 4.17 .42
-3.056* 405 .002

สอนมากกว่า	1	วิชา 83 4.33 .37

ด้านที่	3	

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สอน	1	วิชา 324 4.14 .46
-3.378* 405 .001

สอนมากกว่า	1	วิชา 83 4.33 .43

ด้านที่	4

การประเมินการอ่าน	คิด	วิเคราะห์และเขียน

สอน	1	วิชา 324 4.18 .49
-3.440* 405 .001

สอนมากกว่า	1	วิชา 83 4.38 .42

ภาพรวม
สอน	1	วิชา 324 4.17 .40

-3.057* 405 .002
สอนมากกว่า	1	วิชา 83 4.32 .35

 ตารางที่	2	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี

	 	 	 	 	 จ�าแนกตามภาระงานสอน

	 3.	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรยีนรูข้องสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตาม 

ประสบการณ์สอน

 ตารางที่	3	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน	เพื่อเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

	 	 	 	 	 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	จ�าแนกตามประสบการณ์สอน

การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

ด้านที่	1	

การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2.23

66.03

68.26

2

404

406

1.11

.16

6.809* .001

ด้านที่	2	

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

1.48

67.12

68.60

2

404

406

.74

.17

4.455* .012

ด้านที่	3	

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2.04

84.61

86.65

2

404

406

1.01

.21

4.858* .008

ด้านที่	4	

การประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

1.27

93.03

94.30

2

404

406

.64

.23

2.761 .064

ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

1.73

62.87

64.60

2

404

406

.87

.16

5.570* .004
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ประสบการณ์สอน

(ค่าเฉลี่ย)

น้อยกว่า	5	ปี

(4.07)

5	-	10	ปี

(4.26)

มากกว่า	10	ปี

(4.22)

น้อยกว่า	5	ปี			(4.07)

5	–	10	ปี							(4.26)	

มากกว่า	10	ปี	(4.22)

-.19* -.15*

.04

	 จากตารางที	่3	พบว่า	การด�าเนนิงานการวดัและประเมนิผล 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	เมื่อจ�าแนก 

ตามประสบการณ์การสอนของครผููส้อน	ในภาพรวม	จะแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และเม่ือแยกเป็นรายด้าน 

พบว่า	 การด�าเนินงานในด้านที่	 1,	 2,	 3	 จะแตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 จากตารางที่	4	 	พบว่า	มีอยู่	2	รายคู่	คือ	คู่ที่	1	ระหว่าง 

ประสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี	กบั	5-10	ปี		และ	คูท่ี	่2	คอื	ระหว่าง 

ประสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี	กบัมากกว่า	10	ปี	ทีม่กีารด�าเนนิงาน 

การวดัและประเมนิผลการเรยีนของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั 

จันทบุรี	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 โดยภาพรวม	 พบว่า 

การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 อยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 

4.20)		และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	ซึ่งแยกออกเป็น	4	ด้าน	 

ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระ 

เรียนรู้	 2)	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3)	 การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ	 4)	 การประเมินการอ ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน	 พบว่า	 ทุกด้านมีการด�าเนินงานอยู ่ใน 

ระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	4.20,	4.20,	4.18,	4.22	ตามล�าดับ)	 

ส�าหรับรายข้อ	 พบว่า	 เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ทุกข้อ 

รายการในการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 มีการด�าเนินงานอยู่ใน 

ระดับมาก	

	 2.	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�าแนกตาม 

ภาระงานสอน	ออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มครูผู้สอนมีภาระงานสอน	 

1	กลุ่มวิชา	กับกลุ่มครูที่มีภาระงานสอนมากกว่า	1	กลุ่มวิชา	พบว่า	 

การด�าเนินงานในภาพรวม	 จะแตกต่างกันอย่างมีน้อยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	 และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 พบว่า 

การด�าเนนิงานในด้านที	่2,	3	และ	4	จะมีการด�าเนนิงานทีแ่ตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 ตารางที่	4	 ผลการเปรียบเทียบพหุคูณ	เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่	ของการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล

	 	 	 	 	 การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	โดยภาพรวม	จ�าแนกตามประสบการณ์สอน

		 3.	 การเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนกตาม 

ประสบการณ์สอน	ซึ่งแบ่งครูผู้สอนออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	1)	กลุ่มที ่

มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	 5	 ปี	 2)	 กลุ่มที่มีประสบการณ์สอน 

ระหว่าง	5	-	10	ปี		และ	3)	กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนมากว่า	10	ปี		 

ผลการวจิยั	พบว่า	การด�าเนนิงานในภาพรวม	แตกต่างกนัอย่างมนียั 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 

พบว่า	การด�าเนินงานในด้านที	่1,	2,	3	กแ็ตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 และเมือ่ท�าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการด�าเนนิงานการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด 

จันทบุรี	 ซึ่งจ�าแนกกลุ ่มตามประสบการณ์สอนของครูผู ้สอน 

เป็นรายคู่	มีข้อค้นพบ	ดังนี้

	 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม	 พบว่า	 มีอยู ่	 2	 รายคู ่	 คือ 

1)	รายคู่ที่	1	คือ	กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี	 

กับกลุ ่มครูผู ้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง	 5	 -	 10	 ป  ี

2)	รายคู่ที่	2		คือ	กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี	 

กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า	 10	 ปี	 ที่ครูผู้สอน 

มีความคิดเห็นว่า	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	มีข้อค้นพบ	ดังนี้

	 ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้	 พบว่า	 

มีอยู่	2	รายคู่	คือ	1)	รายคู่ที่	1	คือ	กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ ์

สอนน้อยกว่า	5	ปี	กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง	 

5	-	10	ปี		2)	รายคู่ที่	2		คือ	กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 

น้อยกว่า	 5	 ปี	 กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 

10	 ปี	 ที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า	 การด�าเนินงานการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุร	ี 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

174			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

3)	 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ	 4)	 การประเมิน 

การอ่าน	 คิดวิเคราะห์และเขียน	พบว่า	 ทุกด้านต้ังแต่ด้านที่	 1	 ถึง 

ด้านที่	 4	 มีการด�าเนินงานอยู ่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ 

4.20,	 4.20,	 4.18,	 4.22	 ตามล�าดับ)	 แสดงให้เห็นว่า	 ถึงแม้ 

การด�าเนนิงานจะมกีารด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัมาก	แต่เมือ่พจิารณา 

ค่าเฉลี่ย	พบว่า	สามารถเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย	ได้ดังนี้	ล�าดับที่	1	 

คือ	 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน	 ล�าดับรองลงมา 

คือ	การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้	และการประเมิน 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน	ส่วนล�าดบัสุดท้าย	คือ	การประเมินคุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค์	

	 2.	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนกตามภาระงานสอน	 

พบว่า	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 ตามความคิดเห็นของคร ู

ผู้สอน	เมื่อจ�าแนกตามภาระงานสอน	ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มครูผู้สอน 

มีภาระงานสอน	1	กลุ่มวิชา	กับกลุ่มครูที่มีภาระงานสอนมากกว่า	1	 

กลุ่มวิชาน้ัน	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัจนัทบรุ	ีในภาพรวม	จะแตกต่างกัน 

อย่างมีน้อยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		และเมื่อพิจารณาแยกเป็น 

รายด้าน	พบว่า	การด�าเนินงานในด้านที่	2,		ด้านที่	3	และด้านที่	4	 

จะมีการด�าเนินงานที่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.05	เช่นเดียวกับการด�าเนินงานในภาพรวม		ในกรณีนี้	ผู้วิจัยยังไม ่

พบว่า	มีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษาตัวแปรในลักษณะเช่นนี้

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานการวัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�าแนก 

ตามประสบการณ์สอน	 ซึ่งแบ่งครูผู ้สอนออกเป็น	 3	 กลุ ่ม	 คือ	 

1)	กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี		2)	กลุ่มที่มีประสบการณ ์

สอนระหว่าง	5	-	10	ปี		และ	3)	กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนมากว่า	 

10	 ปี	 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ี	 พบว่า	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่	 พบว่า	 มีอยู่	 

2	รายคู่	คือ	1)	รายคู่ที่	1	คือ	กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 

น้อยกว่า	 5	 ปี	 กับกลุ่มครูผู ้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง	 

5-10	 ปี	 	 2)	 รายคู่ที่	 2	 คือ	 กลุ่มครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์สอน 

น้อยกว่า	5	ปี	กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า	10	ปี	 

ที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า	การด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	 วิสิษฐ์	 และอิ่ม	 (2550)	 ที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง	 การศึกษาการ 

ด�าเนนิการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครู 

ผู้สอนจ�านวน	88	คน	จาก	5	 โรงเรียน	 	ซึ่งพบว่า	การด�าเนินงาน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พบว่า	 	มีอยู่	 1	 รายคู่	 คือ 

1)	 รายคู่ที่	 1	 คือ	 กลุ่มครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 

5	ปี	 กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง	 5	 -	 10	ที่คร ู

ผู้สอนมีความคิดเห็นว่า	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ด้านการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์	พบว่า	มีอยู่	2	รายคู่	คือ	1)	รายคู่ที่	1	คือ	กลุ่มคร ู

ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	 5	 ปี	 กับกลุ่มครูผู้สอนที่ม ี

ประสบการณ์สอนระหว่าง	5	-	10	ปี	2)	รายคู่ที่	2	คือ	กลุ่มครูผู้สอน 

ทีม่ปีระสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี	กับกลุม่ครผูู้สอนทีม่ปีระสบการณ์ 

สอนมากกว่า	 10	 ปี	 ที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า	 การด�าเนินงาน 

การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 

จังหวัดจันทบุรี	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผลการวิจัย
	 การด�าเนินการวิจัยและผลการวิจัยที่ค้นพบ	 ดังท่ีได้สรุปไว้ 

ข้างต้นมีประเด็นที่น่าสนใจ	ซึ่งผู้วิจัยน�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 1.	 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี	 ซ่ึงพบว่า	 ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า	 การด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 โดยภาพ 

รวมอยู่ในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน	 ซึ่งแยก 

ออกเป็น	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการประเมินผลการเรียน 

ตามกลุ ่มสาระเรียนรู ้	 	 2)	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3)	 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ	 4)	 การประเมิน 

การอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน		พบว่า	ทุกด้านตั้งแต่ด้านที่	1	ถึง 

ด้านที่	 4	 	 มีการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก	 น้ันสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ	วิสิษฐ์	และอิ่ม	(2550)	ลือชัย	ใจเดียว	(2552)	และ 

ทัศนีย์	ศรีสวัสดิ์	(2555)	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	การด�าเนินงานการวัด 

และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด 

จันทบุรี	 โดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน	 อยู ่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกัน	 ทั้งน้ีส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากประสบการณ์ของครู 

ผู้สอน	 ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็น 

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท�างานมากกว่า	 10	 ปี	 ถึงร้อยละ	 

51.10	 และผลการวิจัยในครั้งนี้ก็พบว่า	 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 

ในการท�างานระหว่าง	5	 -	10	ปี	หรือ	มากกว่า	10	ปีขึ้นไป	จะม ี

การด�าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ที่สูงกว่ากลุ ่มที่มี 

ประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า	 5	 ปี	 จึงส่งผลให้การด�าเนินงาน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการด�าเนินงานการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 

ซึ่งแยกออกเป็น	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการประเมินผล 

การเรยีนตามกลุม่สาระเรยีนรู	้2)	การประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	 

สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  
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เมือ่จ�าแนกตามประสบการณ์การสอน	ไม่แตกต่างกนั	ความเป็นไปได้ 
ประการหนึ่งที่ท�าให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน	 อาจด้วยการวิจัย 
ครัง้นี	้เกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีก่ระจายไปตามโรงเรยีน 
ที่อยู่ในการดูแลของรัฐบาล	 	 เอกชน	 และเทศบาล	 ซ่ึงควรต้องมี 
การศึกษากันต่อไป		อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแตกต่างที่เกิดขึ้น 
เมือ่จ�าแนกตามประสบการณ์สอนแล้ว	รายคูท่ีจ่ะมคีวามแตกต่างกัน 
ทั้งในภาพรวม	 และแยกเป็นรายด้านก็คือ	 กลุ่มประสบการณ์สอบ	 
น้อยกว่า	5	ปี	กับ	ระหว่าง	5-10	ปี

ข้อเสนอแนะ
		 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้
		 1.	 ผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนสามารถน�าแนวทาง 
การด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานการ 
วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา	 และในการพัฒนาการ 
ด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดจันทบุรี	 โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มากข้ึน	 เนื่องจาก 
ผลการวจิยั	พบว่า	ค่าเฉลีย่ของการด�าเนนิงานการวดัและประเมนิผล 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งแยก 
ออกเป็น	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านการประเมินผลการเรียน 
ตามกลุ ่มสาระเรียนรู ้	 2)	 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3)	 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และ	 4)	 การประเมิน 
การอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน	พบว่า	ทุกด้านมีการด�าเนินงานอยู่ 
ในระดับมาก	 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย	 พบว่า 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 มีค่าเฉลี่ยของการด�าเนิน 
งานต�่าที่สุด	
		 2.	 แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 จังหวัดจันทบุรี	 ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญกับกลุ่มคร ู
ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	5	ปี	เป็นอันดับแรก	เนื่องจาก	 
ผลการวิจัยในครั้งนี้	 	พบว่า	การด�าเนินงานการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 จังหวัดจันทบุรี	 เมื่อจ�าแนก 
ตามประสบการณ์สอนของครผููส้อน	จะมีความแตกต่างกนั	โดยกลุ่ม 
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	 5	 ปี	 จะมีความแตกต่าง 
จากกลุ่มอื่นๆ	
		 3.	 อีกตัวแปรหน่ึงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
ควรให ้ความส�าคัญเป ็นพิเศษ	 ในกรณีที่ต ้องการจะพัฒนา 
แนวด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี	ก็คือ	กลุ่มครูผู้สอนที่สอนเพียง	1	กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้	 เนื่องด้วยจากผลการวิจัยในครั้งนี้	พบว่า	กลุ่มที่สอน 
มากกว่า	 1	 กลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ค่าเฉลี่ยของการด�าเนินงาน 
สูงกว่ากลุ่มครูผู้สอนที่สอนเพียง	1	กลุ่มสาระการเรียนรู้

		 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
		 1.	 ควรมีการศึกษาวิจัยการด�าเนินงานการวัดผลประเมิน
ผลการเรียนรู้ในระดับอื่นๆ	เช่น	ระดับอาชีวศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	
เป็นต้น
	 2.	 ควรศึกษาแนวทางการด�าเนินงานการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู้บนกรอบแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ที่ต่างแตกออกไปจากการวิจัยครั้งน้ี	 เช่น	 การค้นหาแนวทางการ 
ด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมิน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน	(Formative	Assessment)	เป็นส�าคัญ	เป็นต้น	
		 3.	 ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ 
ค้นหารูปแบบของการด�าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย

A	Studyon	Adaptation	Approach	of	People	in	Chanthaburi	Province	Both

Before	and	After	the	Flood
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย	กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ท�าการศึกษาเป็นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	 โดยใช้แบบสอบถาม 

แบบเลือกตอบ	การสัมภาษณ์	และการสังเกตเป็นเครื่องมือในการศึกษา	ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติร้อยละ	ความถี่	ค่าเฉลี่ย	และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังจากที่ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายครั้งกล่าวคือ 

มีการสังเกตปริมาณน�้าที่หลากมายังพื้นที่อยู่อาศัย	เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์อุทกภัย	และคอยติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนอุทกภัย 

จากหน่วยงานของรัฐ	เมื่อมีการแจ้งเตือนอุทกภัยหรือระดับในแม่น�้าอยู่ในระดับวิกฤต	(ระดับน�้าสูงประมาณ	1.00-1.50	เมตร)	ก็สามารถ 

รับมือกับอุทกภัยได้	ทั้งการเก็บสัมภาระเตรียมพร้อมภายในที่อยู่อาศัย	และเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและสัตว์เลี้ยงไปยัง 

ที่ปลอดภัย	 มีการเตรียมด้านของใช้ในชีวิตประจ�าวันทั้งอาหาร	น�้าดื่ม	 ยารักษาโรค	 และอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	 อีกทั้งหน่วยงานของรัฐยัง 

มีความพร้อมในด้านการกระจายความช่วยเหลือ	 หน่วยแพทย์/บรรเทาสาธารณภัย	 เหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานั้นส่งผลให้เกิด 

ความเสียหายเพียงบางส่วน	มีมูลค่าความเสียหายไม่ถึง	10,000	บาทต่อครอบครัว	จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท�าให้ประชาชนมีสภาพจิตใจ 

ยงัคงเป็นปกติ	ปัจจบุนัประชาชนท่ียงัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยันัน้สามารถยอมรับได้กบัปัญหาอทุกภยั	และมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

เพื่อรับมือปัญหาอุทกภัย

	 ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีส่วนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 มีการวางแผนในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

ทัง้ทางด้านอตัราก�าลงั	ความพร้อมทัง้ทางด้านอปุกรณ์	ช่องทางการสือ่สาร	งบประมาณ	อบรมเตรยีมความพร้อม	การเตอืนภยั	การเยยีวยา	 

และการป้องกัน	 ประสิทธิภาพในการรับมืออุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยที่จังหวัดจันทบุรีมีหน่วยงานป้องกันและ 

บรรเทาอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยท้ังในระดับเทศบาลเมือง	 เทศบาลต�าบล	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ซึ่งมีความเข้าใจ 

กับปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างดี	 นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีมีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่เพื่อ 

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมอย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ	:	อุทกภัย,	การปรับตัว,	การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย,	จังหวัดจันทบุรี
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Abstract
	 Thisresearch	aimed	to	study	the	adaptation	approach	of	people	in	Chanthaburi	province,	both	before	and	 

after	 the	 flooding.	 The	 sample	 group	 consisted	 of	 people	who	 live	 in	 flood	 area	 in	 Chantaburi	 province	with 

authorities	 who	work	 for	 flood	 protection	 and	 rescue	 section	 in	 those	 areas.	 The	 research	 instruments	 were 

questionnaire,	observation	and	interviews.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	frequency,	mean	and	Standard	 

deviation.	

	 The	resultsshowed	that	people	in	Chanthaburi	have	adaptive	behaviors	after	suffering	from	floods	several	 

times,	i.e.,	people	observed	the	causes	of	the	abundant	amount	of	water	to	their	residential	area,	observed	the	 

flood	situation	and	pay	attention	on	the	flood	warning	from	government	sectors.	When	receive	a	flood	warning,	 

or	 the	water	 level	 in	 the	 river	 is	 in	 critical	 level	 people	 can	 deal	with	 flooding	 themselves	 including	 packed 

their	belongings	within	their	own	housing,	prepared	to	move	vehicles	and	animals	to	a	safe	place,	and	prepared	 

daily	 necessities	 such	 as	 food,	 drinking	 water,	medicines	 and	 lighting	 equipments	 for	 using	 during	 flooding.	 

Moreover,	government	sectors	are	also	well	prepared	for	the	distribution	of	assistance	and	medical/mitigation	unit.	 

In	the	past,	flooding	causing	partly	damaged	which	could	be	cost	less	than	10,000	baht	per	family.	From	the	above,	 

people	 still	 have	 a	 normal	mental	 health.	 Currently,	 flooding	 is	 acceptable	 for	 people	who	 lived	 in	 the	 flood 

risk	areas.	People	have	changed	their	behavior	to	deal	with	the	flood	problem.

	 For	flood	prevention	and	mitigation	authorities	 in	Chanthaburi	province,	 it	was	 found	that	 the	authorities	 

have	planned	to	prevent	and	mitigate	in	case	of	flooding	in	terms	of	man	power,	assistive	devices,	communication	 

channels,	 budget,	 training,	 preparedness,	warning,	 remedies	 and	 protection.The	 flood	 response	 performance	 in 

Chanthaburi	province	was	at	a	moderate	 level.	Chanthaburi	province	has	flood	prevention	and	mitigation	units,	 

covering	 all	 flood	 risk	 areas	 in	municipality,	 sub-district	 and	 sub-district	 administrative	 organizations,	which	 are 

understood	 to	 flooding	 in	 their	 area	 as	 well.	 Moreover,	 government	 sectors	 within	 Chanthaburi	 province	 

integrated	the	cooperation	of	various	agencies	in	the	area	to	address	the	flood	problem	sustainably.

Keywords	:	 Floods,	Adaptation,	Flood	Prevention	and	Mitigation,	Chanthaburi	Province
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บทน�า
	 การศึกษาแนวทางการปรับตัวของประชนในพื้นที่ที่เสี่ยง 

อทุกภัยเป็นข้อมลูพืน้ฐานทีส่�าคญัในการวางแผนการบริหารจดัการ 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารอทุกภยั	ซึง่ข้อมลูการปรบัตวัของประชน	 

และความพร้อมในการรับมอืการบรรเทาอทุกภยัของเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที่ 

ทีเ่สีย่งอทุกภยั	สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนทางด้านการเตอืนภยั	 

ความช่วยเหลือ	 อุปกรณ์บรรเทาอุทกภัย	 และงบประมาณในการ 

บริหารจัดการ	เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

	 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย	 โดยเฉพาะบริเวณอ�าเภอเมืองจันทบุรีมีลักษณะ 

ภมูปิระเทศเป็นแอ่งกระทะ	และได้รับอทิธพิลของลมมรสมุ	จงึท�าให้

ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บ่อยครั้ง	เช่น	อุทกภัยในปี	พ.ศ.2542	 

และ	2549	เป็นต้น	ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

ทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ	อกีท้ังยงัส่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิและ 

สังคมเป็นมูลค่ามากกว่า	 2,000	 ล้าน	 เนื่องจากมีประชากรอาศัย 

อยู่หนาแน่น	 และเป็นเขตพื้นท่ีชุมชน	 พื้นที่เศรษฐกิจ	 และพื้นที่ 

การเกษตร

	 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา 

การปรับตัวและป้องกันการเกิดอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี	 โดยการ 

จัดท�าฐานข้อมูลอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี	 ฐานข้อมูลผลกระทบ 

จากอุทกภัย	และความต้องการความช่วยเหลือทั้งขณะเกิดอุทกภัย 

และภายหลงัจากอทุกภยั	เพือ่เป็นข้อมลูในการบรหิารจัดการปัญหา 

อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์การของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพอุทกภัยในจังหวัด 

จันทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการปรับตัวจากการเกิด 

อุทกภัยของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัด

จันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย	 โดยมีรวบรวมงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละอ�าเภอ	

และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในการเก็บข้อมูลในการศึกษา

จากนั่นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการศึกษา	โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้	

	 1.	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ในการศึกษาครั้ ง น้ี มี มีรวบรวบงานวิ จัยที่ เกี่ยวข ้อง	 

แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ

	 	 1.1	 ข้อมูลประชากรและพื้นที่เส่ียงอุทกภัยในพื้นท่ี 

ศึกษา	 คือ	 รวมข้อมูลประชากรในแต่ละอ�าเภอของจังหวัดจันทบุรี	 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2560)	 ข้อมูลการประกาศพ้ืนที่ประสบ 

ภาวะอุทกภัยของแต่ละอ�าเภอในปีต่างๆ	 ของจังหวัดจันทบุร	ี 

จากหน่วยงานของรฐั	(กองนโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั,	 

2558)	 และข้อมูลการศึกษาการวางแผนการบรรเทาอุทกภัยเพื่อ 

ท�าแผนที่พื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยที่คาดการเกิดต่างๆ	 ของจังหวัด 

จันทบุรี	(กรมโยธาธิการและผังเมือง,	2559	)

	 	 1.2	 รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 การปรับตัวของ 

ประชาชนในต�าบลนานกกก	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อ 

การด�ารงชีวิตหลังเกิดอุทกภัย	ปี	พ.ศ.2549	(เทียนชัย	หรรรุ่งโรจน์,	 

2549)	 การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนบ้านน�้าก้อภายหลัง 

เกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยใน	 ปี	 พ.ศ.2544	 (สิทธิศักดิ์	 เท่าธุรี,	 

2544)	 การปรับตัวของผู้ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยซ�้าซาก	 กรณี 

ศกึษาชมุชนบ้านหาดสวนยา	อ�าเภอวารนิช�าราบ	จงัหวดัอบุลราชธานี	 

(เมตตา	 ผิวข�า,	 2549)	 ตลอดจนระบบป้องกันน�้าท่วม	 (ส�านักงาน 

ชลประทานที่	9,	2550)

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา

	 การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาก�าหนดในเขตพื้นท่ี 

เส่ียงภัย/พื้นที่อุทกภัย	 โดยการรวบรวมข้อมูลภาวะอุทกภัยจาก 

หน่วยงานของรัฐ	และข้อมูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบการเกิด 

ต่างๆ	 อีกทั้งประสานผู้น�าชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่อุทกภัย 

ซึ่งก�าหนดขอบเขตการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของแต่ละ 

อ�าเภอที่ได้รับการแจ้งเตือนอุทกภัยบ่อยครั้ง	ดังแสดงในตารางที่	1	 

โดยกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีแ้บ่งเป็น	2	กลุม่	คอื	1)	ผูป้ระสบ 

อทุกภัย	2)	เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบังานป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั	 

โดยการวิ เคราะห ์ขนาดของตัวอย ่างในการศึกษาคร้ังนี้ ใช ้ 

แนวความคิดของทาโร	ยามาเน่	 (Yamane	Taro,	 1967)	ที่ระดับ 

ความเช่ือม่ัน	 95%	 และความคลาดเคล่ือน	 5%	 และจากข้อมูล 

จ�านวนประชากรจากรายงานสถิติของจังหวัดจันทบุรีในปี	พ.ศ.2556 

พบว่า	 มีประชาชนในจังหวัดจันทบุรี	 จ�านวนทั้งสิ้น	 524,260	 คน 

จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า	 400	 ตัวอย่าง	 ผู้วิจัยจึง 

เก็บข้อมูลในงานวิจัยน้ีทั้งสิ้น	 416	 ตัวอย่างโดยแบ่งเป็นผู้ประสบ 

อุทกภัย	 351	 ตัวอย่าง	 ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละอ�าเภอ 

ด้วยวิธีการเทียบสัดส่วนดังแสดงในตารางที่1	 และเจ้าหน้าท่ี 

ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	65	ตัวอย่าง	

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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	 ตารางที่	1	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาของแต่ละอ�าเภอในจังหวัดจันทบุรีจากการแจ้งระวังอุทกภัย

พื้นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน พื้นที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน

อ.เมือง หมู่ที่	8	ต.จันทนิมิต 119 อ.แหลมสิงห์ หมู่ที่	12	ต.พลิ้ว 29

อ.ท่าใหม่ หมู่ที่	17	ต.สองพี่น้อง 62 อ.แก่งหางแมว หมู่ที่	4	ต.ขุนซ่อง 37

อ.ขลุง หมู่ที่	5	ต.ตะปอน 48 อ.เขาคิชฌกูฏ หมู่ที่	8	ต.คลองพลู 27

อ.มะขาม หมู่ที่	9	ต.มะขาม 29 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 351

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

	 เครื่องมือที่ใช ้ในการศึกษาประกอบด้วย	 การสังเกต 

การสัมภาษณ์	 และแบบสอบถาม	 โดยท่ีแบบสอบถามแนวทาง 

การปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีท้ังก่อนและหลังเกิด 

อทุกภยั	แบ่งเป็น	2	ชดุ	คอื	1.	ผูป้ระสบอทุกภยั	มหีวัข้อของการเกบ็ 

ข้อมูลออกเป็น	3	ส่วนดังนี้คือ	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

ทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย	 ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	 2.	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	 มีหัวข้อของการเก็บข้อมูลออกเป็น 

3	 ส่วนดังนี้	 คือ	 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่	 

และด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ	 

และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	 ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ใน 

การศึกษาได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

และวตัถปุระสงค์ของการศกึษาจากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน	3	ท่าน	และ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (ปัญญา 

ธีระวิทยเลิศ,	2548)

 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในส่วนของผู้ประสบภัยจะมี 

การติดต่อประสานงานผู้น�าชุมชน	 จากน้ันท�าการแนะน�าและขอ 

ความร่วมมอื	 โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการศกึษา	 เมือ่กลุม่ตัวอย่าง 

ยินดีให้ความร่วมมือท่ีจะให้ข้อมูล	 ผู้วิจัยจึงท�าการเก็บข้อมูลจาก 

แบบสอบถาม	 และการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความ 

ครบถ้วนของค�าตอบ	 ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ 

บรรเทาอุทกภัย	 จะติดต่อขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	คือ	กรมป้องกันสาธารณภัย	นายกองค์การบริหารส่วน 

ต�าบล	นายอ�าเภอ	ผูอ้�านวยการส�านกัชลประทาน	เพือ่ขอเกบ็ข้อมลู	 

เมื่อได้รับอนุญาตจึงท�าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	 และ 

การสัมภาษณ์

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักการทาง 

สถติใินการการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน	การแจกแจงความถี่	และร้อยละ

ผลการวิจัย
	 การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้ง

ก่อนและหลังเกิดอุทกภัย	จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี	 ได้ข้อสรุป

ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี

	 จากการศึกษาข้อมูลสภาพอุทกภัยของจังหวัดจันทบุร ี

พบว่า	 จังหวัดจันทบุรีเกิดอุทกภัยคร้ังรุนแรง	 โดยเฉพาะในปี 

พ.ศ.2542,	 2544	และ	2549	สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน	 

เศรษฐกิจและเกษตรกรรม	 รวมทั้งสถานที่ราชการและระบบ 

สาธารณูปโภค	 ประชากรเดือดร้อนมากกว่า	 20,000	 ครอบครัว 

มีค่าความเสียหายมากกว่า	2,000	บาท	คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 

เฉลี่ย	10,000	บาท/ครอบครัว	ดังแสดงในตารางที่	2	เนื่องมาจาก 

พื้นที่ตอนบนของจังหวัดค่อนข้างลาดชัน	 ถ้ามีปริมาณฝนมาก 

เกินกว่า	200	มิลลิเมตรเกิน	2	วัน	จะเกิดอุทกภัยประมาณ	5-6	วัน 

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	 เกิดจากการเอ่อล้นจาก 

แม่น�า้จนัทบุรี	แต่จะท่วมขงัไม่นาน	ซึง่ขึน้อยูกั่บสภาพการระบายน�า้ 

และระดบัน�า้ทะเลหนนุด้วย	โดยจากข้อมลูอทุกภยัในจงัหวดัจนัทบรุ	ี 

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2550-2557	พบว่า	จงัหวดัจนัทบรีุประสบปัญหาอทุกภยั 

แต่ละปีในช่วง	 17-35	 ครั้ง	 โดยที่ปี	 พ.ศ.2550	 เกิดอุทกภัย 

น้อยที่สุด	 (17	 ครั้ง)	 และปี	 พ.ศ.2554	 เกิดอุทกภัยมากที่สุด	 

(37	ครั้ง)	ดังแสดงในรูปที่	1

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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	 2.	 ผลการศึกษาของผู้ประสบอุทกภัย

	 การศกึษาการปรบัตวัของประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ี

จากการเกิดอุทกภัยของผู้ประสบอุทกภัย	 ได้แบ่งการน�าเสนอผล 

การศึกษา	ดังนี้คือ	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัว 

ของประชาชนจากการเกิดอุทกภัยและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

เพิ่มเติม	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย มีหัวข้อของการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้คือ คือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ และ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ      
(ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, 2548) 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในส่วนของผู้ประสบภัยจะมีการติดต่อประสานงานผู้นําชุมชน จากน้ันทําการแนะนําและ
ขอความร่วมมือ โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอการศึกษา เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือที่จะให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงทําการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความครบถ้วนของคําตอบ ส่วนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จะติดต่อขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป้องกันสาธารณภัย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภอ ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน เพ่ือขอเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตจึงทําการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักการทางสถิติในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 

การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1.ผลการศึกษาสภาพอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี 
 จากการศึกษาข้อมูลสภาพอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี พบว่าจังหวัดจันทบุรีเกิดอุทกภัยคร้ังรุนแรง โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ.2542, 2544 และ 2549 สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน เศรษฐกิจและเกษตรกรรม รวมทั้งสถานที่ราชการและระบบ
สาธารณูปโภค ประชากรเดือดร้อนมากกว่า 20,000 ครอบครัว มีค่าความเสียหายมากกว่า 2,000 บาท คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายเฉลี่ย 10,000 บาท/ครอบครัว ดังแสดงในตารางที่ 2 เนื่องมาจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดค่อนข้างลาดชัน ถ้ามี
ปริมาณฝนมากเกินกว่า 200 มิลลิเมตรเกิน 2 วัน จะเกิดอุทกภัยประมาณ 5-6 วัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เกิด
จากการเอ่อล้นจากแม่นํ้าจันทบุรี แต่จะท่วมขังไม่นาน ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพการระบายน้ํา และระดับนํ้าทะเลหนุนด้วย โดยจาก
ข้อมูลอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 พบว่าจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยแต่ละปีในช่วง 17-35 
ครั้ง โดยที่ปี พ.ศ. 2550 เกิดอุทกภัยน้อยที่สุด (17 ครั้ง) และปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยมากที่สุด (37 ครั้ง) ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 ภาพที่	1	ข้อมูลสถิติอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปี	2550–	2557	(กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,	2558)

	 ตารางที่	1	 แสดงความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีในรอบปีต่างๆ	(ส�านักงานชลประทานที่	9,	2550)

ปี	พ.ศ.
พื้นที่ประสบภัย มูลค่า

(ล้านบาท)
ปี	พ.ศ.

พื้นที่ประสบภัย มูลค่า

(ล้านบาท)ต�าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ต�าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน

ปี	2542

ปี	2543

22

20

128

125

19,903

5,280

2,118.67

68.67

ปี	2544

ปี	2549

22

30

115

205

12,592

31,280

384.18

2,044.51

	 	 2.1	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีพบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 207	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 58.97 

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ	41-50	ปี	มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา	 

จ�านวน	150	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.74	ส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกร	 

จ�านวน	 140	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 39.89	 และมีรายได้อยู่ในช่วง	 

5,000	-	14,999	บาท	จ�านวน	176	คน	คิดเป็นร้อยละ	50.14	และ 

ส่วนใหญ่ประสบอุทกภัยมากกว่า	 2	 ครั้งบาท	 จ�านวน	 212	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	60.40	ดังแสดงในตารางที่	2

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

182			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 	 2.2	 ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการปรับตัวของประชาชน

จากการเกิดอุทกภัย	 การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการปรับตัวของ 

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้ งก ่อนและหลัง เกิดอุทกภัย 

ผลการศึกษา	แบ่งเนื้อหาออกเป็น	4	ส่วน	คือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี	 การปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย 

การปรับตัวหลังเกิดอุทกภัย	 และผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย 

ซึ่งแสดงรายละเอียด	ดังนี้

	 ส่วนที	่2.2.1	ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนใน 

จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย

	 เมื่อพิจารณาข ้อมูลการส�ารวจกลุ ่มตัวอย ่างจ�านวน 

351	 ตัวอย่าง	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นคิดเห็น 

ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเก่ียวกับปัญหาอุทกภัย	 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างคิดว่าระบบการระบายน�้ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย	 จ�านวน	 128	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 39.63	 โดยมีการเอ่อล้นมาจากแม่น�้า/คลองส่งน�้า/หนอง/ 

บึงมาท่วมบ้านเรือน	จ�านวน	223	คน	คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ	64.83 

มีระยะเวลาน�้าท่วมขังอยู่ในช่วง	1-3	วัน	จ�านวน	150	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 42.86	 ซ่ึงแหล่งข้อมูลอุทกภัยในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจาก 

หน่วยงานของรัฐ	 เช่น	 กรมชลประทานจันทบุรี	 อบต.	 อบจ. 

กรมอุตุนิยมวิทยาฯลฯ	 อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการบรรเทา 

และช่วยเหลอืขณะเกดิอทุกภยั	ซึง่ผูป้ระสบอทุกภยัมคีวามต้องการ 

ส่ิงของที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 คือ	 อาหาร	 ยารักษาโรค	 และน�้าดื่ม	 

จ�านวน	159	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.09	อีกทั้งยังต้องการอุปกรณ ์

การให้แสงสว่าง	จ�านวน	190	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.38	ขณะเกิด 

อุทกภัยข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยเป็นข้อมูลที่ต้องการมากท่ีสุด	 

จ�านวน	165	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.97	โดยประชาชนในพืน้ทีส่ามารถ 

จัดการน�ายานพาหนะไปยังที่ปลอดภัยได้	จ�านวน	238	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 68.00	 ส่วนสัตว์เลี้ยงมีการจัดการให้อยู่ด้วยกัน	 จ�านวน 

159	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.82	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	3

 ตารางที่	2	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่ประสบอุทกภัยจากกลุ่มตัวอย่าง	351	ราย

ลักษณะทั่วไป ความถี่ ร้อยละ

1)	เพศ	

	 -	 ชาย 144 41.03

	 -	 หญิง 207 58.97

2)	ช่วงอายุ	

	 -	 18-30	ปี 45 12.82

	 -	 31-40	ปี 82 23.36

	 -	 41-50	ปี 89 25.36

	 -	 51-60	ปี 79 22.51

	 -	 61	ปีขึ้นไป 56 15.95

3)	ระดับการศึกษา

	 -	 ต�่ากว่าประถมศึกษา 32 9.12

	 -	 ประถมศึกษา 150 42.74

	 -	 มัธยมศึกษาตอนต้น 55 15.67

	 -	 มัธยมศึกษาตอนปลาย 52 14.81

	 -	 อนุปริญญา/ปวส. 19 5.41

	 -	 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 43 12.25

ลักษณะทั่วไป ความถี่ ร้อยละ

4)	อาชีพ

	 -	 เกษตรกร 140 39.89

	 -	 ค้าขาย 81 23.08

	 -	 รับจ้าง 62 17.66

	 -	 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 26 7.41

	 -	 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 2.56

	 -	 อื่นๆ 33 9.40

5)	รายได้	

	 -	 ต�่ากว่า	5,000	บาท 65 18.52

	 -	 5,000	-	14,999	บาท 176 50.14

	 -	 15,000	-	24,999	บาท 75 21.37

	 -	 25,000	บาทขึ้นไป 26 7.41

	 -	 ไม่ตอบ 9 2.56

6)	จ�านวนครั้งที่ประสบอุทกภัย

	 -	 ประสบอุทกภัย	1	ครั้ง 51 14.53

	 -	 ประสบอุทกภัย	2	ครั้ง 64 18.23

	 -	 ประสบอุทกภัย>2	ครั้ง 212 60.40

	 -	 ไม่ตอบ 24 6.84

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  183

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

6)	 เหตุอุทกภัยของพื้นที่อาศัยของท่านเกิดจาก	
	 -	 แม่น�้า	/	คลองส่งน�้า	/	หนอง	/	บึง 223 64.83
	 -	 ถนน	/	คันกั้นน�้า 49 14.24
	 -	 น�้าที่หลากลงมาจากภูเขา	/	ที่สูง 66 19.19
	 -	 อื่นๆ 6 1.74
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 7 -
7)	 หน่วยงานราชการช่วยเหลือด้านใดเมื่อเกิดอุทกภัย
	 -	 ด้านเคลื่อนย้ายสิ่งของ 81 23.48
	 -	 ด้านแนะน�าให้ความรู้ 54 15.65
	 -	 ด้านสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	
	 	 ไฟฉาย	เทียน	อาหาร	น�้าดื่ม	ฯลฯ

159 46.09

	 -	 อื่นๆ 51 14.78
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 6 -
8)	 นอกจากอาหาร	น�้าดื่ม	และยารักษาโรค	สิ่งใดส�าคัญ
	 -	 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง 190 56.38
	 -	 พาหนะในการเดินทางเข้าออก

	 	 ที่อยู่อาศัยขณะน�้าท่วม	เช่น	เรือ	ฯลฯ

80 23.74

	 -	 สถานพักพิง	ศูนย์รองรับผู้อพยพ 34 10.09
	 -	 ไม่มีการเตรียมการ 25 7.42
	 -	 อื่นๆ 8 2.37
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 14 -
9)	 การจัดการสัตว์เลี้ยงในสถานการณ์อุทกภัย
	 -	 ไม่มีการด�าเนินการ 122 35.16
	 -	 อยู่ร่วมกัน 159 45.82
	 -	 น�าไปฝากไว้กับสถานที่ปลอดภัย 66 19.02
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 4 -
10)		ในสถานการณ์อุทกภัยมีการจัดการพาหนะอย่างไร
	 -	 ไม่มีการด�าเนินการ 68 19.43
	 -	 น�าไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย 238 68.00
	 -	 หาวธิกีารยกพาหนะให้พ้นจากน�า้ท่วม 44 12.57
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 1 -

 ตารางที่	3	 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

1)	 ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท�าให้เกิดอุทกภัย	
	 -	 การตัดไม้ท�าลายป่า 80 24.77
	 -	 การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน�้า 40 12.38
	 -	 ระบบการระบายน�้าไม่มี

	 	 ประสิทธิภาพเพียงพอ

128 39.63

	 -	 ปริมาณน�้าฝนมีมากเกินไป 66 20.43
	 -	 อื่นๆ	เช่น	เขาแตก 9 2.79
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 28 -
2)	 แหล่งข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอุทกภัย
	 -	 หน่วยงานของรัฐ	เช่น	อบจอบต	ฯลฯ 183 53.67
	 -	 หน่วยงานเอกชน	เช่น	CTV	ฯลฯ 39 11.44

	 -	 ประชาชนทั่วไป 51 14.95
	 -	 ไม่ได้รับการแจ้งเตือน 68 19.94
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 10 -
3)	 หน่วยงานหลกัท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลอืก่อนประสบอทุกภยั
	 -	 หน่วยงานของรัฐ	เช่น	กรมอุตุ

	 	 นิยมวิทยา	กรมชลประทาน	ฯลฯ

209 61.47

	 -	 หน่วยงานเอกชน	เช่น	บริษัท	ห้างร้าน	 19 5.59
	 -	 ประชาชนทั่วไป 112 32.94
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 11 -
4)	 ข้อมูลที่จ�าเป็นมากที่สุดในช่วงเกิดอุทกภัย
	 -	 ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย	 (ปริมาณ 

  น�้าเขตเสี่ยงภัยเวลาที่น�้าเข้า	ฯลฯ)

165 47.97

	 -	 การเตือนหรือการสั่งให้อพยพ		 122 35.47
	 -	 ข้อมลูสถานที	่และเส้นทางการอพยพ 31 9.01
	 -	 ค�าแนะน�า/คู่มอืการปฏบิตัช่ิวงอทุกภยั 26 7.55
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 7 -
5)	 ระยะเวลาที่น�้าท่วมขังจนถึงวันที่น�้าแห้งสนิท
	 -	 ไม่ท่วมขัง 25 7.14
	 -	 1	-	3	วัน 150 42.86
	 -	 4	-	7	วัน 137 39.14
	 -	 มากกว่า	7	วันขึ้นไป 38 10.86
	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 1 -

	 ส่วนที่	 2.2.2	 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชน 

ในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย

	 ท�านองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการ 

ปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย	 พบว่า	 ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม 

ในการหาแนวทางบรรเทาปัญหาอุทกภัย	จ�านวน	127	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	36.71	ซึ่งในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมีระบบเตือนอุทกภัย	โดยที ่

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการรับมืออุทกภัยด้านการ 

เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของจ�านวน	 146	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 45.77	 

เมื่อมีการพยากรณ์อากาศและเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยจะติดตาม 

รับฟังและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	จ�านวน	203	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	 59.18	 เช่นเดียวกันเมื่อฝนตกหนักเกิน	 3	 วัน	 จึงค่อยเก็บ 

สิ่งของเครื่องใช้	จ�านวน	188	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.18	ทั้งนี้	เมื่อ 

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอุทกภัยจึงเก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัยก่อน	 

จ�านวน	134	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.95	และเตรียมอาหาร	เครื่องดื่ม	 

และยารักษาโรคทันที	 จ�านวน	 209	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 59.71 

จากข้อมูลส่วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีไม่มีผู ้ป่วยหรือผู้สูงอายุใน 

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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 ตารางที่	4	 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย

ความดูแลจึงไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัย	แต่ครอบครัวที่มีจะรอ 

ประกาศเตอืนอทุกภยัจากราชการก่อนจึงมกีารอพยพ	ส่วนทางด้าน 

แผนในการคมนาคมจะมีการวางแผนอพยพไปที่ปลอดภัยทันทีที่ 

ได้รบัการแจ้งเตอืน	จ�านวน	156	คน	คดิเป็นร้อยละ	45.61	นอกจาก 

ประกาศเตือนอุทกภัยแล ้วประชาชนในพื้นที่จะเร่ิมเตรียม 

ความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยเมื่อระดับน�้ามีความสูงน้อยกว่า	 

0.50	เมตร	จ�านวน	136	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.19	และมีการอพยพ 

ออกนอกพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัยเมื่อระดับน�้ามีความสูงอยู่ในช่วง	 

1.00	 -	 1.50	 เมตร	 จ�านวน	 135	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 39.71	 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	4

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

1)	 ก่อนเกิดอุทกภัยมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัย

	 -	 แนะน�าเพือ่นบา้นเกีย่วกบัการปรบัตวั 72 20.81

	 -	 ร่วมกับชุมชนเพื่อป้องกันอุทกภัย 101 29.19

	 -	 เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน 46 13.29

	 -	 ไม่เข้าร่วม 127 36.71

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 5 -

2)	 การเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยของครอบครัว

	 -	 ไม่ต้องเตรียมการใด	ๆ 73 22.88

	 -	 ติดตามสถานการณ์	และ
	 	 ความช่วยเหลือ

50 15.67

	 -	 เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของ 146 45.77

	 -	 เตรียมของอุปโภคบริโภค 20 6.27

	 -	 เตรียมป้องกันน�้าเข้าบ้าน 23 7.21

	 -	 อื่นๆ 7 2.20

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 32 -

3)	 ถ้าฝนตกหนักนานเกิด	3	วัน	การปฏิบัติของครอบครัว

	 -	 คอยดูแลสถานการณ์	แล้วเก็บสิ่งของ 188 54.18

	 -	 ท�าการขนย้ายสิง่ของขึน้ทีส่งูทีน่�า้ท่วม 
	 	 ไม่ถึงและอพยพไปที่ปลอดภัย

124 35.73

	 -	 ท�าการขนย้ายสิ่งของและอพยพ 35 10.09

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 4 -

4)	 เมื่อแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอุทกภัย	ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

	 -	 รอประกาศภาวะฉกุเฉนิในการอพยพ 100 29.07

	 -	 เก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัย	 134 38.95

	 -	 เก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัย
	 	 และปรับบริเวณบ้านให้สามารถ
	 	 ต้านความเร็วน�้า

56 16.28

	 -	 เก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัย
	 	 และปรับบริเวณบ้านให้สามารถ
	 	 ต้านรับความเร็วของน�้าแลรเฝ้าระวัง
	 	 อุทกภัยกับชุมชน

54 15.70

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 7 -

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

5)	 เมื่อมีพยากรณ์อากาศและการเกิดอุทกภัยจะปฏิบัติอย่างไร

	 -	 รับฟังและเฝ้าดูสถานการณ์ 203 59.19

	 -	 รับฟังและท�าการขนย้ายส่ิงของขึน้ทีสู่ง 87 25.36

	 -	 รับฟังและท�าการขนย้ายสิ่งของออก
	 	 จากพื้นที่อยู่อาศัยไปยังที่ปลอดภัย

53 15.45

	 -	ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 8 -

6)	 เมื่อแจ้งเตือนอุทกภัย	การเตรียมอาหารและยารักษาโรค

	 -	 รอการแจ้งเตือนแล้วจึงค่อยเตรียม 110 31.43

	 -	 เตรียมทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือน 209 59.71

	 -	 ไม่มกีารเตรยีม	โดยรอความช่วยเหลอื 31 8.86

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 1 -

7)	 เมื่อแจ้งเตือนมีการเตรียมการส�าหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

	 -	 ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในความดูแล 228 65.33

	 -	 รอประกาศเตือนอุทกภัยจึงอพยพ 62 17.77

	 -	 อพยพผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทันที 59 16.90

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 2 -

8)	 เมื่อแจ้งเตือนอุทกภัยมีการเตรียมแผนในการคมนาคม

	 -	 รอประกาศเตือนอทุกภัยจงึเตรียมการ 108 31.58

	 -	 เตรยีมการในการคมนาคมอพยพทันที 156 45.61

	 -	 ไม่เตรยีมเพราะอุทกภยัไม่รนุแรงมากนกั 78 22.81

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 9 -

9)	 เตรียมความพร้อมส�าหรับน�้าท่วมในระดับความสูงเท่าใด

	 -	 น้อยกว่า	0.5	เมตร 136 39.19

	 -	 0.5-1.00	เมตร 130 37.46

	 -	 มากกว่า	1.00	เมตร 81 23.35

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 4 -

10)	มีการเตรียมอพยพส�าหรับน�้าท่วมในระดับความสูงเท่าใด

	 -	 น้อยกว่า	1.00	เมตร 105 30.88

	 -	 1.00	-1.50	เมตร 135 39.71

	 -	 มากกว่า	1.50	เมตร 100 29.41

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 11

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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	 ส่วนที่	2.2.3		ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวหลังเกิดอุทกภัย

	 ท�านองเดยีวกนัจากผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการปรบั 

ตัวหลังเกิดอุทกภัย	 พบว่า	 เหตุผลท่ีประชาชนยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

เสี่ยงอุทกภัยเนื่องมาจากไม่สามารถย้ายไปอยู่ท่ีอื่นได้	 จ�านวน 

178	คน	คิดเป็นร้อยละ	52.05	โดยส่วนใหญ่ที่ยอมรับได้กับปัญหา 

อุทกภัย	 เพราะไม่ได้ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต	 จ�านวน	 150	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 42.74	 ซึ่งในการปรับตัวในระยะยาวนั้นมีการปรับ 

เปล่ียนเคร่ืองใช้ให้สามารถทนน�้าได้	 จ�านวน	 144	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 41.50	 โดยที่ไม่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับที่พักอาศัยให้รับมือ 

กับอุทกภัย	 จ�านวน	 109	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.32	 ส�าหรับ 

การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยคิดว่าควรปรับปรุงการแจ้ง 

เตือนล่วงหน้า	ทันต่อสถานการณ์	จ�านวน	146	คน	คิดเป็นร้อยละ	 

42.57	 และหลังเกิดอุทกภัยแล้วประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 

เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุทกภัย	 จ�านวน	 106	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	30.64	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	5

	 	 ส่วนที	่2.2.4	ข้อมลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของประชาชน 

ในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัย

	 	 ท�านองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผล 

กระทบจากอทุกภัย	พบว่า	สภาพจิตใจของประชาชนในพืน้ทีข่ณะเกดิ 

อุทกภัยเป็นปกติ	จ�านวน	159	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.09	โดยที่เคย 

ผ่านเหตุการณ์อุทกภัยที่มีระดับสูงสุดมากกว่า	1.50	 เมตร	จ�านวน	 

 ตารางที่	5	 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวหลังเกิดอุทกภัย

116	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 33.14	 มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า	 

10,000	 บาท	 จ�านวน	 224	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 65.50	 ซึ่งได้รับ 

ความเสียหายเพียงบางส่วนเท่าน้ัน	 จ�านวน	 284	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 81.61	 ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน 

ที่สามารถเคล่ือนย้ายได้	 จ�านวน	 154	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 44.90	 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	6

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

1)	 สาเหตุหลักที่ท่านยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

	 -	 ไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ 178 52.05

	 -	 ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ 70 20.47

	 -	 อุทกภัยไม่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิต 80 23.39

	 -	 อื่นๆ	 14 4.09

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 9 -

2)	 การปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยเพื่อรับมือกับน�้าท่วม

	 -	 ปรับปรุงดัดแปลงบ้านแบบถาวร	 63 18.11

	 -	 ปรบัปรุงบ้านให้พร้อมกบัสถานการณ์ 105 30.17

	 -	 เสริมชั่วคราวส�าหรับกั้นน�้า	 68 19.54

	 -	 ไม่มีการปรับปรุง 109 31.32

	 -	 อื่นๆ 3 0.86

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 3 -

3)	 การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุทกภัย	ควรปรับปรุงเรื่อง

	 -	 โครงสร้างเตือนภัยที่เป็นเอกภาพ 20 5.83

	 -	 ข้อมลูควรผ่านการวเิคราะห์กล่ันกรอง 44 12.83

	 -	 การเตอืนล่วงหน้า	ทนัต่อสถานการณ์ 146 42.57

	 -	 การเตือนพร้อมขั้นตอนการรับมือ 47 13.70

	 -	 ข้อมูลที่แม่นย�าและน่าเชื่อถือ 54 15.74

	 -	 การกระจายข้อมลูทัว่ถึงในเขตภมิูภาค 28 8.16

	 -	 อื่นๆ 4 1.17

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 8 -

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

4)	 ท่านมีการปรับตัวในระยะยาวอย่างไร

	 -	 ปรับเครื่องใช้ภายในบ้านให้ทนน�้าได้ 144 41.50

	 -	 สร้างคันกั้นน�้าในชุมชน 113 32.56

	 -	 วางแผนย้ายที่อยู่ใหม่ 24 6.92

	 -	 อื่นๆ 66 19.02

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 4 -

5)	 ท่านยอมรับกับการเกิดอุทกภัยได้หรือไม่

	 -	 ยอมรับได้	เพราะไม่ส่งผล

	 	 ในการใช้ชีวิต

150 42.74

	 -	 ยอมรับได้	เพราะมีการเตรียมการ
	 	 รับมือกับความเสียหายไว้แล้ว

131 37.32

	 -	 ยอมรบัได้	เพราะภาครฐัมีการบรหิาร
	 	 จัดการเพื่อลดความเสียหาย

29 8.26

	 -	 ยอมรับไม่ได้	เพราะส่งผลต่อการ
	 	 ด�าเนินชีวิตและได้รับความเสียหาย

32 9.12

	 -	 อื่นๆ 9 2.56

6)	 หลังเกิดอุทกภัยมีส่วนร่วมในชุมชนการแก้ปัญหาอุทกภัย

	 -	 แนะน�าเพื่อนบ้านให้เกิดความรู้ 84 24.28

	 -	 ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกัน 114 32.95

	 -	 เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน	 42 12.13

	 -	 ไม่เข้าร่วม 106 30.64

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 5

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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	 3.	 ผลการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับงานป้องกัน 

และบรรเทาอุทกภัย

	 การศกึษาการปรับตวัของแนวทางการปรบัตัวของเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด 

จันทบุรีจากการเกิดอุทกภัยของผู้ประสบภัยอุทกภัย	 ได้แบ่งการ 

น�าเสนอผลการศึกษาของ	 ดังนี้คือ	 ข้อมูลทั่วไป	 ข้อมูลเกี่ยวกับ 

แนวทางการปรับตวัของแนวทางการปรบัตวัของเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 

กับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

เพิ่มเติม	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ตารางที่	6	 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัย

	 	 3.1	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 เม่ือพิจารณาข้อมูลการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

65	 ตัวอย่าง	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคิดเห็น 

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

พบว่า	โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	จ�านวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	72.31	 

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่	31	-	40	ปี	มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ 

ปวส	จ�านวน	19	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.23	ดังแสดงรายละเอียด 

ในตารางที่	7

 ตารางที่	7	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากกลุ่มตัวอย่าง	65	ราย

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

1)	 ระดับน�้าที่ท่วมสูงสุดที่เคยประสบภัย	

	 -	 น้อยกว่า	0.5	เมตร 43 12.29

	 -	 0.5	-	1.00	เมตร 94 26.86

	 -	 1.01	-	1.50	เมตร 97 27.71

	 -	 มากกว่า	1.50	เมตรขึ้นไป 116 33.14

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 1 -

2)	 ท่านได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมากน้อยแค่ไหน

	 -	 เสียหายทั้งหมด 26 7.47

	 -	 เสียหายบางส่วน 284 81.61

	 -	 ไม่เสียหาย 38 10.92

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 3 -

3)	 หลังอุทกภัยมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัว

	 -	 น้อยกว่า	10,000	บาท 224 65.50

	 -	 10,000	-	50,000	บาท 100 29.24

	 -	 50,000	-	100,000	บาท 18 5.26

	 -	 ไม่ตอบแบบสอบถาม 9 -

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน ความถี่ ร้อยละ

4)	 อุทกภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดได้รับความเสียหายด้านใด

	 -	 ไม่ได้รับความเสียหาย 55 16.04

	 -	 ได้รับความเสียหายด้านบุคคล 21 6.12

	 -	 ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สิน
	 	 เช่น	เฟอร์นิเจอร์	ของมีค่าที่สามารถ
	 	 เคลื่อนย้ายได้	ฯลฯ

154 44.90

	 -	 ได้รับความเสียหายด้านสิ่งก่อสร้าง	
	 	 บ้านเรือน

34 9.91

	 -	 ได้รับความเสียหายด้านอื่นๆ 79 23.03

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 8 -

5)	 สภาพจิตใจของท่านเป็นอย่างไรขณะเกิดอุทกภัย

	 -	 ปกติ 159 46.09

	 -	 วิตกกังวล 123 35.65

	 -	 เครียด 63 18.26

	 -	 ตอบแบบสอบถามมากกว่า	1	ข้อ 6 -

ลักษณะทั่วไป ความถี่ ร้อยละ

1)	 เพศ

	 -	 ชาย 47 72.31

	 -	 หญิง 18 27.69

2)	ช่วงอายุ

	 -	 18-30	ปี 15 23.08

	 -	 31-40	ปี 31 47.69

	 -	 41-50	ปี 11 16.92

	 -	 51-60	ปี 8 12.31

ลักษณะทั่วไป ความถี่ ร้อยละ

3)	 ระดับการศึกษา	

	 -	 มัธยมต้น 11 16.92

	 -	 มัธยมปลาย 15 23.08

	 -	 อนุปริญญา/ปวส 19 29.23

	 -	 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 17 26.15

	 -	 สูงกว่าปริญญาตรี 3 4.62

4)	ต�าแหน่ง

	 -	 เจ้าหน้าที่ประจ�า 20 30.77

	 -	 อาสาสมัคร 45 69.23

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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	 เมื่อพิจารณาข้อมูลการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 65	

ตวัอยา่ง	จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลดา้นประสทิธภิาพในการปฏิบตัิ

หน้าที่	 พบว่า	 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

เจ้าหน้าทีร่ะดับปฏบิตักิารภาคสนามในการรบัมอือทุกภยัในจังหวดั 

จันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง	 (x	 =	 2.71	 -	 3.22)	 โดยที่อุปสรรค 

ด้านอัตราก�าลังส�าหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 

ประชาชนหลังเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับมากที่สุด	 (x =	 3.22)	 และ 

งบประมาณที่ได้รับหลังจากเกิดอุทกภัย	งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู ่

อาศัยและงบประมาณส�าหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนอยู่

ในระดับน้อยที่สุด	(x =	2.71)	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	8

	 	 3.2.	 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าที ่

ที่เก่ียวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการศึกษาแนวทาง 

การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา 

อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 ผลการศึกษาแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 

2	 ส่วน	 คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	 และด้านข้อมูล 

ตามหลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื	ซึง่รายละเอยีด 

ดังนี้

	 	 ส่วนที่	3.2.1	ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ

หน้าที่

	 ส ่วนที่ 	 3.2.2	 ข ้อมูลเกี่ยวกับด้านหลักเกณฑ์และวิธ ี

ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ

	 	 ท�านองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข ้อมูลด ้าน 

หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ	พบว่าการวางแผน 

ด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

เพื่อรับมือปัญหาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง 

(x =	 2.69	 -	 3.42)	 โดยที่ด้านการเตือนภัยด้านระดับความสูง 

ของระดับน�้าท่วมพื้นที่อยู ่ในระดับมากที่สุด	 (x	 =	 3.42)	 และ 

งบประมาณด้านการประสานงานขณะปฏิบัติการอยู ่ในระดับ 

น้อยที่สุด	(x	=	2.69)	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	9

 ตารางที่	8	 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ระดับความพึงพอใจ x S.D.

1.	 ปรมิาณของแจกในระหวา่งการเกดิอทุกภยั 2.93 0.81

2.	 อัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ 3.02 0.75

3.	 ความรว่มมอืจากหนว่ยงานภายนอกเกีย่วกบั 

 การช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดอุทกภัย

3.22 0.85

4.	 ความร่วมมือจากผู้ประสบภัยหลังอุทกภัย 3.02 0.69

5.	 อุปกรณ์ใชช้ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัหลงัอทุกภยั 2.98 0.62

6.	 การสื่อสารด้านการช่วยเหลือและ

	 ประชาสัมพันธ์หลังอุทกภัย

3.13 0.66

7.	 เวลาการเตรยีมความพรอ้มหลงัเกดิอทุกภยั 3.16 0.67

8.	 อปุสรรคดา้นอตัราก�าลงัในการปฏบัิติหนา้ที่ 3.22 0.60

9.	 อปุสรรคดา้นงบประมาณในการปฏบัิตหินา้ที่ 2.98 0.78

10.	อุปสรรคด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 3.00 0.56

ระดับความพึงพอใจ x S.D.

11.	อุปสรรคดา้นการส่ือสารในการปฏบิตัหินา้ท่ี 2.96 0.64

12.	อปุสรรคดา้นความรว่มมอืกบัหนว่ยงานอืน่ 3.00 0.80

13.	อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้ประสบ

	 อุทกภัย

2.98 0.75

14.	งบประมาณที่ได้หลังจากเกิดอุทกภัย 2.71 0.73

15.	งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 2.71 0.76

16.	งบประมาณการฟื้นฟูสถานที่สาธารณะ 2.73 0.78

17.	งบประมาณการชดเชยความเสียหาย 2.71 0.79

18.	ติดตามและประเมินผลความส�าเร็จต่อ

	 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลังอุทกภัย

3.16 0.77

19.	ติดตามและประเมินผลความส�าเร็จต่อ

	 การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก

	 ในการช่วยเหลือหลังการเกิดอุทกภัย

3.13 0.66

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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1.	 ความเพียงพอของงบประมาณ
	 การปฏิบัติ
2.	 งบประมาณด้านอัตราก�าลังในการปฏิบัติงาน
3.	 งบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
4.	 งบประมาณด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
5.	 งบประมาณด้านการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
6.	 งบประมาณด้านประสานงานขณะปฏิบัติงาน
7.	 งบประมาณด้านการอบรมเตรียมความพร้อม
	 ให้กับผู้ประสบภัย
8.	 การติดตามและเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย
9.	 อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
10.	ความเพียงพอของวิธีการสื่อสารในปัจจุบัน
11.	ความพร้อมในการลงพื้นที่เกิดอุทกภัย

12.	ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
13.	การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสบ

	 อุทกภัย
14.	ประชาชนในพืน้ทีข่องท่านส่วนมากมคีวามรู้
	 ในการรับมือปัญหาน�้าท่วม
15.	การติดตามและประเมินผลสถานการณ์

	 ระหว่างการเกิดอุทกภัย
16.	การติดตามและประเมินผลเจ้าหน้าที่
17.	การเตือนอุทกภัยที่ทันต่อเหตุการณ์
18.	การเตือนภัยด้านระดับความสูงของ

	 ระดับน�้าท่วมพื้นที่
19.	วิธีการสื่อสารเพื่อเตือนภัย

เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน65 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จํานวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 
72.31 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส จํานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 29.23 ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากกลุ่มตัวอย่าง 65 ราย 

ลักษณะทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 
1) เพศ  
- ชาย 47 72.31 
- หญิง 18 27.69 
2) ช่วงอายุ 
-18-30 ปี 15 23.08 
-31-40 ปี 31 47.69 
-41-50 ปี 11 16.92 
-51-60 ปี 8 12.31 

 
 

ลักษณะทั่วไป ความถี ่ ร้อยละ 
3)ระดับการศึกษา   
- มัธยมต้น 11 16.92 
- มัธยมปลาย 15 23.08 
- อนุปริญญา/ปวส 19 29.23 
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 17 26.15 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 3 4.62 
4) ตําแหนง่   
- เจ้าหน้าที่ประจํา 20 30.77 
- อาสาสมัคร 45 69.23 

3.2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
การศึกษาแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

ผลการศึกษาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 65 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการภาคสนามในการรับมืออุทกภัย
ในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.71 - 3.22) โดยที่อุปสรรคด้านอัตรากําลังสําหรับการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 3.22) และงบประมาณที่ได้รับหลังจากเกิดอุทกภัย งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและงบประมาณสําหรับการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด (  = 2.71) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
1 ปริมาณของแจกในระหว่างการเกิดอุทกภัย 2.93 0.81 
2 อัตรากําลังของเจ้าหน้าทีใ่นการช่วยเหลือ 3.02 0.75 
3 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิด
อุทกภัย 

3.22 0.85 

4 ความร่วมมือจากผู้ประสบภัยหลังอุทกภัย 3.02 0.69 
5 อุปกรณ์ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังอุทกภัย 2.98 0.62 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
6 การส่ือสารด้านการช่วยเหลือและ
ประชาสัมพันธ์หลังอุทกภัย 

3.13 0.66 

7 เวลาการเตรียมความพร้อมหลังเกิดอุทกภัย 3.16 0.67 
8 อุปสรรคด้านอัตรากําลังในการปฏิบัติหนา้ที ่ 3.22 0.60 
9 อุปสรรคด้านงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที ่ 2.98 0.78 
10 อุปสรรคด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที ่ 3.00 0.56 
11 อุปสรรคด้านการส่ือสารในการปฏิบัติหน้าที ่ 2.96 0.64 

สรุปและอภิปรายผล
	 การศกึษาเรือ่งแนวทางการปรบัตวัของประชาชนในจงัหวดั 

จันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี 

สถิติเชิงพรรณนามีประเด็นในการน�ามาอภิปลายผล	ดังนี้

	 1.	 จากการเก็บรวบรวมข ้อมูล	 จากการสัมภาษณ  ์

การสังเกต	 และรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปในพื้นท่ีศึกษา	 พบว่า 

จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย	 โดยจากข้อมูลมีการเกิด 

อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ทุกปี	 มีระยะเวลาเพียง	 1-3	 วัน	 ส่งผลให ้

เกิดความเสียหายบางส่วนเท่าน้ัน	 โดยเป็นความเสียหายทาง 

ด้านทรัพย์สิน	 เช่น	 เฟอร์นิเจอร์	 ฯลฯ	 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 

ประมาณ	 10,000	 บาทต่อครอบครัว	 ซึ่งคล้องกับข้อมูลอุทกภัย 

ของหน่วยงานราชการ	จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหา 

อุทกภัย	โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม 

ทุกพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	ทั้งเทศบาลเมือง	เทศบาลต�าบล	และองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลและมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

อย่างต่อเนื่อง

	 2.	 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยใน 

พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย	 พบว่าประชาชนเข้าใจสาเหตุของอุทกภัยในพื้น 

ของตนเองเป็นอย่างดีเน่ืองประสบกับอุทกภัยมาแล้วหลายครั้ง 

ส่งผลให้ประชาชนมคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัอทุกภยัได้เป็นอย่างด ี

โดยจะมกีารตดิตามข่าวสารและเฝ้าสงัเกตการณ์ความสงูของระดบั 

น�้าในแม่น�้า	 เมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนอุทกภัยและระดับน�้าอยู่ 

ในระดับที่วิกฤตจะมีการเตรียมอาหาร	 น�้าดื่ม	 ยารักษาโรค	 และ 

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง	วางแผนในการอพยพ	และจัดการยานพาหนะ 

 ตารางที่	9	 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
12 อุปสรรคด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 3.00 0.80 
13 อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้ประสบ
อุทกภัย 

2.98 0.75 

14 งบประมาณที่ได้หลังจากเกิดอุทกภัย 2.71 0.73 
15 งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 2.71 0.76 
16 งบประมาณการฟื้นฟูสถานที่สาธารณะ 2.73 0.78 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
17 งบประมาณการชดเชยความเสียหาย 2.71 0.79 
18 ติดตามและประเมินผลความสําเร็จต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลังอุทกภัย 

3.16 0.77 

19 ติดตามและประเมินผลความสําเร็จต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกในการ
ช่วยเหลือหลังการเกิดอุทกภัย 

3.13 0.66 

 
ส่วนที่ 3.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 

 ทํานองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ พบว่าการวางแผน
ด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือปัญหาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 2.69 - 3.42) โดยที่ด้านการเตือนภัยด้านระดับความสูงของระดับนํ้าท่วมพื้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.42) และ
งบประมาณด้านการประสานงานขณะปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยที่สุด (  = 2.69) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
1.ความเพียงพอของงบประมาณการ
ปฏิบัติงาน 

2.82 0.83 

2.งบประมาณด้านอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน  2.84 0.85 
3.งบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2.73 0.89 
4 งบประมาณด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2.71 0.84 
5 งบประมาณด้านการส่ือสารในการปฏิบัติงาน 2.71 0.76 
6 งบประมาณด้านประสานงานขณะปฏิบัติงาน 2.69 0.76 
7 งบประมาณด้านการอบรมตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ประสบภัย 

2.89 0.83 

8 การติดตามและเฝ้าระวังภัยก่อนเกิดอุทกภัย 3.40 0.86 
9 อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2.98 0.84 
10 ความเพียงพอของวิธีการส่ือสารในปัจจุบัน 3.11 0.86 
11 ความพร้อมในการลงพื้นที่เกิดอุทกภัย 3.49 0.87 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
12 ความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2.98 0.62 
13 การอบรมตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสบ
อุทกภัย 

3.13 0.84 

14 ประชาชนในพื้นที่ของท่านส่วนมากมีความรู้
ในการรับมือปัญหาน้ําท่วม 

3.11 0.57 

15 การติดตามและประเมินผลสถานการณ์
ระหว่างการเกิดอุทกภัย 

3.20 0.79 

16 การติดตามและประเมินผลเจ้าหน้าที ่ 3.18 0.81 
17 การเตือนอุทกภัยที่ทันต่อเหตกุารณ์ 3.27 0.78 
18 การเตือนภัยด้านระดบัความสูงของระดับนํ้า
ท่วมพ้ืนที ่

3.42 0.72 

19 วิธีการส่ือสารเพื่อการเตือนภัย 3.29 0.69 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่องแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนามีประเด็นในการนํามาอภิปลายผล ดังน้ี 
1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า

จังหวัดจันทบุรีเป็นพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย โดยจากข้อมูลมีการเกิดอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ทุกปี มีระยะเวลาเพียง 1- 3 วัน ส่งผลให้
เกิดความเสียหายบางส่วนเท่านั้น โดยเป็นความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ประมาณ 10,000 บาทต่อครอบครัว ซึ่งคล้องกับข้อมูลอุทกภัยของหน่วยงานราชการ จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือกับ
ปัญหาอุทกภัย โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ทั้งเทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลและมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 

ได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้ในพ้ืนทีย่งัมรีะบบการเตอืนภยัและความพร้อม 

ในการบรรเทาอุทกภัยจากหน่วยงานของรัฐ	ซึ่งจากอุทกภัยมีระยะ 

เวลา	1	-	3	วัน	จึงไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน	 

โดยในช่วงเกิดอุทกภัยประชาชนมีความต้องการอาหาร	 น�้าดื่ม 

ยารักษาโรค	 และอุปกรณ์ให้แสงสว่าง	 และมีความคิดเห็นว่าควร 

มีการปรับปรุงระบบเตือนภัยให้ทันต่อสถานการณ์	 ถูกต้องแม่นย�า	 

และครอบคลุมทุกพื้นที่

	 3.	 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

กับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยมีความเข้าใจกับปัญหาอุทกภัย 

ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี	 และมีความพร้อมในการรับมือได้ใน 

ระดับปานกลาง	 อีกทั้งผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังเห็น 

ความส�าคัญของปัญหาอุทกภัยมีการวางแผนการป้องกันและ 

บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีครอบคลุมทุกด้าน	 และยังมีการระบบโทร 

มาตรของจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามข้อมูลระดับน�้า	 อีกทั้งยังมี 

การแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรการศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการเฝ้าระวัง	 ติดตาม	 และเตือนภัยเพื่อสร้างความร่วมมือของ 

ภาคประชาชน

	 2.	 ควรศึกษาในแบบเจาะลึกในเรื่องสุขภาพจิตของ 

ผู้ประสบภัย	 ในขณะเกิดอุทกภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลในสถานการณ์จริง	 

จะท�าให้ทราบภาวะสุขภาพจิต	 ทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประสบ 

อุทกภัยเพิ่มเติมมากขึ้น

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
12 อุปสรรคด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 3.00 0.80 
13 อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้ประสบ
อุทกภัย 

2.98 0.75 

14 งบประมาณที่ได้หลังจากเกิดอุทกภัย 2.71 0.73 
15 งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 2.71 0.76 
16 งบประมาณการฟื้นฟูสถานที่สาธารณะ 2.73 0.78 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
17 งบประมาณการชดเชยความเสียหาย 2.71 0.79 
18 ติดตามและประเมินผลความสําเร็จต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลังอุทกภัย 

3.16 0.77 

19 ติดตามและประเมินผลความสําเร็จต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกในการ
ช่วยเหลือหลังการเกิดอุทกภัย 

3.13 0.66 

 
ส่วนที่ 3.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 

 ทํานองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ พบว่าการวางแผน
ด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือปัญหาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 2.69 - 3.42) โดยที่ด้านการเตือนภัยด้านระดับความสูงของระดับนํ้าท่วมพื้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 3.42) และ
งบประมาณด้านการประสานงานขณะปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อยที่สุด (  = 2.69) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
1.ความเพียงพอของงบประมาณการ
ปฏิบัติงาน 

2.82 0.83 

2.งบประมาณด้านอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน  2.84 0.85 
3.งบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2.73 0.89 
4 งบประมาณด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 2.71 0.84 
5 งบประมาณด้านการส่ือสารในการปฏิบัติงาน 2.71 0.76 
6 งบประมาณด้านประสานงานขณะปฏิบัติงาน 2.69 0.76 
7 งบประมาณด้านการอบรมตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ประสบภัย 

2.89 0.83 

8 การติดตามและเฝ้าระวังภัยก่อนเกิดอุทกภัย 3.40 0.86 
9 อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2.98 0.84 
10 ความเพียงพอของวิธีการส่ือสารในปัจจุบัน 3.11 0.86 
11 ความพร้อมในการลงพื้นที่เกิดอุทกภัย 3.49 0.87 

ระดับความพึงพอใจ S.D. 
12 ความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2.98 0.62 
13 การอบรมตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสบ
อุทกภัย 

3.13 0.84 

14 ประชาชนในพื้นที่ของท่านส่วนมากมีความรู้
ในการรับมือปัญหาน้ําท่วม 

3.11 0.57 

15 การติดตามและประเมินผลสถานการณ์
ระหว่างการเกิดอุทกภัย 

3.20 0.79 

16 การติดตามและประเมินผลเจ้าหน้าที ่ 3.18 0.81 
17 การเตือนอุทกภัยที่ทันต่อเหตกุารณ์ 3.27 0.78 
18 การเตือนภัยด้านระดบัความสูงของระดับนํ้า
ท่วมพ้ืนที ่

3.42 0.72 

19 วิธีการส่ือสารเพื่อการเตือนภัย 3.29 0.69 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่องแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนามีประเด็นในการนํามาอภิปลายผล ดังน้ี 
1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า

จังหวัดจันทบุรีเป็นพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย โดยจากข้อมูลมีการเกิดอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ทุกปี มีระยะเวลาเพียง 1- 3 วัน ส่งผลให้
เกิดความเสียหายบางส่วนเท่านั้น โดยเป็นความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ประมาณ 10,000 บาทต่อครอบครัว ซึ่งคล้องกับข้อมูลอุทกภัยของหน่วยงานราชการ จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือกับ
ปัญหาอุทกภัย โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ทั้งเทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลและมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง 

ดวงมณี ทองคำา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมส�าหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่

The	Application	of	Control	System	for	Hand	Control	Wheelchair
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บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์	 4.0	ซึ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม	และคนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิต 

ของงานวิจัยได้	 นอกจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก	 5	 ปี	 ข้างหน้า	 คนพิการและผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะใช้ 

รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคล่ือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน	 อย่างไรก็ตามคนพิการและผู้สูงอายุบางคนที่มีปัญหาเรื่องพละก�าลัง	 จะไม่สามารถ 

บังคับให้รถนั่งคนพิการเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ	 จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดของงานวิจัยที่จะช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุมี 

ความสะดวกสบายในการใช้รถเข็นมากขึ้น	

	 งานวจัิยนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประยกุต์ใช้ระบบควบคุมกึง่อตัโนมตักิบัรถนัง่คนพกิารชนดิมอืบงัคับการเคล่ือนทีใ่ห้เป็นรถนัง่ไฟฟ้า	 

ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านก้านควบคุมชนิดเปล่ียนแปลงความต้านทานไฟฟ้า	 โดยออกแบบสมาชิกอยู่ในรูปฟัซซี่	 น�าไป 

ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร	์ สมาชิกเอาท์พุทใช้วิธีค่าจุดศูนย์กลางความถ่วงในการควบคุมทิศทางและความเร็วรอบของมอเตอร ์

ไฟฟ้ากระแสตรงชนดิเกยีร์ทดรอบ	รถนัง่ไฟฟ้าจะไม่สามารถเคล่ือนทีไ่ด้หากไม่มกีารบงัคบัด้วยก้านควบคมุจึงท�าให้มคีวามปลอดภยัในพืน้ที ่

ลาดชัน	 รถนั่งไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทางที่ความเร็วสูงสุด	 20	 เมตรต่อนาที	 ใช้งานได้	 29	กิโลเมตร	และสามารถ 

หมุนรอบตัวเองได้	

ค�าส�าคัญ	:	ระบบควบคุม,	คนพิการ,	ผู้สูงอายุ,	รถไฟฟ้าคนพิการ	
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Abstract
	 Nowadays,	 Thailand	 is	moving	 into	 Thailand	 4.0	 eras	which	 focusing	on	 research	 and	 innovation	 as	well	 

as	making	use	of	the	research’s	products	by	Thai	people.	Moreover,	Thailand	will	enter	a	completely	aged	society	 

in	 the	 next	 five	 years.	 Disabled	 and	 elderly	 people	 tend	 to	 increasingly	 use	moveable	 hand-controlled	 

wheelchairs.	However,	some	of	the	disabled	and	elderly	people	have	problem	on	their	strength,	so	they	will	not	 

be	able	to	control	the	movement	of	the	wheelchairs	as	they	want.	This	reason	led	to	the	concept	of	the	research	

which	aiming	at	helping	the	disabled	and	elderly	people	to	have	more	convenience	in	using	the	wheelchair.		

	 This	 research	aimed	 to	apply	 the	semi-automatic	control	 system	 in	 the	hand-controlled	wheelchair	 to	p 

roduce	 an	 electric	 wheelchair.	 The	 users	 could	 control	 the	movement	 using	 a	 control	 rod	 which	 was	 an	 

electrical	 resistance	 changing	 type	 by	 designing	 the	membership	 in	 the	 form	 of	 fuzzy.	 Data	 were	 processed	 

employing	microcontroller.	The	output	membership	employed	 the	center	of	 gravity	 in	controlling	 the	direction 

and	speed	of	direct	current	motor	with	reducer	gear.	The	electrical	wheelchair	could	not	move	without	control	 

from	the	control	rod,	so	it	was	saving	to	use	in	the	slope	area.	The	developed	wheelchair	could	be	moved	in	all	 

direction	with	the	highest	speed	at	20	m/min,	could	be	used	up	to	29	km	and	could	revolve	around	itself.		

Keywords	:	 control	system,	disabled	people,	elder	people,	electric	wheelchair
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บทน�า 
	 ปัจจุบันรถนั่งคนพิการที่มีใช้อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐหรือ 
เอกชนเป็นรถนั่งคนพิการแบบใช้บังคับด้วยมือเพื่อให้เกิดการ 
เคลื่อนที่	 ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกกับคนพิการหรือผู้ป่วย 
บางราย	 จึงมีผู้คิดค้นและประดิษฐ์รถนั่งคนพิการไฟฟ้าที่ควบคุม 
โดยมือของผู้ใช้งานผ่านก้านควบคุมท�าให้รถน่ังคนพิการเกิดการ 
เคล่ือนที่ท�าให้มีความสะดวกมากกว่าเดิม	 แต่มีใช้ไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของคนพกิาร	หรอืผูป่้วย	ทีม่คีวามต้องการสงูซึง่มแีนว 
โน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 การน�าเข้ารถไฟฟ้าส�าหรับคนพิการในปัจจุบัน 
มรีาคาค่อนข้างสงู	ส่วนการผลติภายในประเทศจะออกแบบรถไฟฟ้า 
คนพิการหรือผู ้ป ่วยขึ้นใหม่ท้ังคันซ่ึงควบคุมการเคลื่อนที่โดย 
ก้านควบคุมเพียงอย่างเดียว	
	 ปี	2550	พบว่า	มคีนพกิารจ�านวน	1.9	ล้านคน	จากประชากร 
ทัง้ส้ินประมาณ	65.6	ล้านคน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	2.9	โดยมลีกัษณะ 
พิการอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 มีความล�าบากหรือปัญหา 
ในการท�ากจิกรรม	จ�านวน	1.8	ล้านคน	(ร้อยละ	2.8)	มคีวามล�าบาก 
ในการดูแลตนเองหรือท�ากิจวัตรส่วนตัวประมาณ	 0.4	 ล้านคน 
(ร้อยละ	0.6)	หรอืมคีวามบกพร่องทางร่างกาย	จติใจ	หรอืสตปัิญญา 
1.3	 ล้านคน	 (ร้อยละ	 2.0)	 ซึ่งกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจาก	 1.1	 ล้านคน 
(ร้อยละ	 1.7)	 ในปี	 2545	 (สมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย,	 
www.apht-th.org/)
	 โครงงานรถไฟฟ้าส�าหรับคนพิการขับเคลื่อนภายในอาคาร 
โดยทีเ่น้นการควบคมุการขับเคลือ่นของรถโดยควบคมุความเรว็รอบ 
ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน�า	 3	 เฟส	 2	 ตัวเป็นอิสระแยกจากกัน 
ผ่านอินเวอร์เตอร์	โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์	8051	เมื่อจอยสติก 
ได้รบัค�าสัง่จากผูข้บั	จอยสตกิจะส่งสัญญาณผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ให้อนิเวอร์เตอร์	เพือ่ควบคุมให้มอเตอร์เหนีย่วน�าทีต่�าแหน่งซ้ายและ 
ขวามีความเร็วรอบการหมุนค่าอัตราส่วนต่างๆ	 ตามท่ีออกแบบไว้	 
จากวิธีการดังกล่าวน้ีจะเห็นว่าการเคลื่อนท่ีของรถไฟฟ้าขับเคลื่อน 
ภายในอาคารส�าหรับคนพิการจะมีความคล่องตัวสูงและมีวงเลี้ยว 
ที่แคบ	 เหมาะแก่การน�าไปใช้งานในพื้นท่ีจ�ากัด	 นอกจากนี้ใน 
โครงงานนีย้งัมกีารศกึษาคณุลกัษณะของแรงดนัไฟฟ้าทีข่ัว้แบตเตอรี	่ 
เมื่อท�าการอัดประจุและคายประจุไฟฟ้าแบบกระแสคงที่	 ที่ค่า 
กระแสต่างๆ	 เพื่อพิจารณาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการอัด 
ประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่	 รวมทั้งศึกษาค่าความจุของแบตเตอรี่ที่ 
เปลี่ยนแปลงไป	เมื่อมีการอัดประจุหรือคายประจุไฟฟ้าที่ค่ากระแส 
ต่างกัน	(สุพงษ์	ธนาศรีวิไล,	2543)	
	 การจัดท�ารถเข็นคนพิการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากการ 
ควบคุมจอยสติก	 อาศัยหลักการท�างานของวงจรท่ีควบคุมโดย 
จอยสติก	 เพื่อควบคุมทิศทางและความเร็วในการเคล่ือนที ่
อ่านค่าจากจอยสติกท่ีมีแรงดันต้ังแต่	 0-5	 โวลต์	 และแปลงแรงดัน 
อนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยใช้ไอซี	ADC0808	ประมวลผล 
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์	 เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์ป้อนให้กับชุด 

ควบคุมมอเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	 
ท�างานตามโปรแกรมที่เขียนจากโปรแกรมแอสเซมบลี	 ซึ่งงานวิจัย 
นี้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบภายในหลายส่วน	 แต่ละส่วนพบ 
ปัญหาและข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข	 เช่น	 วงจรขับมอเตอร์ร้อน 
และไหม้	เป็นต้น	(เตชทัต	บูรณะอัศวกุล,	2555)
	 การออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าประกอบส�าหรับ 
รถเข็นคนพิการ	 มีหลักการท�างานคือ	 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น 
ตัวสร้างสัญญาณพัลส์วิธมอดูเลชั่นโดยใช้การเขียนค�าสั่งโปรแกรม	 
ประมวลผลด้วยภาษาซ	ีซงึใช้สวทิช์ป้อนค�าส่ังการท�างานให้มอเตอร์ 
อยู่ในต�าแหน่งเดินหน้า	 และถอยหลัง	 พร้อมกับใช้คันเร่งเป็นตัว 
ควบคุมความเร็ว	ของมอเตอร์	มีวงจรแยกสัญญาณทางไฟฟ้า	 เพื่อ 
แยกกราวด์ไฟฟ้าของ	 ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางด้านอินพุทออก
จากวงจรขับมอเตอร์ทางด้านเอาท์พุทไม่ให้เกิดความเสียหายกับ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์	และใช้แบตเตอรี่	 12	 โวลต์	จ�านวน	2	ก้อน 
ต่ออนุกรมกันให้ได้แรงดัน	24	โวลต์	ไปจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับ 
มอเตอร์	 โดยผ่านวงจรขับเพื่อไปขับให้มอเตอร์ท�างานจาก 
ผลการทดลองสามารถรับน�้าหนักคนพิการได้สูงสุด	 100	 กิโลกรัม 
ความเรว็สงูสดุ	8.42	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	(ยทุธนา		ปิตธิรีภาพ,	2555)
	 สังคมไทยก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง 
ประชากรครั้งส�าคัญ	 คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสัดส่วนจ�านวน 
ประชากรในวยัท�างานและวยัเดก็ลดลง	เนือ่งจากอตัราการเกดิและ 
อัตราการตายลดลงอย่างต่อเน่ืองประชากรวัยสูงอายุ	 (อายุ	 60	 ปี 
ขึ้นไป)	 จะเพิ่มขึ้นกว่า	 3	 เท่าจาก	4.02	ล้านคน	 ในปี	 2533	 เป็น 
17.74	 ล้านคน	 ในปี	 2573	 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจะเพิ่มจากร้อยละ 
7.36	 เป็นร้อยละ	 25.12	 และตามนิยามของสังคมผู ้สูงอายุ	 
ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ในปี	2547	 เมื่อประชากร 
อายุ	 60	 ปี	 ขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	 10	 และจะเป็นสังคม 
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี	 2567	 เม่ือประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไป 
มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	20	(ชมพูนุท	พรหมภักดิ์,	2556)
	 จากข้อมูลข้างต้นท�าให้ทราบว่ามีการพัฒนางานวิจัยที ่
เกี่ยวข้องกับรถเข็นไฟฟ้าเพื่อใช้กับคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งพบว่า 
ยังมีสิ่งที่ควรเติมเต็มเพื่อสร้างความเหมาะสมให้กับคนพิการ	 และ 
ผู้สูงอายุ	เช่น	มุมในการเลี้ยวควรน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในกรณ ี
พื้นที่จ�ากัด	 การออกแบบให้มีการซ่อมบ�ารุงที่ง ่ายและสะดวก	 
ราคาต้นทนุควรอยูใ่นระดบัต�า่	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่ต้องการให้คนพกิาร 
และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าในปัจจุบัน	 งานวิจัยนี้เป็น 
การพัฒนาระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติแบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อให้ความ 
เหมาะสมในการใช้งานตามน�้าหนักผู้ใช้งานอยู่ระหว่าง	 40	 -	 80	 
กิโลกรัม	 และสร้างอุปกรณ์เสริมส�าหรับรถน่ังคนพิการแบบใช้มือ 
บังคับการเคล่ือนที่ซ่ึงเป็นรูปทรงมาตรฐานที่มีการใช้งานอยู่ใน 
โรงพยาบาลทั่วไป	 ให้เป็นรถน่ังไฟฟ้าคนพิการกึ่งอัตโนมัติท่ีมีราคา 
ต้นทุนต�่า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 พัฒนาระบบควบคุมส�าหรับประยุกต ์ใช ้กับรถนั่ง 

คนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่	

	 2.	 ประดิษฐ ์ อุปกรณ ์ เสริ มส� าหรับรถนั่ งคนพิการ 

ชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่	ให้เป็น	รถนั่งไฟฟ้า

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
	 ระบบควบคุม

	 การออกแบบในงานวิจัยการควบคุมด้วยฟัซซี่ลอจิกน้ัน	 

โดยส่วนใหญ่การควบคุมการท�างานของระบบท่ีพบเห็นบ่อย 

ดังภาพที่	 1	 โดยค่า	 e	 เป็นค่าความผิดพลาด	 ce	 เป็นอัตราการ 

เปลี่ยนแปลงความผิดพลาด	และ	u	เป็นค่าสัญญาณในการควบคุม 

การท�างานของระบบการท�างาน	 yref	 เป็นค่าที่ก�าหนดในการ 

ออกแบบ	 y	 เป็นค่าเอาท์พุทของระบบท่ีได้ฉะน้ันในการออกแบบ 

ระบบการท�างานได้อาศัยความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาด	และ 

ค่าอัตราการเปล่ียนแปลงความผิดพลาดในการออกแบบเช่น 

ภาพที่	 2	 ในช่วง	 A	 ค่าความผิดพลาดมีค่าเป็นบวกหมายความว่า 

ค่าเอาท์พุทของระบบมีค่าน้อยกว่าค่าที่ก�าหนด	 และค่าความ 

เปลี่ยนแปลงมีค่าเป็นลบหมายความว่า	 ค่าเอาท์พุทที่ได้ก�าลังลู่ 

เข้าค่าที่ก�าหนดในช่วง	 A	 แต่เมื่อผ่านไปช่วง	 B	 ค่าความผิดพลาด 

ที่ได้กลับมีค่าเป็นลบ	 และค่าความเปลี่ยนแปลงก็มีค่าเป็นลบ	 

ท�าให้ค่าเอาท์พทุของระบบมแีนวโน้มทีจ่ะออกห่างจากค่าทีก่�าหนด	 

เพราะฉะนั้นในการออกแบบการท�างานจึงพยายามที่ออกแบบกฎ 

ให้เอาท์พุทของระบบน้ันมีค ่าความผิดพลาด	 และอัตราค่า 

เปล่ียนแปลงความผิดพลาด	 เข้าใกล้สู่ค่าที่ก�าหนดซ่ึงได้ออกแบบ 

ให้เป็นไปตามในช่วง	C	เช่นเดียวกัน	ในช่วง	D	ค่าของเอาท์พุทของ 

ระบบก็พยายามที่จะลู่ออกไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการออกแบบ 

เราก็ต้องพยายามปรับค่านั้นให้ลู่กลับสู่สภาวะที่เราก�าหนด	จนกว่า 

ค่าความผิดพลาดและค่าเปล่ียนแปลงความผิดพลาดเป็นศูนย ์

หรือมีน้อยสุด

จากข้อมูลข้างต้นทําให้ทราบว่ามีการพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรถเข็นไฟฟ้าเพื่อใช้กับคนพิการอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงพบว่ายังมีสิ่งที่ควรเติมเต็มเพื่อสร้างความเหมาะสมให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ เช่น มุมในการเลี้ยวควรน้อยท่ีสุดเพื่อ
ความสะดวกในกรณีพ้ืนที่จํากัด การออกแบบให้มีการซ่อมบํารุงที่ง่ายและสะดวก ราคาต้นทุนควรอยู่ในระดับตํ่า เป็นต้น 
ท้ังนี้เพื่อต้องการให้คนพิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าในปัจจุบัน งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบควบคุม
กึ่งอัตโนมัติแบบฟัซซ่ีลอจิกเพ่ือให้ความเหมาะสมในการใช้งานตามน้ําหนักผู้ใช้งานอยู่ระหว่าง 40 - 80 กิโลกรัม และ
สร้างอุปกรณ์เสริมสําหรับรถนั่งคนพิการแบบใช้มือบังคับการเคลื่อนที่ซ่ึงเป็นรูปทรงมาตรฐานที่มีการใช้งานอยู่ใน
โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นรถนั่งไฟฟ้าคนพิการกึ่งอัตโนมัติท่ีมีราคาต้นทุนตํ่า 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. พัฒนาระบบควบคุมสําหรับประยุกต์ใช้กับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่  
2. ประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมสําหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ ให้เป็น รถนั่งไฟฟ้า 

 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 
ระบบควบคุม 
 การออกแบบในงานวิจัยการควบคุมด้วยฟัซซ่ีลอจิกน้ัน โดยส่วนใหญ่การควบคุมการทํางานของระบบที่พบเห็น
บ่อยดังภาพที่ 1 โดยค่า e เป็นค่าความผิดพลาด ce เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาด และ u เป็นค่าสัญญาณใน
การควบคุมการทํางานของระบบการทํางาน  เป็นค่าท่ีกําหนดในการออกแบบ y เป็นค่าเอาท์พุทของระบบที่ได้
ฉะนั้นในการออกแบบระบบการทํางานได้อาศัยความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาด และ ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความ
ผิดพลาดในการออกแบบเช่น ภาพที่ 2 ในช่วง A ค่าความผิดพลาดมีค่าเป็นบวกหมายความว่า ค่าเอาท์พุทของระบบมีค่า
น้อยกว่าค่าท่ีกําหนด และค่าความเปล่ียนแปลงมีค่าเปน็ลบหมายความว่า ค่าเอาท์พุทท่ีได้กําลังลู่เข้าค่าท่ีกําหนดในช่วง A 
แต่เม่ือผ่านไปช่วง B ค่าความผิดพลาดที่ได้กลับมีค่าเป็นลบ และค่าความเปลี่ยนแปลงก็มีค่าเป็นลบ ทําให้ค่าเอาท์พุทของ
ระบบมีแนวโน้มท่ีจะออกห่างจากค่าท่ีกําหนด เพราะฉะนั้นในการออกแบบการทํางานจึงพยายามที่ออกแบบกฎให้
เอาท์พุทของระบบนั้นมีค่าความผิดพลาด และอัตราค่าเปลี่ยนแปลงความผิดพลาด เข้าใกล้สู่ค่าท่ีกําหนดซึ่งได้ออกแบบ
ให้เป็นไปตามในช่วง C เช่นเดียวกัน ในช่วง D ค่าของเอาท์พุทของระบบก็พยายามท่ีจะลู่ออกไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นใน
การออกแบบเราก็ต้องพยายามปรับค่านั้นให้ลู่กลับสู่สภาวะท่ีเรากําหนด จนกว่าค่าความผิดพลาดและค่าเปลี่ยนแปลง
ความผิดพลาดเป็นศูนย์หรือมีน้อยสุด 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบระบบการควบคุม 

 
 

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของคา่เอาท์พุทของระบบในการวิเคราะห์ 

	 ในการออกแบบระบบการท�างานของระบบควบคุมความเรว็

รอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจ�านวน	 2	 ตัว	 ท้ังสองตัวแปรม ี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการท�างาน	 ท�าให้การควบคุมจะต้อง 

พยายามควบคุมตัวแปรทั้งสองให้ได้ตามค่าที่ก�าหนด	การออกแบบ 

ได้อาศัยจากการออกแบบข้างต้นที่ใช้หาค่าเอาท์พุทของระบบ	 

การออกแบบได้อาศัยค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร ์

ในการออกแบบระบบโดยไม่ได้อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงความ 

ผิดพลาดมาพิจารณา	 ในการออกแบบแต่ค�านึงถึงค่าความสัมพันธ ์

ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ทั้ง	 2	 ตัว	 มาพิจารณาในการออกแบบการควบคุมในงานวิจัย 

แสดงดังภาพที่	3

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ภาพที่	3	การออกแบบการควบคุมในงานวิจัย

 
 ในการออกแบบระบบการทํางานของระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจํานวน 2 ตัว ท้ังสอง
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในการทํางาน ทําให้การควบคุมจะต้องพยายามควบคุมตัวแปรท้ังสองให้ได้ตามค่าท่ี
กําหนด การออกแบบได้อาศัยจากการออกแบบข้างต้นที่ใช้หาค่าเอาท์พุทของระบบ การออกแบบได้อาศัยค่าความ
ผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ในการออกแบบระบบโดยไม่ได้อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดมาพิจารณา 
ในการออกแบบแต่คํานึงถึงค่าความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 ตัว มา
พิจารณาในการออกแบบการควบคุมในงานวิจัย แสดงดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบการควบคมุในงานวิจัย 
 
 การออกแบบสมาชิกอินพุทของการควบคุมระบบ ค่าอินพุทของสมาชิกได้ออกแบบจากค่าความผิดพลาดจริง
ของระบบคือ ค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ได้กําหนดสมาชิกของอินพุทเป็น 5 ตัวแปร 
แสดงดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 4 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)  
 

 
 

ภาพที่ 5 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 
 

 
 ในการออกแบบระบบการทํางานของระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจํานวน 2 ตัว ท้ังสอง
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในการทํางาน ทําให้การควบคุมจะต้องพยายามควบคุมตัวแปรท้ังสองให้ได้ตามค่าท่ี
กําหนด การออกแบบได้อาศัยจากการออกแบบข้างต้นที่ใช้หาค่าเอาท์พุทของระบบ การออกแบบได้อาศัยค่าความ
ผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ในการออกแบบระบบโดยไม่ได้อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดมาพิจารณา 
ในการออกแบบแต่คํานึงถึงค่าความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 ตัว มา
พิจารณาในการออกแบบการควบคุมในงานวิจัย แสดงดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบการควบคมุในงานวิจัย 
 
 การออกแบบสมาชิกอินพุทของการควบคุมระบบ ค่าอินพุทของสมาชิกได้ออกแบบจากค่าความผิดพลาดจริง
ของระบบคือ ค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ได้กําหนดสมาชิกของอินพุทเป็น 5 ตัวแปร 
แสดงดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 4 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)  
 

 
 

ภาพที่ 5 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 
 

 
 ในการออกแบบระบบการทํางานของระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจํานวน 2 ตัว ท้ังสอง
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในการทํางาน ทําให้การควบคุมจะต้องพยายามควบคุมตัวแปรท้ังสองให้ได้ตามค่าท่ี
กําหนด การออกแบบได้อาศัยจากการออกแบบข้างต้นที่ใช้หาค่าเอาท์พุทของระบบ การออกแบบได้อาศัยค่าความ
ผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ในการออกแบบระบบโดยไม่ได้อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดมาพิจารณา 
ในการออกแบบแต่คํานึงถึงค่าความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 ตัว มา
พิจารณาในการออกแบบการควบคุมในงานวิจัย แสดงดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบการควบคมุในงานวิจัย 
 
 การออกแบบสมาชิกอินพุทของการควบคุมระบบ ค่าอินพุทของสมาชิกได้ออกแบบจากค่าความผิดพลาดจริง
ของระบบคือ ค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ได้กําหนดสมาชิกของอินพุทเป็น 5 ตัวแปร 
แสดงดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 4 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)  
 

 
 

ภาพที่ 5 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 
 

	 การออกแบบสมาชิกอินพุทของการควบคุมระบบ 

ค่าอินพุทของสมาชิกได้ออกแบบจากค่าความผิดพลาดจริง 

ของระบบคือ	 ค ่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร  ์

ไฟฟ้ากระแสตรงได้ก�าหนดสมาชิกของอินพุทเป็น	 5	 ตัวแปร 

แสดงดังภาพที่	4	และ	ภาพที่	5

ภาพที่	4	สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	(R)	

ภาพที่	5	สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	(L)

	 การออกแบบการท�างานอาศัยความรู ้ทางการควบคุม	

ความช�านาญในการเรียนรู้ระบบ	 หรือความรู้ที่ได้จากสมการทาง

คณิตศาสตร์ที่ช่วยท�าให้เรารู้การท�างานของระบบ	 การออกแบบ

กฎการท�างานได้ออกแบบกฎการท�างานจากความผิดพลาดของ

ความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	 โดยไปควบคุมสัญญาณ	

PWM	 ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อควบคุมความเร็วรอบ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่	6	และ

ภาพที่	7	

 

ภาพที่	6	กฎการท�างานควบคุมสัญญาณ	PWM	ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	(R)

 การออกแบบการทํางานอาศัยความรู้ทางการควบคุม ความชํานาญในการเรียนรู้ระบบ หรือความรู้ท่ีได้จาก
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยทําให้เรารู้การทํางานของระบบ การออกแบบกฎการทํางานได้ออกแบบกฎการทํางานจาก
ความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยไปควบคุมสัญญาณ PWM ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 6 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 

 

 
ภาพที่ 7 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 สมาชิกเอาท์พุทควบคุมการทํางาน มีด้วยกัน 2 สัญญาณ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีช่วงการออกแบบอยู่ในช่วง 0 - 1050 พัลส์ ประกอบไปด้วย 5 สมาชิก ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 
 

 

 การออกแบบการทํางานอาศัยความรู้ทางการควบคุม ความชํานาญในการเรียนรู้ระบบ หรือความรู้ท่ีได้จาก
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยทําให้เรารู้การทํางานของระบบ การออกแบบกฎการทํางานได้ออกแบบกฎการทํางานจาก
ความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยไปควบคุมสัญญาณ PWM ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 6 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 

 

 
ภาพที่ 7 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 สมาชิกเอาท์พุทควบคุมการทํางาน มีด้วยกัน 2 สัญญาณ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีช่วงการออกแบบอยู่ในช่วง 0 - 1050 พัลส์ ประกอบไปด้วย 5 สมาชิก ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 
 

 

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  195

 การออกแบบการทํางานอาศัยความรู้ทางการควบคุม ความชํานาญในการเรียนรู้ระบบ หรือความรู้ท่ีได้จาก
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยทําให้เรารู้การทํางานของระบบ การออกแบบกฎการทํางานได้ออกแบบกฎการทํางานจาก
ความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยไปควบคุมสัญญาณ PWM ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 6 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 

 

 
ภาพที่ 7 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 สมาชิกเอาท์พุทควบคุมการทํางาน มีด้วยกัน 2 สัญญาณ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีช่วงการออกแบบอยู่ในช่วง 0 - 1050 พัลส์ ประกอบไปด้วย 5 สมาชิก ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 
 

 

	 สมาชิกเอาท์พุทควบคุมการท�างาน	 มีด้วยกัน	 2	 สัญญาณ	

สัญญาณควบคุม	 PWM	 ควบคุมควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์

ภาพที่	7	กฎการท�างานควบคุมสัญญาณ	PWM	ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	(L)

 การออกแบบการทํางานอาศัยความรู้ทางการควบคุม ความชํานาญในการเรียนรู้ระบบ หรือความรู้ท่ีได้จาก
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยทําให้เรารู้การทํางานของระบบ การออกแบบกฎการทํางานได้ออกแบบกฎการทํางานจาก
ความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยไปควบคุมสัญญาณ PWM ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 6 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 

 

 
ภาพที่ 7 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 สมาชิกเอาท์พุทควบคุมการทํางาน มีด้วยกัน 2 สัญญาณ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีช่วงการออกแบบอยู่ในช่วง 0 - 1050 พัลส์ ประกอบไปด้วย 5 สมาชิก ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 
 

 

 การออกแบบการทํางานอาศัยความรู้ทางการควบคุม ความชํานาญในการเรียนรู้ระบบ หรือความรู้ท่ีได้จาก
สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีช่วยทําให้เรารู้การทํางานของระบบ การออกแบบกฎการทํางานได้ออกแบบกฎการทํางานจาก
ความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยไปควบคุมสัญญาณ PWM ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7  

 

 
ภาพที่ 6 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 

 

 
ภาพที่ 7 กฎการทํางานควบคุมสญัญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 สมาชิกเอาท์พุทควบคุมการทํางาน มีด้วยกัน 2 สัญญาณ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีช่วงการออกแบบอยู่ในช่วง 0 - 1050 พัลส์ ประกอบไปด้วย 5 สมาชิก ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R) 
 

 

ไฟฟ้ากระแสตรง	โดยมีช่วงการออกแบบอยู่ในช่วง	0	-	1050	พัลส์	 

ประกอบไปด้วย	5	สมาชิก	ดังภาพที่	8	และภาพที่	9

 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่

	 รถนั่งคนพิการจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

ประเภทหนึ่ง	มีคุณสมบัติช่วยในการเคลื่อนที่	มีลักษณะคล้ายเก้าอี้

แต่มีล้อ	 ส่วนใหญ่เป็นแบบสี่ล้อ	 ผู้นั่งสามารถหมุนหรือบังคับล้อให้ 

ขบัเคลือ่นได้เองหรอืบางครัง้อาจให้ผูอ้ืน่ช่วยเขน็ให้กไ็ด้	เมือ่บคุคลใด 

ภาพที่	8	สมาชิกเอาท์พุทของสัญญาณควบคุม	PWM	ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	(R)

ภาพที่	9	สมาชิกเอาท์พุทของสัญญาณควบคุม	PWM	ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	(L)

มคีวามยากล�าบากในการเคลือ่นทีไ่ปไหนมาไหน	ไม่ว่าจะเป็นอัมพาต	 

อัมพฤกษ์หรือขาขาด	 ก็สามารถใช้รถน่ังคนพิการเป็นอุปกรณ์ 

ช่วยได้และหากผู้นั้นยังสามารถใช้ส่วนบนของล�าตัวได้ด	ี ก็สามารถ 

ฝึกจนท�ากิจวัตรประจ�าวันภายในบ้าน	 รวมถึงการเดินทางออก 

นอกบ้านได้ด้วยตนเองส�าหรับรถนั่งคนพิการมาตรฐานแสดงดัง 

ภาพที่	10	

 

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ภาพที่ 9 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 
 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ 

รถนั่งคนพิการจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประเภทหนึ่ง มีคุณสมบัติช่วยในการเคลื่อนที่ มีลักษณะ
คล้ายเก้าอ้ีแต่มีล้อ ส่วนใหญ่เป็นแบบสี่ล้อ ผู้นั่งสามารถหมุนหรือบังคับล้อให้ขับเคลื่อนได้เองหรือบางคร้ังอาจให้ผู้อ่ืนช่วย
เข็นให้ก็ได้ เมื่อบุคคลใดมีความยากลําบากในการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน ไม่ว่าจะเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์หรือขาขาด ก็
สามารถใช้รถนั่งคนพิการเป็นอุปกรณ์ช่วยได้และหากผู้นั้นยังสามารถใช้ส่วนบนของลําตัวได้ดี ก็สามารถฝึกจนทํากิจวัตร
ประจําวันภายในบ้าน รวมถึงการเดินทางออกนอกบ้านได้ด้วยตนเองสําหรบัรถนั่งคนพิการมาตรฐานแสดงดังภาพที่ 10  
 

 
 

ภาพที่ 10 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ 
 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Arduino เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลท้ัง
ด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ท้ังนี้ยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม 
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ในงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที่ 11 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Ardunio รุ่น UNO 
 
 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเพลาล้อ 
 งานวิจัยนี้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพ่ือวัดความเร็วรอบเพลาล้อ ทําหน้าตรวจจับแผ่นครีบโลหะที่ติดกับเพลาล้อ
เมื่อหมุนผ่านหน้าเซ็นเซอร์ จะขวางลําแสงท่ีส่งจากตัวส่ง Emitter ท่ีส่งไปยังแผ่นสะท้อน จึงทําให้ตัวรับ Receiver ไม่
สามารถรับลําแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ ทําให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดยเรียกลักษณะการทํางาน
แบบนี้ว่า Dark On หรือ Dark Operate แสดงดังภาพที่ 12  
 

 
ภาพที่ 9 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L) 

 
 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ 

รถนั่งคนพิการจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประเภทหนึ่ง มีคุณสมบัติช่วยในการเคลื่อนที่ มีลักษณะ
คล้ายเก้าอ้ีแต่มีล้อ ส่วนใหญ่เป็นแบบสี่ล้อ ผู้นั่งสามารถหมุนหรือบังคับล้อให้ขับเคลื่อนได้เองหรือบางคร้ังอาจให้ผู้อ่ืนช่วย
เข็นให้ก็ได้ เมื่อบุคคลใดมีความยากลําบากในการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน ไม่ว่าจะเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์หรือขาขาด ก็
สามารถใช้รถนั่งคนพิการเป็นอุปกรณ์ช่วยได้และหากผู้นั้นยังสามารถใช้ส่วนบนของลําตัวได้ดี ก็สามารถฝึกจนทํากิจวัตร
ประจําวันภายในบ้าน รวมถึงการเดินทางออกนอกบ้านได้ด้วยตนเองสําหรบัรถนั่งคนพิการมาตรฐานแสดงดังภาพที่ 10  
 

 
 

ภาพที่ 10 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ 
 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Arduino เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลท้ัง
ด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ท้ังนี้ยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม 
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ในงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที่ 11 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Ardunio รุ่น UNO 
 
 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเพลาล้อ 
 งานวิจัยนี้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพ่ือวัดความเร็วรอบเพลาล้อ ทําหน้าตรวจจับแผ่นครีบโลหะที่ติดกับเพลาล้อ
เมื่อหมุนผ่านหน้าเซ็นเซอร์ จะขวางลําแสงท่ีส่งจากตัวส่ง Emitter ท่ีส่งไปยังแผ่นสะท้อน จึงทําให้ตัวรับ Receiver ไม่
สามารถรับลําแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ ทําให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดยเรียกลักษณะการทํางาน
แบบนี้ว่า Dark On หรือ Dark Operate แสดงดังภาพที่ 12  
 

	 ไมโครคอนโทรลเลอร์

	 Arduino	 เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล	 AVR	 ที่ม ี

การพัฒนาแบบ	 Open	 Source	 คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน	 

ภาพที่	10	รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่

Hardware	และ	Software	ตัว	บอร์ด	Arduino	ถูกออกแบบมา 

ให้ใช้งานได้ง่าย	 ทั้งนี้ยังสามารถดัดแปลง	 เพิ่มเติม	 พัฒนาต่อยอด 

ทั้งตัวบอร์ด	หรือโปรแกรมได้	ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในงานวิจัย

แสดงดังภาพที่	11

	 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเพลาล้อ

	 งานวจิยันีใ้ช้เซน็เซอร์ตรวจจบัวตัถเุพ่ือวดัความเรว็รอบเพลา

ล้อ	 ท�าหน้าตรวจจับแผ่นครีบโลหะที่ติดกับเพลาล้อเมื่อหมุนผ่าน

หน้าเซน็เซอร์	จะขวางล�าแสงทีส่่งจากตวัส่ง	Emitter	ทีส่่งไปยงัแผ่น

ภาพที่	11	ไมโครคอนโทรลเลอร์	Ardunio	รุ่น	UNO

สะท้อน	จึงท�าให้ตัวรับ	Receiver	ไม่สามารถรับล�าแสงที่จะสะท้อน

กลับมาได้	ท�าให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป	โดย

เรียกลักษณะการท�างานแบบนี้ว่า	Dark	On	หรือ	Dark	Operate	

แสดงดังภาพที่	12	

 
 

ภาพที่ 12 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR-OBJ-1 
 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่ม
ของแผ่นธาตุท้ังแผ่นบวกและแผ่นลบ ซ่ึงแผ่นธาตุท้ังบวกและลบทําจากโลหะต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่น
กั้น” โดยนํามาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือท่ีเรียกว่าน้ํากรดผสม น้ํากรดผสมจะทําปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมี
เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของ
แบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนํามาต่อเข้ากันแบบอนุกรม ซ่ึงจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
จะต้องใช้จํานวนเซลล์ 6 เซลล์มาต่อกัน แบบอนุกรม แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ แสดงดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Amh 
 

ก้านควบคุม 
ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ในแรงดันระหว่าง 0VDC – 5 VDC 

เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ ก้านควบคุมสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระในทุกทิศทางทําให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่
ของรถนั่งคนพิการได้ทุกทิศทาง แสดงดังภาพที่ 14 
 

 
 

ภาพที่	12	เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ	IR-OBJ-1

	 แหล่งจ่ายไฟฟ้า

	 แบตเตอร่ีตะกั่ว-กรด	ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล ์

ต่อเข้าด้วยกัน	 ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของแผ่นธาต ุ

ทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบ	 ซ่ึงแผ่นธาตุท้ังบวกและลบท�าจากโลหะ 

ต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน	 เรียกว่า	 “แผ่นกั้น”	 โดยน�ามาจุ่มไว้ใน	 

“ELECTROLYTE”	 หรือท่ีเรียกว่าน�้ากรดผสม	 น�้ากรดผสมจะท�า 

ปฏกิิรยิากับแผ่นธาตใุนเชงิเคมเีพือ่เปลีย่นพลงังานเคมเีป็นพลงังาน 

ไฟฟ้า	และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ	2	โวลต์	 

เซลล์ของแบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกน�ามาต่อเข้ากันแบบอนุกรม	 ซึ่ง 

จะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ	เช่น	แบตเตอรี่	12	โวลต์	จะต้อง 

ใช้จ�านวนเซลล์	6	เซลล์มาต่อกัน	แบบอนุกรม	แบตเตอรี่	24	โวลต์	 

ใช้	12	เซลล์	แสดงดังภาพที่	13

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ภาพที่ 12 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR-OBJ-1 
 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่ม
ของแผ่นธาตุท้ังแผ่นบวกและแผ่นลบ ซ่ึงแผ่นธาตุท้ังบวกและลบทําจากโลหะต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่น
กั้น” โดยนํามาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือท่ีเรียกว่าน้ํากรดผสม น้ํากรดผสมจะทําปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมี
เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของ
แบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนํามาต่อเข้ากันแบบอนุกรม ซ่ึงจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
จะต้องใช้จํานวนเซลล์ 6 เซลล์มาต่อกัน แบบอนุกรม แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ แสดงดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Amh 
 

ก้านควบคุม 
ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ในแรงดันระหว่าง 0VDC – 5 VDC 

เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ ก้านควบคุมสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระในทุกทิศทางทําให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่
ของรถนั่งคนพิการได้ทุกทิศทาง แสดงดังภาพที่ 14 
 

 
 

	 ก้านควบคุม

	 ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า 

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในแรงดันระหว่าง	 0VDC	 -	 5	 VDC	 เพื่อใช้ใน 

การควบคุมการเคลื่อนที่	 ก้านควบคุมสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระ 

ในทุกทิศทางท�าให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถน่ังคนพิการ 

ได้ทุกทิศทาง	แสดงดังภาพที่	14

 
 

ภาพที่ 12 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR-OBJ-1 
 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่ม
ของแผ่นธาตุท้ังแผ่นบวกและแผ่นลบ ซ่ึงแผ่นธาตุท้ังบวกและลบทําจากโลหะต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่น
กั้น” โดยนํามาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือที่เรียกว่าน้ํากรดผสม น้ํากรดผสมจะทําปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมี
เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของ
แบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนํามาต่อเข้ากันแบบอนุกรม ซ่ึงจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
จะต้องใช้จํานวนเซลล์ 6 เซลล์มาต่อกัน แบบอนุกรม แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ แสดงดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Amh 
 

ก้านควบคุม 
ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ในแรงดันระหว่าง 0VDC – 5 VDC 

เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ ก้านควบคุมสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระในทุกทิศทางทําให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่
ของรถนั่งคนพิการได้ทุกทิศทาง แสดงดังภาพที่ 14 
 

 
 

ภาพที่	13	แบตเตอรี่	12	V	7.5	Amh

 
 

ภาพที่ 12 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR-OBJ-1 
 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่ม
ของแผ่นธาตุท้ังแผ่นบวกและแผ่นลบ ซ่ึงแผ่นธาตุท้ังบวกและลบทําจากโลหะต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่น
กั้น” โดยนํามาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือที่เรียกว่าน้ํากรดผสม น้ํากรดผสมจะทําปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมี
เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของ
แบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนํามาต่อเข้ากันแบบอนุกรม ซ่ึงจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
จะต้องใช้จํานวนเซลล์ 6 เซลล์มาต่อกัน แบบอนุกรม แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ แสดงดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Amh 
 

ก้านควบคุม 
ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ในแรงดันระหว่าง 0VDC – 5 VDC 

เพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ ก้านควบคุมสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระในทุกทิศทางทําให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่
ของรถนั่งคนพิการได้ทุกทิศทาง แสดงดังภาพที่ 14 
 

 
 ภาพที่	14	แสดงก้านควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่

 มอเตอร์

	 เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในมอเตอร์กระแสจะแบ่ง 

ออกไป	2	ทาง	คือ	ส่วนที่หนึ่งจะผ่านเข้าไปที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก	 

(Field	 coil)	 ท�าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นและอีกส่วนหนึ่งจะผ่าน 

แปลงถ่านคาร์บอนและผ่านคอมมิวเตเตอร์	 เข้าไปในขดลวด 

อาร์เมเจอร์ท�าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเช่นกัน	 ซึ่งทั้งสองสนามจะ 

เกิดขึ้นขณะเดียวกัน	 ตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กและจะ 

ไม่มีการติดกัน	 จะมีแต่หักล้างและมีการเสริมกัน	 ซึ่งท�าให้เกิดแรง 

บติในอาร์เมเจอร์	ท�าให้อาร์เมเจอร์หมนุซึง่ในการหมนุนัน้จะเป็นไป 

ตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง	

 เฟืองเกยีร์	คอื	อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการส่งถ่ายก�าลงัระหว่างเพลา 

กับเพลา	โดยอาศัยฟัน	และเฟืองทั้งสองขบกัน	เฟืองยังสามารถใช้ 

ในการทดสอบเพื่อเพิ่มและลดความเร็วของเฟืองตัวที่ใช้ขับได	้ 

แสดงดังภาพที่	15

 

ผลการวิจัย
	 จากการออกแบบพัฒนาระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อ

ให้ความเหมาะสมในการใช้งานตามน�้าหนักผู้ใช้งานอยู่ระหว่าง 

40	 -	 80	 กิโลกรัม	 และสร้างอุปกรณ์เสริมส�าหรับรถน่ังคนพิการ 

แบบใช้มือบังคับการเคลื่อนที่	ให้เป็นรถนั่งไฟฟ้า	ที่ผู้ใช้งานสามารถ

ควบคุมการเคลื่อนที่โดยการควบคุมผ่านก้านควบคุม	แสดงดังภาพ 

ที่	16

 

	 รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจากงานวิจัย	 มีราคาที่ถูกกว่าการน�า 

เข้าจากภายนอกประเทศ	และซ่อมบ�ารุงรักษาง่ายกว่าเดิม	ดังสรุป 

ในตารางที่	1

ภาพที่	15	มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	ZYTD775

ภาพที่ 14 แสดงก้านควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ 
 
 มอเตอร์ 

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในมอเตอร์กระแสจะแบ่งออกไป 2 ทาง คือ ส่วนที่หนึ่งจะผ่านเข้าไปท่ีขดลวด
สนามแม่เหล็ก (Field coil) ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กข้ึนและอีกส่วนหนึ่งจะผ่านแปลงถ่านคาร์บอนและผ่านคอมมิวเต
เตอร์ เข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กข้ึนเช่นกัน ซ่ึงทั้งสองสนามจะเกิดข้ึนขณะเดียวกัน ตาม
คุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กและจะไม่มีการติดกัน จะมีแต่หักล้างและมีการเสริมกัน ซ่ึงทําให้เกิดแรงบิตในอาร์เมเจอร์ 
ทําให้อาร์เมเจอร์หมุนซ่ึงในการหมุนนั้นจะเป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง  

เฟืองเกียร์ คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งถ่ายกําลังระหว่างเพลากับเพลา โดยอาศัยฟัน และเฟืองทั้งสองขบกัน 
เฟืองยังสามารถใช้ในการทดสอบเพื่อเพิ่มและลดความเร็วของเฟืองตัวท่ีใช้ขับได้ แสดงดังภาพที่ 15 

 

 
 

ภาพที่ 15 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ZYTD775 
ผลการวิจัย 
 
 จากการออกแบบพัฒนาระบบควบคุมแบบฟัซซ่ีลอจิกเพื่อให้ความเหมาะสมในการใช้งานตามน้ําหนักผู้ใช้งาน
อยู่ระหว่าง 40 - 80 กิโลกรัม และสร้างอุปกรณ์เสริมสําหรับรถนั่งคนพิการแบบใช้มือบังคับการเคลื่อนที่ ให้เป็นรถนั่ง
ไฟฟ้า ท่ีผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนที่โดยการควบคุมผ่านก้านควบคุม แสดงดังภาพที่ 16 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงรถนั่งไฟฟา้คนพิการ 
 

รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจากงานวิจัย มีราคาท่ีถูกกว่าการนําเข้าจากภายนอกประเทศ และซ่อมบํารุงรักษาง่าย
กว่าเดิม ดังสรุปในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรถนั่งคนพิการแบบต่างๆที่มีใช้ในประเทศไทยกับงานวิจัย 

ภาพที่ 14 แสดงก้านควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ 
 
 มอเตอร์ 

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในมอเตอร์กระแสจะแบ่งออกไป 2 ทาง คือ ส่วนที่หนึ่งจะผ่านเข้าไปท่ีขดลวด
สนามแม่เหล็ก (Field coil) ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กข้ึนและอีกส่วนหนึ่งจะผ่านแปลงถ่านคาร์บอนและผ่านคอมมิวเต
เตอร์ เข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กข้ึนเช่นกัน ซ่ึงทั้งสองสนามจะเกิดข้ึนขณะเดียวกัน ตาม
คุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กและจะไม่มีการติดกัน จะมีแต่หักล้างและมีการเสริมกัน ซ่ึงทําให้เกิดแรงบิตในอาร์เมเจอร์ 
ทําให้อาร์เมเจอร์หมุนซ่ึงในการหมุนนั้นจะเป็นไปตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง  

เฟืองเกียร์ คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งถ่ายกําลังระหว่างเพลากับเพลา โดยอาศัยฟัน และเฟืองทั้งสองขบกัน 
เฟืองยังสามารถใช้ในการทดสอบเพื่อเพิ่มและลดความเร็วของเฟืองตัวท่ีใช้ขับได้ แสดงดังภาพที่ 15 

 

 
 

ภาพที่ 15 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ZYTD775 
ผลการวิจัย 
 
 จากการออกแบบพัฒนาระบบควบคุมแบบฟัซซ่ีลอจิกเพื่อให้ความเหมาะสมในการใช้งานตามน้ําหนักผู้ใช้งาน
อยู่ระหว่าง 40 - 80 กิโลกรัม และสร้างอุปกรณ์เสริมสําหรับรถนั่งคนพิการแบบใช้มือบังคับการเคลื่อนที่ ให้เป็นรถนั่ง
ไฟฟ้า ท่ีผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนที่โดยการควบคุมผ่านก้านควบคุม แสดงดังภาพที่ 16 
 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงรถนั่งไฟฟา้คนพิการ 
 

รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจากงานวิจัย มีราคาท่ีถูกกว่าการนําเข้าจากภายนอกประเทศ และซ่อมบํารุงรักษาง่าย
กว่าเดิม ดังสรุปในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรถนั่งคนพิการแบบต่างๆที่มีใช้ในประเทศไทยกับงานวิจัย 

ภาพที่	16	แสดงรถนั่งไฟฟ้าคนพิการ

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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198			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

	 การทดสอบแบ่งออกเป็น	5	ช่วงของการใช้งานคอืจะด�าเนนิการทดสอบโดยเปล่ียนแปลงน�า้หนกัผูใ้ช้งาน	5	ระดบั	แสดงรายละเอยีด

การทดสอบ	ดังสรุปในตารางที่	2

 ตารางที่	2	 การทดสอบรถนั่งไฟฟ้าผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่	ที่ระยะทาง	200	-	1,000	เมตร

 ตารางที่	1	 การเปรียบเทียบรถนั่งคนพิการแบบต่างๆ	ที่มีใช้ในประเทศไทยกับงานวิจัย

 รถนั่งคนพิการชนิดมือ
บังคับการเคลื่อนที่ 

(ผลิตในประเทศไทย) 

รถนั่งคนพิการไฟฟ้า 
(นําเข้าจากต่างประเทศ) 

รถนั่งไฟฟ้าคนพิการชนิดมือบังคับ
การเคลื่อนที่ และระบบควบคุม

กึ่งอัตโนมัติ (งานวิจัย) 
ผู้ผลิต ภายในประเทศไทย ต่างประเทศ ภายในประเทศไทย 
ราคา 3,000 - 8,000 60,000 – 150,000 9,000 
โอกาสในการมีไว้
ใช้งานของผู้พิการ 

สูง ต่ํา สูง 

ระบบควบคุม ใช้มือบังคับล้อ ใช้ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า 
ความเหมาะสมกับ
สรีระคนไทย 

เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม เหมาะสม 

การได้รับความ
สะดวกสบาย
สําหรับผู้ใช้ 

ปานกลาง สูง สูง 

การดูและรักษา ง่าย ต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญ ดูแลรักษาได้โดยคนไทย 
ราคาในการซ่อม
บํารุง 

ถูก แพง ปานกลาง 

ขนาดมิติ เหมาะสม ค่อนข้างใหญ่ เหมาะสม 
น้ําหนัก เบา หนัก ปานกลาง 
ความสวยงาม ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 
 การทดสอบแบ่งออกเป็น 5 ช่วงของการใช้งานคือจะดําเนินการทดสอบโดยเปลี่ยนแปลงน้ําหนักผู้ใช้งาน 5 
ระดับ แสดงรายละเอียดการทดสอบ ดังสรุปในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบรถนั่งไฟฟ้าผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ ท่ีระยะทาง 200 – 1,000 เมตร 

ลําดับ น้ําหนักผู้ใช้งาน 
(กิโลกรัม) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(m/min) 

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 
(A) 

1 45 20.45 5.1 
2 55 20.35 5.3 
3 62 20.31 5.7 
4 70 20.23 6.0 
5 82 20.12 6.2 

 
 จากตารางแสดงการทดสอบ ทําการทดสอบโดยการเคล่ือนที่ในระยะทาง 200 – 1,000 เมตร ท่ีน้ําหนัก
ผู้ใช้งานหนัก 45, 55, 62, 70 และ 82 กิโลกรัม โดยเริ่มจับเวลาจากจุดเริ่มต้นและหยุดจับเวลาเมื่อรถนั่งไฟฟ้าคนพิการ
ถึงระยะทางที่กําหนด สามารถสรุปผลการทดสอบได้ว่า รถนั่งไฟฟ้าคนพิการสามารถทําความเร็วสูงสุดเฉลี่ยท่ี 20.45 
เมตรต่อนาที ด้วยน้ําหนักผู้ใช้งาน 45 กิโลกรัม กินกระแสไฟฟ้าขณะเคลื่อนที่เฉลี่ย 5.1 แอมแปร์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหาก
ผู้ใช้งานรถนั่งไฟฟ้าคนพิการมีน้ําหนักมากขึ้น รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจะกินกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เวลาท่ีใช้ในการ
เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย การทดสอบการเลี้ยว ในการทดลองใช้งานในกรณีพ้ืนที่จํากัด พบว่ารถนั่งไฟฟ้าคนพิการ
สามารถหมุนรอบตัวเองได้โดยใช้พ้ืนที่ต่ําสุด 1 x 1 เมตร จึงมีความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่จํากัดเช่นในบ้าน หรือ
สถานที่ทํางาน เป็นต้น 
 
 
 

 รถนั่งคนพิการชนิดมือ
บังคับการเคลื่อนที่ 

(ผลิตในประเทศไทย) 

รถนั่งคนพิการไฟฟ้า 
(นําเข้าจากต่างประเทศ) 

รถนั่งไฟฟ้าคนพิการชนิดมือบังคับ
การเคลื่อนที่ และระบบควบคุม

กึ่งอัตโนมัติ (งานวิจัย) 
ผู้ผลิต ภายในประเทศไทย ต่างประเทศ ภายในประเทศไทย 
ราคา 3,000 - 8,000 60,000 – 150,000 9,000 
โอกาสในการมีไว้
ใช้งานของผู้พิการ 

สูง ต่ํา สูง 

ระบบควบคุม ใช้มือบังคับล้อ ใช้ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า 
ความเหมาะสมกับ
สรีระคนไทย 

เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม เหมาะสม 

การได้รับความ
สะดวกสบาย
สําหรับผู้ใช้ 

ปานกลาง สูง สูง 

การดูและรักษา ง่าย ต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญ ดูแลรักษาได้โดยคนไทย 
ราคาในการซ่อม
บํารุง 

ถูก แพง ปานกลาง 

ขนาดมิติ เหมาะสม ค่อนข้างใหญ่ เหมาะสม 
น้ําหนัก เบา หนัก ปานกลาง 
ความสวยงาม ปานกลาง สูง ปานกลาง 

 
 การทดสอบแบ่งออกเป็น 5 ช่วงของการใช้งานคือจะดําเนินการทดสอบโดยเปลี่ยนแปลงน้ําหนักผู้ใช้งาน 5 
ระดับ แสดงรายละเอียดการทดสอบ ดังสรุปในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบรถนั่งไฟฟ้าผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่ ท่ีระยะทาง 200 – 1,000 เมตร 

ลําดับ น้ําหนักผู้ใช้งาน 
(กิโลกรัม) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(m/min) 

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 
(A) 

1 45 20.45 5.1 
2 55 20.35 5.3 
3 62 20.31 5.7 
4 70 20.23 6.0 
5 82 20.12 6.2 

 
 จากตารางแสดงการทดสอบ ทําการทดสอบโดยการเคล่ือนที่ในระยะทาง 200 – 1,000 เมตร ท่ีน้ําหนัก
ผู้ใช้งานหนัก 45, 55, 62, 70 และ 82 กิโลกรัม โดยเริ่มจับเวลาจากจุดเริ่มต้นและหยุดจับเวลาเมื่อรถนั่งไฟฟ้าคนพิการ
ถึงระยะทางที่กําหนด สามารถสรุปผลการทดสอบได้ว่า รถนั่งไฟฟ้าคนพิการสามารถทําความเร็วสูงสุดเฉลี่ยท่ี 20.45 
เมตรต่อนาที ด้วยน้ําหนักผู้ใช้งาน 45 กิโลกรัม กินกระแสไฟฟ้าขณะเคลื่อนที่เฉลี่ย 5.1 แอมแปร์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหาก
ผู้ใช้งานรถนั่งไฟฟ้าคนพิการมีน้ําหนักมากขึ้น รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจะกินกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เวลาท่ีใช้ในการ
เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย การทดสอบการเลี้ยว ในการทดลองใช้งานในกรณีพ้ืนที่จํากัด พบว่ารถนั่งไฟฟ้าคนพิการ
สามารถหมุนรอบตัวเองได้โดยใช้พ้ืนที่ต่ําสุด 1 x 1 เมตร จึงมีความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่จํากัดเช่นในบ้าน หรือ
สถานที่ทํางาน เป็นต้น 
 
 
 

	 จากตารางแสดงการทดสอบ	 ท�าการทดสอบโดยการ 
เคลื่อนที่ในระยะทาง	 200	 -	 1,000	 เมตร	 ที่น�้าหนักผู้ใช้งานหนัก 
45,	55,	62,	70	และ	82	กโิลกรมั	โดยเริม่จบัเวลาจากจดุเริม่ต้นและ 
หยดุจบัเวลาเมือ่รถนัง่ไฟฟ้าคนพกิารถึงระยะทางทีก่�าหนด	สามารถ 
สรุปผลการทดสอบได้ว่า	 รถน่ังไฟฟ้าคนพิการสามารถท�าความเร็ว 
สูงสุดเฉลี่ยที่	20.45	เมตรต่อนาที	ด้วยน�้าหนักผู้ใช้งาน	45	กิโลกรัม	 
กินกระแสไฟฟ้าขณะเคลื่อนที่เฉลี่ย	 5.1	 แอมแปร์	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
หากผู้ใช้งานรถนั่งไฟฟ้าคนพิการมีน�้าหนักมากข้ึน	 รถนั่งไฟฟ้า 
คนพิการจะกินกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน	 ส่งผลให้เวลาที่ใช้ใน 
การเคลือ่นทีเ่พ่ิมมากขึน้ด้วย	การทดสอบการเลีย้ว	ในการทดลองใช้ 
งานในกรณีพื้นที่จ�ากัด	 พบว่า	 รถนั่งไฟฟ้าคนพิการสามารถหมุน 

รอบตัวเองได้โดยใช้พื้นท่ีต�่าสุด	 1	 x	 1	 เมตร	 จึงมีความเหมาะสม 
กับการใช้งานในพื้นที่จ�ากัดเช่นในบ้าน	หรือสถานที่ท�างาน	เป็นต้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย		
 งานวจิยันีไ้ด้น�าเสนอการพฒันาระบบควบคมุแบบฟัซซ่ีลอจกิ
โดยกฎการท�างานใช้วิธีเก็บผลจากการทดลองมีสมาชิก	 5	 ตัวแปร	 
สมาชิกเอาท์พุทใช้วิธีค่าจุดศูนย์กลางความถ่วง	 ผลการทดลอง 
พบว่าระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอกจิกสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดี	 
การประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมส�าหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับ 
การเคลื่อนที่ให้เป็นรถนั่งไฟฟ้ามีความเหมาะสม

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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	 จากการที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับผู้พิการและ 

สูงอายุ	 ผู ้ที่ทดลองใช้งานรถนั่งไฟฟ้าผู ้พิการชนิดมือบังคับการ 

เคลื่อนที่	มีผลการตามสนองรายละเอียดดังนี้

	 1.	 การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ค่อนข้างดี	แต่ช่วงออก

ตัวเกิดการกระตุกเล็กน้อย

	 2.	 ความเรว็ในการเคลือ่นทีเ่หมาะสมต่อความต้องการของ 

ผู้ใช้

	 3.	 เก้าอี้มีขนาดท่ีเหมาะสม	 แต่ส�าหรับผู้พิการที่มีขนาด 

ตัวใหญ่เก้าอี้มีขนาดเล็กเกินไป

	 4.	 ราคาอาจสงูเกนิไปส�าหรบัผูท้ีต้่องการ	ทีม่รีายได้ต�า่มาก

	 5.	 มีความต้องการน�าไปใช้งานเพื่ออ�านวยความสะดวก 

กับผู้พิการและสูงอายุค่อนข้างสูง

	 จากผลการทดลองการออกแบบระบบควบคมุแบบฟัซซ่ีลอจิก 

โดยก�าหนดสมาชิก	 5	 ตัวแปร	 การออกแบบกฎการท�างานใช้การ 

เกบ็ข้อมลูจากผลการทดลอง	ซึง่ยงัพบว่าช่วงของการเปลีย่นตวัแปร 

สมาชิกของกฎการท�างานมีการกระตุกเล็กน้อยจนผู้ใช้งานรู้สึกได	้ 

ส่วนการออกแบบอุปกรณ์เสริม	 ระบบขับเคลื่อนระหว่างมอเตอร์ 

ไฟฟ้าฟ้ากระแสตรงกบัล้อขบัเคลือ่นมคีวามเหมาะสมเนือ่งจากไม่ม ี

ระยะคลอนระหว่างเพลากับมอเตอร์	แหล่งจ่ายพลังงานสามารถใช ้

งานได้อย่างต่อเนื่อง	 ระบบก้านควบคุมมีขนาดกระชับพอดีกับมือ 

ผู้ใช้งานแต่ในส่วนที่สัมผัสกับนิ้วมือเมื่อใช้งานนานๆ	 จะเกิดการ 

ลืน่ไถลจากเหงือ่ของผูใ้ช้งานเอง	และสามารถกลบัตวัได้โดยใช้พืน้ที่ 

ต�่าสุด	1	x	1	เมตร

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรเพิ่มตัวแปรสมาชิกกฎการท�างาน	 จะท�าให้การ 

กระตุกระหว่างใช้งานลดน้อยลง

	 2.	 แบตเตอรี่ท่ีใช้จะเป็นแบตเตอรี่แห้งมีน�้าหนักก้อนละ 

1	กโิลกรัม	ต้องใช้จ�านวน	2	ก้อน	ท�าให้มนี�า้หนกัรวมเฉพาะแบตเตอรี ่

เท่ากับ	2	กิโลกรัม	และใช้พื้นที่	11	x	30	ตารางเซนติเมตร	ซึ่งหากมี 

การพัฒนาแบตเตอรีท่ีม่ขีนาดเลก็ลงกว่านีจ้ะท�าให้แบตเตอรีโ่ดยรวม 

มีน�้าหนักเบากว่าเดิม	 และลดพื้นท่ีในการติดตั้งเข้ากับตัวรถไฟฟ้า 

ผู้พิการ	เนื่องจากมีพื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างจ�ากัด

	 3.	 ราคาในการจัดท�าถึงแม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างต�่าหาก 

เปรียบเทียบกับการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 แต่ยังมีราคาสูงส�าหรับ 

ชุมชนที่มีรายได้ต�่ามาก	ซึ่งหากใช้อุปกรณ์ที่มีราคาต�่ากว่าที่ใช้อยู่ใน 

ปัจจบุนัจะท�าให้ผูท้ีม่รีายได้ต�า่มากสามารถน�าไปใช้เพือ่เพิม่คณุภาพ

ชีวิตให้กับตัวเองได้
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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 

ทาง ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/ 
research/article_research/index.php หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-
thaijo.org/index.php/RRBR/index   

     กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งมาท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักด์ิชมูล ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท้ังนี้สามารถติดตาม
รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ท่ี www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

3) ผู้วิจัยต้องชําระค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 2,500  บาท  
4) ผู้วิจัยสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้  
       โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี              

ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เม่ือโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินได้ที่ 
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรือที่อีเมลล์ 
research_rbru2010@hotmail.com 

กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิ 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 คําใช้
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 ตวัปกติ 
รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง  

1.  อ้างอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง :  
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 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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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 และสารนิพนธ์ 
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 
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4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ) 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................... 
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วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 12  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561  207

 

 
 

แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราํไพพรรณ ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
ชื่อบทความวิจัย
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประเมนิ...........................................................................................ส่งคืนภายในวันที่................................................. 

1. ความเป็นมา / ความสําคัญของปัญหาวิจัย 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 10801 โทรสาร 0-3947-1056 
มือถือ 086-4402639 

            อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com    
 
 
 
 




