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วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
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 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2561 (พฤษภาคม - สิงหาคม) เพื่อเป็นตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี และเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำ�นวน 20 เรื่อง ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ดำ�เนินงานมาเป็นปีที่ 12 โดยบทความ
วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารนี้ ผ่ า นการประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญตามสาขาวิ ช า
ซึ่งวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มี
การพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบันได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได้
ดำ�เนินการเผยแพร่วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศเป็น
ประจำ�ทุก 4 เดือน
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2561 (พฤษภาคม - สิงหาคม) จะสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
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 ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร จะได้
ดำ�เนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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ของนักเรียนระดับปฐมวัย
Development of Pueepts and Activities to Enhance Listening and
Speaking Readiness of Preschool Students
นงลักษณ์  รักพงษ์,  ดวงพร ธรรมะ
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส�ำคัญ เพื่อพัฒนาหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อเตรียมความพร้อมและเปรียบเทียบ
ระดับความสามารถทางด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยก่อนและหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ซึ่งได้มาโดยการจับสลาก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จาก 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 10 คน
ได้จ�ำนวน 30 คน ผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยท�ำการทดลองเป็นเวลา 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�ำหนดไว้ และคะแนนความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยหลังการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน
สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

มห
าว

ิทยา

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
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กระแสการเปลี่ยนแปลง ในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยี
เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) (ส�ำนักเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2554) มี ก ารก� ำ หนด
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยยึดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรเป็นหลัก มีการก�ำหนด คุณภาพผู้เรียนไว้ 4 ส่วน คือ
มีพฒ
ั นาการ ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาสมวัย
จากด้านคุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัดที่ 3 ได้ส่งเสริมให้เด็ก มีทักษะ
ทางภาษาทีเ่ หมาะสมกับวัยโดยให้เด็กใช้ภาษาให้ผอู้ นื่ รับรูแ้ ละเข้าใจ
ด้วยการพูดฟังเรื่องราวได้เหมาะสมตามวัย และเนื่องจากระดับ
การใช้ภาษาของเด็กยังไม่พฒ
ั นาเต็มที่ เด็กยังไม่สามารถคิด สิง่ ทีเ่ ป็น
นามธรรมได้ จึงต้องใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย เด็กจะเรียนรู้
ภาษาได้จากการฟัง การพูด และจะสะสมค�ำ  เพื่อเปล่งเสียงออกมา
ก็ จ ะเพิ่ ม ค� ำ ขึ้ น เรื่ อยๆ ภาษาจึงต้องอาศัยทัก ษะการฟั ง การพู ด
หุ่นมือและนิทาน จึงมีความส�ำคัญเพราะเป็นรูปธรรมเด็กเกิดการ
เลียนแบบ การมองเห็น  และการได้ยิน ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดของเด็ก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เด็กไม่
สามารถตอบค�ำถามหรือเล่าเรื่องได้ การใช้ภาษาในการถ่ายทอด
เรื่องราวต่างๆ จากกิจกรรมประจ�ำวัน ไม่เป็นไปตามพัฒนาการ
ของเด็ก ขาดทักษะในการฟัง  และ การพูด ส่งผลให้ พัฒนาการทาง
ภาษาของเด็ ก ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามวั ย และเด็ ก ส่ ว นหนึ่ ง
ที่มีปัญหาในเรื่องการพูด พูดได้ช้าไม่เป็นไปตามอายุ ไม่เข้าใจค�ำพูด
ของผู ้ อ่ื น ท� ำ ให้ ต อบสนองต่ อ ค� ำ พู ด ของผู ้ อื่ น ไม่ ถู ก พู ด ค� ำ ที่ มี
ความหมายได้ล่าช้ากว่าเด็กคนอื่นซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันหรือพูดได้
ก็ไม่สามารถ เล่าเรื่องต่อเนื่องกันได้ และรู้จักค�ำศัพท์อยู่ในวงจ�ำกัด
สาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเหล่ า นี้ ขึ้ น ก็ คื อ สภาพของ
เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลงเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่มีพ่อ แม่ ลูก สมาชิกครอบครัว
จะเหงาไม่มีญาติ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2542)   
ประโยชน์ของหุ่นมือและนิทานที่ใช้ในการเรียนการสอน
ช่วยให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถจดจ�ำเนื้อหา แนวคิด
ส่งเสริมการใช้ภาษาให้กบั เด็ก และสิง่ ส�ำคัญ  คือ ช่วยปรับพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา เช่น เด็กที่มีปัญหาในการออกเสียงการฟัง การพูด
(ศรินทิพย์ รักษาสัตย์, 2528) นอกจากนั้นหุ่นมือและนิทานที่ครู
ใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถท�ำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเสริมเด็ก เกิดแรง
จู ง ใจในการเรี ย นให้ ค วามสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น ผ่ อ นคลาย
ความเครียด สร้างเสริมจินตนาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมช่วย
พัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความรู้

สติปญ
ั ญา ทักษะ ความสามารถทางภาษาของเด็กและช่วยประหยัด
เวลาในการสอน นอกจากนั้นการน�ำหุ่นมือและนิทานมาเป็นสื่อ
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ระดั บ ปฐมวั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ความพร้อมทักษะ ด้านการฟัง การพูด คุณลักษณะพิเศษ ของ
หุน่ มือ และนิทาน  คือ หุน่ มีมติ สิ ามารถท�ำเลียนแบบของจริงได้ทำ� ให้
เด็กสนใจและชักจูง ให้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความ
สนุกสนาน เมื่อน�ำหุ่นประเภทต่างๆ มาประกอบการเล่านิทานหุ่น
จึงเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอด   สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
ได้ชัดเจนเป็นอย่างดี (Helen Bee, 1975) และนอกจากนี้ หุ่นยัง
เป็นสื่อในการเรียนการสอน ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อเด็กในระดับ
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก ประกอบกับนิทาน คือ ความชอบของเด็ก
ได้ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริม
จินตนาการส่งเสริมคุณธรรมช่วยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิต
พัฒนาบุคลิกภาพ  พัฒนาความรูส้ ติปญ
ั ญา ทักษะ และความสามารถ
ทางภาษาของเด็ก
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่มุ่งจะพัฒนา
หุ ่ น มื อ และกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านแทนการใช้ ห นั ง สื อ นิ ท าน
เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมด้านการฟัง และ
การพูดส�ำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย  
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1. เพื่อพัฒนาหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความพร้อมด้านการฟังและ
การพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยก่อนและหลังการใช้หนุ่ มือประกอบ
กิจกรรมการเล่านิทาน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
  

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยศึกษา แนวคิด ทฤษฎีหลักการและเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และจากรายงานการวิจัย หนังสือ เอกสารที่ผู้อื่น
ท�ำไว้แล้ว ดังนี้
1.1 จากการศึกษาเกีย่ วกับหุน่ มือ  สรุปได้วา่ หุน่ มือเป็น
สิ่งที่ไม่มีชีวิต ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจ�ำลองเลียนแบบหรือท�ำคล้าย
ของจริง การเคลื่อนไหวของหุ่นด�ำเนินไปตามความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการของคนหรือจากนิทาน โดยมนุษย์เป็นผู้บังคับ
1.2 จากการศึกษาเกี่ยวกับนิทาน สรุปได้ว่า นิทานคือ
เป็นเรื่องงราวที่ผู้แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ตลอดจน
แทรกแนวคิด เพื่อให้เด็กน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิตและ
ให้ความสนุกสนาน และนิทานมีประโยชน์ท�ำให้ เด็กได้รับการ
พัฒนาร่างกาย ทั้ง 4 ด้าน จากการฟังนิทาน คือ
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ทีถ่ กู คัดเลือกให้เป็นกลุม่ ตัวอย่าง และมีคณ
ุ ภาพ พบว่า ประสิทธิภาพ
ของหุ ่ น มื อ ประกอบกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านมี ค ่ า สู ง สุ ด เท่ า กั บ
83.00/89.00
  
การทดลองกลุ่มย่อย
น� ำ หุ ่ น มื อ ประกอบกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านและแผนการ
จัดการเรียนรูท้ ผี่ า่ นการตรวจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นั้นไปทดลองใช้ (Tryout) กลุ่มย่อย ได้จากการเจาะจง
เลือกนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับเก่ง กลาง อ่อน รวมจ�ำนวน 10 คน โดยไม่ใช่นักเรียนใน
ห้องเรียนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างและมีคุณภาพ พบว่า
ประสิทธิภาพของหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุด
เท่ากับ 81.50/91.00
การทดลองภาคสนาม
น� ำ หุ ่ น มื อ ประกอบกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านและแผนการ
จัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ความพร้อม
ด้ า นการฟั ง และการพู ด ของนั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย โรงเรี ย น
เซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้
1. ประชากร
นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   จังหวัด
ระยอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จ�ำนวน 3 ห้องเรียน
รวมนักเรียนทั้งหมด 60 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย โรงเรี ย น
เซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง โดยการจับสลากนักเรียนชั้น
อนุบาล 3 จาก 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 10 คน ได้จ�ำนวน 30 คน
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1) ช่วยเปลี่ยนทัศนคติไม่ดี แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
2) สร้างสมาธิ 3) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และ 4) ใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้ดีขึ้น
1.3 จากการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนปฐมวัย สรุปได้ว่า
นักเรียนปฐมวัย คือเด็กทีอ่ ยูใ่ นศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กทีเ่ รียน
อยู ่ ใ นชั้ น อนุ บ าล 1-2 ในโรงเรี ย นภาครั ฐ และชั้ น อนุ บ าล 1-3
ภาคเอกชนโดยทั่วไปมีอายุประมาณ 3-6 ปี
1.4 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้าน
การฟังและการพูด สรุปได้ว่า การสร้างประสบการณ์ทางภาษา
ส�ำหรับเด็กช่วงอายุ 4-6 ปีว่า ควรหัดให้เด็กพูดและตอบค�ำถาม
เต็มประโยคถูกหลักไวยากรณ์ และรู้จักจัดประเภทพูดเป็นประโยค  
ค�ำที่ใช้ทุกค�ำโดยเฉพาะลักษณะนามและกิจกรรมในการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาที่ส�ำคัญ  คือ  การอ่านหนังสือ  การเล่านิทาน  
การเล่นหุ่น  การท่องค�ำกลอน
ขั้ น ที่ 2 ก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะของหุ ่ น มื อ และกิ จ กรรม
การเล่านิทาน
คุณลักษณะของหุ่นมือ เป็นตุ๊กตา ที่ท�ำจากผ้าสักหลาด
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 หุน่ มือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน จ�ำนวน 17 ตัว
4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง
ความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียน มีลกั ษณะเป็นแบบ
ตอบค�ำถามจากภาพทีส่ อดคล้องกับนิทาน  ผลการตรวจสอบคุณภาพ
พบว่ามีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.76
ขั้นที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพ
การทดลองรายบุคคล
น� ำ หุ ่ น มื อ ประกอบกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านและแผนการ
จัดการเรียนรูท้ ผี่ า่ นการตรวจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นั้นไปทดลองใช้ (Tryout) รายบุคคล ได้จากการเจาะจง
เลือกนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กับที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับเก่ง กลาง อ่อน รวมจ�ำนวน 3 คน โดยไม่ใช่นกั เรียนในห้องเรียน

ผลการด�ำเนินการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ หุ ่ น มื อ ประกอบกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านและ
แผนการจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาด�ำเนินการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอดังนี้
1. การทดสอบก่อนเรียน
ผูว้ จิ ยั ประเมินการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรือ่ ง ความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับ
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   
จังหวัดระยอง จ�ำนวน 1 ห้องเรียน พบว่า ผูเ้ รียนมีคะแนนความพร้อม
ด้านการฟังและการพูด 57.00  
2. การทดลองภาคสนาม
ผลการทดลองใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน
ปรากฏดังตารางที่ 1

นงลักษณ์ รักพงษ์, ดวงพร ธรรมะ
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2. การทดลองภาคสนาม
ผลการทดลองใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนประสิ ท ธิ ภ าพหุ่ น มื อ ประกอบกิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านตามแผนการ
จัดการเรียนรูย้ บเที
10 แผนการจั
ดการเรีทยนรู
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี
ยบคะแนนประสิ
ธิภ้ าพหุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทานตามแผนการจัดการเรียนรู้
10 แผนการจัดการเรียนรู้

ชภัฏ

รำไ

สัปดาห์ที่/
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
แผนการ คะแนน คะแนน
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
หลังเรียน
ระหว่างเรียน
จัดการ
เต็ม
รวม
(E2)
(E1)
เรียนรู้ที่
1
200
166
83
200
178
89.00
83.00
2
200
163
81.5
200
182
91.00
81.50
3
200
158
79
200
177
88.50
79.00
4
200
159
79.5
200
182
91.00
79.50
5
200
160
80
200
183
91.50
80.00
6
200
159
79.5
200
181
90.50
79.50
79.50
7
200
159
79.5
200
182
91.00
8
200
150
79
200
160
80.00
79.00
9
200
161
80.5
200
181
90.50
80.50
80.00
10
200
160
80
200
160
80.00
เฉลี่ย
80.15
89.80
จากตารางที
่ 1 เมื่ 1่อเมื
นํา่อมาเขี
ยนกราฟแสดงพั
ฒนาการความพร้
อมด้อามด้
นการฟั
งและการพู
ดของนั
กเรียกนที
จากตารางที
นํามาเขี
ยนกราฟแสดงพั
ฒนาการความพร้
านการฟั
งและการพู
ดของนั
เรีย่ นที่
จากตารางที
่
1
เมื
อ
่
น�
ำ
มาเขี
ย
นกราฟแสดงพั
ฒ
นาการความพร้
อ
มด้
า
นการฟั
ง
และการพู
ด
ของนั
ก
เรี
ย
นที
พ
่
ฒ
ั
นาขึ
น
้
ได้
ด
ังนี้
พัฒนาขึ
้นได้้นดังได้นีด้ ังนี้
พัฒนาขึ

95 95
90 90

สัปดาห์ที่9

สัปปดาห์
ดาห์ทที่ 9ี่

สัปดาห์ที่7
สัปปดาห์
ดาห์ทที่ 7ี่

สัปดาห์ที่5

ระหว่ระหว่
างเรีายงเรี
น ยน
หลังหลั
เรียงนเรียน

ิทยา

สัปปดาห์
ดาห์ทที่ ี่1

สัปดาห์ที่1

70 70

สัปปดาห์
ดาห์ทที่ ี่5

75 75

สัปดาห์ที่3
สัปปดาห์
ดาห์ทที่ ี่3

80 80

ลัยร
า

85 85

ภาพที
่ ่ 11 แสดงพั
ฒฒนาการด้
าานความพร้
าานการฟั
งงและการพู
ภาพที
่ 1 แสดงพั
ฒนาการด้
านความพร้
อมด้ออามด้
นการฟั
งและการพู
ด ดด
ภาพที
แสดงพั
นาการด้
นความพร้
มด้
นการฟั
และการพู

ตารางที
่ 2 ทดสอบทางสถิ
ติ T-test
(Paired
Samples
Test)Test)
ตารางที
่ ่ 22 ทดสอบทางสถิ
ตติ ิ T-test
(Paired
Samples
ตารางที
ทดสอบทางสถิ
T-test  (Paired
Samples
Test)

มห
าว

Paired
Differences
Paired
Differences
95%95%
Confidence
Confidence
Std.Std. Std.Std. Interval
of the
Interval
of the
Mean
Mean Deviati
Deviati ErrorError
Difference
Difference
on on Mean
Mean
Lower
Lower Lower
Lower

t t

Sig.Sig.
df df
(2-tailed)
(2-tailed)

PairPair
1 Pretest
- 1 Pretest
-3.900
-3.900 .553.553 .124.124 -4.159
-4.159 -3.641
-3.641 -31.568
-31.568 19 19
postest
postest

.000.000

ผลการทดสอบทางสถิ
ติ T-test
(Paired
Samples
Test)Test)
พบว่พบว่
าค่าเฉลี
= -3.900
ส่วนเบี
ยงเบน
ผลการทดสอบทางสถิ
ติ T-test
(Paired
Samples
าค่า่ยเฉลีMean
่ย Mean
= -3.900
ส่ว่นเบี
่ยงเบน
มาตรฐาน
Deviation
= .553
ในการทดสอบสมมติ
ฐานฐโดยใช้
ค่าสถิค่าตสถิ
ิ t-ตtest
ปรากฏว่
า ค่าา tค่-า test
เท่ากัเท่บากับ
มาตรฐานStd.Std.
Deviation
= .553
ในการทดสอบสมมติ
าน โดยใช้
ิ t- test
ปรากฏว่
t - test
นงลั-31.568
กษณ์ รักจึพงษ์
,
ดวงพร
ธรรมะ
บ Hบ1 หมายความว่
า คะแนนทดสอบหลั
งการใช้
หุ่นมืหอุ่นประกอบกิ
จกรรมการเล่
านิทาานสู
ง ง
สธ เHสธ0 และยอมรั
H1 หมายความว่
า คะแนนทดสอบหลั
งการใช้
มือประกอบกิ
จกรรมการเล่
นิทานสู
-31.568งปฏิจึงเปฏิ
H0 และยอมรั
กว่าคะแนนทดสอบก่อนการใช้หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ในกรณีนี้ถือว่านักเรียนโดยส่วนรวมมีผลสัมฤทธิ์
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สรุปและอภิปรายผล

เด็กสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีกระตุ้นให้เด็กสนใจ
บทเรียนตลอดเวลา ความเห็นและสอดคล้องกับ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์
(2522) ในเรื่องของคุณค่าของหุ่นว่า เป็นสื่อการเรียน ที่เป็น
ประโยชน์ ในการจัดการศึกษามาก น�ำไปใช้ ในการสอนได้หลายๆ
เนือ้ หาและเป็นสือ่ ทีเ่ คลือ่ นไหวได้การใช้หนุ่ ประกอบการสอนให้ผล
สามารถเลียนแบบของจริง ผู้เรียนสนใจและชักจูงให้ผู้เรียนร่วม
กิจกรรม (สาโรจน์   แพ่งยัง, 2529) หุ่นมีความส�ำคัญ เป็นสื่อที่ใช้
ในการเรี ย นการสอน กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก สนใจในบทเรี ย นและยั ง
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความสนุกสนาน เร้าความสนใจ
ต่อเด็ก หรือผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

พพ
รรณ
ี

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
หุ่นมือประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน ในกรณีนี้ถือว่านักเรียน
โดยส่ ว นรวมมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นพั ฒ นาสู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ นเรี ย น
(กาญจนา วัฒายุ, 2547 ) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .000
น้อยกว่าค่าที่ก�ำหนดไว้ .050 แสดงว่า มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
และสามารถสรุปที่ระดับ .001 ได้เช่นกัน
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รำไ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้   
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการใช้หุ่นมือประกอบ
1.1 การจัดกิจกรรมให้นกั เรียน ครู ต้องสังเกตพฤติกรรม
กิจกรรมการเล่านิทานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 80.15/89.80 แสดงว่า ในการเรียนรู้ และจดบันทึกพฤติกรรมขณะสอนเวลาไม่เพียงพอ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และคะแนนความพร้อมด้านการฟัง
1.2 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน โดยใช้หุ่น ควรให้เด็ก
และการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยหลังการใช้หุ่นมือประกอบ ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ฟัง และเป็นผู้เล่านิทานทุกครั้ง
กิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญ
1.3 ก่อนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนครูควรเตรียมวัสดุ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อสะดวกในการใช้และพอเพียงกับจ�ำนวนของ
การวิจยั การพัฒนาหุน่ มือและกิจกรรมเพือ่ สร้างความพร้อม นักเรียน
ด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยมีจดุ มุง่ หมายส�ำคัญ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพือ่ พัฒนาหุน่ มือและกิจกรรมเพือ่ สร้างความพร้อมด้านการฟังและ
2.1 การพัฒนาหุ่นมือนั้น นอกจากจะประดิษฐ์จากผ้า
การพู ด ของเด็ ก ปฐมวั ย ผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผล ดั ง นี้ สักหลาดแล้ว สามารถใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย
เด็กปฐมวัยจ�ำนวน 20 คน ได้รับประสบการณ์ จากการท�ำกิจกรรม ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และวัสดุในท้องถิ่น เช่น
โดยการใช้หุ่นมือในการเล่านิทาน ส่งผลให้พัฒนาการฟังและการพูด
2.1.1 หุ่นมือที่ท�ำจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ใบตอง
ของเด็กโดยรวมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า หุ่นมือ ใบลาน ลูกตาล มะพร้าว ฯลฯ
ประกอบกิจกรรมการเล่านิทาน เพือ่ เตรียมความพร้อม  ด้านการฟัง
2.1.2 หุ่นมือที่ท�ำจากถุงมือ ถุงเท้า
และ การพูดที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80                     2.1.3 หุ ่ น มื อ ที่ ท� ำ จากเศษวั ส ดุ เช่ น กล่ อ งนม
และคะแนนความพร้อมทางด้านการฟังและพูด ของนักเรียนระดับ กล่องสบู่ กระดาษ เศษผ้า
ปฐมวัยหลังการใช้หนุ่ มือ ประกอบกิจกรรมการเล่านิทานสูงกว่าก่อน
2.1.4 หุ่นชัก                              
การใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้
2.2 ควรศึกษาติดตามผลความพร้อมด้านการฟังและ
เพราะว่าหุ่นมือและกิจกรรมสร้างความพร้อมด้านการฟัง และ การพูดของนักเรียนกลุม่ ทดลอง การศึกษา เพือ่ หาข้อสรุปว่า ผลของ
การพู ด ของเด็ ก และ ยั ง เป็ น ตั ว เร้ า ความสนใจและเสริ ม แรง การศึกษาเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนไปแล้ว
สอดคล้องกับ  ลัดดา นีละมณี (2531) กล่าวไว้วา่ หุน่ เป็นสือ่ การเรียน ระยะหนึ่ง
การสอนที่มีคุณค่าต่อเด็กมาก และยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ
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วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
Emotional Quotient of The Recidivism Inmates in the Bangkok Remand Prison
พัทรา เจริญสิทธิ1์ , ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล1, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล1, อายุตม์ สินธพพันธุ2์
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ
ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำกับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำ  และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระท�ำผิดซ�้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในเรือนจ�ำ
พิเศษกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 265 คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ ค่าอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)
และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)
ผลการวิจัยพบว่า ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำทุกด้านในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และ
บุคลิกภาพในทุกด้านมีความสัมพันธ์กับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ในทิศทางบวก โดยบุคลิกภาพด้านเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ
มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำมากที่สุด ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่เคยใช้และไม่เคยใช้ยาเสพติด พบว่า ผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่เคยใช้ยาเสพติด มีระดับวุฒิภาวะทาง
อารมณ์แตกต่างกับผูต้ อ้ งขังกระท�ำความผิดซ�ำ้ ทีไ่ ม่เคยใช้ยาเสพติด โดยผูต้ อ้ งขังกระท�ำความผิดซ�ำ้ ทีไ่ ม่เคยใช้ยาเสพติดจะมีระดับวุฒภิ าวะ
ทางอารมณ์สงู กว่าผูต้ อ้ งขังทีเ่ คยใช้ยาเสพติด ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และ ผูต้ อ้ งขังทีม่ ปี ระเภทของการกระท�ำความผิดแตกต่างกัน
มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบว่า ผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำในคดีที่รุนแรงขึ้นมี
ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกับผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำหลายคดี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ได้แก่ ทางเรือนจ�ำควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของ
ผู้ต้องขังในกลุ่มที่พบว่า มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ำกว่าปกติ โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขัง และ
ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�ำความผิดซ�้ำในคดีที่รุนแรงขึ้นของผู้ต้องขัง
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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.
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ตัวกระท�ำผิดซ�้ำในช่วงปีที่ใกล้เคียงกัน ส่วนในประเทศไทยนั้น
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) นั้น พบว่ า สถิ ติ ก ารกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ป ี
หมายถึงความสามารถในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง พ.ศ.2546-2555 ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงและมีผู้ต้องขังจ�ำนวนหนึ่ง
ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ท�ำให้สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ ที่พ้นโทษออกไปกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ  ซึ่งการกระท�ำผิดซ�้ำ  สะท้อน
อย่างเหมาะสม (Goleman อ้างถึงใน ส�ำนักงานเลขาธิการสภา ให้เห็นพฤติกรรมที่ยากต่อการแก้ไข และไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การศึกษา, 2552) ซึ่งอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อการคิดและการเรียนรู้ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม จึงมีความส�ำคัญเป็น
ของคนเราเป็นอย่างมาก มีงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ช่วย อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการศึกษาถึงระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์ (Emotional
ให้คนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด เรียนรู้และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท�ำผิดซ�้ำ  Quotient : EQ) ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำ  เพื่อหาแนวทาง
(Mahwah et al., 1997; Roese&Olson, 1995 อ้างถึงใน นพมาศ พัฒนาแก้ไขระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้เหมาะสม ท�ำให้ผู้ต้องขัง
อุ้งพระ (ธีรเวคิน), 2555) ถ้าหากคนเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
ตนเองจนไปสร้างความเดือดร้อนให้ผอู้ นื่ ก็จะท�ำให้สงั คมเกิดปัญหา วุฒิภาวะทางอารมณ์ตนเอง และเมื่อได้รับการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
ต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้นคนเราจึงควรต้องรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่น อารมณ์แล้วผู้ต้องขังก็จะ เป็นผู้ที่สามารถจัดการความรู้สึกของ
ที่อยู่รอบข้าง จัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม ตนเองและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะกลายไปเป็นปัญหา ได้อย่างเหมาะสมไม่กลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก
สังคมต่อไป วุฒิภาวะทางอารมณ์กับการก่ออาชญากรรมและ
การกระท�ำความผิดซ�้ำนั้นมีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก ซึ่ง วัตถุประสงค์การวิจัย
ทั้ ง หมดล้ ว นเกิ ด จากสาเหตุ ภ ายในตั ว ของบุ ค คลไม่ ว ่ า จะเป็ น
1. เพื่อศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่
บุคลิกภาพหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยในเรื่องของบุคลิกภาพนั้น กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มีงานวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังชายที่กระท�ำผิดซ�้ำคดีที่เกี่ยวข้องกับ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง
ยาบ้าส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว-เก็บตัว (Neuroticism- ที่กระท�ำความผิดซ�้ำกับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่
Introvertion) (จิรา สง่าพันธ์, 2549) และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว กระท�ำความผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
และแบบแสดงออกมีอิทธิพลต่อการกระท�ำผิดซ�้ำ  (นุชนาฎ มุกุระ,
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของแต่ ล ะปั จ จั ย กั บ ระดั บ
2554) ซึ่งจากงานวิจัยของทั้งสองท่านพบว่าบุคลิกภาพมีส่วน วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษ
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดซ�้ำของผู้ต้องขัง การที่บุคคลกระท�ำ กรุงเทพมหานคร
ความผิดและกลับมากระท�ำความผิดซ�้ำอีกนั้นอาจจะเกิดจากการ
บุคลิกภาพของบุคคลหรือเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ำจึงท�ำให้ วิธีการวิจัย
ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกทางลบของตนเองได้
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่
อย่างถูกต้องเหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงออกไปจึงเป็นพฤติกรรม กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดวิธีการ
ทางลบที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ วิจัย ดังต่อไปนี้
ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ลักขโมย ปล้น จี้ชิงทรัพย์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป้าหมายที่จะ
การข่มขืน หรือการฆาตกรรม เป็นต้น โดยส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม ท�ำการศึกษา คือ ผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระท�ำผิดซ�้ำ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้ท�ำการส�ำรวจสถานการณ์ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
ด้านผู้กระท�ำผิดพบว่ากระบวนการยุติธรรมก�ำลังประสบปัญหา 776 คน โดยในการศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง
ปริมาณผู้กระท�ำผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พบว่า จ�ำนวน ที่กระท�ำความผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานครเท่านั้น และ
ผู้กระท�ำผิดในความดูแลก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นในทุกหน่วยงาน และยังมี ทางเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานครจะไม่มีผู้ต้องขังในคดียาเสพติด
อั ต ราการกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มากเช่ น เดี ย วกั น (คมชั ด ลึ ก , กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในศึกษาค�ำนวณได้จากสูตรชอง Yamane
2558: ออนไลน์ ) ซึ่ ง จากสถิ ติ ค ดี ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความ (อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2554) ได้เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 265 คน
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนมี แ นวโน้ ม ลดลง และหลังจากได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วก็จะใช้การเลือกตัวอย่าง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามข้ อ มู ล ของกองแผนงาน กรมราชทั ณ ฑ์ ใ นปี แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยใช้การเลือกตัวอย่าง
2555 (ส�ำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2556) พบว่า แบบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังกระท�ำผิดซ�้ำครั้งที่ 3
ในต่างประเทศมีรายงานสถิติการกระท�ำผิดซ�้ำ  เช่น ในประเทศ จ�ำนวน 123 คน ผู้ต้องขังกระท�ำผิดซ�้ำครั้งที่ 4 จ�ำนวน 63 คน
สหรัฐอเมริกา พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ต้องขังทั้งหมดที่ได้รับการปล่อย และ ผู้ต้องขังกระท�ำผิดซ�้ำตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป จ�ำนวน 79 คน
พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์
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4.2 สถิติอ้างอิง (inferential statistics) ในการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยใช้ ก ารทดสอบค่ า ที
(t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำใน
เรือ นจ�ำ พิเศษกรุงเทพมหานคร การวิ เคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ข อง
ผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson Correlation) เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบุคลิกภาพของผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำความผิดซ�ำ้ กับระดับความจริง
ของวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ก ระท� ำ ความผิ ด ซ�้ ำ ใน
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อ้ งขัง กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
จ�ำนวน 265 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30-40 ปี
จ�ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ จ�ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 88.7 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ที่ภาคกลาง จ�ำนวน 215 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวใน
วัยเด็ก คือ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน จ�ำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 43
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตอนเด็กอาศัยกับพ่อและแม่ จ�ำนวน 142 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คือ
โสด (ยั ง ไม่ แ ต่ ง งาน) จ� ำ นวน 193 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.8
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
จ�ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ�ำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ 5,000-10,000 บาท จ� ำนวน
127 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
เพียงพอ จ�ำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ห นี้ สิ น จ� ำ นวน 222 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.8
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ จ�ำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ
84.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ก ่ อ นต้ อ งโทษไม่ เ คยใช้ ย าเสพติ ด
จ�ำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 และกลุ่มตัวอย่างมีประเภท
ยาเสพติดทีเ่ คยใช้ดงั นี้ กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยใช้ยาบ้า มีจำ� นวน 149 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.2  กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยใช้ยาไอซ์ มีจ�ำนวน 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.5 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้กัญชา มีจ�ำนวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.4 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้โคเคน มีจ�ำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.5 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้เฮโรอีน มีจ�ำนวน 20 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.5 และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ ย าเสพติ ด อื่ น ๆ
มีจ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่
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2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง ดังนี้คือ (1) การศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์
(Emotional Quotient : EQ) ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ก ระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ
สร้ า งขึ้ น ตามกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ข อง
Goleman (1998 อ้างถึงในกรมสุขภาพจิต, 2543) และน�ำมา
ประยุกต์รวมกับแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยา มีค่าความเชื่อมั่น
.933  (2) การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ต้องขัง น�ำทฤษฎีบุคลิกภาพ
5 องค์ประกอบ (The Big Five) ของโรเบิร์ต แมคเคร (Robert
McCrae, 1949 และ พอล คอสตา Paul Costa, 1942 อ้างถึง
ใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2558) มีค่าความเชื่อมั่น .844 เพื่อใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จะศึกษา โดยจะเป็นค�ำถามในลักษณะค�ำถาม
ปลายปิดที่ก�ำหนดค�ำตอบให้เลือกตอบ ซึ่งจะใช้เทคนิคการวัด
ทัศนคติของลิเกิร์ต (Likert type scale อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ,
2554)
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามมาเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ในงานวิจัย โดยน�ำหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัยถึงเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน�ำแบบสอบถามไปให้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่กระท�ำผิดซ�้ำ
ตัง้ แต่ 3 ครัง้ ขึน้ ไป ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 265 คน
ด้วยการน�ำแบบสอบถามไปแจกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยท�ำโดยผ่านทาง
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ คือใช้วธิ ใี ห้เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำเป็นผูน้ ำ� แบบสอบถาม
ไปแจกและเก็บแบบสอบถามทีท่ ำ� เสร็จสมบูรณ์แล้วกลับมาส่งคืนให้
ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส�ำคัญของการวิจัย
ครั้งนี้ และวิธีการตอบแบบสอบถามให้ทางเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำเข้าใจ
ถึงความส�ำคัญและวิธกี ารตอบแบบสอบถามของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
และให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำน�ำไปอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วม
วิจัยคือ ผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ความส�ำคัญของการวิจัยครั้งนี้ และวิธีการ
ตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นก็จะคัดเลือกแบบสอบถามที่กรอก
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล จะท�ำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the social sciences)
ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแบบสอบถามวุฒภิ าวะทางอารมณ์ของ
ผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะใช้
การวิเคราะห์ใน 2 ลักษณะคือ
4.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการ
บรรยายลักษณะของสิง่ ทีจ่ ะศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
การกระท�ำความผิดซ�ำ้ ของผูต้ อ้ งขัง โดยใช้  ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง
ที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้คือ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1  เพือ่ ศึกษาระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์
ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
วุฒิภาวะทางอารมณ์ทุกด้านในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงมาก (x = 3.91) โดยปัจจัยวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้าน
สมรรถนะส่วนบุคคล (x = 3.91) อยู่ในระดับสูงมาก และ ปัจจัยวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ด้านสมรรถนะทางสังคม (x = 3.92) อยู่ในระดับ
สูงมาก
ซึ่ ง ตามแนวความคิ ด ของ Goleman (1998) (อ้ า งถึ ง
ในกรมสุขภาพจิต, 2543) กล่าวว่า คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
จะเป็นผู้ที่เข้าใจตัวเอง จัดการกับอารมณ์และควบคุมตนเองได้ดี
เข้าใจผู้อื่น สามารถจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
และสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ดี ซึ่งถ้าผู้ต้องขังมีระดับวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ที่สูงก็จะท�ำให้โอกาสที่จะกระท�ำความผิดก็จะน้อยลง
เพราะผูต้ อ้ งขังจะมีความสามารถในการควบคุมตัวเอง มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีแรงจูงในในการใช้ชีวิตให้ประสบ
ความส�ำเร็จไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับการกระท�ำความผิดและมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข
และจากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีทั้งงานวิจัยใน
ต่างประเทศและในประเทศเอง โดยงานวิจัยต่างประเทศของ
Oluyemi Adetunji Stephens and Norma M. Nel (2014)
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้กระท�ำผิดซ�้ำเพศชายมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ำ
งานวิจัยของ Ahmed M. Megreya (2015) พบว่า ผู้กระท�ำ

ความผิดมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ำกว่าคนปกติ และงานวิจัย
ของ Neelu Sharma, Om Prakash, K. S. Sengar, Suprakash
Chaudhury, and Amool R. Singh (2015) พบว่า กลุ่มผู้ที่ได้รับ
การตัดสินว่ากระท�ำความผิดมีระดับคะแนนจากแบบวัดวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ MELL ในระดับต�่ำ  เช่น ในด้าน intrapersonal
awareness (การรั บ รู ้ อ ารมณ์ ข องตั ว เอง), interpersonal
awareness (การรั บ รู ้ อ ารมณ์ ข องผู ้ อื่ น ), intrapersonal
management (การจั ด การกั บ อารมณ์ ข องตั ว เอง) และ
interpersonal management (การจั ด การความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนปกติก็พบว่ากลุ่มที่
ถูกตัดสินว่ากระท�ำความผิดมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ต�่ำกว่า
กลุ่มคนปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า
ผูต้ อ้ งขังมีระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูงมาก
ส่วนงานวิจัยในประเทศของวรดา วสันต์นันทสิริ (2552) พบว่า
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่าผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำ
มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข อง
บุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำกับระดับวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพของผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำความผิดซ�ำ้
กับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำ
ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับสูง (x = 0.618) และมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กล่าวคือ ถ้าผู้ต้องขังมีบุคลิกภาพในแต่ละด้านเป็นจริงสูงก็จะมี
ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงตามไปด้วย ในท�ำนองเดียวกันหาก
ผู้ต้องขังมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงก็จะมีระดับความจริงของ
บุคลิกภาพสูงด้วย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
นุชนาฏ มุกุระ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อ
การกระท�ำผิดซ�้ำ  ทั้งบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงออก
ต่ า งก็ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ เช่ น กั น และงานวิ จั ย ของ
Enrico Ferry (อ้างถึงใน สุธาสินี ดอกชะเอม, 2552) ที่พบว่า
สาเหตุอันดับหนึ่งที่ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดกระท�ำผิดซ�้ำคือ นิสัยของ
ผู้กระท�ำผิด ในที่นี้หมายถึงว่าผู้กระท�ำผิดชอบกระท�ำผิดจนเป็น
นิสัย หรือกระท�ำผิดติดนิสัย (Habitual Delinquency) ซึ่งเฟอร์รี่
ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ผู้กระท�ำผิดติดนิสัย เป็นเสมือนหนึ่งพวกที่เกิด
มาประกอบอาชญากรม (Born Criminal) สืบเนื่องมาจากนิสัย
และสันดานของผู้กระท�ำผิดที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิดนั่นเอง

รำไ

ห้องเช่า จ�ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 และ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีสภาพที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนแออัด จ�ำนวน 109 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.1
2. ข้ อ มู ล การกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ของผู ้ ต ้ อ งขั ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่กระท�ำความผิดในปัจจุบันเป็นครั้งที่ 3 จ�ำนวน 123 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในปัจจุบันกระท�ำผิดซ�้ำ
ในคดีเดิม จ�ำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น ต้ อ งโทษฐานความผิ ด กั บ ทรั พ ย์ จ� ำ นวน
192 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
จ�ำคุกมาแล้วต�่ำกว่า 3 ปี จ�ำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มีระยะเวลาต้องโทษทีเ่ หลือต�ำ่ กว่า
3 ปี จ�ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 และ กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในล� ำ ดั บ ชั้ น ต�่ ำ กว่ า ชั้ น กลาง
จ�ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2
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มาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว สังคม
และชุมชน เศรษฐกิจ ล้วนส่งผลให้เกิดการกระท�ำผิดซ�้ำในคดี
ยาเสพติด ถ้าครอบครัวขาดความอบอุน่ ขาดการอบรมเลีย้ งดูทเี่ อาใจใส่
ก็ง่ายต่อการถูกชักจูงจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึง
สภาพเศรษฐกิ จ ตลอดจนสภาพของสั ง คมและชุ ม ชน ซึ่ ง เมื่ อ
ผู ้ ต ้ อ งขั ง พ้ น โทษออกมาแล้ ว ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาทั้ ง ด้ า นของ
สภาพจิตใจ ความวิตกกังวลกลัวที่สังคมจะไม่ให้การยอมรับ และ
ต้องเจอกับปัญหาการตกงาน ถูกปฏิเสธจากสถานที่ท�ำงาน ท�ำให้
ขาดรายได้ทจี่ ะเลีย้ งดูตวั เองและครอบครัวส่งผลให้ตอ้ งกลับไปท�ำผิด
ซ�้ำอีก นอกจากนี้งานวิจัยของวัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (2556) ก็พบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ในครั้ ง ที่ ส องและที่ ส ามและ
การกระท�ำผิดซ�ำ้ หลังจากนัน้ พบว่า ปัจจัยหลักเกิดจากความอ่อนแอ
ภายในจิ ต ใจคนที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง กลั บ ไปเสพยาเสพติ ด อี ก
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำ
ที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) จะมีระดับความจริงของวุฒิภาวะทาง
อารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) เพราะผู้ต้องขัง
ที่กระท�ำผิดซ�้ำที่ใช้ยาเสพติดมีความอ่อนแอทางจิตใจท�ำให้ต้องใช้
ยาเสพติดอยู่
2. ปัจจัยการกระท�ำความผิดซ�ำ 
้ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อ้ งขัง
กระท�ำความผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวนครั้ง
ที่เคยกระท�ำผิด มีฐานความผิด มีระยะเวลาที่จ�ำคุกมา มีระยะเวลา
ที่เหลือโทษจ�ำคุก และมีล�ำดับชั้นผู้ต้องขังที่แตกต่างกัน ทั้งหมด
มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ต้องขังกระท�ำ
ความผิดซ�้ำที่มีประเภทของการกระท�ำความผิดแตกต่างกันมีระดับ
วุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่างกัน โดยผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำ
ในคดีทรี่ นุ แรงขึน้ มีระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์แตกต่างกับผูต้ อ้ งขังที่
กระท�ำความผิดซ�้ำหลายคดี โดยผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำในคดี
ทีร่ นุ แรงขึน้ มีระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์สงู มากกว่าผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำ
ความผิดซ�้ำหลายคดี
จากทฤษฎีการควบคุมตนเองของก๊อดเฟรดสันและเฮอร์ชิ
(Gottfredson & Hirshi’s Self-control Theory, 1990 อ้างถึง
ใน พรชัย ขันตี, 2553) ได้อธิบายไว้วา่ บุคคลทีม่ กี ารควบคุมตนเองสูง
จะมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับพฤติกรรมอาชญากรรมค่อนข้าง
ต�ำ่ ตลอดเวลา ในขณะทีบ่ คุ คลทีม่ กี ารควบคุมตนเองต�ำ่ จะมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับอาชญากรรมสูงมาก ดังนัน้ การควบคุมตนเอง
จึงเป็นเครื่องยับยั้งหรืออดกลั้นที่ป้องกันไม่ให้บุคคลมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนหรืออาชญากรรม สามารถน�ำมาอธิบายพฤติกรรมการ
กระท�ำผิดซ�้ำของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำได้ว่าเพราะผู้ต้องขังที่
กระท�ำผิดซ�้ำมีการควบคุมตนเองต�่ำท�ำให้กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
อาชญากรรมซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก พอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้การจัดการ
กับอารมณ์ของตัวเองก็ทำ� ได้ไม่ดที ำ� ให้ระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์ตำ 
�่
กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำในเรื่องเดิมหรือกระท�ำผิดซ�้ำในหลายเรื่อง
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละ
ปัจจัยกับระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำ
ในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังกระท�ำ
ความผิ ด ซ�้ ำ ในเรื อ นจ� ำ พิ เ ศษกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ ศาสนา
ภูมิล�ำเนา สถานภาพครอบครัวในวัยเด็ก วัยเด็กอาศัยกับใคร
ประวัติการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความพอเพียง
ของรายได้ หนี้สิน การสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด ประเภทของยา
เสพติดที่เคยใช้ (ยาบ้า) ประเภทของยาเสพติดที่เคยใช้ (กัญชา)
ประเภทของยาเสพติดที่เคยใช้ (โคเคน) ประเภทของยาเสพติด
ที่เคยใช้ (เฮโรอีน) และประเภทของยาเสพติดที่เคยใช้ (ยาไอซ์)
ลักษณะที่อยู่อาศัย และสภาพที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ทั้งหมดมี
ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ต้องขังกระท�ำความ
ผิดซ�้ำที่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่าง
กับผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) โดย
ผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) จะมีระดับ
วุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ)
จากทฤษฎีการควบคุมตนเองของก๊อดเฟรดสันและเฮอร์ชิ
(Gottfredson & Hirshi’s Self-control Theory, 1990) (อ้างถึง
ใน พรชัย ขันตี, 2553) ได้อธิบายไว้ว่า บุคคลที่มีการควบคุม
ตนเองสูงจะมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับพฤติกรรมอาชญากรรม
ค่อนข้างต�่ำตลอดเวลา ในขณะที่บุคคลที่มีการควบคุมตนเองต�่ำ
จะมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมสูงมาก ดังนั้น
การควบคุมตนเองจึงเป็นเครื่องยับยั้งหรืออดกลั้นที่ป้องกันไม่ให้
บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรม นอกจากการควบคุม
ตนเองจะถูกใช้อธิบายสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมแล้ว ยังได้
น�ำมาใช้อธิบายพฤติกรรมเบีย่ งเบนอืน่ ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา
การใช้ยาเสพติด การเที่ยวเตร่ ฯลฯ ซึ่งจากทฤษฎีน�ำมาอธิบาย
การใช้ยาเสพติดของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำได้คือผู้ต้องขัง
เป็นคนที่มีการควบคุมตนเองต�่ำท�ำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนคือ
การใช้ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ผู้ต้องขังกระท�ำ
ความผิดซ�้ำที่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) มีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์
แตกต่างกับผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ)
โดยผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) จะมี
ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ)
ซึง่ เรือ่ งการควบคุมตนเองกับวุฒภิ าวะทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์กนั
คือผูท้ สี่ ามารถควบคุมตนเองได้ดกี จ็ ะเป็นผูท้ มี่ วี ฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ดี
สามารถควบคุมตัวเองและมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์
งานวิจัยของนุชนาฏ มุกุระ (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีอทิ ธิพลต่อการกระท�ำผิดซ�ำ 
้ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท�ำผิดซ�้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขัง

พัทรา เจริญสิทธิ์, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อายุตม์ สินธพพันธุ์

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 17

รำไ

พพ
รรณ
ี

เรื่อง คุกคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม หรือแนวคิดในการคุ้มครอง
เหยื่ออาชญากรรมของกรมราชทัณฑ์ในต่างประเทศโดยการเขียน
จดหมายของเหยื่อผู้กระท�ำความผิด ในกรมราชทัณฑ์อินเดียน่า
และเซาท์แคโรไลนา มีโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ที่กระท�ำผิดได้รับ
จดหมายของเหยื่อ และเขียนจดหมายถึงเหยื่อของพวกเขาโดยมี
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือที่อยู่ แต่จดหมายดังกล่าว
จะยังไม่ถูกส่งต่อไปยังเหยื่อ เว้นแต่ว่าเหยื่อจะตกลงยอมรับว่า
สนใจในการรับจดหมายดังกล่าว โดยเฉพาะจดหมายทุกฉบับของ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด จะได้ รั บ การเก็ บ รั ก ษาไว้ ใช้ ใ นกรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ตัดสินใจที่จะยอมรับการติดต่อ ซึ่งจากงานผลการศึกษาที่พบว่า
ผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และบุคลิกภาพด้านอ่อนไหว (ประสาท) และบุคลิกภาพ
ด้านเปิดรับประสบการณ์ หากทางกรมราชทัณฑ์ได้จัดโปรแกรม
ดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำ  โดยการน�ำวิธีการเขียนจดหมาย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรือ่ งวุฒภิ าวะทางอารมณ์ของผูต้ อ้ งขัง ดั ง กล่ า วมาปรั บ ใช้ ใ นงานราชทั ณ ฑ์ ข องประเทศไทย เพื่ อ เป็ น
ที่กระท�ำผิดซ�้ำในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเหยื่อกับตัวผู้ต้องขังที่กระท�ำ
ความผิดซ�้ำ  ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมนั้นก็จะต้องเป็น
จากการวิจัยดังนี้
1. จากการศึกษาระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์ของผูต้ อ้ งขัง ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อและเต็มใจที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว  
ทีก่ ระท�ำความผิดซ�ำ 
้ ทุกด้านในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงมาก ทางกรมราชทัณฑ์อาจจะให้เหยือ่ ได้เขียนบรรยายถึงผลกระทบและ
้
จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงสาเหตุทที่ ำ� ให้ผตู้ อ้ งขังกระท�ำความผิดซ�ำ้ ความเจ็บปวดทีเ่ ขาได้รบั จากการกระท�ำของผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำผิดซ�ำ 
มีคา่ เฉลีย่ ระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์ในระดับสูงมาก และมีปจั จัยใด ว่าสิ่งที่ผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำได้ท�ำลงไปนั้นได้สร้างความเจ็บ
ทีส่ ง่ ผลต่อการกระท�ำความผิดซ�ำ้ ของผูต้ อ้ งขังอีกหรือไม่ หรือว่าเป็น ปวดและส่งผลเสียกับชีวิตเขามากเพียงใด เพื่อให้ผู้ต้องขังที่กระท�ำ
เพราะสาเหตุใดที่ท�ำให้ผู้ต้องขังมีระดับค่าเฉลี่ยของวุฒิภาวะทาง ผิดซ�ำ้ เกิดความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจและรับรูใ้ นความเจ็บปวดของเหยือ่
อารมณ์สูง เช่น โครงการต่างๆ ของเรือนจ�ำ  หรือเกิดจากตัวของ ที่ได้รับจากการกระท�ำของตนเอง ซึ่งถือเป็นวิธีการพัฒนาวุฒิภาวะ
ผู้ต้องขังเอง ฯลฯ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย ทางอารมณ์ให้กบั ผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำผิดซ�ำ้ ด้วยวิธกี ารฝึกความเห็นอก
ที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังว่ามีปัจจัยใดที่ท�ำให้ เห็ น ใจผู ้ อื่ น เข้ า ใจอารมณ์ ข องผู ้ อื่ น จนไม่ ห วนกลั บ ไปกระท� ำ
ผูต้ อ้ งขังมีระดับค่าเฉลีย่ ของวุฒภิ าวะทางอารมณ์อยูใ่ นระดับสูงมาก ความผิดซ�้ำอีก เพราะถ้าผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำรู้จักเห็นอก
2. จากการศึกษาพบว่าบุคลิกภาพ ทุกด้านทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ เห็นใจผู้อื่น เข้าใจและรับรู้ถึงความเจ็บปวดและทุกข์ยากที่จะได้รับ
ด้านการแสดงตัว ด้านอ่อนไหว (ประสาท) ด้านเปิดรับประสบการณ์ จากการประกอบอาชญากรรมของตนเองแล้ว แนวโน้มที่จะกลับ
ด้ า นเข้ า กั บ ผู ้ อื่ น ได้ ดี และด้ า นมี จิ ต ส� ำ นึ ก มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไปประกอบอาชญากรรมก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วย ในส่วนของ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับจริงสูงมาก และความสัมพันธ์ บุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่ไม่ได้มีปัญหาใด ถ้าวันหนึ่งพบว่าผู้ต้องขัง
ของบุคลิกภาพของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำกับระดับวุฒิภาวะ ทีก่ ระท�ำผิดซ�ำ้ มีบคุ ลิกภาพทีเ่ ป็นปัญหาแล้วจะส่งผลให้มคี วามเสีย่ ง
ทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำมีความสัมพันธ์กัน ที่จะมีโอกาสเกิดการกระท�ำความผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และ
ในทิศทางบวก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพด้านอ่อนไหว อาจจะเป็นปัญหากับตัวผู้ต้องขังที่ท�ำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(ประสาท) และบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์กับวุฒิภาวะ ในสังคมได้อย่างสงบสุข ผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำที่มีบุคลิกภาพ
ทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต�่ำถึงต�่ำมาก แสดงให้ ผิดปกติก็สมควรที่จะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขและบ�ำบัดฟื้นฟู
เห็นว่าจากบุคลิกภาพในลักษณะดังกล่าวของผู้ต้องขังอาจจะเป็น เพื่อตัดโอกาสที่จะท�ำให้ผู้ต้องขังกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก สามารถ
ปัญหาหรือปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ต้องขังมีแนวโน้มที่จะกลับไปกระท�ำ ใช้ ชี วิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ในสั ง คมได้ แ ละสั ง คมก็ จ ะมี ป ริ ม าณ
อาชญากรรมลดน้อยลง ทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่กัน
ความผิดซ�้ำอีก
ในกรมราชทัณฑ์ของต่างประเทศได้มแี นวคิดในการคุม้ ครอง อย่างมีความสุข
เหยื่ออาชญากรรมโดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (2557) ได้กล่าวถึง
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เพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท�ำ
ความผิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ผู้ต้องขังที่กระท�ำ
ความผิดซ�้ำในคดีที่รุนแรงขึ้นมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แตกต่าง
กับผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำความผิดซ�ำ้ หลายคดี โดยผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำความ
ผิดซ�ำ้ ในคดีทรี่ นุ แรงขึน้ มีระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์สงู มากกว่าผูต้ อ้ ง
ขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำหลายคดีงานวิจัยของวรดา วสันต์นันทสิริ
(2552) พบว่า ผู้ต้องขังที่มีจ�ำนวนครั้งที่ต้องโทษจ�ำคุกแตกต่างกัน
มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรกมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขังที่ต้องโทษซ�้ำซาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ผู้ต้องขังกระท�ำ
ความผิดซ�้ำที่มีจ�ำนวนครั้งที่เคยกระท�ำผิดแตกต่างกัน มีระดับ
ความจริงของวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
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โอกาสที่จะเลือกกระท�ำความผิดก็จะลดน้อยลงไปด้วย ซึ่งจากการ
ศึกษาพบว่าผู้ต้องขังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
สูงมากอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรรักษาระดับไว้ให้คงที่
หรือพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้ต้องขังเอง
และสังคม ไม่ว่าจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ต้องขังจะกลับไปกระท�ำ
ความผิดซ�ำ้ อีก ท�ำให้ปริมาณอาชญากรรมในสังคมลดลง ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ทั้งยังจะช่วยแก้ไข
ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำและยังจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ
ทีจ่ ะต้องน�ำมาใช้ดแู ลกลุม่ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื
การที่ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สามารถกลับตัวเป็นคนดี กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
และเป็นที่ยอมรับไม่กลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำอีก ซึ่งจะถือเป็น
ความส�ำเร็จของเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานครทีส่ ามารถปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุม
แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บในหลายกลุ ่ ม เช่ น
ระหว่างผูต้ อ้ งขังเพศชาย กับผูต้ อ้ งขังเพศหญิง หรือเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระท�ำความผิด หรือระหว่างผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำความผิดในครัง้ แรก
กับผู้ต้องขังที่กระท�ำผิดซ�้ำ  ฯลฯ ว่าแต่ละกลุ่มจะมีระดับวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อท�ำให้ผลการศึกษามีความ
น่าสนใจมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงเรื่องการติดตามผลในผู้ต้องขังที่พ้น
โทษและได้รับการปล่อยตัวกลับออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจ�ำ  ว่ายังมี
การกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีกหรือไม่ สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติใน
สังคมได้ไหม มีปัญหาใดที่ส่งผลให้กลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำอีก
หรือไม่
3. ควรมีการศึกษาและพัฒนาแบบวัดวุฒภิ าวะทางอารมณ์
ให้เป็นเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นให้สามารถใช้วัดได้กับ
ผู้ต้องขังทุกระเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการน�ำไป
ใช้และท�ำให้ได้รับผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ
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3. ผลการศึกษาความแตกต่างของแต่ละปัจจัยกับระดับ
วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ก ระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ พบว่ า
ผู ้ ต ้ อ งขั ง กระท� ำ ความผิ ด ซ�้ ำ ที่ เ คยใช้ ย าเสพติ ด (อื่ น ๆ) มี ร ะดั บ
วุ ฒิภ าวะทางอารมณ์แ ตกต่างกับ ผู้ต ้องขังกระท�ำความผิ ด ซ�้ ำ ที่
ไม่เคยใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) โดยผู้ต้องขังกระท�ำความผิดซ�้ำที่ไม่เคย
ใช้ยาเสพติด (อื่นๆ) จะมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผู้ต้องขัง
ที่ เ คยใช้ ย าเสพติ ด (อื่น ๆ) และผู้ต ้องขังกระท�ำความผิ ด ซ�้ ำ ที่ มี
ประเภทของการกระท�ำความผิดแตกต่างกันมีระดับวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ แ ตกต่ า งกั น โดยผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ก ระท� ำ ความผิ ด ซ�้ ำ ในคดี ที่
รุนแรงขึน้ มีระดับวุฒภิ าวะทางอารมณ์แตกต่างกับผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำ
ความผิดซ�้ำหลายคดี โดยผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำในคดีที่
รุนแรงขึ้นมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากกว่าผู้ต้องขังที่กระท�ำ
ความผิดซ�้ำหลายคดี ซึ่งจากผลการศึกษาผู้ต้องขังที่เคยใช้ยาเสพติด
(อื่นๆ) และผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำหลายคดี เป็นกลุ่มผู้ต้องขัง
ที่พบว่ามีความแตกต่างของระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์เมื่อมีการ
เปรียบเทียบกัน จึงเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่สมควรได้รับการพัฒนาแก้ไข
และบ�ำบัดฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ต้องขังมีระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น
ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมท�ำให้มพี ฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เข้าใจตัวเอง
เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
โอกาสที่จะกลับไปท�ำผิดซ�้ำก็จะน้อยลงไปด้วย
4. ทางเรือนจ�ำควรมีโครงการหรือกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริม
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ต้องขังที่กระท�ำความผิดซ�้ำ
เช่น การเล่นหรือแข่งกันกีฬาเพื่อฝึกความมีน�้ำใจนักกีฬาท�ำให้
ผู้ต้องขังเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น ท�ำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ถือเป็นการพัฒนา
วุฒิภาวะทางอารมณ์ทางหนึ่ง การเล่นดนตรีซึ่งดนตรีจะมีส่วนช่วย
กล่อมเกลาจิตใจของผู้ต้องขังท�ำให้เกิดความผ่อนคลายในอารมณ์
ซึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุข
มากขึ้น หรือจะเป็นการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อฝึกจิตใจให้มีสติ
เกิดการรูต้ วั เสมอและมีสติอยูก่ บั การรูต้ วั ถือเป็นการพัฒนายกระดับ
จิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้สูงขึ้น ถ้าคนเรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอ
เวลาจะท�ำอะไรก็จะมีการคิดไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดตามมา ท�ำให้
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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
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รำไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสิงห์สมุทร จ�ำนวน 49 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ�ำนวน 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�ำคัญที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
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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.
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Keywords : Organizing learning activities based on constructivist theory, Mathematical reasoning ability,
Mathematical learning achievement, Function
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เท่ากับ 22.73, 22.73, 20.48, 21.74 และ 26.59 คะแนน
คณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของ ตามล�ำดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
มนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ [สทศ.], 2558) นอกจากนี้
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ปญ
ั หาได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555 ข) ระบุ
อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หา ว่ามีนักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแสดง
และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจาก หรืออ้างอิงเหตุผล ท�ำให้นกั เรียนไม่สามารถน�ำความรูค้ ณิตศาสตร์ไป
นี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีและศาสตร์อนื่ ๆ คณิตศาสตร์จงึ มีประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน เห็ น ได้ จ ากผลการทดสอบความถนั ด ทางคณิ ต ศาสตร์ PAT 1
ชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้ ครั้งที่ 1/2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็น
ข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการให้เหตุผล พบว่า นักเรียน
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  
คณิตศาสตร์คือ การให้เหตุผล (The National Council of ยังมีคะแนนอยู่ในระดับต�่ำ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 51.56 คะแนน
Teachers of Mathermatics [NCTM.], 1989) และการให้ จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
เหตุผลเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับคณิตศาสตร์ และการด�ำเนิน และเทคโนโลยี, 2558) และจากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ (Baroody, 1993) ดังนั้นการให้เหตุผล เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติมของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
จึงเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญที่ถูกเน้นในการจัดการเรียนรู้ และ ปีที่ 4   โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2558
ความสามารถในการให้เหตุผลเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ช่วยให้ พบว่าเนื้อหาส่วนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ เรื่อง ฟังก์ชัน มีคะแนน
เข้าใจคณิตศาสตร์ (The National Council of Teachers of เฉลี่ยอยู่ที่ 15.84 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.8
Mathermatics [NCTM.], 2000; Russell, 1999; Hanna & ซึ่งมีคะแนนต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียน
Yackel, 2003) อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการให้เหตุผล ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ ร้อยละ 70 (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
จะท� ำ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความมั่ น ใจ สามารถที่ จ ะค้ น พบสิ่ ง ใหม่ ๆ สิงห์สมุทร, 2558) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชา
ได้ข้อสรุป หรือสามารถตัดสินความถูกต้องของสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง คณิตศาสตร์เพิม่ เติม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร
มากกว่ า ที่ จ ะเชื่ อ ตามที่ ผู ้ ส อนบอกหรื อ ตามที่ ห นั ง สื อ เขี ย นไว้ จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 4 คน พบว่า นักเรียนเน้นเพียงการหาค�ำตอบ
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547; The แต่ไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายเหตุผลประกอบค�ำตอบนัน้ ได้ ไม่มสี ว่ นร่วม
National Council of Teachers of Mathermatics [NCTM.], ในการแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถน�ำความรูเ้ ดิมมาประยุกต์ใช้ได้
1991) ซึ่งการแสดงเหตุผลที่ดีนั้นมีคุณค่ามากกว่าค�ำตอบที่ถูกต้อง เนื่องจากลืมเนื้อหาที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้ เพราะนักเรียนอาศัย
(The National Council of Teachers of Mathermatics เพียงการท่องจ�ำไม่ได้เกิดจากการท�ำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
[NCTM.], 1989) นอกจากนี้ความสามารถในการให้เหตุผลทาง ในเรื่องของฟังก์ชันเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นนิยามและทฤษฎีบท
คณิตศาสตร์สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆ และชีวิตจริง ซึ่งเป็นนามธรรมท�ำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก และเกิดความสับสน
(Baroody, 1993) เพราะการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การแก้ปัญหาใน ได้ง่าย
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า ผู้สอน
ชีวิตจริง หรือในงานอาชีพของบุคคลจะไม่มีใครคอยบอกว่าถูก
หรือผิด จะต้องใช้การพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุ มุ่งเน้นที่การสอนเนื้อหาและทักษะการคิดค�ำนวณ โดยการบอก
และผล (Lappan & Schram, 1989) ดังนั้นผู้สอนควรส่งเสริม วิธีท�ำ  ให้ตัวอย่างและมุ่งให้นักเรียนท�ำได้ตามตัวอย่าง ไม่ให้โอกาส
การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนอย่าง นักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการฝึกให้คิดวิเคราะห์เพื่อหา
ั หา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
ต่อเนื่อง เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีทักษะการให้เหตุผลและสามารถ แนวทางในการแก้ปญ
เทคโนโลยี, 2555 ก) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงแม้วา่ วิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็น การสอนรูปแบบต่างๆ พบว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีอิทธิพลต่อ
ประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) แต่ความ การจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
สามารถทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย ทฤษฎีที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือ
ยังไม่ได้มาตรฐานซึ่งพิจารณาได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา ปฏิบัติ ค้นหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความรู้
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการทดสอบที่วัดผลสัมฤทธิ์ เดิมที่มีอยู่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่ได้รับผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ทางการเรียนของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น (อัมพร ม้าคนอง,
2554 - 2558 พบว่า ทั้ง 5 ปี คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ 2546; อมลวรรณ วีระธรรมโม, 2548; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร,
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2555) ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการให้เหตุผล
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เห็นได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของชนะศักดิ์
แสงศรีเรือง (2553) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 86.96 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย ร้อยละ 74.13 โดยนักเรียน
ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
คิดเป็นร้อยละ 78.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ขอบเขตของการวิจัย
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนสิงห์สมุทร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2
การศึกษา 2559 จ�ำนวน 6 ห้องเรียน รวมจ�ำนวนนักเรียน 709 คน
โดยแต่ละห้องเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ  
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
จ�ำนวน 49 คน โรงเรียนสิงห์สมุทร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง เรื่อง ฟังก์ชัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง ฟังก์ชนั ของนักเรียนหลังจากได้รบั การจัดกิจกรรม
ฟังก์ชัน
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นเนือ้ หาวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร เรื่อง ฟังก์ชัน
ประกอบด้วย ความหมายของฟังก์ชนั , ฟังก์ชนั หนึง่ ต่อหนึง่ , ฟังก์ชนั
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี ทั่วถึง, ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด, ฟังก์ชันผกผัน, การด�ำเนินการ
คอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของฟังก์ชัน และฟังก์ชันประกอบ
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   
เรื่อง ฟังก์ชัน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด�ำเนินการทดลองใน
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการทดลองจ�ำนวน
14 คาบ คาบละ 60 นาที โดยท�ำการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ฟังก์ชัน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
12 คาบ และเป็นการทดสอบ 2 คาบ คือ ทดสอบหลังเรียนวัด
ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ และทดสอบ
หลังเรียนวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน   วชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ฟังก์ชนั   
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1. ความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน

ชภัฏ

รำไ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นนํา เปนขั้นที่ครูนําเสนอกิจกรรมหรือสถานการณปญหา
โดยครูใชคําถามนําเพื่อกระตุนและสรางความสนใจใหแกนักเรียนหรือ
ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนใหม
ขั้นจัดโครงสรางความรู เปนขั้นที่นักเรียนคนหาคําตอบ
พรอมทั้งลงมือปฏิบัตดิ ว ยตนเอง โดยผูส อนใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
ใชความคิดนําไปสูการคนควาจนนักเรียนสามารถสรุปหรือสรางแนวคิด
ใหมดวยตนเองได และมีการอภิปรายแสดงเหตุผลรวมกันเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูและตรวจสอบแนวคิดหรือขอสรุปที่สรางขึ้น
ขั้นนําความรูไปใช เปนขั้นที่นักเรียนนําความรู ความเขาใจ
ใหมที่ตนเองสรางขึ้นมาใชผานสถานการณหรือคําถามใหม ครูเปด
โอกาสใหนักเรียนซักถามหากเกิดขอสงสัย และคอยใชคําถามชวย
กระตุนใหนักเรียนไดคิดและแสดงเหตุผลประกอบแนวคิดของตน
ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่นักเรียนไดตรวจสอบความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาที่เรียน จากการทีค่ รูใชคําถามเพื่อใหนักเรียนไดแสดง
เหตุผลประกอบแนวคิดหรือขอสรุปที่ตนเองสรางขึ้น (Ellis and
Maxwell, 1995; Driver, 1989; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2540; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; เวชฤทธิ์
อังกนะภัทรขจร, 2555)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลัยร
า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการจั
กิจกรรมการเรี
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
เครื1.่องมื
อที่ใชใดนการวิ
จัย ยนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์

มห
าว

ิทยา

รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง ฟั ง ก์ ชั น จ� ำ นวน 7 แผน
1.   ด�ำเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัด
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คอนสตรั
ต รายวิชาคณิ
ตศาสตร
เพิ่มเติคมอนสตรั
เรื่อง ฟคงติกวชิสันต์ เรื่อง ฟังก์ชัน
ซึง่ ผลการประเมิ1.นความเหมาะสมของแผนการจั
ดกิต จามทฤษฎี
กรรมการเรี
ยนรู้ คติกิวจิสกรรมการเรี
ย นรู
้ ต ามทฤษฎี
7 แผน
นความเหมาะสมของแผนการจั
จกรรมการเรี
โ ดยผูกเษาปี
ชี่ยวชาญจํ
านวน้วิจ5ัยทเป็านผู้สอนด้วยตนเอง
โดยผูจํ้เชีา่ยนวน
วชาญจ�
ำนวนซึ่งผลการประเมิ
5 ท่าน มีค่าเฉลี
่ย เท่ากับ 4.75 คะแนน ดกิของนั
กเรียนชั้นยมันรูธยมศึ
ที่ 4 โดยผู
มีคาเฉลีย่ เท่สาุดกั)บและมี
4.75สคะแนน
(เหมาะสมมากที
ากับ 0.18
(เหมาะสมมากที
่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ส่ าุดกั)บและมี
0.18  สวนเบีจ�่ยำงเบนมาตรฐานเท
นวน 7 แผน รวมเวลา
12 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที
2.
แบบทดสอบวั
ด
ความสามารถในการให
เ
หตุ
ผ
ลทางคณิ
ต
ศาสตร
เรื
อ
่
ง
ฟ
ง
ก
ช
น
ั
ระดั
บชั้นมัธยมศึดกิกจษาป
ที่ 4 ยนรู้แล้ว
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
2. เมื่อเรียนจบทุกแผนการจั
กรรมการเรี
านวน เรื1่อชุงดฟัเป
ขอ ทโดยให
ครอบคลุ
การเรียงเรีนรูย นกั
พบว
ชนีคม่ วามสอดคล
องำการทดสอบ
คณิตจํศาสตร์
งก์นชแบบอั
ัน ระดัตบนัชัย้นมัจําธนวน
ยมศึก7ษาปี
ี่ 4 จ�ำนวน
1 ชุดมทุกจุท�ดำประสงค
การทดสอบหลั
บนัากมีเรีคายดันกลุ
ตัวอย่าง โดยท�
ตั้งแตต0.60
ยอยูระหว
– 0.64 มีด้ควายแบบทดสอบวั
อํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.55 – 0.77 เและมี
คา ตศาสตร์
เป็นแบบอั
นัย จ�–ำ1.00
นวน มี7คาข้ความยากง
อ โดยให้คารอบคลุ
มทุากงจุ0.39
ดประสงค์
ดความสามารถในการให้
หตุผลทางคณิ
่อมั่นาเทมีาคกั่าบดั0.87
การเรีความเชื
ยนรู้ พบว่
ชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีรายละเอียด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน
มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39 - 0.64 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ ดังนี้   
1 ชุด เปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ โดยใหครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู พบวามีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
ระหว่าง 0.55 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87  
- แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
0.60 – 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 – 0.79 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24 – 0.48 และมีคา ความ
เชื่อ3.มั่นแบบทดสอบวั
เทากับ 0.82 ดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 7 ข้อ โดยใช้เวลาในการท�ำ
เรื่อง ฟังก์ชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 1 ชุด เป็นแบบ แบบทดสอบ 60 นาที
ปรนัย จ�ำนวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้
- แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็น
พบว่า มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60 - 1.00 มีคา่ ความยากง่าย แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา
อยู่ระหว่าง 0.33 - 0.79 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.48 ในการท� ำ แบบทดสอบ 60 นาที เมื่ อ ท� ำ การทดสอบครบแล้ ว
และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82  
ท�ำการบันทึกผลการสอบไว้
จิดาภา ลูกเงาะ, พรรณทิพา ตันตินัย, อาพันธ์ชนิต เจนจิต, ขณิชถา พรหมเหลือง

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 25
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบ t-test for one sample

ผลการวิจัย

พพ
รรณ
ี

3. ตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิ ต ศาสตร์ และแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน แล้วน�ำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ผล
ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
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รำไ

ในการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการน�ำ
การวิเคราะห์ข้อมูล
เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้วิจัยน�ำคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดความ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
1. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง คณิ ต ศาสตร์ ภ ายหลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตามทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เรื่ อ ง ฟั ง ก์ ชั น ของนั ก เรี ย นชั้ น กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผู้วิจัยท�ำการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
7 เกณฑ์ที่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบ t-test วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้
for one sample
ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน�ำมาวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติ t-test7 for one
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ sample ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที
เฉลีรั่ยบการจั
และค่ดากิสถิจตกรรมการเรี
ิทดสอบที ของความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
เรื่อง ฟังก์ชัน่ 1หลัค่งาได้
ยนรู้ตามทฤษฎี
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติทดสอบที ของความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
μ เหตุผลทางคณิ
ตารางทีกลุ
่ 1่มค่ตัาวเฉลี
ฟังก์ชัน t
s เรื่อร้งอยละ
p
อย่่ยางและค่าสถิติทดสอบที
n dfของความสามารถในการให้
คะแนน
x ตศาสตร์
(ร้อยละ70)
เต็ม
s
ร้อยละ
t
p
กลุ่มตัวอย่าง
n df คะแนน
µμ
x
คะแนนความสามารถในการให้ 49 48
76
2.12* .020
(ร้อ14.7
ยละ70) 15.96 4.17
เต็21ม
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
คะแนนความสามารถในการให้
49 48
21
14.7
15.96 4.17
76
2.12* .020
* p <เหตุ.05
ผลทางคณิตศาสตร์
* p < .05 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ภายหลัง
การจั
ดกิจกรรมการเรี
วิส่ยต์ของคะแนนความสามารถในการให้
เรื่อง ฟังก์ชตอนที
ัน ของนั
ยนชั้นมัธเคราะห์
ยมศึ
4 สูตงศาสตร์
าเกณฑ์
จากตารางที
่ 1 พบว่ยานรู่ นั1้ตกามทฤษฎี
เรียนมี
่ 2 กเรีผลการวิ
ผลสัทมี่ ฤทธิ
์ทกว่างการเรี
ยนวิงชา
จากตารางที
พบว่
า นัค่ากคเฉลี
เรีอนสตรั
ย่ยนมีของคะแนนความ
คค่าติเฉลี
เหตุกผษาปี
ลทางคณิ
ภายหลั
ร้การจั
อยละดกิ70
อย่
นัยยสํนรู
าคั้ตญตามทฤษฎี
ทางสถิ
ี่รอนสตรั
ะดับงการจั
.05
ไปตามสมมติ
ฐานการวิ
1 เรืก่อษาปี
จกรรมการเรี
คติวซึดิส่งต์กิเป็จเรืนกรรม
่อง ฟังก์ชัน ของนั
กเรีคณิ
ยจนชััยตข้ศาสตร์
้นอมัทีธ่ ยมศึ
สามารถในการให้
เหตุางมี
ผลทางคณิ
ศาสตร์ตภิทคายหลั
ง ฟัทงก์ี่ 4ชสูันงกว่าเกณฑ์
70 อย่าคงมีอนสตรั
นัยสําคัคญติวทางสถิ
ซึ่งเป็กนเรีไปตามสมมติ
ฐานการวิ
อทีย่ 1บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
การเรีร้ยอนรูยละ
้ตามทฤษฎี
ิสต์ เรืต่อิทง ี่รฟัะดังก์บช.05
ัน ของนั
ยน
การเปรีจัยข้บเที
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
การเปรีเคราะห์
ยบเทียผบผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรียนวิ
ยนวิชาคณิตศาสตร์หเรืลั่องงการจั
ยนรู้ตามทฤษฎี
่ 2บผลการวิ
ลสัมฤทธิ
์ทางการเรี
ฟังก์ดกชกิเรีันจยกรรมการเรี
ทางสถิตอนที
ติที่ระดั
.05 ซึ่งเป็
นไปตามสมมติ
ฐานการวิ
จัยข้อที่ ช1าคณิตศาสตร์
ฟังก์ชัน ของนั
นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
คอนสตรัคติวการเปรี
ิสต์ เรื่อยงบเที
ฟังก์ยชบผลสั
ัน ของนั
กเรี์ทยางการเรี
นชั้นมัธยมศึ
4 กับเกณฑ์
ร้อยละ
ซึ่งผู้วิจัยทํยานรู
การตรวจให้
คะแนน
มฤทธิ
ยนวิกชษาปี
าคณิทตี่ ศาสตร์
หจิ ลัยั งท�การจั
ดกิจ70กรรมการเรี
้ตามทฤษฎี
ซึ
ง
่
ผู
ว
้
ำ
การตรวจให้
ค
ะแนนแบบวั
ด
ผลสั
ม
ฤทธิ
ท์ างการเรียนวิชา
แบบวัดผลสั
ชาคณิ
วนํกาษาปี
มาวิเทคราะห์
้วยโดยใช้
สถิต70
ิ t-test
sample คซึะแนน
่งผลการ
คอนสตรั
คติวมิสฤทธิ
ต์ เรื์ท่อางการเรี
ง ฟังก์ชยันนวิของนั
กเรีตยศาสตร์
นชั้นมัธแล้ยมศึ
ี่ 4 กับดเกณฑ์
ร้อยละ
ซึ่งผู้วfor
ิจัยทํone
าการตรวจให้
คณิตศาสตร์ แล้วน�ำมาวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติ t-test for one
วิเคราะห์
ข้อมมูฤทธิ
ลแสดงดั
งตารางที
แบบวั
ดผลสั
์ทางการเรี
ยนวิ่ 2ชาคณิตศาสตร์ แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติ t-test for one sample ซึ่งผลการ
sample ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2
วิเคราะห์
แสดงดั
งตารางที
ตารางที
่ 2ข้อค่มูาลเฉลี
่ย และค่
าสถิต่ 2ิทดสอบที ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
ตารางที
าเฉลี
และค่
ิทดสอบทีของผลสั
ของผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยนวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์เรื่อเรืง่อฟัง งฟัก์งชก์ันชัน
ตารางที
่ 2 ่ 2ค่าค่เฉลี
่ย ่ยและค่
าสถิาสถิ
ติทตดสอบที
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยนวิ
ชาคณิ
ตศาสตร์
s
ร้อยละ
t
p
กลุ่มตัวอย่าง
n df คะแนน
µμ
x
(ร้
อ
ยละ70)
μ
เต็
ม
s
ร้อยละ
t
p
กลุ่มตัวอย่าง
n df คะแนน
x
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 49 48
14
15.43 3.70 77.15 2.70* .005
(ร้อยละ70)
เต็20ม
วิชาคณิ
ตศาสตร์
คะแนนผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรียน 49 48
20
14
15.43 3.70 77.15 2.70* .005
* p < .05
วิชาคณิตศาสตร์
* p < .05
จากตารางที
่ 2 พบว่่ า2 นัพบว่
ก เรีาย นมี
ชั้นมัธมยมศึ
ที่ 4 สูยงนวิ
กว่ชาาคณิ
เกณฑ์ตศาสตร์
ร้อยละภ70
อย่งางมีนัยส�ำคัญทาง
จากตารางที
นักคเรี่ ายเฉลี
นมีค่ ย่าของคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนผลสั
ฤทธิก์ทษาปี
างการเรี
ายหลั
กิจกรรมการเรี
ยนรู่ 2้ตามทฤษฎี
คกอนสตรั
วิสดต์กิ่ยจของคะแนนผลสั
เรืกรรม
่อง ฟังก์ชสถิัน ตของนั
ยางการเรี
นชัซึ้น่งมัเป็ธยยมศึ
ษาปีตทศาสตร์
ี่ 4 ฐสูานการวิ
งกว่ภายหลั
าเกณฑ์
ผลสัมการจั
ฤทธิ์ทดางการเรี
ยนวิชาคณิ
ศาสตร์
ิทมี่รฤทธิ
ะดักบเรี์ท.05
นนวิ
ไปตามสมมติ
จัยงข้อที่ 2
จากตารางที
พบว่าภนัายหลั
เรียงนมีการจั
คค่าติเฉลี
ชกาคณิ
อย่าคงมีอนสตรั
นัยยสํนรู
าคัค้ตญติามทฤษฎี
ฐานการวิ
2 กษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์
การเรีร้การจั
ยอนรูยละ
้ตดามทฤษฎี
วทางสถิ
ิสต์ เรืต่อิทงคี่รอนสตรั
ฟัะดังก์บช.05
ันคติของนั
กิ70
จกรรมการเรี
วซึิส่งต์เป็กเรืนเรีไปตามสมมติ
่อยงนฟังก์ชัน ของนั
กเรียจนชััยข้้นอมัทีธ่ ยมศึ
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2

การอภิปรายผล
การอภิปรายผล

จิดาภา ลูยกนรูเงาะ,
พรรณทิคพอนสตรั
า ตันคติตินวัยิส, ต์อาพั
ชนิต เจนจิต, ขณิชถา พรหมเหลือง
จากการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี
้ตามทฤษฎี
ที่มีตน่อธ์ความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิ
ตศาสตร์
และผลสัมฤทธิด์ทกิางการเรี
ยนวิชยาคณิ
ตศาสตร์ คเรือนสตรั
่อง ฟังก์คชติันวิสของนั
ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จากการศึ
กษาผลของการจั
จกรรมการเรี
นรู้ตามทฤษฎี
ต์ที่มีตก่อเรีความสามารถในการ
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ที่ตนเองสร้างขึ้นมาใช้ผ่านสถานการณ์หรือค�ำถามใหม่ ซึ่งเป็นอีก
จากการศึ ก ษาผลของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต าม ขัน้ ตอนหนึง่ ทีน่ กั เรียนได้มโี อกาสแสดงเหตุผลของตนได้อย่างเต็มที่
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทาง โดยเป็นการน�ำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นเหตุผลประกอบค�ำตอบ เพื่อให้
คณิ ต ศาสตร์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ค�ำตอบนั้นสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบใบกิจกรรม
และแบบฝึ ก หั ด ที่ มี ส ่ ว นให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงเหตุ ผ ลประกอบ
เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ค�ำตอบด้วย และในขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่นักเรียนได้
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  ว่านักเรียนมีความรู้
ฟังก์ชนั ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท  ่ี 4 หลัง ได้รบั การจัดกิจกรรม อะไรบ้าง และมากน้อยเพียงใด จากการทีค่ รูใช้คำ� ถามเพือ่ ให้นกั เรียน
การเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่าง ได้ แ สดงเหตุ ผ ลประกอบแนวคิ ด หรื อ ข้ อ สรุ ป ที่ ต นเองสร้ า งขึ้ น
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนจะเน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น ทางความคิดเพื่อหาเหตุผล ส่งเสริมให้นักเรียนได้พูดอธิบาย และ
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ อภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ค้นหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้ความรู้เดิมที่มี ส่งผลให้นกั เรียนมีทกั ษะการให้เหตุผลทีด่ ขี นึ้ สอดคล้องกับค�ำกล่าว
อยูเ่ ชือ่ มโยงกับความรูใ้ หม่ทไี่ ด้รบั ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ของเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ทีเ่ สนอว่า ในการพัฒนาทักษะ
อีกทั้งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความ การให้เหตุผลควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ป็นการผสมผสานการฝึก
คิดเห็น พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย สนทนา การคิดและการให้เหตุผลควบคู่กับการสอนเนื้อหา
จากขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้างต้น จะเห็น
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นและกับครู ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้เหตุผล สอดคล้องกับสถาบัน ได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์สามารถ
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) ที่ให้แนวคิด ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ว่าการที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการที่นักเรียน ของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง
ได้มีโอกาสอภิปรายและเปรียบเทียบค�ำตอบที่ต่างกันของปัญหา (2553) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะ
ได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น จะเป็นแนวทางในการพัฒนา การให้เหตุผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีทักษะในการ   
ทักษะการให้เหตุผลของนักเรียนได้ดีขึ้น
เมื่อพิจารณาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 86.96 หลังได้รับ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ขนึ้ มีขนั้ ตอนในการจัด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน�ำ  2) ขั้นจัดโครงสร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี มาลา (2553) ที่พบว่า นักเรียนที่
ความรู้  3) ขั้นน�ำความรู้ไปใช้ และ 4) ขั้นประเมินผล ซึ่งในขั้นที่ 2 เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
ขั้นจัดโครงสร้างความรู้ เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้ที่เน้น การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ให้นักเรียนได้แสดงเหตุผล โดยนักเรียนต้องค้นหาค�ำตอบ พร้อมทั้ง และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน
ลงมือปฏิบัติ และสรุปความรู้หรือสร้างแนวคิดใหม่ด้วยตนเอง ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
ในขั้นนี้ครูจะน�ำเสนอตัวอย่างที่หลากหลายและมากพอให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มได้สังเกตเปรียบเทียบ ดังนั้นนักเรียนแต่ละคนภายใน ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 หลั ง ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรม
กลุ่มจะมีการปรึกษาและแสดงเหตุผลสนับสนุนค�ำตอบของตน การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
จนได้ข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
อภิปรายแสดงเหตุผลร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุป กิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เป็นการจัดกิจกรรม
ที่ถูกต้องร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยจะคอยใช้ค�ำถามน�ำกระตุ้นให้นักเรียน ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปองค์ความรู้ที่ได้
เกิดกระบวนการคิด แสดงเหตุผลประกอบแนวคิด พร้อมทั้งจัด ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
บรรยากาศให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตน และมีโอกาส ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของตนเองกั บ เพื่ อ นและกั บ ครู ผู ้ ส อน ความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน ซึ่งมีครูคอยสนับสนุนช่วยเหลือ
น� ำ ไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ อ ย่ า งมี ค วามหมาย ส่ ง เสริ ม ให้ ให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการจัดกิจกรรม
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการคิดและแสดงเหตุผล ส่วนขั้นที่ 3 ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ นั ก เรี ย น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้
ขั้นน�ำความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่นักเรียนน�ำความรู้ ความเข้าใจใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555)

จิดาภา ลูกเงาะ, พรรณทิพา ตันตินัย, อาพันธ์ชนิต เจนจิต, ขณิชถา พรหมเหลือง
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กระบวนการคิด อธิบาย และได้แสดงเหตุผลประกอบแนวคิด ซึง่ จะ
ท�ำให้นกั เรียนเกิดการพัฒนาทักษะและกระบวนการในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ครูควรจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือ
ปฏิบัติ ค้นหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงการน�ำเสนอ
ตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่หลากหลายและมากพอ ที่จะท�ำให้
นั ก เรี ย นได้ คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เกตเปรี ย บเที ย บหาลั ก ษณะร่ ว ม
จนกระทั่งนักเรียนสามารถสรุปหรือสร้างแนวคิดใหม่ด้วยตนเองได้
		
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง หากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ อาจได้ข้อสรุป
ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นครูควรตรวจสอบข้อสรุปนั้นทุกครั้ง โดยการใช้
ค�ำถามน�ำ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรน� ำ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา หรือทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ตามทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ในเนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์ อื่ น ๆ เช่ น
เซต จ�ำนวนจริง หรือ ความสัมพันธ์ เป็นต้น

ชภัฏ

ที่กล่าวว่า ผู้สอนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นของตนเองและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด
ของตนเองกับเพื่อนและกับผู้สอน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ ในเนื้อหาที่เรียน เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้คงทนขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเน้นให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และร่วมกันตรวจสอบความคิดเห็นของกลุ่ม
ท�ำให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถเรียนรู้
ข้อผิดพลาดของตนเองและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน อันน�ำไปสู่การ
แก้ไขปรับปรุงให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของทิศนา แขมมณี (2554)
ทีก่ ล่าวว่า การเปิดโอกาสให้นกั เรียนร่วมกิจกรรมกลุม่ มีการอภิปราย
ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ท�ำให้นักเรียนมีความ
รู้สึกอบอุ่นสบายใจ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากเหตุผลที่
กล่าวมาจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ สู ง
ขึ้ น ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของนั ย นา ไพจิ ต ต์ (2557)
ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของชนะศักดิ์
แสงศรีเรือง (2553) ที่ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการให้เหตุผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย ร้อยละ 74.13 โดย
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ที่ มี ต ่ อ ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ในช่ ว ง
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นจัดโครงสร้างความรู้
เป็นขั้นที่ส�ำคัญมากของการจัดการเรียนรู้ เพราะเป็นขั้นที่นักเรียน
ต้องสรุปหรือสร้างแนวคิดใหม่ดว้ ยตนเอง ครูควรให้เวลากับนักเรียน
ในการค้นหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
การร่วมอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลมากที่สุด และเน้น
ให้นกั เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอธิบายแสดงเหตุผล
โดยการใช้ค�ำถามน�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึก

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการให้เหตุผลตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทิศนา แขมมณี. (2554). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 14).
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยนา ไพจิตต์. (2557). การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์
ความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา
แบบ SSCS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสาร
ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้
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�ำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ�ำนวน 6 แผน 2) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถใน
การสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ ฉบับก่อนเรียน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 และฉบับหลังเรียน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติที (t-test dependent) และการทดสอบสถิติที
(t-test for one samples)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถ
ในการสือ่ สารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ
(CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ 4) ความสามารถในการสือ่ สาร
ด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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
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สุพจน์ ไชยสังข์, 2557; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการ เทคโนโลยี, ม.ป.ป.) นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของสถาบัน
สื่อสารเป็นสมรรถนะที่ส�ำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจาก ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และการศึ ก ษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียน ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้ วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นไทย (Trends in International
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและใช้ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหา Mathematics and Science Study หรื อ TIMSS) พบว่า
จริง ด้วยการเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมี นักเรียนไทยท�ำข้อสอบทีเ่ ป็นอัตนัยด้วยการเขียนอธิบายความไม่ได้
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ประกอบกับการยกตัวอย่าง
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาที่มี ประกอบทีเ่ ป็นเหตุผลต่างๆ และการเขียนข้อความยาวๆ ไม่ได้เช่นกัน
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นความสามารถในการอธิบาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการสอนเนื้อหา
ชีแ้ จง แสดงความเข้าใจหรือความคิดเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ของตนเอง วิชา และการท่องจ�ำมากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิด
ให้ผู้อื่นได้รับรู้ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์จึงมีความส�ำคัญในการ วิเคราะห์ เรียบเรียง และการเขียนสื่อความ ท�ำให้นักเรียนเก่ง
ท�ำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูส้ อื่ สารกับผูร้ บั สาร โดยเฉพาะ ในการท�ำข้อสอบแบบใช้ความจ�ำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ ส่งผลต่อ
การสื่อสารด้วยการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เนื่องจากการเขียนให้ การเขียนสื่อความเพื่อแสดงเหตุผลประกอบ อันเนื่องมาจากไม่ได้
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์,
ผูอ้ นื่ อ่าน ผูเ้ รียนจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าการพูด จึงต้องมี เน้นกระบวนการให้นกั เรียนได้ฝกึ คิด ฝึกปฏิบตั ิ (สุวฒ
การทบทวนไตร่ตรองให้แน่ใจว่าความหมายของสิง่ ทีก่ ำ� ลังอธิบายนัน้ 2550) และจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ชัดเจนและตรงตามทีต่ นเองต้องการ (อัมพร ม้าคนอง, 2554) ดังนัน้ ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ.2558 พบว่า นักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียนจึงเป็นทักษะหนึ่ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ โรงเรี ย นนั บ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.2555-2558
ที่ส�ำคัญ เพราะการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนแลกเปลี่ยน ในสาระที่ 6 เท่ากับ 17.28 19.39 18.26 และ 18.81 คะแนน
ความรูแ้ ละความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน จะช่วย ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวนั้นก็ยังต�่ำกว่า
ให้ผู้เรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่าง ร้อยละ 50 ของคะแนนการประเมินทุกปี จากที่กล่าวมาข้างต้น
กว้างขวางลึกซึ้งและจดจ�ำได้นานมากขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอน สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์สาเหตุหนึ่งนั้นคือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 ข)
แต่จากการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทผี่ า่ นมา พบว่า การสอนของผู้สอนที่ยังคงเน้นความจ�ำมากกว่าฝึกกระบวนการคิด
มีผู้เรียนจ�ำนวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายและแสดงเหตุผลก�ำกับ โดยผู้สอนเอง
และการสื่อสารหรือการน�ำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ดังเห็น มั ก ใช้ ก ารแก้ ป ั ญ หาเพี ย งรู ป แบบเดี ย ว ซึ่ ง ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ได้จากผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หลากหลายในการใช้ยุทธวิธีช่วยแก้ปัญหา และการด�ำเนินการสอน
(Programe for International Student Assessment หรือ ของผู ้ ส อนเป็ น ลั ก ษณะของรู ป แบบการสื่ อ สารทางเดี ย ว
PISA) ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีหลากหลายรูปแบบในการตอบค�ำถาม (กิตติ พัฒนตระกูลสุข, 2546) สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
เช่น ข้อสอบเลือกตอบ ข้อตอบเลือกตอบเชิงซ้อน ข้อสอบเขียน ดร. ไมตรี อิทร์ประสิทธิ์ ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของ
ตอบอิสระ ข้อสอบเขียนตอบแบบปิด และข้อสอบเขียนตอบแบบ ประเทศที่ ค รู มั ก สอนแบบนั่ ง อธิ บ ายยึ ด ติ ด และไม่ ป รั บ เปลี่ ย น
สั้นๆ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความสามารถส่วนบุคคลในการคิดใช้และ รูปแบบการสอน และเน้นสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวซึ่งไม่ช่วยให้
ตี ค วามคณิ ต ศาสตร์ในสถานการณ์ต ่างๆ ที่หลากหลายรวมถึ ง เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (กรุงเทพธุรกิจ, ออนไลน์)
การใช้แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย และ ดังนั้นผู้สอนจึงควรปรับปรุงรูปแบบการสอนด้วยการลดบทบาท
ท�ำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งจากการประเมินด้านคณิตศาสตร์ ของผู ้ ส อนจากการเป็ น ผู ้ บ รรยายมาเป็ น มาเป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น ใน
ในช่วง PISA 2000 ถึง PISA 2012 ที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้ม การเรียน ให้ค�ำแนะน�ำเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดและเขียนแสดง
ลดต�่ำลง โดยใน PISA 2012 มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่ากับ ความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
427 คะแนน ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย Organization for Economic การสอน (ยุพิน พิพิธกุล, 2539)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Co-operation and Development หรือ OECD และเมื่อ
พิ จ ารณาลึ ก ลงไปพบว่ า มี นั ก เรี ย นไทยประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ยั ง รู ้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ
ั หาและการสือ่ สารนัน้ ก็คอื การสอน
คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐานต�่ำสุด (สถาบันส่งเสริมการสอน กับการพัฒนาทักษะการแก้ปญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557; ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ และ แนะให้รู้คิด (CGI) และการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ซึ่งจาก
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4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการสื่ อ สารด้ า น
การเขี ย นทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้
ปัญหาแบบ SSCS กับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย

รำไ

1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอน
แนะให้ รู ้ คิ ด (CGI) ร่ ว มกั บการสอนการแก้ ปั ญหาแบบ SSCS
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอน
แนะให้ รู ้ คิ ด (CGI) ร่ ว มกั บการสอนการแก้ ปั ญหาแบบ SSCS
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
3. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอน
แนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS มีความ
สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอน
แนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS มีความ
สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70

ชภัฏ

การศึกษา พบว่า การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) และการสอนการ
แก้ ป ั ญ หาแบบ SSCS เป็ น รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ที่ ส ามารถน� ำ มาพั ฒ นาความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาและ
ความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนได้ เนื่องจากการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) เป็นแนวการสอนที่เกิดจากการท�ำความเข้าใจใน
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของผูเ้ รียน แล้วน�ำมาพิจารณาใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละบุคคล
โดยมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาผู ้ เรี ย นผ่ า นการเรี ย นรู ้ จ ากการแก้ ป ั ญ หา
(Carpenter et al., 2000) ด้วยความรู้ของผู้เรียนเองโดยให้
ความส�ำคัญกับการคิดการแก้ปัญหาของตัวผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้สนับสนุนและเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยใช้กระบวนการต่างๆ ทีน่ ำ� ไปสูค่ ำ� ถามเพือ่ การแก้ปญ
ั หา
เป็ น การเรี ย นรู ้ ที่ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ ท� ำ งานเป็ น กลุ ่ ม
มีโอกาสน�ำเสนอความคิดของตนเอง ร่วมกันอภิปราย ก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร,
2552-2553) ซึง่ ในการแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการสอนการแก้ปญ
ั หา
แบบ SSCS นั้นจะมุ่งฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยการน�ำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์
ใช้กบั การแก้ปญ
ั หาซึง่ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถใช้กระบวนการคิดในการ
แสวงหาค�ำตอบของปัญหาได้อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และรัดกุม
(Pizzini et al., 1989) จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับ
การสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทาง
คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลัยร
า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มห
าว

ิทยา

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้
ปัญหาแบบ SSCS
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS
กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการสื่ อ สารด้ า น
การเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอน
การแก้ปัญหาแบบ SSCS

1. เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ
SSCS เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และ
ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
8 ห้องเรียน 360 คน
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4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
  
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น เนื้ อ หาสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จั ย นี้ ด� ำ เนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งใช้เวลาในการสอนจ�ำนวน 12 คาบ คาบละ
50 นาที และใช้เวลาในการทดสอบ 4 คาบ แบ่งเป็นทดสอบ
ก่อนเรียน 2 คาบ และทดสอบหลังเรียน 2 คาบ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จ�ำนวน 40 คน ได้มาจากการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random
Sampling)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา
แบบ SSCS
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
3.2.1 ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์
3.2.2 ความสามารถในการสื่ อ สารด้ า นการ
เขียนทางคณิตศาสตร์
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ิทยา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด(CGI)
ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS
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ขั้นที่ 5 ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ หรือแนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหา โดยช่วยกันสรุปประเด็น
ต่างๆ ที่ได้จากการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้นําให้เกิดการอภิปราย ด้วยการใช้คําถามที่อยู่
บนพื้นฐานของคําตอบของผู้เรียนเป็นคําถามนําในการอภิปรายสรุป จากนั้นให้ผู้เรียนเขียน
อนุทินสรุปว่าผู้เรียนแก้ปัญหาอะไร มีข้อสงสัยใดบ้างที่ผู้เรียนพบในการแก้ปัญหา ผู้เรียนใช้วิธี
ใดในการแก้ปัญหา และผู้เรียนได้อะไรจากการแก้ปัญหาในครั้งนี้

ขั้นที่ 4 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกมานําเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเอง โดย
การสุ่มเลือกผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ปัญหาพร้อม
เหตุผลระหว่างกัน และในระหว่างที่ผู้เรียนนําเสนอนั้น ผู้สอนอาจใช้คําถามกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงแนวคิดของตอนเองออกมา

ขั้นที่ 3 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนสังเกตและพูดคุยกับผู้เรียนถึง
ยุทธวิธีหรือวิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมกับทําความเข้าใจในการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมเมื่อผู้เรียนต้องการ โดยอาศัยการชี้แนะ
ผู้เรียนเป็นหลัก

ขั้นที่ 2 ผู้สอนให้เวลาผู้เรียนอ่านและทําความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในปัญหาที่นําเสนอ และ
คอยใช้คําถามชี้แนะผู้เรียนจนแน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหานั้นได้
จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือคิดแก้ปัญหาอย่างอิสระ โดยอาศัยการเชื่อมโยงปัญหา แนวคิด หรือ
ทักษะเข้ากับความรู้เดิมเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 1 ผู้สอนนําเสนอปัญหาให้กับผู้เรียน โดยปัญหาที่นําเสนอนั้นจะต้องเป็นปัญหาที่มีความ
น่าสนใจ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความสามารถของผู้เรียน มีหลายบริบท
และสามารถใช้ยุทธวิธีหรือวิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อหาคําตอบได้อย่างหลากหลาย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

• ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
• ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทาง
คณิตศาสตร์

ขั้นที่ 4 สรุปความรู้ ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ หรือแนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหา โดยช่วยกันสรุปประเด็นต่างๆ ที่
ได้จากการแก้ปัญหา โดยมีผู้สอนเป็นผู้นําให้เกิดการอภิปรายด้วยการใช้คําถามที่อยู่บนพื้นฐานของคําตอบของผู้เรียน
เป็นคําถามนําในการอภิปรายสรุป แล้วให้ผู้เรียนเขียนอนุทินเกี่ยวกับข้อสงสัยที่พบในการแก้ปัญหา หรือวิธีการ
แก้ปัญหาหรือความรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหา จากนั้นให้นําความรู้และแนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้

่

้

- ผู้เรียนแลกเปลี่ยนแนวคิด กลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน โดยวิธีการที่ได้อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน

ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหา (Share: S)

- ผู้เรียนนําผลการแก้ปัญหาที่ได้จากขั้นที่ 2 มาจัดกระทําเป็นลําดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการ
ทําความเขาใจและการสื่อสารกับผูอื่น

ขั้นที่ 3 สร้างคําตอบ (Create: C)

- ผู้เรียนวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ หรือหาคําตอบของปัญหาที่
ต้องการ
- ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อหาแนวคิดในการหาคําตอบของ
ปัญหาอย่างหลากหลาย

ขั้นที่ 2 ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา (Solve: S)

- ผู้เรียนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และแยกแยะปัญหาออกเป็นประเด็นต่างๆ

ขั้นที่ 1 ค้นหาปัญหา (Search: S)

การสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS
(Pizzini et al., 1989)

พพ
รรณ
ี

รำไ

ชภัฏ

ง่ายต่อการทําความเข้าใจและการสื่อสารกับผู้อื่น(Create: C) จากนั้นผู้สอนสุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อออกมานําเสนอ
แลกเปลี่ยนแนวคิด ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนคําตอบของปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Share: S) และใน
ระหว่างที่ผู้เรียนนําเสนอ ผู้สอนและเพื่อนผู้เรียนใช้คําถามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงแนวคิดของตอนเองออกมา

ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําผลการแก้ปัญหาที่ได้มาจัดกระทําให้เป็นลําดับขั้นตอนที่

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 มาวางแผนเพื่อหาแนวคิดในการหาคําตอบของ
ปัญหา ด้วยการเลือกใช้ยุทธวิธีหรือวิธีการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม (Solve: S) และลงมือแก้ปัญหาตามแนวคิดที่
ตนเองวางไว้ โดยผู้สอนทําหน้าที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนสังเกตและพูดคุยกับผู้เรียนถึง
ยุทธวิธีหรือวิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมกับทําความเข้าใจในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมเมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือโดยอาศัยการใช้คําถามเพื่อชี้แนะผู้เรียนเป็นหลัก

ฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเป็นคําถามนํา เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันระดมสมองค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และ
แยกแยะปัญหานั้นออกเป็นประเด็นต่างๆ (Search: S)

ขั้นที่ 1 นําเสนอปัญหา ผู้สอนนําเสนอปัญหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นใช้คําถามที่อยู่บนพื้น

ลัยร
า

การสอนแนะให้รู้คดิ (CGI) (Carpenter et al., 1999; ขวัญ เพียซ้าย, 2553;
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2552-2553)

กรอบแนวคิด ในการวิจัย

มห
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การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับ
การสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่อง ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test dependent
2. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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)
ร่ ว มกั บ การสอนการแก้ ป ั ญ หาแบบ SSCS เรื่ อ ง ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test dependent
4. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียน
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอน
การแก้ ป ั ญ หาแบบ SSCS เรื่ อ ง ทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ t-test for one
sample

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ
(CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS จ�ำนวน 6 แผน
ซึง่ ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.73 คะแนน (เหมาะสมมากทีส่ ดุ )
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45
2. แบบวั ด ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา และความ
สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ฉบับก่อนเรียน เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 6 ข้อ ซึ่งมีค่า
ความยากง่ า ยตั้ ง แต่ 0.52 - 0.60 มี ค ่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกตั้ ง แต่
0.30 - 0.44 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84
3. แบบวั ด ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา และความ
สามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ฉบับหลังเรียน เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 6 ข้อ ซึ่งเป็นแบบคู่
ขนานกับฉบับก่อนเรียน มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.42 - 0.60 มีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ 0.38 - 0.63 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.86

ข้อมีคะแนนเต็ม 6 คะแนน และใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
องค์รวม ส�ำหรับตรวจให้คะแนนความสามารถในการสื่อสารด้าน
การเขียนทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 2 คะแนน
แล้วน�ำผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตเิ พือ่ ทดสอบสมมติฐาน

รำไ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ในการด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�ำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลอง
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถ
ในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉบับก่อนเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. ด�ำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
การสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS
ในกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 6 แผน รวม 12 คาบ
3. เมือ่ สิน้ สุดการสอนท�ำการทดสอบหลังเรียน (Post-test)
กับนักเรียนกลุม่ ทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ตรวจผลการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ โดยเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์สำ� หรับตรวจให้
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในแต่ละ

ผลการวิจัย

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด
(CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้
ปัญหาแบบ SSCS ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 1

ภาคภูมิ เพ็ชรในบ่อ, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, พรรณทิพา ตันตินัย, ขณิชถา พรหมเหลือง

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการ
ตารางที
่
1
แสดงผลการเปรี
ยบเทียบคะแนนเฉลี
่ยของความสามารถในการแก้
หาทางคณิ
ตศาสตร์
ก่อนและหลั
งได้รับ
จัดกิจกรรมการเรี
ยนรู้แบบการสอนแนะให้
รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการสอนการแก้ปปัญัญหาแบบ
SSCS
ปรากฎผลดั
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แบบการสอนแนะให้
รู้คิดยนรู
(CGI)
ร่วมกับการสอนการแก้
ปัญหาแบบ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้ปอัญงกัหาแบบ
บปัญหาSSCS
และแยกแยะปั
ญหานั
น้ ออกเป็
อย่าาเกณฑ์
งมีนัยรสํอ้ ายละ
คัญทางสถิ
ิที่รนะดัยั ส�บำคั.05
ซึ่งเป็นตไปตามสมมติ
ัยในข้อที่ 4S) ตัวอย่างค�ำถาม เช่น โจทย์ปัญหานี้เกี่ยวข้อง
SSCS สูงกว่
70 อย่าตงมี
ญทางสถิ
ทิ รี่ ะดับ .05 ฐานการวิ
ต่างๆ จ(Search:
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 4
กับเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องใด โจทย์ถามหาสิ่งใด และข้อมูลที่
อภิปรายผล
โจทย์ก�ำหนดให้เพียงพอต่อการด�ำเนินการแก้ปัญหาหรือไม่ หรือ
นหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการใช้ค�ำถามดังกล่าวจะกระตุ้นให้
อภิปรายผล 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรืต้อ่องค้
ง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ผู้เรียนสามารถท�ำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ของปัญหา และใช้เป็น
1.ชั้นความสามารถในการแก้
ตศาสตร์ เรืย่อนรูง ้แบบการสอนแนะให้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้ปรัญับหาทางคณิ
การจัดกิจกรรมการเรี
รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา แนวทางในการวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร
ปีที่ 3 หลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ ม้าคนอง (2554) ที่กล่าวว่า การท�ำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา
ั หาทีไ่ ม่คนุ้ เคย ความเข้าใจปัญหา
(CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS มีคะแนนเฉลี่ยสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิเคราะห์ปญ
ั หา
กว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด อย่างถ่องแท้จะท�ำให้ผเู้ รียนเห็นแนวทางหรือวิธกี ารในการแก้ปญ
(CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS และมีคะแนนเฉลี่ย ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียนน�ำข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ มาวางแผนเพื่อหาแนวคิดในการหาค�ำตอบของสถานการณ์ปัญหา
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้ ด้วยการเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และด�ำเนินการ
รู้คิด (CGI) และการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ซึ่งกระบวนการ แก้ปัญหาตามแนวคิดที่วางไว้ (Solve: S) โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ
สอนแบบการแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นการ และสนับสนุนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับข้อมูลที่พบ
ท�ำความเข้าในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเพื่อน�ำมาใช้เป็น ในสถานการณ์ปัญหา ด้วยค�ำถาม เช่น นักเรียนคิดว่าควรใช้ยุทธวิธี
ั หาใดในการแก้ปญ
ั หานี้ การแก้ปญ
ั หาตามยุทธวิธกี ารแก้
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน การแก้ปญ
และเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดย ปัญหาดังกล่าวต้องเริ่มด�ำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งจะท�ำให้
ใช้กระบวนการต่างๆ ที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหา และประกอบกับ ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เพื่อใช้ใน
ั หา และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนใช้ทกั ษะและกระบวนการต่างๆ
การสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS เป็นการสอนที่เน้นการพัฒนา การแก้ปญ
ทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการให้ผู้เรียน เพือ่ ท�ำการศึกษา คิดวิเคราะห์ และท�ำความเข้าใจปัญหาเพือ่ แสวงหา
วางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง ค� ำ ตอบของปั ญ หานั้ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งสิ ริ พ ร ทิ พ ย์ ค ง (2536)
ในการหาค�ำตอบทีร่ ดั กุม และเป็นระบบด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรม ที่กล่าวว่า ผู้สอนควรให้อิสระในการคิดแก่ผู้เรียน และกระตุ้นให้
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา ผู้เรียนคิดว่าจะใช้ทักษะและหลักการใดในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ
ั หาโดยวิธกี ารของผูเ้ รียนเอง
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผเู้ รียนคิดวิธกี ารแก้ปญ
หรือสนับสนุนเมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ ขั้นตอน แล้วอภิปรายหาวิธีการที่ถูกต้อง ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นขั้น
ของการแก้ปัญหา (Pizzini et al., 1989; Chin, 1997) จึงท�ำให้ ที่ ผู ้ เรี ย นน� ำ ผลการแก้ ป ั ญ หาที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ที่ 2 มาเขี ย นให้ เ ป็ น
ั หาให้เพือ่ น
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ล�ำดับขัน้ ตอนทีง่ า่ ยต่อการน�ำเสนอแนวคิดในการแก้ปญ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมชั้นเรียนเข้าใจ (Create: C) โดยผู้สอนใช้ค�ำถามกระตุ้นผู้เรียน
ั หาและค�ำตอบของปัญหา ตัวอย่าง
การสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS ให้เขียนแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญ
ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น พบว่า ขั้นที่ 1 น�ำเสนอปัญหา เป็นขั้นที่ ค�ำถาม เช่น นักเรียนสามารถเขียนล�ำดับขั้นตอนในการน�ำเสนอวิธี
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และน�ำข้อมูลที่ได้มาเขียนแสดงขั้นตอนวิธีการด�ำเนินการแก้ปัญหา
และค�ำตอบที่ได้จากการด�ำเนินการแก้ปัญหา นอกจากนี้ในขั้นที่ 3
แลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการเขียนด้วยการน�ำ
ยุทธวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีก่ ลุม่ ตนเองเลือกใช้ มาจัดกระท�ำโดยเขียนให้
เป็นภาษาที่ง่ายต่อการน�ำเสนอและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน จึงท�ำให้ผู้เรียนเกิดการคิดทบทวนไตร่ตรอง
ถึงความสมเหตุสมผลของขั้นตอนการแก้ปัญหาและค�ำตอบของ
ปัญหานั้น สอดคล้องกับอัมพร ม้าคนอง (2554) ที่กล่าวว่า การให้
ผู้เรียนสื่อสารโดยการเขียนเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เนื่องจากการเขียนให้
ผู้อื่นอ่านผู้เรียนจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าการพูดจึงต้องมี
การทบทวนไตร่ตรอง ให้แน่ใจว่าความหมายของสิง่ ทีก่ ำ� ลังอธิบายนัน้
ชัดเจนและตรงตามที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้การให้ผู้เรียน
ได้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น กลุ ่ ม จะท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ สื่ อ สารและอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันโดยใช้ทักษะการพูดและการเขียน
ซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝกึ กระบวนการเขียน
เรียบเรียงโดยการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จากนั้น
ผูเ้ รียนจะน�ำยุทธวิธหี รือแนวคิดการแก้ปญ
ั หา และค�ำตอบของปัญหา
ที่ผ่านการพิจาณาไตร่ตรองและเขียนเรียบเรียงเพื่อน�ำเสนอต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน ท�ำให้เกิดการแบ่งปันความรู้และช่วยให้ผู้เรียน
เกิ ด ความเข้ า ในในยุ ท ธวิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หา และกระบวนการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับมัมมี่ และ เชพเพอร์ด
(Mumme & Shepherd, 1993) ที่ว่า การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาภาษาคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ความเข้าใจในกฎและนิยามมากขึ้น และในขั้นที่ 4 สรุปความรู้
เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันพูดอภิปรายสรุปเกี่ยวกับยุทธวิธีที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา จากนั้นผู้เรียนน�ำแนวทางการแก้ปัญหาหรือยุทธวิธี
แก้ ป ั ญ หาที่ ผ ่ า นการอภิ ป รายมาเขี ย นเป็ น อนุ ทิ น สรุ ป ความรู ้
อีกครัง้ หนึง่ สอดคล้องกับเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ทีก่ ล่าวว่า
การสรุปบทเรียนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการสอน
คณิตศาสตร์ เนือ่ งจากการเขียนอนุทนิ เป็นการสรุปสาระส�ำคัญของ
สิ่งที่สอนมาทั้งหมด และเป็นการสื่อสารสิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจออกมา
ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะการเขี ย น
ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ผเู้ รียนมีความช�ำนาญและเกิดทักษะด้านการเขียน
เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดค้องกับงานวิจยั ของสันนิสา สมัยอยู่
(2554) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ SSCS
ทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและการสือ่ สารทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการฟัง การพูด
การอ่าน การเขียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การแก้ปัญหาและค�ำตอบของปัญหาได้อย่างไร สถานการณ์ปัญหา
มีประเด็นที่ส�ำคัญใดบ้างที่เพื่อนผู้เรียนต้องทราบเพื่อใช้ในการ
ด�ำเนินการแก้สถานการณ์ปัญหานี้ ซึ่งจะฝึกให้ผู้เรียนพิจาณา
ไตร่ตรองยุทธวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตัดส่วนที่ไม่ส�ำคัญ และคงเหลือ
ไว้เฉพาะสิง่ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา
ตลอดจนได้เรียนรู้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ จากเพื่อนรวมชั้นเรียน
สอดคล้องกับเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ที่กล่าวว่า ผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้คน้ พบความรูแ้ ละมีโอกาสแสดงความคิด
ของตนเอง ให้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพื่อนและกับ
ผูส้ อน ซึง่ การน�ำเสนอแนวคิดหน้าชัน้ เรียนจะท�ำให้เกิดการตรวจสอบ
แนวคิดการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้สอนใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียน
ให้แสดงแนวคิดออกมา ตัวอย่างค�ำถามที่ใช้ในชั้นเรียน เช่น เหตุใด
จึงเลือกใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหานี้ มียุทธวิธีการแก้ปัญหาอื่นอีก
หรือไม่ ขั้นที่ 4 สรุปความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงยุทธวิธี
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยผู้สอนใช้ค�ำถามกระตุ้นเพื่อให้ผูเรียนเกิด
การอภิปรายร่วมกัน เช่น จากปัญหาดังกล่าวเราใช้ยุทธวิธีใดบ้าง
ในการแก้ปัญหา ในแต่ละยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกใช้มีข้อจ�ำกัด
ในการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาบ้างหรือไม่ ซึง่ จะกระตุน้ ให้ผเู้ รียนร่วมกัน
คิดวิเคราะห์และพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม
ข้ อดี แ ละข้ อ ด้ อ ยของยุทธวิธีก ารแก้ป ัญ หานั้น ๆ สอดคล้ อ งกั บ
อัมพร  ม้าคนอง (2554) ที่กล่าวว่า ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนประเมิน
และขยายความคิ ด จากการแก้ ป ั ญ หาในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของวิธหี รือกระบวนการแก้ปญ
ั หา
ที่ผู้เรียนเลือกใช้ ความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
หรือค�ำตอบที่ได้ ความสอดคล้องระหว่างการแก้ปัญหากับเงื่อนไข
ของปัญหา การประเมินและขยายความคิดจากการแก้ปญ
ั หาจะช่วย
ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งจะ
เป็นบทเรียนส�ำหรับการแก้ปัญหาในอนาคต
2. ความสามารถในการสือ่ สารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์
เรื่ อ ง ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิต ศาสตร์ของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอน
แนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS สูงกว่า
ก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ (CGI)
ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้
ปัญหาแบบ SSCS ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นพบว่า ขั้นที่ 1 น�ำเสนอ
ปัญหา และขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน
การเขียนด้วยการฝึกเขียนวิเคราะห์ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ปญ
ั หา
ที่ก�ำหนดให้ โดยเขียนแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ ตามที่โจทย์ถาม
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ
(CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปญ
ั หาแบบ SSCS เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ี่เน้นให้ผ้เู รียนเรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หา จากการลงมือปฏิบัติ
โดยผ่านกระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการแก้ปัญหา ดังนั้นผู้สอนจะต้องให้เวลาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเพียงพอ
1.2 ทักษะการเขียนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญถึงแม้วา่ ในช่วงแรก
ผู้เรียนจะไม่สามารถเขียนเพื่อน�ำเสนอการแก้ปัญหาของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การชี้แนะของผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการทางด้านการเขียนเพื่อน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ SSCS ผู้สอนจะต้องคอยใช้
ค�ำถามกับผู้เรียนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำค�ำตอบของผู้เรียนมาเป็น
แนวทางในการชี้แนะและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากในการวิจัยนี้ พบว่าการใช้ค�ำถามของ
ผู้สอนมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการคิดแก้ปญ
ั หา ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรมีการใช้คำ� ถาม
ที่เน้นกระบวนการคิดระดับสูงที่เร้าความสนใจของผู้เรียน และ
ควรเป็นค�ำถามที่อยู่บนพื้นฐานค�ำตอบเดิมของผู้เรียน หรือศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นการใช้ค�ำถาม เช่น เทคนิคการใช้ค�ำถามระดับสูง หรือเทคนิค
การใช้ค�ำถามปลายเปิด เป็นต้น
2.2 ควรมีการน�ำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ
SSCS มาใช้ในเนื้อหาอื่นๆ ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.3 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการสอนการแก้ปัญหาแบบ
SSCS เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ
เช่น ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการให้เหตุผล และมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

รำไ

ข้อเสนอแนะ
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การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อส�ำรวจความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล�ำปาง
โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Evaluation of Potential Surface Analysis to Explore Drought Risk in Lampang
Province by Applying Geographic Information System
สุรศักดิ์ วงค์ษา,  จินตนา อมรสงวนสิน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินศักยภาพเชิงพืน้ ทีโ่ ดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ ส�ำรวจความเสีย่ งภัยแล้ง
ในจังหวัดล�ำปาง ผลการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคการซ้อนทับ (Overlay Technique) ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปี พื้นที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้ำ  ลักษณะของเนื้อดิน การระบายน�้ำของดิน พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน ซึ่งได้ค่าถ่วงน�้ำหนักจากการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 26 คน ท�ำให้สามารถ
จ�ำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมากที่สุดมีพื้นที่ 941.45 ตร.กม. (ร้อยละ 7.75) พบในต�ำบล
ล้อมแรด อ�ำเภอเถินรุนแรงที่สุด ในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับมากมีพื้นที่ 2,975.60 ตร.กม. (ร้อยละ 23.74) พบในต�ำบลเวียงมอก
อ�ำเภอเถินสูงที่สุด ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางมีพื้นที่ 6,076.61 ตร.กม. (ร้อยละ 48.48) พบในต�ำบลจางเหนือ อ�ำเภอแม่เมาะ
มากที่สุด เช่นเดียวกับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยมีพื้นที่ 2,410.19 ตร.กม. (ร้อยละ 19.23) พบในต�ำบลบ้านร้อง อ�ำเภองาวเป็นส่วนใหญ่
และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับน้อยที่สุดมีพื้นที่ 100.11 (ร้อยละ 0.80) พบในต�ำบลเวียงมอก อ�ำเภอเถินเป็นบริเวณกว้างที่สุด รวมพื้นที่
ทั้งสิ้น 12,533.96 ตร.กม. ของจังหวัดล�ำปาง
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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.
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ต้องอาศัยน�้ำฝนเพียงอย่างเดียวมักมีความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง
ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบรูณ์ทางทรัพยากรน�้ำ ซึ่งสวนทางกับปริมาณน�้ำที่กักเก็บไว้ได้เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่
อย่างสูง โดยสะท้อนให้เห็นถึงภาพในอุดมคติตามค�ำกล่าวขานกัน เกษตรกรรมในปี พ.ศ.2549 (สุภา รันดาเว, 2544) การใช้น�้ำของ
ว่า “ในน�้ำมีปลาในนามีข้าว” นับตั้งแต่เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พืชเกษตรกรรมบางประเภทต้องการน�้ำน้อยมาก ในทางกลับกัน
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509) ประเทศไทยได้ระดมทรัพยากร พืชเกษตรกรรมทีใ่ ช้นำ�้ มากทีส่ ดุ ในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกีย่ ว
เพื่อเข้าสู่ระบบตลาดอย่างมหาศาลท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากร คือ ข้าว (ธีระพล ตั้งสมบุญ, 2549) ดังนั้นการท�ำการเกษตรเพาะ
อย่างไม่จ�ำกัด จวบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาการ ปลูกข้าวในบริเวณกว้างจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อภาวะภัยแล้ง
ขาดแคลนน�้ำ  ปัญหาน�้ำท่วม และปัญหาน�้ำเสีย ซึ่งล้วนแต่เป็นผล ในขณะที่การใช้น�้ำในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการ
พวงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากร และ ขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตในการเข้าสู่ประชาคม
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะภัยแล้ง เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC)
ซึ่งเป็นภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน�้ำเป็นเวลานานในพื้นที่หนึ่ง จากผลการส�ำรวจปริมาณการใช้น�้ำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(Thai Meteorological Department, 2008) สาเหตุการขาดแคลน พบว่า มีแนวโน้มการใช้น�้ำสูงขึ้นอย่างน่าวิตกจาก พ.ศ.2550น�้ำเป็นผลอันเนื่องมาจากปริมาณฝนที่น้อยกว่าปกติ ซึ่งกระจาย พ.ศ.2554 ในภาพรวมระดับประเทศพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก
ตัวเป็นบริเวณกว้างส่งผลท�ำให้เกิดความแห้งแล้ง มนุษย์ขาดแคลน การใช้น�้ำจาก 33 ลบ.ม./วัน เป็น 806 ลบ.ม./วัน ในขณะที่จังหวัด
น�้ำอุปโภคและบริโภค พืชพรรณขาดน�้ำหล่อเลี้ยง เหตุการณ์เช่นนี้ ล� ำ ปางมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ น�้ ำ จาก 0.2 ลบ.ม./วั น เป็ น
เกิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ซึ่ ง อยู ่ ใ นระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายนจนถึ ง 39 ลบ.ม./วัน (Department of Industrial Works, 2551)
เดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏการณ์ภยั ธรรมชาติได้สร้าง ดังนั้นการใช้น�้ำในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของภัยแล้ง
นอกจากนีก้ ารเพิม่ ขึน้ ของประชากรยังมีผลต่อความต้องการ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งมหาศาล
การใช้น�้ำเพิ่มขึ้น โดยปกติคนใช้น�้ำประมาณ 50 ลิตรต่อวันทั้งการ
(Department of Environment Quality Promotion, 2016)
ภัยแล้งเป็นภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เนือ่ งด้วยธรรมชาติได้ถกู อุปโภคและบริโภค (Irrigation Development Institute, 2008)
คุกคามจากการกระท�ำของมนุษย์ซงึ่ มีผลท�ำให้ระบบนิเวศท�ำให้เกิด ในขณะที่มีประชากรของประเทศทั้งหมดประมาณ 67 ล้านคน
การเสียสมดุล เนื่องด้วยฝนที่ตกในประเทศไทยต้องอาศัยลมมรสุม ในปี พ.ศ.2557 (World bank, 2016) นั้นหมายความว่า ทุกคน
รวมทั้งพายุ หากแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก ต้องการน�้ำโดยเฉลี่ย 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 1,205
ท� ำ ให้ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม และพายุ แ ปรผั น ไปจากเดิ ม (สรณี ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในท�ำนองเดียวกันการใช้น�้ำในกิจกรรมต่างๆ
แสงมิตร และดุษฎี ศุขวัฒน์, 2524; สมิทธ ธรรมสโรธ, 2534; ของคนในเมืองจะมากกว่าคนในชนบท 2 เท่า (จิรพล สินูนาวา,
Thai Meteorological Department, 2008) แม้จะไม่มีข้อสรุป 2536) ดังนั้นหากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชัดเจนว่าสาเหตุของภัยแล้งเกิดจากปัจจัยใดอย่างชัดเจน (Kovach, ที่จ�ำเป็นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1995) หากแต่นักวิชาการสันนิธานว่าอาจมีสาเหตุด้านปัจจัยทาง จนน�ำไปสู่ความยากจนแร้นแค้น เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ธรรมชาติ (Natural Factor) ได้แก่ ปริมาณน�้ำฝนที่น้อยกว่าปกติ ที่ท้องถิ่นใดขาดแคลนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการประกอบ
(Kemp, 1994; Oprasitwong and Wongwittawat, 1995) อาชีพ หากไร้ซงึ่ ป่าไม้และแหล่งน�ำ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงยาวนาน (Kovach, 1995; Wilhite and ของประชาชนในที่สุด (Boesen, Maganga and Odgaard, 1999)
จังหวัดล�ำปางเป็นจังหวัดหนึง่ ในภาคเหนือตอนบนมีลกั ษณะ
Glants, 1985) การลดลงของพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ (Tangtham and
Vittawatsutthipibul, 1988; Tangtham, 1994; Tangtham, คล้ายแอ่งกระทะซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรงมา
2008) และพื้นที่กักเก็บน�้ำต�่ำ  (Prompan, 2005; Udomchoke ตั้งแต่ พ.ศ.2548 โดยมีประชาชนได้รับความเดือนร้อน 65,666
and Chuchip, 2005; Asawachintachit, 2008) เป็นต้น ตัวแปร หลังคาเรือน 541 หมู่บ้าน และในปีต่อมาพบพื้นที่ประสบภัยแล้ง
เหล่านี้จึงถูกใช้เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุในการพยากรณ์ภัยแล้งมาเป็น 28,829 หลังคาเรือน 25 ต�ำบล และ 177 หมู่บ้านซึ่งต้องการน�้ำ
เพื่ออุปโภคและบริโภคกว่า 36 ล้านลิตร (MGR Online, 2549)
เวลานาน
อย่างไรก็ตามการพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติอาจ ปัจจุบนั รายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเดือน
เป็นเพียงมิติหนึ่งในการมองปัญหาภัยแล้ง Wilhite and Glants ตุลาคม พ.ศ.2556 - เมษายน พ.ศ.2557 ชี้ให้เห็นว่าภาคเหนือ
(1985) เสนอว่า ควรพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อ เป็นภาคที่ประสบภัยแล้งมากที่สุด จ�ำนวน 13 จังหวัด โดยจังหวัด
การท� ำ การเกษตรร่ ว มด้ ว ย พื้ น ที่ ก ารเกษตรของประเทศไทย ล�ำปางเป็นจังหวัดที่ประสบภัยแล้งมายาวนานเรื้อรังบนภาคเหนือ
ประมาณร้อยละ 78 ต้องอาศัยน�้ำฝน ซึ่งการท�ำเกษตรในพื้นที่ที่ ตอนบนในช่วงระยะเวลา 5  ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558)
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ประสบภัยแล้งมายาวนานเรื้อรังบนภาคเหนือตอนบนในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) (Hydro
and Agro Information Institute, 2014) โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ําฝนที่น้อยจึงทําให้ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนกิ่วลม
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่เกิดขึ้นจึงเป็นมาข้
สิ่งจําางต้
เป็นนจึและเป็
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้งในประเทศไทยและต่
ได้เใกิช้ดตการวางแผน
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ธรรมและลดผลกระทบ
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ทั้งมทีากที
่เกิดส่ ขึดุ ้นเองตามธรรมชาติ
ของ ำคัญ
วแปรเดียววมกัเพราะภั
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นการหลายประการ
ของปัญหาให้
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่เป็นปัจจัตัยดทีสิ่กน่อใจ
ให้เกิและการบริ
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ารนําเทคโนโลยี
ิศาสตร์
Information System:
มาใช้ร่วมด้21)วยซึ(จิ่งนตนา
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Cooperative of Lampang Province, 2015)
การสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงสาเหตุได้อย่างเหมาะสมแต่
พิ เ ศษของระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง ถู ก นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
การวิเคราะห์เชิงการพยากรณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่ง พืน้ ที่ ประกอบการคาดการณ์พนื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภัยแล้งในปีตอ่ ไป
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดภัยแล้ง ผลที่ได้จะช่วยให้เกิดการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมและลด
จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนรับมือ หรือ
ผลกระทบของปัญหาให้มากที่สุด นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังมีความสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อวางแผน
ป้องกันตัผลกระทบให้
เหลือหน้ารจั
อยทีด่สการเชิ
ุด อย่งาบูงไรก็
ตามในอดีตทั้งบในัติการวั21
ตถุ(Agenda
ประสงค์ข21)องการวิ
ดสินใจ และการบริ
รณาการในแผนปฏิ
(จินตนาจัยอมรสงวนสิน, 2551) ประโยชน์
ประเทศไทยและต่
างประเทศส่
นใหญ่
ใช้ตัวแปรปริ
มาณน�้ำฝนไ ขปัญหาเชิงสาเหตุ
ประเมินไ ด้ศัอกยภาพเชิ
งพื้นที่ (Potential
Analysis:
ย่างเหมาะสมแต่
ละพื้นที่ Surface
ประกอบการ
ที่ไ ด้จากการศึ
ก ษาจะช่ววยให้
เกิดได้การสร้
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ำ
นายสภาวะฝนโดยตรง
แต่
ก
ารวิ
เ
คราะห์
PSA) โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส�ำรวจความ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในปีต่อไป
ภัยแล้งนั้นมิควรใช้ตัวแปรปริมาณน�้ำฝนเพียงตัวแปรเดียว เพราะ เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดล�ำปาง
ระสงค์
ภัยแล้งวัทีต่เป็ถุนปจริ
งมีปัจขจัยองการวิ
เชิงสาเหตุจัยหลายประการ ทั้งที่เกิดขึ้นเอง
ประเมินศักยภาพเชิ
งพื้นษทีย์่ (Kemp,
(Potential1994;
Surface
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ตามธรรมชาติ และการกระท�
ำของมนุ
รัศมี Analysis:
อุปกรณ์PSA)
และวิโดยประยุ
ธีด�ำเนิกนต์การวิ
จัย
สํารรวจความเสี
่ยงภัยดัแล้งนังในจั
งหวัดลําปาง เคราะห์ข้อมูล
สุวรรณวี
ะก�ำธร, 2550)
้นการผสมผสานการวิ
1. อุปกรณ์และข้อมูล
ที่เป็นปัอุจปจักรณ์
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1.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงาน
ละวิธีดําเนินการวิจัย
ระบบสารสนเทศภู
ม
ศ
ิ
าสตร์
(Geographic
Information
System:
ราชการ ได้แก่ กรมแผนทีท่ หาร กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมชลประทาน
1. อุปกรณ์และข้อมูล
GIS) มาใช้ร่วมด้วยซึ1.1
่งเป็นฐานข้
เครื่องมื
อ
ในการจั
ด
การภั
ย
พิ
บ
ั
ต
ิ
ท
่
ี
ไ
ด้
ร
ั
บ
อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงานราชการ
ได้แฒก่นาที
กรมแผนที
่ทหาร กรมอุตุนิยมวิเป็
ทยา
กรมที่ดิน กรมพั
่ดิน และกรมการปกครอง
นต้นกรมเพื่อน�ำ
การยอมรั
บ
อย่
า
งแพร่
ห
ลายผ่
า
นเทคนิ
ค
การวิ
เ
คราะห์
เ
ชิ
ง
พื
้
น
ที
่
ชลประทาน กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการปกครอง เป็มาเป็
นต้นนปัเพืจ่อจันํยทีามาเป็
นปัจจักยษาซึ
ที่ใช้่งใมีนการศึ
กษาซึ
่งมีรายละเอี
ยด ่ 1
่ใช้ในการศึ
รายละเอี
ยดปรากฏดั
งตารางที
ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที
แหล่
ลสารสนเทศภู
ิศาสตร์
�ำมาใช้
ในการศึ
กษา
ตารางที
่ 1่ 1แหล่
งข้งอข้มูอลมูสารสนเทศภู
มิศมาสตร์
ที่นทําี่นมาใช้
ในการศึ
กษา
ชั้นข้อมูล
มาตราส่วน
แหล่งที่มา
แผนที่ขอบเขตการปกครอง
1 : 50,000
กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556
สร้างจากสถิติปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีของกรมชลประทาน
แผนที่ปริมาณน้ําฝน
1 : 50,000
และกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2558
แผนที่พื้นที่ป่าไม้
1 : 50,000
กรมที่ดิน พ.ศ. 2557
แผนที่ระยะห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ํา
1 : 50,000
สร้างจากแผนที่พื้นที่ชุ่มน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2558
แผนที่ลักษณะของเนื้อดิน
1 : 50,000
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2558
แผนที่การระบายน้ําของดิน
1 : 50,000
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2558
แผนที่พื้นที่เกษตรกรรม
1 : 50,000
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559
แผนที่พื้นที่อุตสาหกรรม
1 : 50,000
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2559
แผนที่พื้นที่ชุมชน
1 : 50,000
สร้างจากสถิติประชากรของกรมการปกครอง พ.ศ. 2553

1.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS) ArcMap 9.3 จากส�ำนักบรรณสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน

2. วิธีการศึกษา
2.1 การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัด
ล�ำปาง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินปัจจัย
ที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยแล้งจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานราชการ

รำไ
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ี

1.2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ArcMap 9.3 จากสํานัก
บรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2. วิธีการศึกษา
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 45
2.1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดลําปาง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมิน
จัยที่มตีผุ นลต่
อความเสี
่ยงภัยแล้งจากผู้เชี่ยกรมพั
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การเกษตร
การประปาส่
วนภูนมธุิภ์พาค
2.3 การประเมิ
นความเสี
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คนรวมทั
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คน
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมฝนหลวง การก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยทัหลั้งส่กวนกลางและส่
(WeightingวนScale)
ภูมิภนาคที
่ทํางานด้
านภัอยงกัพิบนัตและบรรเทาสาธารณะภั
ิเกี่ยวกับภัยแล้งโดยตรงทุยกหน่
และการบิ
เกษตร
กรมป้
และวยงานซึ่งมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 8 คะแนนตามจ�ำนวนของปัจจัย
2.2 การวิเคราะห์
วามเสีอ่ยมจั
งต่อง หวั
การเกิ
ภัยแล้งในจั
ดลําปางด้
ยระบบสารสนเทศภู
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การ จจัย
ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
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่เกณฑ์การให้มิศคาสตร์
ะแนนระดั
กําหนดปั
จัยที่ใช้ใ้งนการศึ
ษาร่ทัว้งส่มกัวนกลางและส่
บการประยุกวต์นภู
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ผลการวิจัย
1.2 พื้นที่ป่าไม้ พบว่า จังหวัดล�ำปางมีพื้นที่ป่าไม้
มาจัดกลุ่มพื้นที่เ1.สี่ยปังภัจจัยยแล้
บโดยใช้
วิธีแ่ยบ่งการเกิ
งเกณฑ์ดภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลําปาง
เชิงงออกเป็
สาเหตุทนี่มีอ5ิทระดั
ธิพลต่
อความเสี
ครอบคลุมพื้นที่ 8,846.78 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 70.58 ปรากฏ
แบบอั ต ราส่ ว นเท่ า1.1
ๆกั นปริ(Equal
Interval
มาณน้ําฝนเฉลี
่ย พบว่Classification)
าพื้นที่โดยส่วนใหญ่ขในอ�
องจัำงเภองาวและอ�
หวัดลําปางมีปำเภอแจ้
ริมาณน้หํา่มฝนเฉลี
า 993.53
มากที่ย่สมากกว่
ุด ในขณะที
่พื้นที่ไม่ใ–ช่ป่าไม้
ผ่านโปรแกรม
ArcMap
9.3
(ERSI,
2017)  
เพื
่
อ
น�
ำ
มาก�
ำ
หนด
1,215.46 มิลลิเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5,382.11 ตร.กม. คิดเป็นร้ครอบคลุ
อยละ 42.94
มาณน้คิําดฝนมากกว่
า 1,215.46
มพื้นทีรองลงมาคื
่ 3,687.18อปริ
ตร.กม.
เป็นร้อยละ
29.42 พบใน
ความกว้
นตรภาคชั
ละช่วง ได้ตร.กม.
แก่ พืน้ ทีคิเ่ ดสีเป็ย่ งภั
ง 37.29 ถัดมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 938.04 – 993.53
มิลาลิงแบบอั
เมตร ครอบคลุ
่มพืน้ ้นของแต่
ที่ 4,673.73
นร้ยอแล้
ยละ
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง และอ�ำเภอเกาะคามากที่สุด (ภาพที่ 2)
มากทีมิ่สลุดลิพืเมตร
้นที่เสีครอบคลุ
่ยงภัยแล้มงพืมาก
้นที่เสี่ยงภัยตร.กม.
แล้งปานกลาง
ที่ 11.35 ถัดมาคือปริมาณน้ําฝนมากกว่า 882.56 – 938.04
้นที่ พื1,422.48
คิดเป็นร้พือ้นยละ
ลิเมตร
่ 697.36
ดเป็น้นร้จึองยละ
เสี่ยงภัมิยลแล้
งน้อยครอบคลุ
และพื้นมทีพื่เสี้น่ยทีงภั
ยแล้งน้อตร.กม.
ยที่สุด คิจากนั
น�ำมา5.56 และปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า 882.56 มิลลิเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 358.23กต้ตร.กม.
คิดเป็นก่ ร้บั อพืยละ
โดยส่วนใหญ่
บในพื้นที่อําเภอสบปราบและอําเภอห้างฉัตร (ภาพที่ 1)
ตรวจสอบความถู
องของแผนที
น้ ทีจ่ 2.86
ริงแบบเมตริ
กซ์คำ� พนวณ
้นที่ป่าไม้ พบว่
าจังหวัดลําปางมีพื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ 8,846.78 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 70.58
การประเมินความถูก1.2
ต้อง พื(Accuracy
Assessment)
ปรากฏในอําเภองาวและอําเภอแจ้ห่มมากที่สุด ในขณะที่พื้นที่ไม่ใช่ป่าไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3,687.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ
29.42 พบในอําเภอเมืองลําปาง และอําเภอเกาะคามากที่สุด (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1ภาพที
พื้นที่ ่ป1ริพืม้นาณน้
ที่ปน้ริํามฝนเฉลี
าณน้น้ํา่ยฝนเฉลี
คาบ 30่ยคาบ
ปี (พ.ศ.
พื้นทีท่ ่ป2่าพืไม้้นแทีทละไม่
่ป่าไม้ใแชช่ละไม่
ป่าไม้ใจชช่ังปหวั่าไม้
ดลํจาังปาง
หวัดลําปาง
30 ปี25528-2558)
(พ.ศ. 25528-2558)ภาพที่ 2ภาพที
ภาพที่ 2 พื้นที่ป่าไม้และไม่ใช่ป่าไม้จังหวัดล�ำปาง

ภาพที่ 1 พื้นที่ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2528-2558)

ลัยร
า

งจากพืา้นงจา
1.3 ระย
1.3
ยะห่าระย
งจากพื
ยะห่า้นงจากพื
ที่แหล่้นงน้ทีํา่แหล่พบ
งน้ว่ําาระยะห่
พบว่าาระยะห่
ที่แกพื
หล่้นงน้ทีําน้
า่แหล่อยกว่
งน้ําน้
าา อ1,00
ยกว่
00า 1,00
เมตร
00 ครอบ
เมตร
บคลุครอบ
มพืบคลุ
้นที่ มพื้นที่
1,228.444
1,228.4
ตร.กม.
44 ตร.กม.
คิดเป็ป็นร้คิอดยละ
เป็ป็นร้9.80
อยละ
0 ถั9.80
ดมาคื
0 อถัระย
ดมาคื
ยะห่อาระย
งจากพื
ยะห่า้นงจากพื
ที่แหล่้นงน้ทีํา่แระหว่
หล่งว่น้าํางระหว่
1,000-2,00
ว่าง 1,000-2,00
00 เมตร
00 ครอบ
เมตร
บคลุครอบ
มพืบคลุ
้นที่ มพื้นที่
1.3
ระยะห่
า
งจากพื
น
้
ที
แ
่
หล่
ง
น�
ำ 
้
พบว่
า
ระยะห่
า
งจาก
2,000-3,000
เมตร
ครอบคลุ
ม
พื
้
น
ที
่
2,401.04
ตร.กม.
คิมดเป็น ม
2,544.22,544.2
5 ตร.กม.5 ตร.กม.
คิดเป็ป็นร้คิอดยละ
เป็ป็นร้20.3
อยละ
30 ถั20.3
ดมาคื
30 อถัคืดอระยะห่
อมาคือคือระยะห่
อางจากพพืา้นงจากพ
ที่แหล่
พื้นงน้ทีํ่าแรหล่
ะหว่
งน้าํางระหว่
2,000าง 3,000
2,000-3,000
เมตร ครอบคลุ
เมตร ครอบคลุ
พืพืน้้นทีทีแ่ ่ หล่
ง้นน�ทีำ้ น้่ 2,4
อยกว่
า 1,000
่ 1,228.44
ตร.กม.
19.16
และสุ
ยคื้นงอนทีน้ํ่าแระยะห่
งจากพื
ทีเมตร
่ แ หล่ ง น�เมตร
้ำ
2,4พื401.04
401.04
ตร.ก
กม. ตร.ก
คิเมตร
ดกม.
เป็ครอบคลุ
นร้คิอดยเป็ละนมพืร้19.16
อน้ ยทีละ
19.16
และสุ
ดท้และสุ
ายคืร้อคื
อดอท้ยละ
อายคื
ระยะห่
อคื
อ อาระยะห่
งจจากพื
า้นงจดจากพื
ทีท้่แาหล่
มากกว่
หล่งนน้ําาามากกว่
3,0000า้ น3,0
000
คิครอบคล
ดเป็นร้ลุครอบคล
อมยละ
อคิดระยะห่
่แหล่
งน�กฏในอํ
้ำระหว่
งเภอเถิมากกว่
า 3,000
ครอบคลุ
พื้น่สุดที่่ (ภ
เป็23นร้คิอาดยงจากพื
เป็ละนร้50.74
อ้นยทีละ
ปรา
50.74
ปราาากฏในอํ
พื้นที9.80
ลุ่ 6,360.
มพืถั้นดทีมาคื
่23
6,360.
นและอํ
นาเภอเถิ
านและอํ
นเภอแจ้จ้เมตร
าหเภอแจ้
่มมากที
จ้ห่สมุดมากที
(ภมภาพที
3)6,360.23
ภาพที่ 3) คิดเป็นร้อยละ
50.74 ปรากฏในอ�ำเภอเถินและอ�ำเภอแจ้ห่มมากที่สุด (ภาพที่ 3)

มห
าว

ิทยา

1,000-2,000 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2,544.25 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 20.30 ถัดมาคือ ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน�้ำระหว่าง
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ลัยร
า

ดลํงาหวั
ปางดลําปางภาพทีภาพที
่ ภาพที
3 ระะยะห่
่ 3 ระ
าะยะห่
งจากพื
้นงจากพื
ทีทงน�่แหล่
้นงทีทน้ง่แําหวั
หล่
ในจัดงล�งน้ำหวั
ําปาง
ในจั
่ ภาพที
4 ลักษณะเนื
ก่ 4่ 4ลัลักกษณะเนื
กษณะเนื
้อดินในนจั
นในจั
ในนจั
ดลํงหวั
งาหวั
ปาง
าปาง
ภาพทีภาพที
่ 3 ระยะห่
างจากพื
้นที่แาหล่
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้อ้อดิดิงนหวั
ดดล�ำลํปาง
1.4 ลักษณ
1.4ณะเนื
ลักษณ
้อดิณะเนื
น พบว่
้อดิาจั
าน พบว่
งหวัดาจั
าลํางปางมี
หวัดมีลํลาักปางมี
ษณะเนื
มีลักษณะเนื
้อดินประเภทดิ
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น นทราายนครอบคลุ
ทราาย ครอบคลุ
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พื้นนที่ 827.34
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พื้นดทีล�ลุ่ ำม958.81
พื้นทีล่ 958.81
เป็ยังนร้
และสุ
7.65ดท้และสุ
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อย่95
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(ภาพที
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64.80
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(ภาพที
4)
)
่
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)
ร้อยละ 6.60 ถัดมาคือ ดินร่วน ครอบคลุมพื้นที่ 958.81 ตร.กม. ซึ่งพบว่า ครอบคลุมพื้นที่ 8,121.75 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 64.57
1.5
กษณะการะบายน
ษ ดลัท้กาษณะการะบายน
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เนือ่ งจากเป็น พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม และอืน่ ๆ ซึง่ พบว่า ครอบคลุมพืน้ ที่ ประเภทออกผล ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 2,109.70 ตร.กม. คิ ด เป็ น
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8,121.75 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 64.80 (ภาพที่ 4)
ร้อยละ 16.83 ในขณะที่พื้นที่ปลูกพืชประเภทออกดอก ครอบคลุม
8,121.78,121.7
5 ตร.กม.
5 ตร.กม.
คิดเป็ป็นคิร้อดยละ
เป็ป็นร้64.5
อยละ
57 (ภาพที
64.557 ่(ภาพที
5) ่ 5)
1.51.6ลักพืษณะการะบายน�
ำ
้
ของดิ
น
พบว่
า
พืที้น่เทีกษต
่ 55.66
ดเป็
อโดยจํ
ยละ
้น1.6
ที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม
พ าจัพบว่
พบว่
พงหวัดาลํจัจัางงหวั
ปหวัดดลํล�พาำปางมี
ปางมี
ปปาง
ื้นที่เกษต
พื้นตรกรรม
ตรกรรม
(เฉพาะตร.กม.
(เฉพาะ
แนกเป็
โดยจํและ
านพื
นแนกเป็
้นพืที้น่ปนพื
นทีลู่เกพาะปลู
้นที่ปลูกก
ปลูกพืชคิปลู
เท่
กานัพืน้นชร้)เท่
านั้นา)0.44
มีพืดชิ นประเภ
ที่ มพืี ลภทออกผล
ษณะการระบายน�
ครอบคลุ
้นลูระเภทออกดอก
ทีก่ พื533.26
ตร.กม.
คิดครอบคลุ
เป็มนร้อยละ
ครอบคลุ
ม
ภทออกผล
ครออบคลุครอ
มอบคลุ
พื้ ำ้นประเภทเลว
ที่ ม2,1
พื109.70
้นที่ 2,1109.70
ตร.กม.
ตร.กม.
คิคดเป็ม พืนร้้คิคนอดทียละ
เป็่ นร้ประเภทแตกใบ
16.83
1อยละ ในขณะที
16.83
1 ในขณะที
ที่พครอบคลุ
ื้นที่ปทีลู่พกื้นมพืทีพืช่ปปร
ชปรระเภทออกดอก
ชั กประเภ
94.31
ตร.กม.
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
0.75
ถั
ด
มาคื
อ
การระบายน�
ำ
้
ค่
อ
นข้
า
ง
4.25
อย่
า
งไรก็
ต
ามเมื
อ
่
จ�
ำ
แนกพื
น
้
ที
ก
่
ารใช้
ป
ระโยชน์
ท
ด
่
ี
น
ิ
ประเภท
เป็นร้อยละ
ตร.กม.
26 ตร.กม.
คิดเป็นร้คิอดยละ
พื้นที่ 55พื5.66
้นที่ ตร.กม.
555.66 ตร.กม.
คิดเป็
ด นร้คิอดเป็
ดยละนร้0.4
อ44
ยละและ
0.444พื้นและ
ที่เพาะปลู
พพื้นที่เพาะปลู
พกประเภท
กทแตกใบ
ประเภททแตกใบ
ครอบคคลุครอบค
มพื้นคลุ
ที่ ม533.
พื้นที26่ 533.
เลว
ครอบคลุ
ม
พื
น
้
ที
่
175.38
ตร.กม.
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
1.40
ถั
ด
มา
ไม่
ใ
ช่
พ
น
้
ื
ที
เ
่
กษตรกรรม
เช่
น
พื
น
้
ที
ช
่
ม
ุ
ชนและสิ
ง
่
ปลู
ก
สร้
า
ง
4.25 อย่4.25
างไรก็อย่ตางไรก็
ามเมื่อตจํามเมื
าแนกพื
่อจํา้นแนกพื
ที่การใใช้
้นทีป่กระโยชน์
ารใใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทไม่
ที่ดิน ประเภทไม่
ใช่ชพื้นทีใ่เช่ชกษตรกรร
พื้นที่เกษตรกรร
รม เช่นรมพื้นเช่ทีน่ชุมมชนและสิ
พื้นที่ชุมมชนและสิ
่งปลูกสร้่งปลู
าง กพืสร้
้นพืทีาน้ ่ งทีพืป่ ้นา่ ทีไม้่
คืป่อาไม้
การระบายน�
ครอบคลุ
พืด้น้นเตล็
ทีที่ ่เ3,595.01
ตร.กม.
นพื้นทีพื.96
น้ ทีตร.กม.
แ่ หล่.96งน�ตร.กม.
้ ดและพื
เตล็
ด พบว่
า ครอบคลุ
พืป่้นที
พื้นที
นาไม้่แหล่
นง้ำน้ดี่แําหล่
แลงะพื
น้ํา้นแล
ทีม่เบ็ะพื
ดบ็ดพบว่
เตล็าด ครอบค
พบว่
า ครอบค
ลุมพืคิ้นดทีเป็ลุ่ ม9,835
่ 9,835
คิำ 
เ นร้คิน้ อดทียละ
เป็
เเ่ บ็นดร้78.4
เป็
อยละ
47
(ภาพที
78.447
่ (ภาพที
6) ่ ม6)พืน้ ที่ 9,835.96
ร้อยละ 28.68 และสุดท้ายคือ การระบายน�้ำปานกลาง ครอบคลุม ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 78.47 (ภาพที่ 6)
พื้นที่ 547.51 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.38 อย่างไรก็ตามจากฐาน

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 49

ภาพที
ภาพที
่ 5่ 5ลั่ ก5ลัษณะการระ
กษณะการระ
ะบายน้
ะบายน้
ําของดิ
ําของดิ
น นในจั
นในจั
นงหวั
นในจั
งดหวั
ลํดาล�ดปา
าปาาง
ภาพที
กลัษณะการระบายน�
้ำของดิ
งหวั
ำลําง
ปาง

ภาพที
ภาพที
6 พื่ 6้น6ทีทพืพื่เ้นกษตรกรรมใน
นจังนจั
หวังดงหวั
ลํหวัาดปาง
ภาพที
้นทีทที่เ่เกษตรกรรมใน
กษตรกรรมในจั
ดลํล�างำปาง
ปางง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ลําดปางมี
ลําปางมี
พื้นทีพ่อื้นุตสาหกรรมเพี
ที่อุตสาหกรรมเพี
1.7 1.7พื้นทีพื่อ้นุตทีสาหกรรม
่อุตสาหกรรมพบว่พบว่
าจังหวั
าจังดหวั
ย 179.68
ยง
ย 179.68ตรร.กม.
ยง
ตรร.กม.
คิดเป็คิดนเป็
ร้อยละ
อนร้อยละ
อ 1.471.47
อแม่
อแม่
เ
มาะเป็
เ
มาะเป็
น
น
ปรากฏใ
ปรากฏใ
ในอํ
ในอํ
า
เภอเมื
า
เภอเมื
อ
งลํ
อ
ํ
า
ปางและอํ
งลํ
ํ
า
ปางและอํ
า
เภ
า
เภ
ส
ส่
ว
นใหญ่
ส
ส่
ว
นใหญ่
ในขณ
ในขณ
ณะที
ณะที
่
ไ
ม่
ม
่
ไ
ี
พ
ม่
้
ื
น
ม
ที
ี
พ
่
อ
้
ื
น
ุ
ต
ตสาหกรรมมี
ที
่
อ
ุ
ต
ตสาหกรรมมี
ม
า
กกว่
ม
า
กกว่
า
12,354.2
า
12,354.2
28
ตร.กม.
ตร.กม.
ภาพที1.7
่ 5 ลักพืษณะการระ
ะบายน้ําพบว่
ของดิานในจั
น จังหวังหวั
าปาางพื้นที่ 728,801-1,460,900
ภาพที 6 พื้นทีท่เกษตรกรรมใน
หวัดลํนาปางครอบคลุ
ง 28
้นที่อุตสาหกรรม
ดล�ดำลํปางมี
ลิ ต ร/ต�นจัำงบล/วั
ม พื้ น ที่
คิ
ด
เป็
คิ
ด
น
เป็
ร้
อ
น
ยละ
ร้
อ
ยละ
98.57
98.57
ค
ครอบคลุ
ค
ครอบคลุ
ม
ทั
ง
้
ม
จั
ทั
ง
หวั
ง
้
จั
ง
ด
หวั
ลํ
า
ด
ปาง
ลํ
า
ปาง
(ภา
าพที
(ภา
าพที
่
7)
่
7)
อุตสาหกรรมเพียง 179.68 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.47 ปรากฏใน 21,83.24 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 17.42 และสุดท้ายคือ มากกว่า
ื้นที่อน้นุตสาหกรรมเพี
1.7
าลํจัางดปางมี
หวั
ยบลน้
คิดเป็ลินตร้ร/อยละ
อลิ/ตํตาร/บล/วั
ชน
่ชุมพบว่
ชน พบว่
าจัจงพบว่
าจัจงดหวั
1.8 1.8พืพื้น้นทีทีพื่อ่ช้นุตุมทีสาหกรรม
หวั
ลําดปางมี
มีลํปาริปางมี
มีมปาณการใช้
ริมพาณการใช้
ําเฉลี
น้นํา่ยเฉลี
รายตํ
่ยรายตํ
ายง
บ า179.68
บอยกว่อยกว่
บลน้
า ตราร.กม.
2240,736
2240,736
/ตํ1.47
าบล/วั
น น
อ�ำเภอเมืองล�ำปางและอ�ำเภอแม่เมาะเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ไม่มี 1,460,900 ลิตร/ต�ำบล/วัน ครอบคลุมพื้นที่ 493.15 ตร.กม.
นส่ส70
ปรากฏใ
งลํ36
ําปางและอํ
วนใหญ่
ณะที
่ไงม่240,736-3
มางีพื้น240,736-3
ที่อุตสาหกรรมมี
ต366,850
28 บคลุ
ตร.กม.
ครอบคลุ
ครอบคลุ
ลุในอํ
มพืลุา้นเภอเมื
มทีพื่ ้น1,592.3
ทีอ่ 1,592.3
ตร.กม.
36 ตร.กม.
คิาดเภเป็ป็คิอแม่
นดเป็
ร้ป็อเนมาะเป็
ยละ
ร้อยละ
12.7
12.7
ถั70ดมาคื
ถัดในขณ
มาคื
อระห
อหว่ระห
าหว่
366,850
ลิตมร/ลิา/ตํกกว่
ตาร/บล/วั
/ตําา12,354.2
บล/วั
น ครอบ
น ครอบ
บคลุ
มพื้นมทีพื่ ้นที่
พื้นที่อุตสาหกรรมมีมากกว่า 12,354.28 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 3.93 (ภาพที่ 8)
คิ3,874.6
ดเป็3,874.6
นร้1อยละ
98.57
คนร้
ทั้งจั30.91
งหวั
ลํถัาดปาง
(ภา
าพที
่ 7)366,851-72
ตร.กม.
1 ตร.กม.
คิดเป็คิครอบคลุ
นดเป็อนร้
นยละอมยละ
30.91
ถัดดมาคื
มาคื
อระหว่
อระหว่
าง 366,851-72
าง
28,800
28,800
ลิตร/ตํ
ลิตาร/ตํ
บล/วั
าบล/วั
น ครอบค
น ครอบค
ลุมพืลุ้นมทีพื่ ้น4,390
ที่ 4,390
.60 .60
ตร.กม.
ตร.กม.
98.57คิครอบคลุ
ม
ทั
ง
้
จั
ง
หวั
ด
ล�
ำ
ปาง
(ภาพที
่
7)
2.
การส�
ำ
รวจระดั
บ
ความเสี
่
ย
งภั
ย
แล้
ง
ในจั
ง
หวั
ำปาง
่ชถัุมัดชน
พบว่
1.8
พื้นถััดทีมาคื
งาหวั
ดลําปางมี60,900
มีปริ60,900
มาณการใช้
น้นบล/วั
ําเฉลี
าคลุ
บ มคลุ
บลน้
าที่ 21,83
2240,736
ลิคิตดร/เป็
/ตํคินดาบล/วั
ดเป็คินดเป็
ร้้อนยละ
ร้้อยละ
น่ยรายตํ
ครอบค
น ครอบค
35.03
35.03
มาคื
อระหว่
อระหว่
าางจัจ728,801-1,46
ง 728,801-1,46
ลิตร/ตํ
ลิตาร/ตํ
าบล/วั
พือ้นมยกว่
ทีพื่ ้น21,83
3.24
3.24
ตร.กม.
ตร.กม.
เป็
ร้อนยละ
ร้ดอนล�ยละ
1.8
จัางคิหวั
ดป็ล�นำร้900
ปางมี
ริบล
ม70
าณการ
ซ้อตร.กม.
(Overlay
Analysis)
ครอบคลุ
มพืแพื้นละสุ
ดเป็
มาคื
อผลจากการวิ
ระห
ลิคิอตนดมูร/เป็
น 3.93
ครอบ
มพืของปั
น ครอบคลุ
มหว่
17.42
17.42
แลุละสุ
ด้นทีท้ที่ า1,592.3
ด่ชยคืทุ้มาชน
อยคืมากกว่
ม36อพบว่
มตร.กม.
มากกว่
าา 1,460,9
1,460,9
900
ลิอตยละ
ร/ตํ
ลิตป12.7
าร/ตํ
า/วับลนถั/วัดครอบคลุ
พื้นามทีงพื่ 240,736-3
้น493.15
ทีเ่คราะห์
493.15
ต366,850
ตร.กม.
ตนทัคิบดข้เป็
ร้ล/ตํออยละ
นาร้บล/วั
ออยละ
3.93
(ภาบคลุ
(ภา่ พที
พที
8)
่ ้น8)ที่ จจัย
ใช้ น�้ ำ3,874.6
เฉลี่ ย รายต�
ำ2.การสํ
บลน้
ลิ่ยยตงภั
ำงบล/วั
นลําดปาง
งผล
สาเหตุ
ทลิั้งตหมด
8 าะห์
ปัซน้อจนทั
จัครอบค
จากนั
ณ.60
ระหว่
างคะแนน
1 2.ตร.กม.
คิการสํ
ดาอเป็
นจระดั
นร้
30.91
ดสีมาคื
อยงระหว่
28,800
ร/ตํ
าาะห์
่ 4,390
ตร.กม.
รวยกว่
ารวอายละ
จระดั
บ240,736
ความเสี
บความเสี
สี่ยถังภั
แล้ร/ต�
แล้
ในจั
ในจั
ังางหวั366,851-72
ังดหวั
ลํเชิ
าปาง
ลจากการวิ
ผลลจากการวิ
เครา
เบล/วั
ครา
ซย้อบนทั
ข้อบลุมูข้มลอ้นพื(Overlay
มูน�้นลทีำผลคู
(Overlay
Analysis)
Analysis)
ครอบคลุ
มของปั
พืนจ้นร้จัที้อย่จยละ
คิปัด8เป็
อจัยละ
ถัณดระหว่
ความส�
ำแนนความสํ
คันญครอบค
ของปั
จาจัคัมยญของปั
และค่าและ
วแปร
คิของปั
ดเป็
บล/วั
ัดหมด
อ8ระหว่
ตาร/ตํ
ทีจ่ จั21,83
3.24
ตร.กม.
คิคะแนนของตั
ดะค่
เป็านะค่
ร้อายละ
เชิ1,592.36
จังยสาเหตุ
เชิ35.03
งสาเหตุ
ทถัั้งตร.กม.
ทมาคื
ั้งหมด
จจัาปันยงจร้728,801-1,46
จากนั
ย จากนั
้น12.70
นํา้นผลค
นํ60,900
าคูผลค
คูมาณลิระหว่
งคะแ
าางคะแ
แนนความสํ
าคัคลุ
ญ
ญของปั
ญพื้น(Weighting)
ยจ(W
จัWeighting)
ย (W
Weighting)
และ
คะแนน
คะแนน
คือ ระหว่
าวงแแปร
240,736-366,850
ลิแนกพื
ต้นร/ต�
น ยครอบคลุ
น้ ทีเ่ งคะแนนแบบอั
สีย่ คิงภั
ยออกเป็
นอัต5ราส่
พืนเท่
น้ วทีนเท่
ง่ กัมีพที
ารแบ่
งช่วงของ
17.42
ละสุ
ดท้า(Rating)
ยคือ มมากกว่
าา1,460,9
ร/ตํ
าออกเป็
บลน/วั5นนครอบคลุ
่ 493.15
ตงขอ
ดเป็
นร้อัออยละ
(ภา
่กั(Equal
8)น (Equal
าจํมาาจํ
แนกพื
ที่เ900
้นสีำที่ยบล/วั
่เสีลิ่ยตยงภั
ของตัของตั
วแปร
แ(Rating)
งภั
ออกเป็
พืม5้นทีพื่ซ(Rating)
้นึ่งทีมีม่ซการแบ่
กพืึ่ง้นมีทีการแบ่
กมาจ�
งช่ำแนกพื
วงงขอ
ช่วตร.กม.
งคะแนนแบบอั
ตราส่
ว3.93
า่ ซึๆก
านกๆก
พื้ น ที่ Interval
3,874.61
ตร.กม.
คิ ดโดยคํ
เป็
อ ยละ
ถั ดมังมาคื
ตเราส่
ๆนทักับ่ น3ข้(Equal
Interval
Classification)
2.l Classificatio
การสํารวn)จระดั
ความเสี
สีได้่ยจงภั30.91
งในจั
หวั
าปางคะแนนแบบอั
คราาะห์
อแและภาพที
(Overlay
(ERSI,
(ERSI,
2017)
2017)
Interval
l Classificatio
n)บนโดยคํ
าร้นวณไ
านวณไ
ากโปรแกรม
ได้ยจแล้
ากโปรแกรม
ArcMap
มดอลํArcMap
9.3ผลลจากการวิ
9.3
ดัวงนเท่
ตารางที
ดัซง้อาตารางที
่ มู3ลแและภาพที
่ 9 ่ 9 Analysis)
ระหว่ของปั
า ง 366,851-728,800
ม างคะแ
โดยค�แนนความสํ
ำนวณได้จาากโปรแกรม
9.3 (ERSI,
ดังตาราง
จจัยำ บล/วั
จากนัน้ นํครอบคลุ
าผลคคูณระหว่
คัญของปั
ญ
จจัArcMap
ย (W
Weighting)
และะค่2017)
าคะแนน
จจัยเชิงสาเหตุทั้งหมด ลิ8 ตปัร/ต�
ตารางที
ตารางที
่ 3 เกณฑ์
่ 3 เกณฑ์
บ่งพืบ่้นงทีพื่เ้นสี่ยทีงภั
่เสี่ยยแล้
งภัยแล้
ยงตามช่
งตามช่
วงขอองคะแนน
วงขอองคะแนน
การแบ
การแบ
ที่เสี่ยงภัถัดยมาคื
วแปร
แ ตร.กม.
(Rating)คิดมเป็าจํนาร้แนกพื
ออกเป็
น 5 าพืง ้นที่ซทีึ่ง่ มี3การแบ่
กและภาพที
งช่วงขอ
พื้นที่ ของตั
4,390.60
อยละ ้น35.03
อ ระหว่
่ 9 งคะแนนแบบอัอัตราส่วนเท่าๆกกัน (Equal
เกณ
ณฑ์
เกณ
กณฑ์
ารแบ่
การแบ่
งพื้นที
นงพื่เ้นที
นสี่ยงภั
่เสี่ยงภั
แล้ยงแล้ง
ช่วงขอ
ช่องคะแนน
วงขอองคะแนน
Intervall Classification) โดยคํานวณไได้จากโปรแกรมม ArcMap 9.3 (ERSI, 2017) ดังตารางที่ 3 แและภาพที่ 9
พื้นที
น พื่เ้นที
นสี่ยงภั
่เสี่ยงภั
แล้ยงแล้
ร งระดั
ระดั
รบมากที
บมากที
่สุด ่สุด
141.61
141.61
1 - 1177.00
- 177.00
ตารางที
่
3
เกณฑ์
ก
ารแบ่
ง
พื
น
้
ที
เ
่
สี
ย
่
งภั
ย
แล้
ง
ตามช่
ว
งของคะแนน
ตารางที่ 3 เกณฑ์การแบบ่พืพง้นพืทีพืพ้น่เ้นสีที่ยที่เสีงภั
ยยระ
ยแล้
งแล้
ตามช่
งขอองคะแนน
่เสี่ย่ยงภังภั
ระะดั
บะดั
บงแล้
มากวงมาก
106.21
106.21
1 - 1141.60
- 141.60
งพืยง้นที
นแล้
งภับยปานกลาง
แล้ง
ช่วงขอ
องคะแนน
- 106.20
- 106.20
พืเกณ
้นที
นณฑ์
พื่เ้นที
นสีก่ยารแบ่
งภั
่เสี่ยงภั
แล้
ร ง่เสีระดั
ระดั
รบ่ยปานกลาง
70.81
70.81
พื้นที
นพื้น่เทีสีพื่เย้นสีงภั
งล้ระดั
รยงแล้
141.61
1 - 70.80
177.00
่ยทีงภั
่เยสีแล้
่ยงภั
แล้
ระดั
ล้บงมากที
ระดั
บน้อบย่สนุ้ดอย
1 - 70.80
35.41
35.41
106.21
1 -- 35.40
141.60
- 35.40
พื้นที
นพืพพื้น่เ้นที
นสีที่ยเสีงภั
่เสี่ย่ยงภังภั
แล้ยระ
ยงะดั
แล้
ร บงระดั
ระดั
รบแล้น้งอบมาก
ยที
น้อ่สยที
ุด ่สุด
0.000.00
พื้นที
น ่เสี่ยงภัยแล้งระดั
ร บปานกลาง
70.81 - 106.20
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ล้งระดับน้อย
35.411 - 70.80
พื้นที
น ่เสี่ยงภัยแล้งระดั
ร บน้อยที่สุด
0.00 - 35.40

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน

50   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

แผนที่แสดงปริ
ส
มาณการใชน้ํา
แผนที่แสดงปริ
ส
มาณการใช
รายตํ
าบล
า (ลินต้ําร/คน/วัน)
รายตําบล
า จํ(ลิ
ต
ร/คน/วั
น
)
าแนกดดวยวิธี Jenks Natural
จําแนกดดวยวิBreak
ธี Jenks
Classification
C Natural Method
Break Classification
C
Method
แผนที่แสดงปริ
ส
มาณการใชน้ํา
รายตําบล
า (ลิตร/คน/วัน)
จําแนกดดวยวิธี Jenks Natural
Break Classification
C
Method

ภา
สาหกรรมในจั
งหวั
ดลําปาง
ที่
ภาาพทีภาพที
่ 7าพที
พื่ ้น8่ ที7พื่อพืุต้น้นสาหกรรมในจั
าปาง
งหวัดมลําณการใช้
ภ างพหวัภทีดา่ ล�พำปาง
ทีที่ช่อุมุตชนจ�
ำแนกปริ
น�้ำในจั
8
พื
พ
น
้
ที
ช
่
ม
ุ
ชนจํ
า
แ
แนกปริ
ม
าณการใ
ใช้
น
า
ํ
้
ในจั
ง
หวั
ด
ลํ
า
ปาง
8 พืพ้นที่ชุมชนจําแนกปริ
แ
มาณการใใช้น้ําในจังหวัดลําปาง
ภาาพที่ 7 พืจากภาพที
้นที่อจากภาพ
ุตสาหกรรมในจั
าทีปาง
ภบมากที
พ ทีบส่ ่ มาก
่ 99 พที
พบว่
น้ ง้นทีหวั
เ่ าสี่เดพืสีย่ ลํ่ย้นงภั
ย่เสียแล้แล้
งระดั
ดุ มีพนื้ ที่
่ 9า าพืพบว่
่ยงภั
ยแล้
งระดั
งามาก
จากภาพ
พที
่
พบว่
พื
ที
งภั
งระดั
ง
บ
8 พืพ้นทีที่สุส่ชดุมมีชนจํ
แ่ 941.4
มาณการใ
ใช้พบในต�
น(ร้้ําร้ในจั
งำหวั
ดลําปาง
ยละ
7.75)
บลล้
ื้นาทีแนกปริ
45
ตร.กม.
อ7.75)
ยละ
7.75)
พบในตํ
พาบลอ�ำาเภอเถิ
บล น
ที่สุส941.45
ดมีพื้นทีตร.กม.
่ พ941.4
45(ร้อตร.กม.
(ร้ร้อยละ
พบในตํ
พ อมแรด
(41.77
่พื้นยทีแล้่เตร.กม.
สี)งระดั
งภัยบ)แล้
งระดั
ในขณะที
่
ล้อมแรด
อ อํ่สจากภาพ
อําถิพที
เภอเถิ
ถิแรงที
นพบว่
รุน่สแรงที
้น่สทีุด่เสี(41.77
่ยตร.กม.
งภั
ง่ยในขณะที
มาก
่ บมาก
ล้อมแรด
อรุนแรงที
าุดเภอเถิ
นรุ่น9ตร.กม.)
ุดาพืในขณะที
(41.77
้นงภั
่ย941.4
งภังระดั
รมากมี
บมากมี
ื้นทที23.74)
่ 7.75)
2,975.60
ตรร.กม.
ย
ื้น่ 2,975.60
ที่เยสี่ แล้
ตร.กม.
อ่ พ2,975.60
ยละ
พบในตํ
พพบในต�
บล
พืทีนที
้นมี่สุสพด่เมีื้นสีพืพที่ยนที
รย45แล้ตร.กม.
บงระดั
พ(ร้ื้นอ(ร้ททีร้ยละ
ตรร.กม.
(ร้ำาอบลเวี
ย (ร้ยองมอก
ละะ 23.74)
นตํ
า บลเวี
ย งมมอก
อํ าถิ้นเภอเถิ
น่ สสูุยดงแล้
ที่ ่ สงระดั
ุด บ
เภอเถิ
สูเภอเถิ
งที่สนตํ
ุดนรุา(187.95
วนพื
่เสูสีง่ยถิทีงภั
)นทีในขณะที
ล้ะอมแรด
ออ�ำ23.74)
อํนาพบใ
ถิพบใ
นบลเวี
แรงที
ุดตร.กม.)
(41.77
ละ
ย่สงม
มอก
อํ าส่ตร.กม.
เภอเถิ
ส่้นวทีนพื
ทีทที่เ่ สีย2,975.60
่ยแล้งภั
ยอแล้
ระดั
บปานกลางมี
ป(ร้อพบในต�
ปานกลางมี
(ร้งระดั
ยละบงตร
48.48)
พื87.95
นที
้น ่เ(18
สี87.95
่ยงภั
ยพแล้ื้นตร.กม.
งที)ระดั
ร่ ส่6,076.61
บ)มากมี
ย ำบล
(18
ตร.กม.
วนพื
่เสีพตร.กม.
่ย้นื้นงภั
ปานกลางมี
ปร.กม.
พื6,076.61
้นที
น อ่ 6,076.61
48.48)
ตร.กม.
(ร้ะมอก
อ48.48)
อ�ำเภอแม่
เมาะมากที
่สยละ
ุด ะอํ(302.85
ะ ่23.74)
พบใ
นตํ า บลเวี
ย งม
า เภอเถิ
ถิพบใน
นตร.กม.)
งนตํที่ าสบลจาง
ุ ดเช่นเดียว
พืละ
้นที
นจางเหนื
พบในนตํ
าสูบลจาง
ตร.กม.
(ร้อยละ
อ่เตร.กม.
า เภอแม่
ตร.กม.)
เมาะมากที
กันื87.95
บอพืเหอํ้นนืาทีเภอแม่
สี่ยอํงภั
ยเมาะมากที
ระดั
พ่ สยื้นุ ดแล้
ที่(302.85
ตร.กม.
(ร้อยละ
)แล้ส่วงนพื
้นบทีน้่เสอสีุ ดยมี
่ยงภั
ง2,410.19
ระดับปานกลางมี
ป ตร.กม.)
เห(18
(302.85
นเดี
น ส่บวยพืนใหญ่
วกั
ที่เสีย่ยแล้
ยะดั
แล้
ระ
อื้นยมี
ื้นา(198.61
ทีบลจาง
่ 2,410.19
ำ(ร้งภั
บลบ้
าะนร้บง48.48)
งอยมี
อ�บำน้พเภองาว
ตร.กม.)
พบใน
องยละ
เช่พื19.23)
นเดี
น้นที่เช่ย6,076.61
วกั
้นทีบ่เพืตร.กม.
สีพ่ย้นบในต�
งภั
ระ
น้อะดั
ทีนตํ
่ พ2,410.19
อเมาะมากที
ยละ
นให
หญ่
าตร.กม.)
ลบ้อางนร้(ร้อองยละ
และพื
สี(ร้
่ยงภั
ยแล้ง19.23)
ระดั
บ่ สนุ้ ดส่หญ่
อว(302.85
ยที
่สุดมีพพบในตํ
่ 100.11
นื อตรร.กม.
อํ้น(ร้าทีเภอแม่
เหร.กม.
ตร
อ่เยละ
19.23)
ส่ วนให
พ บในตํ
าื้นบทีลบ้
าบนร้
(198.6
61ยยงมอก
ตร.กม.)
ทีื้นเป็
่เสียแล้
งภั
ยแล้
ยเวณกว้
บ ่สุด
ำ่เบลเวี
บริงระดั
นเดี
น อํยาเภองาว
วกัพบในต�
บพื้นที61
สี่ยตร.กม.)
งภั
แล้
งแล
ระละพื
ะดัอ�บำแล
น้ละพื
ทียน่ย่ 2,410.19
เภองาว
(198.6
อํเช่า0.80)
้นเภอเถิ
ทีอ่เยมี
สี่ย้นพนงภั
บงระดัางที
น้่สอยที
อุดตร.กม.)
ุดทีมี่ รวมพื
พ100.11
ที่ น้ 100.11
1ทีข่ (ร้องจั
(ร้
อด0.80)
ยล
0.80)
นตํ
ยง
งละ
หวั
ล�พละ
ำบในตํ
ปางทั
ง้ านตํ
สิบพบใน
น้ ลบ้
ร.กม.
ส่อวยล
นให
หญ่
า นร้ายบลเวี
องง ตร.กม.
น้ตร
อยที
อ(9.27
มี(ร้พอ่สื้นยละ
1 ื้น19.23)
พบใน
า12,533.96
บลเวี
นช้เป็
ป็เนการศึ
นบริเวณกว้
รวม ่ย
่งพบว่
า อํ(198.6
ปัาจเภอเถิ
ทีน่ใบริ
ใตร.กม.)
ษาทุ
แตร
ก่ร.กม.)
มงร.กม.)
าณน�
อํอก
าซึเภองาว
ละพื
้นตั(9.27
ทีว่ส่เสีุดได้่ย(9.27
งภั
ยแล้
ยปริตร
ระดั
มอ
อํมอาอก
เภอเถิ
นจัเป็ยป็61
วณกว้
ากแล
งงที
่สุดากงงที
รวมบ้ำฝนเฉลี
้น่ ปุด่ ามีง่ขไม้
องจั
ดลําํ ้งปางทั
้งยล
สิละ
ม. ซึย่งางพบว่า้ อ ดิ น
งจากพื
้ น้นที12
่ แ2,533.96
หล่ งตร.กม
น�้ ำ  ม.
ลัตร.กม
กซึาษณะของเนื
อ ้ น่ขพืทีองจั
่สนที
พหวั
ื้นดทีระยะห่
1ําปางทั
100.11
0.80)
พบใน
นตํ
บลเวี
พืน้นที
้นพือยที
ลํง่ หวั
สิ(ร้้น อ12
2,533.96
่งพบว่
จา่ใเภอเถิ
ที่ใ้ำช้นของดิ
ใเป็ป็นการ
ด้(9.27
แมก่าณน้
ปริ
ํารวม
ฝนเฉลี
นรศึเวณกว้
พืกก้นษาทุ
สาหกรรม
พื้นตร
ทีําาณน้
่อฝนเฉลี
ุตน้สาหกรรม
อกยปัอํทีจจั
นกบริ
าุตด้กงงที
ปัมอ
จจั
จการระบายน�
ช้ยในการ
รศึ
ษาทุ
ตัทีว่อได
แตั่สก่วุดไดปริ
น้มร.กม.)
่ ย ่ ยและ
นไม้
่ปงระยะ
่าไม้
ห่า้งงจากพื
้นยแล้
ทีง่แแหล่
ําณะของเนื
ลัม.กษณ
่ช้นที
ุมชน
มีดผลํลต่
องจากพื
ความเสี
งภั
้น้น่ปที่ขพื่าองจั
หวั
ําาปางทั
สิ้นที่ย12
2,533.96
ซึ่งณะของเนื
พบว่้อา ้อ
พืพื้นที
นพืนที
ห่ระยะ
่แแหล่
น้งํา ลังตร.กม
กน้ษณ
การระบาย
น้ํ า ของดิ
ที้ำม่ อหนั
ุ ต สาหกร
รรม
จรศึ
ารณาจากคะแนนถ่
งน�สาหกร
กรรม
จ การระบาย
ยดิทีน่ใช้โดยพิ
ในการ
ษาทุ
กนตั วพืได้ นด้นแทีก่่ อพืวุ ้ตนปริ
าณน้
น้ําโดยเฉพาะปริ
ฝนเฉลี
ดิปันจจั
น้ํ ากของดิ
พื้ น ที่ ย่ พื้ น ทีม่ าณ
อุ่ปตสาหกรรม
ต่าไม้่งเป็ระยะ
และ
ที้น่ชมีุมทีผผลต่
ชน
่ยยาที
งภั
ง ง ย่ไแล้
นและ
ตัะพื
วห่แปรทางธรรมชาติ
มวิยทแล้
น้ำฝนซึ
่แแหล่มีอดงผผลต่
น้้านอุ
ํา อลัตความเสี
กุนษณ
้อม่สงามารถ
อุพืตสาหกรรม
ตน�้นที
้นางจากพื
ทีะพื
่ชุม้นชน
ความเสี
่ยิยงภั
งณะของเนื
ภา
่ยงภั
ย หากมี
จํริ้ นามแน
าบลของ
ง้ นหวัาที่ด882.56
ควบคุ
มพืได้้น่ ที9กล่
อแล้
้ำฝนเฉลี
ต�งจั
่ำดพืกว่
ดิาพที
น การระบาย
นแนงปพืกรายตํ
ทีาณน�
่ อกรายตํ
ุ ตาบลของ
สาหกร
ภา
่ 9าพที
่เพืสี่ยงภั
ย้นาน้ทีวคืํ ่เายสีของดิ
งจํยาแล้
งจัรรม
ง่ยหวั
ปาง และ
ลลิลํเามตรจะมี
คะพื
วามเสี
งมากที
่สุด ในทางตรงกั
ตมิปาง
้นที่ช่ยุมงภัชนยแล้
มีผผลต่
อความเสี
่ยงภั
ง ยแล้ง นข้ามพื้นที่
ลํอุาตสาหกรรม
มชนซึ
โดยหากมี
ภาชุาพที
่ 9 ่พืงเป็
้นทีน่เตัสีว่ยงภั
ยแปรที
ยแล้่สงามารถควบคุ
จําแนกรายตํมาได้
บลของ
งจังหวัปดริมาณการใช้
้ำน้อยกว่า 240,736 ลิตร/ต�ำบล/วัน จะท�ำให้มีความเสี่ยงภัยแล้ง
ภาพที่ 9 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจ�ำแนกรายต�ำบลของจังหวัดล�ำปาง ลําน�ปาง
ต�่ำที่สุด

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 7 พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดล�ำปาง

สุรศักดิ์ วงค์ษา, จินตนา อมรสงวนสิน

พพ
รรณ
ี

โดยพิจารณาจากคะแนนถ่วงน้ําหนัก โดยเฉพาะปริมาณน้ําฝนซึ่งเป็นตัวแปรทางธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาที่ไม่สามารถ
วารสารวิ
�ไพพรรณี
ที่ 12 ฉบั
บที่ 2่ยงภั
เดือยแล้
นพฤษภาคม
- สิงหาคม น2561
ควบคุมได้ กล่าวคือ หากมีปริมาณน้ําฝนเฉลี
่ยต่ํากว่จัยารำ882.56
มิลลิปีเมตรจะมี
ความเสี
งมากที่สุด ในทางตรงกั
ข้ามพื้น51ที่ชุมชน
ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้โดยหากมีปริมาณการใช้น้ําน้อยกว่า 240,736 ลิตร/ตําบล/วัน จะทําให้มีความเสี่ยงภัยแล้งต่ําที่สุด
3. การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแผนที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง การส�ำรวจทัง้ หมด (70 จุด) และคูณด้วยร้อยละ 100 พบว่า ค่าความ
3. การตรวจสอบความถู
ต้องของแผนที
ง ดําเนินาการสํ
ารวจภาคสนามในจังหวัดXลํา100
ปางเพื
ด�ำเนินการส�ำรวจภาคสนามในจั
งหวัดล�ำปางเพื่อกประเมิ
นความ ่เสีถู่ยกงภัต้ยอแล้
งโดยรวมเท่
กับ ((9+16+11+15+8)/70)
= ่อ84.29
นความถูกAssessment)
ต้อง (Accuracyโดยน�
Assessment)
โดยนําคะแนนผลรวมของคะแนนการสํ
วามถูกกต้ต้อองกังกับบสภาพ
ถูกต้องประเมิ
(Accuracy
ำคะแนนผลรวมของ
ดังนั้นแผนที่เสี่ยงภัยแล้งจึางรวจภาคสนามที
อยู่ในเกณฑ์ที่ม่มีคีความถู
สภาพพื้นที่จริง (9+16+11+15+8= 59 คะแนน) มาหารด้วยจํานวนจุดที่มีการสํารวจทั้งหมด (70 จุด) และคูณด้วยร้อยละ
คะแนนการส� ำ รวจภาคสนามที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ พื้นที่จริงในระดับสูงถึงร้อยละ 84.29 รายละเอียดปรากฏดังตาราง
100 พบว่าค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ ((9+16+11+15+8)/70) X 100 = 84.29 ดังนั้นแผนที่เสี่ยงภัยแล้งจึงอยู่ในเกณฑ์
จริง (9+16+11+15+8= 59 คะแนน) มาหารด้วยจ�ำนวนจุดที่มี ที่ 4
ที่มีความถูกต้องกับสภาพพื้นที่จริงในระดับสูงถึงร้อยละ 84.29 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4

รำไ

ตารางที
กซ์กกซ์ารประเมิ
นความถู
กต้กอต้งอ(Accuracy
้นที้น่เสีที่ย่เสีงภั่ยงภั
ยแล้ยแล้
งในจั
งหวังหวั
ดลํดาล�ปาง
ตารางที่ 4่ 4เมตริ
เมตริ
การประเมิ
นความถู
ง (AccuracyAssessment)
Assessment)ของพื
ของพื
งในจั
ำปาง
ผลการสํารวจภาคสนาม
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
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
15
2
18
น้อย
0
0
1
น้อยที่สุด
0
0
1
2
8
11
70
รวม
9
18
14
19
10

สรุปและอภิปรายผล
การเกิ ด ภั ย แล้ ง นั้ น มาจากปริ ม าณน�้ ำ ฝนเฉลี่ ย ต�่ ำ กว่ า 882.56
สรุปและอภิ
ปรายผล
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสํารวจความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัด

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ลิเมตร ตัวแปรปริมาณน�ำ้ ฝนจึงมีอทิ ธิพลส�ำคัญทีส่ ดุ ประการแรก
น ศั กายภาพเชิ
้ น ทีอ่ภัโ ดยประยุ
ร ะบบ่มีอิทธิมิพลลต่
ลําการประเมิ
ปาง สามารถสร้
งแผนที่เสีง่ยพืงต่
ยแล้งโดยนํก ต์าตัใวช้แปรที
อการเกิดภัยแล้งมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคซ้อนทับ ได้แก่
ในการพยากรณ์การเกิดภัยแล้ง และการไม่มีสิ่งปกคลุมดินประเภท
สารสนเทศภู
ม
ศ
ิ
าสตร์
เ
พื
อ
่
ส�
ำ
รวจความเสี
ย
่
งภั
ย
แล้
ง
ในจั
ง
หวั
ด
ล�
ำ
ปาง
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย พื้นที่ป่าไม้ ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ํา ลักษณะเนื้อดิน การระบายน้ําของดิน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
ป่ า ไม้ เนพืโดยใช้
่ อ ป้ อ งกัผลรวมคะแนนเชิ
น การระเหยของน�
ก เก็ บวความชุ
สามารถสร้
างแผนที่เและพื
สี่ยงต่อ้นภัทีย่ชแล้
งโดยน�
ีอิทนธิได้
พลต่
อุตสาหกรรม
ุมชน
ทั้ง นีำ้ตัตัววแปรที
แปรข้่มางต้
รับอการประเมิ
งเส้้ำนและกั
ตรงแบบถ่
งน้ํา หนั่ มกชื้ น ไว้
ใต้ผวิ ดินย่้เอชีมท�
ำให้ความชุ
น้ สูญคนจากหน่
เสียไป ซึง่ สอดคล้
องกับงานศึ
การเกิด(Weighting
ภัยแล้งมาวิเคราะห์
ก่ ปริมาณน�
ฝน วแปรจากผู
Linearดว้ ยเทคนิ
Total) คเพืซ้อ่อนทั
จัดบลําได้ดับแความสํ
าคัญำ้ ของตั
่ยวชาญทั
้งหมดม่ ชื26
วยงานภาครั
ฐที่มี กษา
Tangtham
and Vittawatsutthipibul,
(1988)น 5ดังนั้น
เฉลี่ย พัพืน้นธกิ
ที่ปจ่าเพืไม้่อแก้
ระยะห่
งจากพื
หล่งวน�นกลางและส่
้ำ  ลักษณะเนืวนภู
้อดิมนิภาคของ
ไขปัญาหาภั
ยแล้้นงทีทั่แ้งในส่
ผลการประเมิ
นสามารถจั
ดแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งออกเป็
่ป่ายไม้แล้ย่งอทีมท�่มีบำให้
เกิดภัยาแล้
งเช่น่สเดีุดยลํวกั
ประกอบกั
การระบายน�
น พืน้ ทีกเ่ ษาพบว่
กษตรกรรม
น้ ที่ การไม่
ระดับำ้ ซึของดิ
่งผลการศึ
า พื้นพืทีน้ ่เทีสีอ่ยตุงภัสาหกรรม
ยแล้งระดัและพื
บปานกลางเป็
นพื้นมทีีพ่เื้สีน่ยทีงภั
ริเวณกว้
งมากที
าดันบแรก
คิด บ
นที่แหล่
งน�น้ำพืมากกว่
า 3,000 ตร.กม.
เมตรขึ้นไป
ชุมชน เป็ทัน้งนีพื้ต้นัวทีแปรข้
างต้นได้ตร.กม.
รับการประเมิ
นโดยใช้
ผลรวมคะแนน
งภัยแล้างจากพื
งระดับ้มาก
คิดเป็
้นที่ 2,975.60
่ 6,076.61
(ร้อยละ
48.48)
ลําดับที่สองคือพืการมี
้นที่เสีร่ยะยะห่
้ำในการอุตร.กม.
ปโภคบริ
เชิงเส้น(ร้ตรงแบบถ่
วงน�้ำหนั
เพืบ่อน้จัดอย คิจะท�
อยละ 23.74)
ลําดักบ(Weighting
ที่สามคือ พื้นLinear
ที่เสี่ยงภัTotal)
ยแล้งระดั
ดเป็นำพืให้้นขทีาดน�
่ 2,410.19
(ร้อโภคตลอดจนถึ
ยละ 19.23) ลํงากิดัจบกรรมต่
ที่สี่คือ างๆ
้องใช้7.74)
น�้ำหากไม่
มีราะบบการจั
่เหมาะสม
พื้นที่เสี่ยำงภั
แล้งระดั
บมากที่สุด้ เชีคิ่ ยดเป็
นพื้นที้ ง่ หมด
971.4526 ตร.กม.
และลํ
ดับสุดท้ายดการด้
คือ พืา้นนชลประทานที
ที่เสี่ยงภัยแล้งระดั
บ
ล� ำ ดั บ ความส�
คั ญยของตั
ว แปรจากผู
วชาญทั
คน (ร้ที่อตยละ
น้
อ
ยที
ส
่
ด
ุ
คิ
ด
เป็
น
พื
น
้
ที
่
100.11
ตร.กม.
(ร้
อ
ยละ
0.80)
จากหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่มีพัน ธกิจเพื่อแก้ไขปัญ หาภัยแล้ ง ทั้ ง ใน จะก่อให้เกิดภัยแล้งได้ ซึ่งเป็นไปในท�ำนองเดียวกับงานศึกษาของ
ยี่สุ่นแสง
เช่นกันAssessment)
กับตัวแปรลักษณะเนื
้อดิานรวจ
ประเภท
ส่วนกลางและส่วจากนั
นภูม้นิภแผนที
าค ผลการประเมิ
ที่ สีใสนความถู
่จําแนกพื้นที่เนสีสามารถจั
่ยงภัยแล้งดจึแบ่
งถูกงนํพืา้นมาประเมิ
กต้อ(2547)
ง (Accuracy
โดยการสํ
33, 35,กษาสอดคล้
36, 40, 46,
เสี่ยงภัภาคสนามพบว่
ยแล้งออกเป็น า5มีคระดั
บ ซึ่งกผลการศึ
กษาพบว่
่ยง ดิบนทีทรายซึ
่าความถู
ต้องกลมกลื
นกับาพื้นพืที้น่จทีริ่เงสีในระดั
่สูงกว่า่งร้พบมากในกลุ
อยละ 84.29่มชุดทํดิานให้ทีผ่ ลการศึ
องกั47,
บ 48,
55, 56
และ
ดินประเภทดั
งกล่ําฝนเฉลี
าวถูกจั่ยดต่เป็ํากว่
นเนืา ้อดิน
ภัยแล้งรายงานพื
ระดับปานกลางเป็
้นที่เสี่ยงภัยแล้ฒงทีนาที
่มีบริ่ดเินวณกว้
างมาก
้นที่ภัยแล้งนซ้พืําซากของกรมพั
(2548)
โดยอธิบ52,
ายสาเหตุ
การเกิ
ดภัย59แล้งกลุ
นั้น่มมาจากปริ
มาณน้
่ มี ก ารระบายน�้ ำ ได้ ดี ดั ง นั้ นกหากเกิ
เวณกลุม่ มีสดิิ่งน ที่ มี
ที่สุดล�ำ882.56
ดับแรก มิคิลดลิเป็เมตร
นพื้นตัทีว่ แปรปริ
6,076.61
48.48)
มาณน้ตร.กม.
ําฝนจึง(ร้มีอิทยละ
ธิพลสํ
าคัญที่สุดทีประการแรกในการพยากรณ์
ารเกิดภัดยฝนตกบริ
แล้ง และการไม่
ออกไปยั
ที่ได้าให้
โดยง่
ายจะท�
ม่มยีนไป�้ำทีซึ่ย่งังเป็น
ล�ำดับทีปกคลุ
่สองคืมอดิพืน้นประเภทป่
ที่เสี่ยงภัยาแล้
คิดเป็นพื้นที่ 2,975.60
ใต้ผิวดินงพืย่้นอมทํ
ความชุ
่มชื้นำให้
สูญไเสี
ไม้งเพืระดั
่อป้บอมาก
งกันการระเหยของน้
ําและกักเก็การระบายน�
บความชุ่มชื้น้ำไว้
เวณพืม้นีพทีื้น่นทีั้น่ปภั่ายไม้แล้ย่องย่มทํอมเกิ
ตร.กม.สอดคล้
(ร้อยละองกั
23.74)
ล�ำกดัษาของ
บทีส่ ามคืTangtham
อ พืน้ ทีเ่ สีย่ งภั
ยแล้Vittawatsutthipibul,
งระดับน้อย แหล่งความชุ
บงานศึ
and
(1988)่มดัชืง้นนับริ
้นการไม่
าให้ดเกิตามมาเช่
ดภัยแล้ง นกัน
กษาของ
ทร์แําฉ่ในการอุ
ง (2553)
วกัน ประกอบกั
างจากพื
า 3,000 เมตรขึ
้นไปประวิ
จะทํทาย์ให้จัขนาดน้
ปโภคบริโภค
คิดเป็นเช่พืน้ เดี
ที่ ย2,410.19
ตร.กม.บ(ร้การมี
อยละระยะห่
19.23)
ล�ำดับ้นทีที่สแี่คหล่
ือ พืงน้้นําทีมากกว่
่ ตามผลการศึ
นอกจากนี่เหมาะสมจะก่
้พื้นที่เสี่ยงภัยอแล้ให้งเยักิงดเป็
พื้นงได้
ที่เกษตรกรรมที
กิจกรรมต่
น้ําหากไม่ตร.กม.
มีระบบการจั
ภัยนแล้
ซึ่งเป็นไป ่มี
เสี่ยงภัตลอดจนถึ
ยแล้งระดับงมากที
่สุดคิดางๆที
เป็นพื่ต้อนงใช้
ที่ 971.45
(ร้อยละดการด้านชลประทานที
านองเดี
ใส ยยีแล้
่สุ่นงแสง
บตัวแปรลั
ษณะเนื้อดินประเภทดิ
นทรายซึ
่งพบมากในกลุ
่ม ฝ้าย
ก พืชกประเภทออกผลเป็
นบริเวณกว้
าง เช่
น ข้าว ข้าวโพด
7.74) ในทํ
และล�
ำดับสุยดวกัท้บายงานศึ
คือกพืษาของ
้นที่เสี่ยสีงภั
ระดั(2547)
บน้อยทีเช่่สุดนกันกัการปลู
่ 33, 35,ตร.กม.
36, 40,
48, 52, 55, 56 และ 59 กลุเป็
่มดินนต้ประเภทดั
วถูชก่วจังระยะเวลาในการเจริ
ดเป็นเนื้อดินที่มีการระบายน้
ําได้ดี
นพืชเหล่างกล่
นี้จาะมี
ญเติบโตยาวนาน
คิดเป็นชุพืด้นดิทีน่ ที100.11
(ร้อ46,
ยละ47,
0.80)
ดังจากนั
นั้นหากเกิ
ดฝนตกบริ
่มดิยนแล้ที่มงจึีกงารระบายน้
ําออกไปยั
ายจะทํ
มีนม้ําาณมากตามข้
ที่ยังเป็นแหล่องความชุ
่มชืธี้นระพล
งการน�
้ำหล่าอให้
เลีไ้ยม่งปริ
เสนอของ
้นแผนที
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Consumer Decision on Shopping at Convenient Store in Gas Station
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

การศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ประชากรในการศึกษา คือ
ผูใ้ ช้บริการร้านสะดวกซือ้ ในสถานบริการน�ำ้ มัน จ�ำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Chi-Square และ Regression
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซือ้ สินค้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถาน
บริการน�้ำมัน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องสินค้าในร้านมีเพียงพอต่อความต้องการ สินค้ามีป้ายชี้บ่งหาได้ง่าย สินค้าที่มีให้เลือก
หลากหลาย ปัจจัยด้านราคาในเรือ่ งช�ำระเงินได้สะสมแต้ม และปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�ำหน่ายในเรือ่ ง เปิดบริการทุกวัน 24 ชัว่ โมง มีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
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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
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มากได้ในสภาพที่ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นนี้การออกแบบด้วย
ในปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการพัฒนา สถาปัตยกรรมที่สะดุดตาความสะอาดห้องน�้ำและการให้บริการที่
ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการ เป็นมาตรฐานก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นเช่นกันพัฒนาการของสถานีบริการ
ด� ำ เนิ น วิ ถี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของผู ้ บ ริ โ ภคใช้ ย านยนต์ เ ป็ น พาหนะ น�้ำมันในปัจจุบันมักจะมีร้านค้าควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้แวะ
จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้บริษัทผู้ค้าพลังงานเชื้อเพลิงหันมาประกอบ ซื้ อ ของกิ น ของใช้ เ ล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ตลอดจนของฝากที่ ว างขายก็
ธุรกิจการใช้บริการสถานีบริการน�้ำมันมากขึ้น ซึ่งในแต่ละกลุ่ม สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ในสภาพการแข่งขันที่สูง
ผู้ประกอบการได้มีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรง เป็นปัจจัย ท�ำให้ผู้ค้าน�้ำมันทั้งรายเก่าและรายใหม่ต่างเร่งเพิ่มจ�ำนวนสถานี
ให้เพิ่มช่องทางการบริการท�ำให้ผู้ประกอบการให้บริการสถานี บริการน�้ำมันในสังกัดของตนเพื่อเพิ่มยอดขาย เสริมสร้างฐานะ
บริการน�้ำมันต้องใช้กลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ โดยได้รวมกลุ่ม ทางการตลาดให้มั่นคง โดยผ่านทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ในการให้ บ ริ ก ารในสถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น อาทิ ส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวาง ดังนัน้ ผูค้ า้ น�ำ้ มันจึงต้องมีการพัฒนา
ร้ า นสะดวกซื้ อ ร้ า นกาแฟ ศู น ย์ บ ริ ก ารยานยนต์ ร้ า นอาหาร กลยุทธ์ทางการตลาด อันได้แก่ กลยุทธ์ด้านราคา ด้านสินค้าและ
บริการการเงินและบริการอื่นๆ ในลักษณะระบบสถานีบริการ บริการ ด้านสถานที่ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และการส่งเสริมทาง
ครบวงจร เพื่อจูงใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การตลาดเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการของสถานีบริการน�้ำมัน
ภายในสถานีบริการน�ำ้ มันของกลุม่ ผูป้ ระกอบการแต่ละกลุม่ จึงเป็น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคใน
สาเหตุที่ท�ำให้มีการขยายสถานีบริการน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง
ในอดีตสถานีบริการน�ำ้ มันของไทย ซึง่ เป็นธุรกิจการค้าปลีก การซื้อสินค้าในสถานีบริการน�้ำมัน และปัจจัยส่วนประสมทาง
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำเร็จรูปเกือบ ทั้งหมดถูกครอบครองโดยบริษัท การตลาด ด้านตัวผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่าย
น�้ำมันรายใหญ่ประมาณ 4 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท การปิโตรเลียม และการส่งเสริมการตลาดเพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำผลจากการศึกษานีไ้ ป
แห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) (ปตท.) บริ ษั ท เชลล์ ใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของร้านสะดวก
แห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (เชลล์ ) บริ ษั ท เอสโซ่ ส แตนดาร์ ด ซื้อในสถานบริการน�้ำมันต่อไป
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (เอสโซ่) และบริษัท น�้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย)
จ�ำกัด (คาลเท็กซ์) แต่ปัจจุบัน สถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หลังจากรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายการค้าน�้ำมันแบบเสรี และมีการ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ตามร้ า น
ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์และลดขั้นตอน ในการขอจัดตั้งสถานี สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน
บริ ก ารน�้ ำ มั น ให้ น ้ อ ยลง ส่ ง ผลให้ มี บ ริ ษั ท ผู ้ ค ้ า น�้ ำ มั น รายใหม่ ๆ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ก้าวเข้าสู่ธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นและจากสภาวะเศรษฐกิจ ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการ
การค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง น�้ำมัน
รวดเร็ว มีการแข่งขันทางด้านคุณภาพ การบริการ สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอื่นๆ ความสวยงามของสถานีบริการ เพื่อตอบสนอง สมมุติฐานการวิจัย
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เมื่อเศรษฐกิจการค้าน�้ำมัน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันการส่งผลต่อพฤติกรรม
ไม่เป็นที่ซบเซา จึงท�ำให้วงการค้าปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะใน การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ตามร้ า นสะดวกซื้ อ ในสถานบริ ก ารน�้ ำ มั น ที่
ประเทศไทยแสวงหาโอกาสและการน�ำเสนอสถานีบริการแบบใหม่ แตกต่างกัน
ขึ้นมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาพสัญลักษณ์ให้เป็นที่
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
จดจ�ำจึงกลายเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นการ การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน
เรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้อีกขั้นหนึ่ง การใช้สัญลักษณ์
(Logo) ของสถานีบริการแต่ละแห่งจึงเป็นสิ่งที่แสดงภาพพจน์ และ ขอบเขตของการวิจัย
การเป็นตัวแทนของสถานีบริการน�้ำมันนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
1. ด้านเนือ้ หาในการศึกษาเรือ่ งการเลือกซือ้ สินค้าตามร้าน
จากปัจจัยหลายประการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมันอาศัยแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรม
บริ ก ารสถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น ของนั ก ขั บ ขี่ ย วดยานทั้ ง หลายปั จ จั ย ผู้บริโภค และส่วนประสมทางการตลาดของ ฟิลลิปคอตเลอร์
เหล่านั้นจะต้องรวมท�ำเลที่ตั้งที่ถูกต้องระยะทางที่เหมาะจะเติม (Philip Kotler,1996 : 92) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)
น�้ำมันเอาไว้ด้วยแต่สิ่งที่ผู้ค้าปลีกมักจะทุ่มความพยายามอย่างยิ่ง ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) การส่งเสริม
คือการออกแบบสถานีบริการน�้ำมันให้สะดุดตามากที่สุดเท่าที่จะ การตลาด (Promotion)
THUAN HOANG TUAN, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
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ส่วนที่ 2
2. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ที่เลือกซื้อสินค้า
ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ตามร้ า น
จากร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน จ�ำนวน 385 คน
3. ด้านระยะเวลาในการศึกษาครัง้ นีต้ งั้ แต่ เดือนพฤศจิกายน สะดวกซื้ อ ในสถานบริ ก ารน�้ ำ มั น ซึ่ ง ลั ก ษณะของค� ำ ถามจะเป็ น
แบบค�ำตอบหลายตัวเลือก และให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับผู้ตอบ
2559 - กุมภาพันธ์ 2560
แบบสอบถามมากทีส่ ดุ ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมในส่วนของ พฤติกรรม
การเลือกซือ้ สินค้าตามร้านสะดวกซือ้ ในสถานบริการน�ำ้ มัน มีจำ� นวน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาเรือ่ งการเลือกซือ้ สินค้าตามร้านสะดวกซือ้ ในสถาน ค�ำถามทั้งหมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 3
บริการน�้ำมันมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ค�ำถามเกีย่ วกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพล
ตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมันและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้าน ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการ
สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมันโดยมีรายละเอียดการด�ำเนินการ น�้ำมัน
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ศึกษาดังนี้
การน� ำ แบบสอบถามฉบั บ ร่ า งเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาและเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
แบบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้ บ ริ โ ภค โดยให้ ผู ้ ต อบ วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาท�ำการปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ก่อนน�ำ
แบบสอบถามด้วย
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก ไปแจกกลุ่มเป้าหมาย
วิธีด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต�ำรา รายงานการศึกษา เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ต
1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าจาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึก ษาเป็น ผู้ที่เข้ามาซื้อสิ น ค้ า ตาม แหล่งต่างๆ ทั้งต�ำราเอกสารและผลการศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2. ข้อมูลทีไ่ ด้จาก การตอบแบบสอบถาม ของกลุม่ เป้าหมาย
ร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมันเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ซึง่ จากการส�ำรวจลูกค้าทีเ่ ข้ามาซือ้ สินค้าเพือ่ การอุปโภคและบริโภค และรับกลับคืนมาด้วยตนเองด�ำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย
ในร้านสะดวกซือ้ เลือกตัวอย่าง จ�ำนวน 385 ราย การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสามารถ
การค�ำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) แบบไม่ทราบจ�ำนวน น�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรที่แน่นอนของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษา ผูศ้ กึ ษาจะท�ำการวิเคราะห์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูศ้ กึ ษาสร้างขึน้ เองมีขนั้ ตอน ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้
การท�ำประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม
การสร้างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
คอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และ
ส่วนที่ 1
ค�ำถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของ ค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรม
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ ส�ำเร็จรูปส�ำหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ การสร้างลักษณะของค�ำถามจะเป็น (Bar Chart) พร้ อ มค� ำ อธิ บ ายผลและน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากแผนภู มิ
ลักษณะ นามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อ มาน�ำเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดโดยมีค�ำตอบ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ระบุสถิติที่ใช้
ให้เลือกหลายค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ข้อมูลทีว่ ดั ได้ในระดับนีใ้ ช้สถิตอิ ย่างง่ายในการค�ำนวณ คือ ค่าร้อยละ อธิ บ ายข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถามทัง้ หมด 6 ข้อ รายได้ต่อเดือน เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
มีที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามและตัวแปรต่างๆ
(Checklist)
สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ส� ำ หรั บ
การทดสอบสมมติ ฐ านให้ ร ะบุ ส ถิ ติ ที่ ใช้ คื อ Chi-Square และ
Regression Analysis

THUAN HOANG TUAN, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 57

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
1. พฤติ ก รรมการเลือกซื้อสิน ค้าตามร้านสะดวกซื้ อ ใน การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ผลการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
สถานบริการน�้ำมัน
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่าย
เพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ส�ำเร็จการศึกษา ด้านส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมันข้อมูลการเปรียบเทียบ  
และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องสินค้าในร้านมีเพียงพอต่อ
ตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าใกล้ ความต้ อ งการ สิ น ค้ า มี ป ้ า ยชี้ บ ่ ง หาได้ ง ่ า ย สิ น ค้ า ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ ก
ที่ท�ำงาน  ซื้อในช่วงเย็น  ใช้บริการสถานบริการน�้ำมันคือ เติมน�้ำมัน    หลากหลาย ปัจจัยด้านราคาในเรื่องช�ำระเงินได้สะสมแต้ม และ
เหตุจงู ใจในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านสะดวกซือ้ เพราะ ลดราคาเป็น ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�ำหน่ายในเรื่อง เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
เงินสดหน้าปัม๊   ผูม้ อี ทิ ธิพลในการซือ้ คือคนรัก ซือ้ สินค้าต่อครัง้ มูลค่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อใน
ประมาณ 500 บาท และซื้อเดือนละประมาณ 4 ครั้ง   
สถานบริการน�้ำมัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูป้ ระกอบ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี การต้องการซื้อสินค้าตามร้านสะดวกภาพรวมอยู่ในระดับมาก
รายละเอียดระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย ธรรมสนอง (2550) ได้ศึกษา
มีการจัดวางไว้ในชั้นอย่างเป็นระเปรียบสินค้ามีป้ายชี้บ่งหาได้ง่าย เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการใช้สถานีบริการ
สินค้าในร้านมีเพียงพอต่อความต้องการเป็นสินค้าใหม่ไม่หมดอายุ น�้ ำ มั น ของผู ้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลในเขตกรุ ง เทพมหานคร
สินค้ามีคุณภาพและสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลาย
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ด้านราคา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียดระดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย การจัดวางไว้ใน
ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดับ มากประกอบด้ว ยการแนะน�ำ สิ น ค้ า ใน
ชั้นอย่างเป็นระเบียบ สินค้ามีป้ายชี้บ่งหาได้ง่ายสินค้าในร้านมี
ราคาพิเศษราคาของสินค้าในร้านไม่แตกต่างจากที่อื่นช�ำระเงินได้
เพียงพอต่อความต้องการ เป็นสินค้าใหม่ไม่หมดอายุ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ
สะสมแต้มและมีป้ายราคาสินค้าก�ำหนดไว้ชัดเจน
และสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดย
สอดคล้องกับงานวิจัย ปวีณา วงศ์งามใส (2554 : บทคัดย่อ)
มี ร ายละเอี ย ดระดั บ ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ มากประกอบด้ ว ย
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน
สถานที่ จ� ำ หน่ า ยอยู ่ ใ นท� ำ เลสะดวกหาง่ า ยเปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้าน
24 ชั่วโมง มีป้ายเห็นอย่างชัดเจนที่ระบุว่าสถานีบริการมีน�้ำมันให้
คาเฟ่อเมซอน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
บริการรองลงมามีระดับความส�ำคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 รายการ
ด้านราคา (Price) ประกอบด้วย การแนะน�ำสินค้าในราคา
สถานที่จ�ำหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอและมีภาพลักษณ์ของสถานี
พิ เ ศษ ราคาของสิ น ค้ า ในร้ า นไม่ แตกต่ า งจากที่ อื่ น ช� ำ ระเงินได้
บริการน�้ำมัน มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกใช้น�้ำมัน
ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากโดยมี สะสมแต้มและมีป้ายราคาสินค้าก�ำหนดไว้ชัดเจน พบว่า ภาพรวม
รายละเอียดระดับความส�ำคัญอยู่ในระดับมากประกอบด้วยทาง อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ณัชพล สังฆะมงคลกิจ (2550)
ร้านมีโปสเตอร์โฆษณาสินค้า ติดไว้ภายใน/ภายนอกมีที่นั่งพักผ่อน ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ
สบายๆ มีการจัดรายการชิงโชคมีของแถมห้องน�้ำมีจ�ำนวนเพียงพอ สถานีบริการน�ำ้ มันในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านราคา
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และมีการโฆษณาผ่านสื่อหลายประเภท
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) ประกอบด้วย สถานที่
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น การส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ตามร้ า นสะดวกซื้ อ ในสถานบริ ก ารน�้ ำ มั น จ�ำหน่ายอยู่ในท�ำเลสะดวกหาง่าย เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
ที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ มี ป้ า ยเห็ น อย่ า งชั ด เจนที่ ร ะบุ ว ่ า สถานี บริ ก ารมี น�้ ำ มั น ให้บ ริการ
ทางครอบครัวอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานที่จ�ำหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอ และมีภาพลักษณ์ของสถานี
ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าตามร้านสะดวกซือ้ บริการน�้ำมัน มีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกใช้น�้ำมัน พบว่า ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ อัศวสกุลฤชา
ในสถานบริการน�้ำมัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
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(2550) การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานี
บริการน้้ามันในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบด้วย
ทางร้านมีโปสเตอร์โฆษณาสินค้า ติดไว้ภายใน/ภายนอกมีที่นั่ง
พักผ่อนสบายๆ มีการจัดรายการชิงโชคมีของแถม ห้องน�้ำมีจ�ำนวน
เพียงพอ และมีการโฆษณาผ่านสื่อหลายประเภทภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดา ปิ่นเกล้า (2555)
ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเข้าใช้
บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน�้ำมัน บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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Kotler, Philip and Gary Armstrong. (1996). Principles of
Marketing. (8th ed). Prentice-Hall, Inc.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ด้านผลิตภัณฑ์ จากการที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อโดยลูกค้า
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและต้องการซื้อสินค้าหลายประเภท
ในสถานทีเ่ ดียว เนือ่ งจากมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
ไม่ต้องไปหาซื้อสินค้าในหลายที่ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรน�ำปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นจุดแข็งในการท�ำธุรกิจ โดยน�ำมาปรับใช้ใน
การเลือกจ�ำหน่ายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
ค�ำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจประสมความ
ส�ำเร็จและเจริญเติบโตได้
ด้านราคา จากการที่ปัจจัยด้านราคาสินค้าเป็นปัจจัยที่มี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถาน
บริการน�้ำมัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาและติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้าของคู่แข่งขัน น�ำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้กับ
การตั้งราคาสินค้าในร้านสะดวกซื้อของตนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ยอดขายของกิจการ
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย จากการทีด่ า้ นการช่องทางจัด
จ�ำหน่ายเป็นปัจจัยที่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าตาม
ร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ดังนั้นผู้ประกอบการสถาน
บริการน�้ำมันควรจัดให้มีการเปิดร้านสะดวกซื้อให้บริการสินค้า
ครอบคลุม ให้ทั่วถึงมากขึ้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการที่ด้านการส่งเสริมการ
ตลาดเป็นปัจจัยที่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามร้าน
สะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรับปรุง
และพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ให้ ไ ด้ ดี ก ว่ า หรื อ ได้ ม าตรฐาน
เทียบเท่ากับร้านสะดวกซื้อในปัจจุบัน ทั้งด้านความรวดเร็วใน
การช�ำระเงิน อัธยาศัย และความสะอาดของร้านค้าตลอดจนมี
การเสนอสินค้าราคาพิเศษ และจัดรายการชิงโชคมีของแถม เป็นต้น

การศึกษาครัง้ ต่อไป ผูศ้ กึ ษาควรศึกษาประเภทการให้บริการ
ที่ผู้ใช้บริการต้องการในการใช้บริการสถานบริการน�้ำมัน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
Factors Affecting Primary Schools Effectiveness under
the Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1
วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แรงจูงใจในการท�ำงานของครูที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ Krejcie and Morgan ได้ จ� ำ นวน 266 คน โดยการสุ ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน แต่ละตอนมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.27 ถึง 0.87 และค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง
0.95 ถึง 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการท�ำงานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการท�ำงานของครู และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับปานกลางถึงระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และ
แรงจูงใจในการท�ำงานของครูด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) และด้านความก้าวหน้าในงาน (Xb5)
สามารถร่วมกันท�ำนายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ได้ร้อยละ 61.70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.
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รุ่งเรืองหรือตกต�่ำหรือไม่นั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารใน
การศึกษาจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญยิ่งในการพัฒนา องค์การนั้นมีภาวะผู้น�ำเพียงพอที่โน้มน้าวให้บุคลากรท�ำงานให้
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แก่องค์การตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั่นเอง ดังนั้นการเรียนรู้
และวั ฒ นธรรม การท� ำ ให้ บุ ค คลในชาติ มี คุ ณ ภาพ มี ศั ก ยภาพ เกี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น� ำ จึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ และน่ า สนใจ (ภารดี
เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศนัน้ ต้องอาศัยกระบวนการ อนั น ต์ น าวี , 2557 : 112) การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในปัจจุบัน
จั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การศึ ก ษาช่ ว ยสร้ า งความรู ้ มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญหลายประการในองค์การหรือหน่วยงาน
ความคิด ทักษะ เจตคติ ให้คนไทยรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจ ที่จะช่วยให้องค์การนั้นอยู่ได้ มีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ตนอาศัย แล้วน�ำความรู้ความเข้าใจมาใช้ เป้าประสงค์ที่วางไว้ องค์ประกอบที่ส�ำคัญยิ่งก็คือบุคคลที่ท�ำหน้าที่
แก้ปัญหา รวมทั้งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ดังนั้นจะเห็น เป็นผู้น�ำ  หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นในการที่จะรวมพลัง
ได้ว่าการศึกษามีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จากการปฏิรูป ทั้งหลาย เพื่อพาให้หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์ได้ (เสริมศักดิ์
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 วิศาลาภรณ์, 2536 : 6)
แรงจูงใจ เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้การปฏิบัติงาน
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแผนการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 2 พ.ศ.2560 - 2564 ประสบความส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายผู ้ บ ริ ห ารจึ ง จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใน
ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพใน องค์การร่วมมือกันท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพเกิดความพึงพอใจ
แต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต�่ำ  เกิดความผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการจูงใจ
การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน ในขณะที่คนไทยจ�ำนวน เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีการตื่นตัว เกิดความคาดหวัง เพื่อ
ไม่นอ้ ยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางเดียวกัน
ซึ่งส่งผลต่อวิกฤติค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิต เพื่อให้องค์การบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ภารดี
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส�ำคัญต่อการวางรากฐาน อนั น ต์ น าวี , 2557 : 112) การบริ ห ารเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมี
การพั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ทั ศ นคติ แ ละ ก�ำลังใจในการท�ำงาน
มีความภักดีต่อองค์การ มีความรับผิดชอบ สามารถท�ำงาน
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคม ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่มี
ประสิทธิผล เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหาร อยู่ในองค์การนั้น (ประยงค์ ชูรักษ์, 2548 : 3) หากบุคลากร
งานของหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหนึ่งสามารถด�ำเนินงาน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การแล้วย่อมส่งผลให้เกิด
จนบรรลุ ป ้ า หมาย หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด พฤติ ก รรมในทางบวกที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลที่ได้รับและผลส�ำเร็จของงาน มีความเกี่ยวพัน เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีวิจัยหลายเรื่องต่างชี้ว่าประสิทธิผลของ
กับผลงานที่องค์การพึงประสงค์ (ภารดี อนันต์นาวี, 2557 : 203) องค์การหรือประสิทธิผลของโรงเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การหรือ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดนั้น พิจารณาได้จากความ โรงเรียนนั้นมีสมาชิกหรือครูที่พึงพอใจในงาน มีความผูกพันกับงาน
สามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถ และปรารถนาที่ จ ะท� ำ งานหรื อ เป็ น ครู ต ่ อ ไปในอนาคต (สฎายุ
ในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติในทางบวก ความสามารถในการ ธีระวณิชตระกูล, 2549 : 4)
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมและความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายใน
สถานศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลส�ำคัญอย่างหนึ่งต่อประสิทธิผลทาง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1
การศึกษา ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผู้น�ำในการบริหาร
กับการจัดการศึกษา เช่น ครู ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำองค์การส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการขาดภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในการ
องค์การภาคเอกชนอืน่ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ครู ยังคงเป็นบุคลากรหลัก ด้านการบริหารงานบุคคล และยังพบปัญหาเกี่ยวกับการท�ำงาน
และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมโดยตรง ที่จะพัฒนางานหรือภารกิจของ ของครู ขาดแรงจูงใจ และมีการเพิ่มภาระงานให้แก่ครูมากขึ้น
โรงเรียน และประกอบกับความพึงพอใจหรือแรงจูงใจในการท�ำงาน ครูบางคนก็สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่ส�ำเร็จมา ไม่มีความถนัด
ของครู มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อขวัญและก�ำลังใจ อันจะก่อให้เกิด หรือความช�ำนาญในวิชาที่สอน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ต�่ำกว่า 120 คน บางโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอน และครูยังต้องรับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Hoy & Miskel, 1991 : 398)
ภาวะผู้น�ำ  เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับองค์กรทุกประเภท ภาระงานนอกเหนือจากการสอน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน เพราะองค์การจะมีความเจริญ งานตามโครงการหรือแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี งานสหกรณ์โรงเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

พพ
รรณ
ี

4. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา จากปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการท�ำงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รำไ

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของ Bass & Avolio (1990 : 19-21)
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) การสร้างบารมี 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ 3) การกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา และ 4) การมุง่ ความสัมพันธ์
เป็นรายบุคคล และศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�ำงานของครู
โดยศึ ก ษาตามแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Herzberg, Mausner &
Snyderman, (1993 : 113-115) ประกอบด้วยแรงจูงใจ 10 ด้าน
ดังนี้ 1) ความส�ำเร็จในงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบต่องาน 5) ความก้าวหน้าในงาน
6) การปกครองบังคับบัญชา 7) สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
8) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 9) เงินเดือนและผลประโยชน์
เกื้อกูล และ 10) นโยบายและการบริหาร ส่วนประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้ศึกษาตามทฤษฎีประสิทธิผลของโรงเรียนของ Mott,
(1972 cited in Hoy & Miskel, 1991 : 338-339)
ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1) ความสามารถผลิตนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง
2) ความสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
3) ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และ
4) ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน โดยสอบถาม
ความเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปเป็นกรอบความคิด
ในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ชภัฏ

ท�ำหน้าที่บรรณารักษ์ หรืองานในหน้าที่อื่นๆ (ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558) นอกจากจะส่งผล
ต่อขวัญและก�ำลังใจแล้วยังมีผลต่อการปฏิบัติงานของครู ตลอดจน
ประสิทธิผลที่เกิดจากการด�ำเนินงานของครู ถ้าผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและครูมีแรงจูงใจที่ดี ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัย
และแต่ละปัจจัยก็จะมีผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ก�ำหนด
ทิศทางในการเรียนการสอน ก�ำหนดเป้าหมาย และความคาดหวัง
ของผู้เรียน อย่างไรก็ตามครูเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของ
โรงเรียน ถ้าครูมีขวัญก�ำลังใจ มีความสุขในการท�ำงาน ย่อมส่งผล
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้ในที่สุด
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะท�ำวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1
เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำผลการวิจยั มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ ำ� ให้แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษา สร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้
กับครูผู้สอนท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่สถานศึกษา
และข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา
การบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการท�ำงานของครูและประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการท�ำงานของครู
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการท�ำงานของครูทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
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ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน

ชภัฏ

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

ตัวแปรตาม

รำไ

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึ
กษา
ตัวแปรตาม
1. การสร้างบารมี
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา
4. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล

พพ
รรณ
ี

ตัวแปรต้น

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ขั้นตอนการสุ่มระดับโรงเรียนโดยการสุ่มเลือก
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนอย่างง่ายในแต่ละอ�ำเภอ ตามสัดส่วนของโรงเรียนแต่ละ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการท�ำงานของครูที่ส่งผล อ�ำเภอ ได้จ�ำนวน 24 โรงเรียน
2.2 ขั้ น ตอนการสุ ่ ม ระดั บ บุ ค คล โดยการสุ ่ ม เลื อ ก
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีขนั้ ตอนการด�ำเนินงาน กลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในแต่ละโรงเรียน ตามสัดส่วนของครูแต่ละ
โรงเรียน ได้จ�ำนวน 266 คน
ตามล�ำดับ ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้

การศึกษาค้นคว้าครัง้ นีไ้ ด้ศกึ ษากับประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

มห
าว

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 867 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้ตารางก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan, (1970 : 608)
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 266 คน และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน
ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นี้
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้สอบถามภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร แรงจูงใจในการท�ำงานของครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ
Bass & Avolio, (1990 : 19-21) มีทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.40 - 0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98  
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ชภัฏ

ด�ำเนินการจัดกระท�ำข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ตามล�ำดับดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
และใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ ทั้ง 266 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ตรวจให้ ค ะแนนโดยก� ำ หนดเกณฑ์ ค ะแนนของ
แบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
5 หมายถึง มีพฤติกรรม/การด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง มีพฤติกรรม/การด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ
มาก
3 หมายถึง มีพฤติกรรม/การด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง มีพฤติกรรม/การด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ
น้อย
1 หมายถึง มีพฤติกรรม/การด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด
3. น�ำคะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วน�ำผลการวิเคราะห์
ไปแปรผลตามเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
4.51 - 5.00 หมายถึง มีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา/แรงจูงใจในการท�ำงานของครู/ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา/แรงจูงใจในการท�ำงานของครู/ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา/แรงจูงใจในการท�ำงานของครู/ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา/แรงจูงใจในการท�ำงานของครู/ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับน้อย

พพ
รรณ
ี

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.00 - 1.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา/แรงจูงใจในการท�ำงานของครู/ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย กั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้เกณฑ์ของ พวงรัตน์
ทวีรัตน์ (2540 : 144)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ มี ค ่ า ตั้ ง แต่ .81-1.00
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ มี ค ่ า ตั้ ง แต่ .61-.80
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ มี ค ่ า ตั้ ง แต่ .41-.60
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ มี ค ่ า ตั้ ง แต่ .21-.40
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต�่ำ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ มี ค ่ า ตั้ ง แต่ .01-.20
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ำ

รำไ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�ำงานของ
ครู ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ Herzberg, Mausner &
Snyderman (1993 : 113-115) มีทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ผู้วิจัยได้ศึกษามาจากแนวความคิดของ Mott (1972 cited in
Hoy & Miskel 1991 : 338-339) มีทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการท�ำงานของครูและประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้การหาคะแนนเฉลี่ย (X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการท�ำงานของ
ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ใช้การหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient)
3. การวิเคราะห์ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และแรงจูงใจในการท�ำงานของครูทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสร้างสมกรพยากรณ์ โดยใช้
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเป็นดังนี้
1. การหาระดั บ ปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจในการท�ำงานของครู และประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา, ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และแรงจูงใจในการท�ำงานของครู
ด้าน

ประสิทธิผลของ ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
โรงเรียนประถมศึกษา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

การสร้างบารมี
การสร้างแรงบันดาลใจ
การสร้างแรงบันดาลใจ
การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา
การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา
การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล

ลัยร
า

ชภัฏ

การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล
รวม
รวม
แรงจูงใจในการทำ�งาน
งใจในการทํางาน ความสํ
าเร็จในงาน
แรงจู
ความสำ�เร็
จในงาน
ของครู
การยอมรั
บ
นั
ของครู
การยอมรับบนัถืบอถือ
ลัลักกษณะงานที
่ปฏิ่ปบฏิตั ิ บัติ
ษณะงานที
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในงาน
ความก้าวหน้าในงาน
การปกครองบังคับบัญชา
การปกครองบังคับบัญชา
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
สภาพแวดล้
มในการทำ�งาน
ความสั
มพันธ์รอะหว่
างผู้ร่วมงาน
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
างผูเกื้ร้อ่วกูมงาน
เงินเดือนและผลประโยชน์
ล
เงิ
น
เดื
อ
นและผลประโยชน์
เ
กื้อกูล
นโยบายและการบริหาร
นโยบายและการบริ
หาร
รวม

SD

ระดับ

4.28
4.04
4.22
4.17

0.35
0.49
0.39
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก

4.18

0.36

มาก

4.36
4.45
4.45
4.38
4.38
4.36

0.51
0.42
0.42
0.42
0.42
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.36
4.39
4.39
4.15
4.15
4.23
4.23
4.12
4.12
4.18
4.18
3.97
3.97
4.08
4.08
4.22
4.22
4.12
4.12
4.14
4.14
4.14
4.14
4.14

0.46
0.40
0.40
0.54
0.54
0.54
0.54
0.55
0.55
0.52
0.52
0.64
0.64
0.62
0.62
0.53
0.53
0.61
0.61
0.60
0.60
0.60
0.60
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รำไ

รวม
ภาวะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงของ
่ยนแปลงของ
ผู้บริเปลี
หารสถานศึ
กษา

X

พพ
รรณ
ี

ปัจจัย

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรี
้นําการเปลี่ย0.49
นแปลงของผูมาก
้บริหาร
รวม ยนประถมศึกษา/ปัจจัยภาวะผู4.14
สถานศึกษา
งใจในการทํ
างานของครู
โรงเรียนประถมศึกษา2. โดยรวมและรายด้
่ในระดั
ผลการวิ เ คราะห์านอยู
ค วามสั
ม พับนมาก
ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ภาวะ
จากตารางที
่ 1 และแรงจู
พบว่า ประสิ
ทธิผลของโรงเรี
ยนประถม

ิทยา

ศึกษา/ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจใน
2. ผลการวิำเงานของครู
คราะห์ความสั
ธ์ระหว่างปักษา
จจัยโดยรวม
ภาวะผู้นําการเปลี
นแปลงของผู
ริหารสถานศึ
กษา และแรงจู
งใจในการ
การท�ำ่ยงานของครู
กับ้บประสิ
ทธิผลของโรงเรี
ยนประถมศึ
กษาสังกัด
และแรงจูงใจในการท�
โรงเรีมพัยนนประถมศึ
ทํางานของครู
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัส�ดำสํนัากนังานเขตพื
กงานเขตพื
่การศึ
กษาประถมศึ
กษาฉะเชิ
งเทราเขตเขต1 1
้นที้น่กทีารศึ
กษาประถมศึ
กษาฉะเชิ
งเทรา
และรายด้านอยู
่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที
่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการท�ำงานของครู
ของครู
ตัวแปร

มห
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1. การสร้างบารมี Xa1
2. การสร้างแรงบันดาลใจ Xa2
3. การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา Xa3
4. การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล Xa4
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Xa
5. ความสําเร็จในงาน Xb1
6. การยอมรับนับถือ Xb2
7. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ Xb3
8. ความรับผิดชอบ Xb4
9. ความก้าวหน้าในงาน Xb5

Y1

Y2

Y3

Y4

Y

r

r

r

r

r

0.41**
0.49**
0.46**
0.38**
0.49**
0.47**
0.50**
0.49**
0.44**
0.38**

0.50**
0.50**
0.37**
0.46**
0.52**
0.58**
0.54**
0.62**
0.55**
0.57**

0.40**
0.40**
0.34**
0.38**
0.43**
0.43**
0.45**
0.48**
0.43**
0.46**

0.61**
0.59**
0.64**
0.62**
0.52**
0.51**
0.62**
0.56**
0.68**
0.65**
0.65**
0.65**
0.66**
0.65**
0.70**
0.70**
วีร0.64**
ยุทธ เสาแก้ว0.63**
, สถาพร พฤฑฒิกุล
0.69**
0.65**

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผูr้นําการเปลี่ยนแปลงของผู
้บrริหารสถานศึกrษา และแรงจูrงใจในการ
r
ทําการสร้
งานของครู
กับประสิ
กษาสังกัดสํานั0.50**
กงานเขตพื้น0.40**
ที่การศึกษาประถมศึ
งเทรา เขต 1
1.
างบารมี
Xa1 ทธิผลของโรงเรียนประถมศึ0.41**
0.61** กษาฉะเชิ
0.59**
ตารางที
แสดงความสั
มพัXนa2ปีธ์รทะหว่
่ยนแปลงของผู
้บริหารสถานศึ
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2.
การสร้่ 2างแรงบั
0.49**
0.50**
0.40** กษา และแรงจู
0.64** งใจในการทํ
0.62** างาน
ของครู
3.
การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา Xa3
0.46**
0.37**
0.34**
0.52**
0.51**
Y2
Y3
Y4
Y
Y1
0.38**
0.46**
0.38**
0.62**
0.56**
4. การมุ่งความสัมพัตันวแปร
ธ์รายบุคคล X
a4

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

r
r
r
r
r
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง Xa
0.49**
0.52**
0.43**
0.68**
0.65**
1. ความสํ
การสร้างบารมี
Xa1 Xb1
0.41**
0.50**
0.40**
0.61**
0.59**
5.
เร็จในงาน
0.47**
0.58**
0.43**
0.65**
0.65**
2. การยอมรั
การสร้างแรงบั
0.49**
0.50**
0.40**
0.64**
0.62**
6.
บนับนถือดาลใจ
Xb2 Xa2
0.50**
0.54**
0.45**
0.66**
0.65**
3. ลัการเป็
นผู้กระตุป่ ้นฏิการใช้
0.46**
0.37**
0.34**
0.52**
0.51**
0.49**
0.62**
0.48**
0.70**
0.70**
7.
กษณะงานที
บัติ Xb3ปัญญา Xa3
0.38**
0.46**
0.38**
0.62**
0.56**
4. ความรั
การมุ่งความสั
มพัXนb4ธ์รายบุคคล Xa4
8.
บผิดชอบ
0.44**
0.55**
0.43**
0.64**
0.63**
ภาวะผูา้นวหน้
ําการเปลี
่ยนแปลง
0.49**
0.52**
0.43**
0.68**
9. ความก้
าในงาน
Xb5 Xa
0.38**
0.57**
0.46**
0.69**
0.65**
0.50**
0.60**
0.45**
0.69**
0.69**
10.
การปกครองบั
งคับXบัb1ญชา Xb6
5. ความสํ
าเร็จในงาน
0.47**
0.58**
0.43**
0.65**
0.65**
11.
สภาพแวดล้
0.38**
0.46**
0.30**
0.52**
0.51**
0.50**
0.54**
0.45**
0.66**
0.65**
6. การยอมรั
บนับอมในการทํ
ถือ Xb2 างาน Xb7
12.
มพันธ์ป่ รฏิะหว่
0.46**
0.62**
0.46**
0.67**
0.68**
0.49**
0.48**
0.70**
0.70**
7. ลัความสั
กษณะงานที
บัตาิ Xงผูb3้ร่วมงาน Xb8
0.41**
0.48**
0.42**
0.59**
0.58**
13.
เงินเดืบอผินและผลประโยชน์
เกื้อกูล Xb9
8. ความรั
ดชอบ Xb4
0.44**
0.55**
0.43**
0.64**
0.63**
14.
นโยบายและการบริ
0.53**
0.62**
0.50**
0.70**
0.71**
9. ความก้
าวหน้าในงาน หXารb5 Xb10
0.38**
0.57**
0.46**
0.69**
0.65**
0.50**
0.60**
0.45**
0.69**
0.69**
10. แรงจู
การปกครองบั
งคัาบงานของครู
บัญชา Xb6 Xb
งใจในการทํ
0.53**
0.66**
0.51**
0.77**
0.76**
11.pสภาพแวดล้
0.38**
0.46**
0.30**
0.52**
0.51**
**
< .01 อมในการทํางาน Xb7
12. ความสัมจากตารางที
พันธ์ระหว่างผู
่วมงาน
0.62** ้บริห0.46**
0.68** างาน
่ 2 ้รพบว่
า ปัXจจัb8ยภาวะผู้นํา0.46**
การเปลี่ยนแปลงของผู
ารสถานศึกษา0.67**
และแรงจูงใจในการทํ
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
3. การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ของครู
ความสัมพันธ์เกกืัน้อทางบวกกั
ทธิผลของโรงเรี
ยนประถมศึ0.42**
กษาอยู่ในระดั
บปานกลางถึ0.58**
งระดับ
0.48**
0.59**
13. เงินโดยรวมมี
เดือนและผลประโยชน์
กูล X บประสิ0.41**
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และแรงจู ง ใจในการท�b9ำ งานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการท�ำงานของครูที่ส่งผล
อนข้นโยบายและการบริ
ามงสู
นัยสําหคัารญบทางสถิ
บ .05 0.53**
Xb10 ทตธิิทผี่ระดั
0.62**
0.50**ยนประถมศึ
0.70**
0.71**่ 3 และ 4
โดยรวมมีคค่14.
วามสั
พันง ธ์อย่กันางมี
ทางบวกกั
ประสิ
ลของโรงเรี
ยน ต่อประสิ
ทธิผลของโรงเรี
กษา ดังตารางที

ลัยร
า

ประถมศึกษาอยู
่ในระดั
บปานกลางถึ
งระดั้นบําค่การเปลี
อนข้างสู
ง อย่างมีนัย้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทํางานของครูที่ส่งผลต่อ
3. การวิ
เคราะห์
ปัจจัยภาวะผู
่ยนแปลงของผู
ส�ำคัญทางสถิประสิ
ติที่รทะดัธิผบลของโรงเรี
.05
ยนประถมศึกษา ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ตารางที่ 3 แสดงความแปรปรวนในการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
แหล่งความแปรปรวน
ss
dƒ
MS
F
p
การถดถอย
ความคลาดเคลื่อน

รวม

4
261

35.066

265

5.408
.051

105.072*

.000

ิทยา

* p < .05

21.632
13.434

มห
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จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ที่น�ำเข้ามาวิเคราะห์การถดถอย
แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ที่นําเข้ามาวิเคราะห์การถดถอยมีความสัมพัแสดงว่
นธ์เชิงาเส้ตัวนแปรพยากรณ์
ตรง
ตัวแปรที่ศึกษา มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด จากตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2
อันดับที่
ตัวพยากรณ์
R
R
ร้อยละการพยากรณ์
1
2
3

4

Xb10
Xb10 Xb3
Xb10 Xb3 Xa2
Xb10 Xb3 Xa2 Xb5

.712
.764
.778

.508
.584
.605

50.80
58.40
60.50

.785

.617

61.70

จากตารางที่ 4 พบว่า อํานาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ที่ส่งผลต่อ
ประสิ
ทธิผลของโรงเรี
วีรยุทธ เสาแก้
ว, สถาพร
พฤฑฒิกยุลนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงลําดับได้
ดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และด้าน
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สรุปผลการวิจัย
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จากการวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตามทฤษฎีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio
(1990) ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้มีนโยบายการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร มีการจัดประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ (ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558) ซึ่ง ธนิตา นาพรม (2558) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู กั บ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ด้านการเป็นผู้สร้างบารมีอยู่ในระดับมาก อุมาวดี
เหล่าอรรคะ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 27 ด้านการสร้างบารมีอยู่ในระดับมาก ซึ่งไพศาล ศิวเวทพิกุล
(2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ด้านการเป็นผูส้ ร้าง
บารมี อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง กอบศั ก ดิ์ มู ล มั ย (2554) ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านการสร้างบารมีอยู่ใน
ระดับมาก และอุดม พินธุรกั ษ์ (2553) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาอุดรธานี ด้านการสร้างบารมีอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยแรงจูงใจในการท�ำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส�ำเร็จในงาน ด้านนโยบายและ
การบริหาร ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้ กูล ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการปกครอง
บั ง คั บบั ญชา และด้ า นความก้ า วหน้ า ในงานตามล� ำ ดั บ พบว่า
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1. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
แรงจู ง ใจในการท� ำ งานของครู และประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และแรงจูงใจในการท�ำงานของครูมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมมีความ
สัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงถึงระดับสูง
3. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) และแรงจูงใจในการท�ำงาน
ของครู ด้านนโยบายและการบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
(Xb3) และด้านความก้าวหน้าในงาน (Xb5) ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
4. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และแรงจูงใจในการท�ำงานของครูสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ 61.70 (R2 = .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

รำไ

จากตารางที่ 4 พบว่า อ�ำนาจการพยากรณ์ของตัวแปร
พยากรณ์ จากตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงล�ำดับได้ดังนี้ ด้านนโยบายและ
การบริหาร (Xb10) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Xb3) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ (Xa2) และด้านความก้าวหน้าในงาน (Xb5) สามารถ
พยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 61.70 ซึ่งน�ำมาแสดงในรูปสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.66 + .20(Xb10) + .16(Xb3) + .15(Xa2) + .10(Xb5)
หรือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .33(Zb10) + .23(Zb3) + .17(Za2) + .17(Zb5)

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล
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เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์ เป็ น ผู ้ ก ล้ า เผชิ ญ ปั ญ หา มี ก ารสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ว่ มงานยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถโน้มน้าวจิตใจ
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ งาน ท�ำให้สภาวะทางจิตใจ
ดีตอ่ งานและกระบวนการในการท�ำงานมีประสิทธิภาพ จะท�ำให้งาน
ทั้งระบบพัฒนาได้ดีขึ้นตามแผนนโยบายของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อีกทั้งจะช่วยจูงใจให้ครู
ท�ำงานจนประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน (ส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1, 2558)
ซึ่ง ภารดี อนันต์นาวี (2557 : 112) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคคลในองค์การร่วมมือกันท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ
เกิดความพึงพอใจ เกิดความผูกพันต่อองค์การผู้บริหารจะต้องมี
ทักษะในการจูงใจ เพือ่ ให้บคุ ลากรในองค์การมีการตืน่ ตัว (Arousal)
เกิดความคาดหวัง (Expectancy) เพื่อผลักดันให้แสดงพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางเดียวกันเพื่อให้องค์การบรรลุผล
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ ธนิตา นาพรม (2558)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู กั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู และประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และแรงจู ง ใจในการท� ำ งานของครู ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Xa2) ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และแรงจูงใจในการท�ำงานของครู ด้านนโยบายและ
การบริ ห าร (X b10) ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ (X b3) และด้ า น
ความก้าวหน้าในงาน (Xb5) ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และตัวแปร
ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ร้อยละ 61.70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 1 ได้ ใ ห้
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ที่ ก ล่ า วว่ า องค์ ก รและ
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก
และด�ำเนินการส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่และย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ดังนั้นครูจะได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และยังจะได้รับการประเมินความดีความชอบจากงาน
ที่ปฏิบัติเป็นการกระตุ้นการท�ำงาน การสร้างขวัญ และก�ำลังใจใน
การท�ำงานของครู ซึง่ ธนิตา นาพรม (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
แรงจู ง ใจในการท� ำ งานของครู ป ั จ จั ย จู ง ใจและปั จ จั ย ค�้ ำ จุ น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และประภาพรรณ มุกดาวดี
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า แรงจูงใจ
ในการท�ำงานของครูปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
3. ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิสัยทัศน์
การพัฒนาการเรียนรู้ที่ว่า “คุณภาพครูดูที่ คุณภาพนักเรียน” และ
สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายสูงสุด (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดของ Mott (1972)
ที่กล่าวว่า การที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
พิจารณาได้จากความสามรถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายในโรงเรียน ซึง่ ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์
(2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า
ประสิทธิผลของของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
4. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และแรงจูงใจในการท�ำงานของครูมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงถึง
ระดับสูงทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการอบรม

วีรยุทธ เสาแก้ว, สถาพร พฤฑฒิกุล

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 69

รำไ

พพ
รรณ
ี

3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรเร่งส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ มีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งต่อไปดังนี้
1. ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของผู้บริหารและ
ครูทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในงานของครู
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
3. ปัจจัยเชิงสาเหตุสง่ ผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติ
ทางบวกโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ชภัฏ

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการอบรมภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร มีลกั ษณะในการมองการณ์ไกล การสร้าง
แรงบันดาลใจ โน้มน้าวจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำงานและมีทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ งานมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาโรงเรียน และพัฒนา
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผู้บริหารได้ใช้แรงจูงใจ
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการก�ำหนดนโยบายหรือขอบเขตงานได้อย่าง
เหมาะสม มอบหมายงานได้เหมาะกับความรู้ความสามารถของครู
และมีการประชุมสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูอ้ ยูเ่ ป็นประจ�ำสอดคล้อง
กับภารดี อนันต์นาวี (2557 : 76) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเป็นปัจจัย
ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับองค์การทุกประเภทไม่วา่ องค์การของรัฐหรือเอกชน
เพราะองค์การจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต�่ำหรือไม่เพียงใดนั้น
สาเหตุหนึง่ มาจากการทีผ่ บู้ ริหารในองค์การนัน้ มีภาวะผูน้ ำ� เพียงพอ
ทีโ่ น้มน้าวให้บคุ ลากรท�ำงานให้แก่องค์การตามเป้าหมายทีว่ างไว้หรือ
ไม่นนั่ เอง และสอดคล้องกับ Luthans (1998) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็น
แรงผลักดันให้คนได้ใช้ความสามารถมากขึน้ และกระบวนการเบือ้ งต้น
ของการเกิดแรงจูงใจ จะเกิดจากความต้องการ (Need) ท�ำให้เกิด
แรงขับ (Drives) เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย (Goals)

ข้อเสนอแนะ

กอบศั ก ดิ์ มู ล มั ย . (2554). ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาเทคโนโลยี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา,
คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม, มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักงาน. (2542). พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542. กรุงเทพฯ : ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ธนิ ต า นาพรม. (2558). ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรแสดงภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการสร้างบารมี
ผูบ้ ริหารควรสร้างความมัน่ ใจให้กบั ครูโดยการเป็นผูน้ ำ� แนวทาง หรือ
แนวคิดตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
มากขึ้น แก้ปัญหาในโรงเรียน ต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานโรงเรียน มีความเป็นกัลยาณมิตร เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงาน เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้กับครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าในงาน เปิดโอกาส
ให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และได้เปลี่ยน
หน้าที่ที่รับผิดชอบสูงขึ้น สนับสนุนให้ครูได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
และได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อน�ำมาพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียน
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบตรวจสอบ และรับรองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา
ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
ผู้บริหารและครูวิชาการ รวมจ�ำนวน 890 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวิเคราะห์
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแต่ละตัวแปร โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และ
ค่าความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป (LISREL) และเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า   1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก เรียงล�ำดับความส�ำคัญของข้อค้นพบ ได้แก่ การเรียนการสอนของครู
การบริหารจัดการของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร การเรียนรู้ของนักเรียน และภูมิหลังของนักเรียน
ตามล�ำดับ   2) ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากผลการตรวจสอบค่า เท่ากับ
1.23 (p =.056) ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ .02 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพ
การจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ 84  3) การยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา
ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็น
ความสอดคล้องกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้อธิบายคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
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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.
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มาโดยตลอด รวมทัง้ การวิจยั เพือ่ น�ำมาวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไข ที่เป็นการวางมาตรการสู่การปฏิบัติ มีการควบรวมโรงเรียนเข้า
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 ด้วยกันเพือ่ ให้เกิดขนาดทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้การจัดสรรอัตราก�ำลังครู
ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
การศึกษา ดังนี้ มาตรา 9 (3) ให้มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบลให้เป็นหลักในการสร้างเครือข่ายศูนย์
และจัดระบบประกันคุณภาพทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา การเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการจัดการศึกษาที่พยายาม
และมาตรา 10 การจัดการศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีให้อย่าง ความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ แนวทางการปฏิรปู คละชัน้ ในโรงเรียนทีค่ รูไม่ครบชัน้ (เกรียงศักดิ  ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2543)
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ภายใต้วิสัยทัศน์ มีการสนับสนุนงบประมาณจัดหาสื่อเทคโนโลยีห้องสมุด แหล่ง
“คนไทยได้ เรี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ” โดยมุ ่ ง เน้ น เรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งด�ำเนินการควบรวมโรงเรียนแบบ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทาง ขั้นบันได จากโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 20 คน น้อยกว่า 40 คน
การศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น จนถึงน้อยกว่า 120 คน ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งการก�ำหนด
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ มาตรการไม่บรรจุต�ำแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า
และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา 60 คน เพื่อเป็นแรงกดดันให้เขตพื้นที่การศึกษาเร่งด�ำเนินการ
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษาตาม ในเรื่องนี้ เกิดระบบการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ ซึง่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น และสถาน ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนการสอนเพื่อ ที่ได้พยายามด�ำเนินการบริหารจัดการมาแล้วในหลายรูปแบบ เช่น
พัฒนาเด็กเยาวชนคนไทย ให้มคี ณ
ุ ภาพด้านความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ะใช้ การยุ บ รวมและเลิ ก ล้ ม สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามความสมั ค รใจ
เป็นเครือ่ งมือในการด�ำรงชีวติ และแสวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง ส่วนที่ไม่สามารถยุบรวมได้ ก็มีการน�ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา เช่น ห้องเรียนเคลื่อนที่ ครูหลังม้า
ตั้งแต่ระดับชาติ ท้องถิ่น ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ที่จะร่วม การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น (ชุมพร  สวยสด, 2550)  
จากความส�ำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น ผู้วิจัย
ท�ำงานอย่างกันอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนด�ำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งไปสู่ ในฐานะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท� ำ การวิ จั ย
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับ
2556) ซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็น โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
ภาคบังคับที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐาน ในการเรียนรู้ทางสังคมและ จั ด การและปรั บ ปรุ ง แก้ ไขคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ มี ค วาม
ความเป็นมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ สมดุลทั้งในด้าน เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วัตถุประสงค์การวิจัย
ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพ
ไม่เกิน 120 คน กระจายอยูต่ ามชนบททัว่ ประเทศ ตกอยูใ่ นสภาพครู การจั ด การศึ ก ษา ส� ำ หรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
มีสัดส่วนต่อนักเรียน 1: 12.46 (ระดับประเทศ)  ทั้งนี้ตามมาตรการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออก
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมาย
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบ
และนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) เป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับครู ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับ
ในโรงเรียนดังกล่าว เมื่อถูกประเมินว่าการจัดการศึกษาไม่สะท้อน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ มีการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
มีข้อจ�ำกัดด้านการใช้ครูหรือไม่สามารถจัดให้ได้ครบชั้น ขาดแคลน
3. เพื่ อ ยื น ยั น ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องคุ ณ ภาพ
สื่อเทคโนโลยีส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ การจั ด การศึ ก ษา ส� ำ หรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดูแลก�ำกับ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก
นโยบาย ได้มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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ล�ำดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถม
1. ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ส่งอิทธิพลทางตรง ศึกษาขนาดเล็ก ที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบเครื่องมือ เครื่องมือที่สร้างเป็น
ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร และส่งอิทธิพลทั้งทางอ้อมผ่าน
การเรียนการสอนของครู ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ไปยัง แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ตามแบบของ Likert  ประกอบด้วยเป็น 3 ส่วน  ดังต่อไปนี้  
คุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
2. ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม  สว่ นที่ 2 แบบสอบถาม
การบริหารจัดการของผู้บริหาร และการเรียนการสอนของครู ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น ไปยั ง ศึกษา  ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ทั้งหมด 7 ตอน
คุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
3. ภูมิหลังของนักเรียน ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ ลักษณะ ประกอบด้ ว ย 1) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มของ
การเรียนรู้ของนักเรียน และส่งอิทธิพลทั้งทางอ้อมไปยังคุณภาพ โรงเรี ย น 2) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห าร
3) แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียน 4) แบบสอบถาม
การจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
4. ตั ว แปรการบริ ห ารจั ด การของผู ้ บ ริ ห าร ส่ ง อิ ท ธิ พ ล เกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร 5) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ทางตรงต่อ การเรียนการสอนของครู และคุณภาพการจัดการ การเรียนการสอนของครู 6) แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
ศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ส่งอิทธิพลทางอ้อม นักเรียน 7) แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับ
ต่อลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนไปยังคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ขั้นตอนที่ 6 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
5. ตัวแปรการเรียนการสอนของครู ส่งอิทธิพลทั้งทางตรง น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบและมีความเชือ่ มัน่ ให้ผบู้ ริหาร
ต่อลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษา และครูวชิ าการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ตอบแบบสอบถาม
ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
6. ตั ว แปรลั ก ษณะการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น ส่ ง อิ ท ธิ พ ล จ�ำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 445 ครูวิชาการ จ�ำนวน
ทั้งทางตรงต่อ ไปยังคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียน 445 รวม 890 คน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  
7. ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภาวะผู้น�ำของ เพือ่ ออกหนังสือถึงโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
ผู้บริหาร ภูมิหลังของนักเรียน การบริหารจัดการของผู้บริหาร เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก เพื่ อ ขอ
การเรียนการสอนของครู ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวแปร ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ทาง
ทัง้ หมดส่งอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมไปยังคุณภาพการจัดการ
ไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ ขอความอนุเคราะห์ไปทางโรงเรียนเพือ่
ศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และเพื่อความรวดเร็วใน
การรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการวิจัย
3. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบ
ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพของโรงเรียนประถม ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
ศึกษาขนาดเล็ก เพื่อก�ำหนดเป็นปัญหาการวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสถิ ติ ก ารวิ จั ย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสาร/ทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ก�ำหนดตัวแปรแฝง ตัวบ่งชี้ และทิศทางการส่ง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS และ
อิทธิพลระหว่างตัวแปร จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนประถม โปรแกรม LISREL   ซึ่งได้จ�ำลองปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพการจัด
ศึกษาขนาดเล็ก ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของส�ำนักงานรับรอง การศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และการหาค่ า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบจ�ำลองเพื่อเป็นกรอบแนวคิด และ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
สมมติฐานในการวิจัย สร้างแบบจ�ำลองสมมติฐานเชิงเส้น มาจัด มาตรฐาน Standard Deviation (S.D.)  การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้น (SEM)  
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
น� ำ แบบสอบถามรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
คุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบการใช้
ภาษา และความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ จุ ด ประสงค์
เชิงพฤติกรรมแต่ละด้านเป็นรายข้อและตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) น�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ และ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 2 น�ำเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
น� ำ เครื่ อ งมื อ ไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญดั ง ต่ อ ไปนี้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
จ�ำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก จ�ำนวน 3 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นักวิชาการการบริหารการศึกษา  จ�ำนวน 4 คน
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันโมเดลจากผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
และปรับแก้ตามค�ำแนะน�ำ เพื่อน�ำมายืนยันโมเดล
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและน�ำเสนอโมเดลที่ปรับแก้แล้ว
สรุปข้อมูลแล้วน�ำเสนอผลการศึกษามาเรียบเรียงอธิบาย
ผลการศึ ก ษาในเชิ ง การพรรณนา สรุ ปผลและน� ำ เสนอรูปแบบ
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ กั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ส� ำ หรั บ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออกโดยท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป
ผลงานวิจยั เป็นโมเดลทีป่ รับแก้แล้ว  เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานและจั ด การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 1 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
คุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออก
ตามโมเดลสมมติฐาน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ขั้นตอนที่ 8 สรุปและอภิปรายผล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการน�ำเสนอ
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาส� ำ หรั บ โรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาในภาคตะวั น ออก และน� ำ ข้ อ มู ล ไปรั บ รองข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interviews) จากผู้เชี่ยวชาญ 10 คน โดยไปติดตามด้วยตนเอง
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทีต่ อ้ งเก็บข้อมูล
เป็นการสัมภาษณ์ โดยการนัดหมายเวลาเพื่อการสัมภาษณ์ ใช้เวลา
ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง  เพื่อรับรองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเครือ่ งมือ และตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
การสร้างเครื่องมือโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ (In-depth
Interviews) มีโครงสร้างโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับคุณภาพ
การจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก  และ
จัดท�ำข้อสรุปน�ำข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เอกสาร ใช้เป็นกรอบ
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และน�ำแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ได้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interviews) ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์   ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ รูปแบบ
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาส� ำ หรั บ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก 7 ด้าน และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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76   วารสารวิ
รำ�ไพพรรณี
ที่ 12มพัฉบันธ์บเทีชิง่ 2สาเหตุ
เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม
ภาพที่ จ1ัยการวิ
เคราะห์คปีวามสั
ของคุณภาพการจั
ดการศึ2561
กษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกตามโมเดลสมมติฐาน

ชภัฏ

จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจั
ดการศึกษา สําหรับโรงเรียน
2
จากภาพที
่
1
ผลการวิ
เ
คราะห์
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
เ
ชิ
ง
สาเหตุ
ข
อง
ด้
ว
ยการพิ
จ
ารณาค่
า
x
/df
, p -Value, GFI, AGFI,
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกตามโมเดลสมมติ
ฐาน CFI, NFI,
คุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   RMR, SRMR,
RMSEA ซึ่ ง ค่ า สถิ ติ ต รวจสอบความสอดคล้ อ ง
χ2 df , p -Value, GFI, AGFI, CFI, NFI, RMR, SRMR,
ไม่
ม
ค
ี
วามสอดคล้
อ
งกั
บ
ข้
อ
มู
ล
เชิ
ง
ประจั
ก
ษ์
ด้
ว
ยการพิ
จ
ารณาค่
า
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา  ในภาคตะวันออก แสดงดังตารางที่ 1
RMSEA
ซึ่งมค่ีคาสถิ
ติตรวจสอบความสอดคล้
ง แสดงดั
ตามโมเดลสมมติ
ฐาน ไม่
วามสอดคล้
องกับข้อมูลเชิงอประจั
กษ์  งตารางที่ 1

ิทยา
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า

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐาน
การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง
เกณฑ์การ
เกณฑ์การตรวจสอบ
ดัชนีตรวจสอบ
ค่าที่ได้
ตรวจสอบ
χ2
1.
267.13
df
2.
123
p > .05
.00
3. P-value for Test of Close Fit
2
2.17
χ df
4.
< 2
.97
5.
GFI
> .90
.95
6.
AGFI
> .90
7.
NFI
.98
> .90
.99
8.
CFI
> .90
.00
9.
RMR
< .05
10.
SRMR
.03
< .08
11.
RMSEA
.04
< .06

ผลการตรวจสอบ

- - ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

มห
าว

จากตารางที่ 1 จากตารางที
ผลการตรวจสอบความสอดคล้
อ งของ อไม่งของรู
ผ่านเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้
นค่าดัาชงเชิ
นี งGFI
AGFI
่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้
ปแบบความสั
มพันธ์ส่โวครงสร้
สาเหตุ
กับข้NFI
อมูล CFI RMR,
รูปแบบความสัเชิมงพัประจั
นธ์โกครงสร้
งสาเหตุกัฐบานไม่
ข้อมูมลีคเชิวามสอดคล้
งประจักษ์องกับRMSEA
SRMR
ฐานไม่
ษ์ พบว่างเชิ
าโมเดลสมมติ
ข้อมูลเชิและ
งประจั
กษ์ ด้ผ่วานเกณฑ์
ยการพิจแสดงว่
ารณาค่าาดัโมเดลสมมติ
ชนีต่าง ๆ พบว่
า มคี วาม
พบว่าโมเดลสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงต้องท�ำการปรับโมเดลต่อไป
2มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี χ df , p -Value, ไม่ผ2่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนค่าดัชนี GFI AGFI NFI CFI RMR, RMSEA และSRMR
ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีต่างๆ พบว่า ค่าดัชนี x /df , p-Value,
ผ่านเกณฑ์ แสดงว่า โมเดลสมมติฐานไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงต้องทําการปรับโมเดลต่อไป
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ภาพทที่ 2 การวิเคราาะห์ความสัมพันธ์
น เชิงสาเหตุของคุ
อ ณภาพการจัจัดการศึกษา สําหรั
า บโรงเรียนประถมศึกษา สังกั
ง ดสํานักงาน
ภาพที่ 2 เขตพื
การวิ้นเคราะห์
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
เ
ชิ
ง
สาเหตุ
ข
องคุ
ณ
ภาพการจั
ด
การศึ
ก
ษา
ส�
ำ
หรั
บ
โรงเรี
ย
นประถมศึ
ก
ษา
ทีท่การศึกษาประะถมศึกษา ในภาคตะวันออก ปรั
ป บแก้
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ปรับแก้

จากภาพที่ 2 การวิเคราะห์
ค ความสัมพัพนธ์เชิงสาเหตุขของคุณภาพการรจัดการศึกษา สสําหรับโรงเรียนประถมศึ
น
กษา
สังกัดสํ
ด านักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษา ในนภาคตะวันออกก ปรับแก้ มีควาามสอดคล้องกับบข้อมูลเชิงประจจักษ์ ด้วยการ

รำไ

2
พิจารรณาค่า χ df , p -Value,, GFI, AGFI, CFFI, NFI, RMR, SRMR,
S
RMSEAA ซึ่งค่าสถิติตรววจสอบความสออดคล้อง
แสดงงดังตารางที่ 2
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จากภาพที่ 2 การวิเคราะห์
ค ความสัมพัพนธ์เชิงสาเหตุขของคุณภาพการรจัดการศึกษา สสําหรับโรงเรียนประถมศึ
น
กษา
จากภาพที
่
2
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คราะห์
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วามสั
ม
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เ
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แก้
มี
ค
วามสอดคล้
อ
งกั
บ
ข้
อ
มู
ล
เชิ
ง
ประจั
ก
ษ์
  
ด้
ว
ยการพิ
สังกัดสํ
ด านักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษา ในนภาคตะวันออกก ปรับ2แก้ มีควาามสอดคล้องกับบข้อมูลเชิงประจจักษ์ ด้วยการ จารณา
คุณภาพการจัดการศึก2ษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด ค่า x /df,   -Value, GFI, AGFI, CFI, NFI, RMR, SRMR,
พิจารรณาค่้ นาที่ χ
, p -Value,ก, ษา
GFI, ในภาคตะวั
AGFI, CFFI, NFI,
RMR, RMSEA
S
SRMR,
RMSEA
A ซึต่งิตค่รวจสอบความสอดคล้
าสถิติตรววจสอบความสอ
อง งตารางที่ 2
ส� ำ นั ก งานเขตพื
ก ารศึdf
ก ษาประถมศึ
น ออก
ซึ่งค่าสถิ
ออดคล้
ง แสดงดั
แสดงงดังตารางที่ 2
ตาราางที่ 2 ผลการตตรวจสอบความสสอดคล้องของโมมเดลปรับแก้
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปรับแก้
การตตรวจสอบค่าดัชชนีความสอดคล้้อง
ดัชนีตรวจสออบ
เ การตรวจสอบ
เกณฑ์
ค่าที
า ่ได้
ผลการตรวจสออบ
2
χ
1
1.
1277.88
127.88
df
2.
104
104
.056
p > .05
.056
ผ่านเกณฑ์
3.
P-value for Test of Close Fit
2
1.231.23
ผ่านเกณฑ์
χ df
4.
< 2
.98 .98
ผ่านเกณฑ์
5.
GFI
> .90
.97 .97
ผ่านเกณฑ์
6.
AGFI
> .90
7.
NFI
ผ่านเกณฑ์
.99 .99
> .90
8.
CFI
.90
1.00
ผ่านเกณฑ์
>
1.00
ตาราางที่ 9.2 ผลการตตรวจสอบความส
.00 .00
RMRสอดคล้องของโมมเดลปรับแก้< .05
ผ่านเกณฑ์
.02 .02
10.
SRMR
ผ่านเกณฑ์
< .08
11.
RMSEA
.06ความสอดคล้้อง .02 .02
ผ่านเกณฑ์
การตตรวจสอบค่า<ดัชชนี
ดัชนีตรวจสออบ
เ อ งของ
เกณฑ์
การตรวจสอบ
า ่ได้
จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้
สรุปและอภิค่ปาที
รายผล ผลการตรวจสออบ
2
จากตารางที
่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้
แบบความสั
1 มพันธ์โครงสร้
1.
1277.88 มพันธ์โครงสร้าง
รูปแบบความสั
างเชิχงสาเหตุ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์- องของรูปการวิ
จั ย ในครั้ ง นี้ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการพิจารณา
พบว่า โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกั2 บข้อมูลเชิงประจักษ์ คุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ค่าดัชนีาตดัา่ ชงนีๆต่าพบว่
ค่าดัาชค่นีาดัχชนี df
, p,-Value
, GFI, AGFI,
NFI CFI ้นRMR,
SRMR,
และRMSEA
านเกณฑ์ นออก ใช้วิธี
ด้วยการพิจารณาค่
งๆ าพบว่
x2/df
p-Value,
ส�ำนักงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
กษา ผ่ในภาคตะวั
่กําหนดไว้
แสดงว่SRMR,
า โมเดลสมมติ
ฐานมีความสอดคล้
ข้อมูลจเชิัยแบบผสานวิ
งประจักษ์ ธี (Mixed Model) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
GFI, AGFI, ทีNFI
CFI RMR,
และ RMSEA
ผ่านเกณฑ์องกับการวิ
ที่ก�ำหนดไว้ แสดงว่า โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล (Quantitative Method) และวิธกี ารวิจยั ชิงคุณภาพ (Qualitative
สรุปและอภิปรายผล
เชิงประจักษ์
Method) น�ำไปสูก่ ารสรุปผลและน�ำเสนอ สามารถอภิปรายตามผล
่ปรากฏ
ดังนี้ ดการศึกษา สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
การวิจัยในครั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขทีองคุ
ณภาพการจั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Model) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) และวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Method) นําไปสู่การสรุปผลและนําเสนอ
กันธอร กุลบุตรดี, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
สามารถอภิปรายตามผลที่ปรากฏ ดังนี้
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ของผู้บริหารยังส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  แสดงว่าการจัดการ
ในงานฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การเงิน บุคคล และ
บริ ห ารงานทั่ ว ไป ผู ้ บ ริ ห ารควรมี ห ลั ก และทฤษฎี แนวคิ ด ใน
การบริหาร เพื่อใช้จัดการบริหารสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูดสุดแก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ (ธนสาร บัลลังก์ปัทมา, 2552) การบริหารแบบ
มีสว่ นร่วม เป็นหลักการหนึง่ ทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน
เป็นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน
เพื่อที่จะน�ำไปสู่กระบวนการตัดสินใจ วิธีการดังกล่าวจะท�ำให้เกิด
การยอมรับในวัตถุประสงค์ มีผลทางด้านจิตใจที่จะเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการสนับสนุน และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร คือ
กระบวนการท�ำงานร่วมกันของกลุม่ คนเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงาน
เป็นการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ปญ
ั หา ร่วมประเมินผล  
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการติดตามดูแล และ
ประเมินผลอย่างใกล้ชิดว่าการใช้หลักสูตรได้บรรลุตามเจตนารมณ์
หรื อ ไม่ เ พี ย งใด ด้ ว ยการนิ เ ทศภายใน ที่ มี ร ะบบที่ ชั ด เจนและ
มีคุณภาพ มีวิธีการนิเทศภายในที่หลากหลาย มีเครือข่ายการนิเทศ
เป็นรูปแบบการนิเทศในลักษณะของการสร้างความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยอาศัยความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และศึ ก ษานิ เ ทศก์ เพื่ อ พั ฒ นางานในหน้ า ที่ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา (ยอแสง  นาคกระแสร์ , 2557)  
1.3 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผลการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อม
ของโรงเรี ย น ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางตรงต่ อ การบริ ห ารจั ด การของ
ผู ้ บ ริ ห ารและส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มผ่ า นการบริ ห ารจั ด การของ
ผู้บริหาร กระบวนการเรียนการสอนของครูและลักษณะการเรียนรู้
ของนักเรียน ไปยังคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาคือ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรใน
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในด้านทรัพยากร คุณค่า
ความต้องการและประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ซึ่งท�ำให้เห็นถึง
ข้อจ�ำกัดและโอกาสของโรงเรียนนั้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
มีอิทธิพลต่อโรงเรียน ได้แก่ ทิศทางของเทคโนโลยี ประชากรศึกษา  
การเมือง  เศรษฐกิจ กฎ ระเบียบและสังคม และปัจจัยที่ส�ำคัญกว่า
คือ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกับโรงเรียน (Stakeholder) ได้แก่ ผูป้ กครอง
ผู้เสียภาษี สหภาพ ตัวแทนตามกฎหมาย (Hoy & Miskel, 2001)
ได้ศึกษามิติของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (Michael, 1999) และ (Saeed, 1998) พบว่า

มห
าว

ิทยา
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า
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1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัด
การศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกตัวแปรที่มีค่า
อิทธิพลรวมมากที่สุด คือ การเรียนการสอนของครู รองลงมาเป็น
การบริหารจัดการของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหาร การเรียนรู้ของนักเรียน และภูมิหลังของนักเรียน
ตามล�ำดับ โดยตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
คือการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวแปร
ที่อิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่
การบริหารจัดการของผู้บริหาร ผ่านตัวแปรการเรียนการสอนของ
ครู และการเรียนรู้ของนักเรียน ตัวแปรสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และภาวะผู้น�ำของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรการเรียน
การสอนของครู การบริหารจัดการของผู้บริหารและการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส่วนตัวแปรภูมิหลังของนักเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
การบริหารจัดการของผู้บริหาร จากผลที่ปรากฏสามารถอภิปราย
แต่ละตัวแปรดังนี้
1.1 การเรียนการสอนของครู ผลการวิจัยครั้งนี้เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่ว่าการเรียนการสอนของครูส่งอิทธิพล
ทั้งทางตรงต่อ ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน และคุณภาพการ
จัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แสดงว่า
ครูต้องศึกษาหลักสูตรโรงเรียน ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสาระการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับผูเ้ รียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ครูเป็นผู้มีบทบาท
ส� ำ คั ญ ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ครูตอ้ งออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
สอดคล้องกับสภาพจริง และแสวงหาวิธีการสอนหรือเทคนิคการ
สอนอย่างหลากหลาย ทีน่ ำ� มาออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ถึงขั้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้
รั บ ประสบการณ์ จ ากเรี ย นรู ้ (พิ ม พ์ พั น ธ์    เดชะคุ ป ต์ , 2550)
นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน
จัดและบริหารชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนอาคาร
สถานที่ บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพ
อนามัยของผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย (บุญมี  ก่อบุญ,
2553)  
1.2 การบริหารจัดการของผู้บริหาร ผลการวิจัยครั้งนี้
บางส่วนไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ตัวแปรการบริหารจัดการ
ของผู ้ บ ริ ห ารส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การเรี ย นการสอนของครู
แต่ไม่สง่ อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรการบริหารจัดการ
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ต่อการเรียนของนักเรียน พบว่า ปัจจัยด้านสถานศึกษา และด้าน
ส่วนตัวมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยภายในโรงเรียนทีมี
ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ของครูผู้สอน พบว่า ปัจจัย
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านวิธีการสอนและด้านวัสดุอุปกรณ์มีผล
กระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัยภายในครอบครัวทีม่ ี ผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักเรียน ของผูป้ กครอง พบว่า ผลกระทบอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (Pack, 1958. อ้างถึงใน ปรียา ชัยนิยม, 2542) พบว่า
การที่เด็กมีความรู้สึกรับผิดชอบสูงขึ้นอยู่กับการฝึกวินัย จากการ
สังเกตพฤติกรรมของพ่อ แม่ พบว่า ความใส่ใจ ซึง่ กันและกันระหว่าง
พ่อแม่และลูก การฝึกวินัยอยู่เสมอหากให้เหตุผลและความคงเส้น
คงวา เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบสูงซึ่ง
การศึกษาเหล่านี้ตรงกับข้อคิดทางจิตวิทยาที่ว่าการฝึกวินัยที่ได้ผล
และท�ำให้เด็กมีการควบคุมจากภายในอย่างแท้จริงจะต้องเป็น
การฝึกวินัย โดยอาศัยความรักซึ่งจะท�ำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ความรู้สึกผิดชอบสูงจะน�ำไปสู่การมีพัฒนาการ ด้านจริยธรรม
อย่างสูงสุด  
1.6 ตั ว แปรภู มิห ลั ง ของนั ก เรี ย น ผลการวิ จัยครั้งนี้
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนด ตัวแปรภูมิหลังของ
นักเรียน ไม่สง่ ผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออก แสดงว่าสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี แต่ผู้ปกครอง
ขาดการเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ ติดตามการท�ำการบ้าน สอบถาม
ปัญหาการเรียน หรือการส่งงานของนักเรียน และมีพฤติกรรม
การเลี้ยงดูแบบตามใจและขาดอบรมส่งเสริมในด้านที่เหมาะสม
รวมถึ ง ระดั บ การศึ ก ษาของผู ้ ป กครองต�่ ำ ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ
หากลูกมีปัญหาการเรียน สอดคล้องกับ Dornbusch, 1987:
1246-1247 (อ้างถึงใน สรายุทธ เพ็ชรซีก, 2553) ได้ศึกษาประเภท
ของครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งครอบครัวเป็น
3 ประเภท ได้แก่ ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive
Style) แบบเข้มงวด ควบคุม (Authoritarian Style) และแบบ
ใช้เหตุผล (Authoritative Style) พบว่า ครอบครัวในปัจจุบัน
ค่อนข้างมีลักษณะผสมผสานกันมากกว่าที่จะเป็นแบบหนึ่งแบบใด
โดยสมบู ร ณ์ การบอกว่ า เป็ น แบบใดเป็ น เพี ย งการดู แ นวโน้ ม
ส่วนใหญ่เท่านั้นและเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ ใช้เหตุผลจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงดู
อีกสองแบบ กลุ่มที่มีผลการเรียนรองลงมา คือ กลุ่มเด็กที่ถูกเลี้ยงดู
แบบเข้มงวด ส่วนการเลี้ยงดูแบบตามใจ จะมีผลการเรียนต�่ำที่สุด  
สอดคล้องกับ พันธ์ศักดิ์ ไชยแสง, 2538 (อ้างถึงใน สรายุทธ
เพ็ชรซีก, 2553)  ได้ศึกษาปัจจัยทางครอบครัวทีเ่ กีย่ วกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
อ�ำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 110 คน พบว่า
ปัจจัยทางครอบครัวที่มีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของ นักเรียน ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา
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การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (Internet) จะช่วยให้
ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนอาจารย์สามารถน�ำผลการวิจัยนี้ไปใช้
พัฒนาหน่วยงานด้านการบริหารวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารงานวิจัย
1.4. ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ผลการวิจัยครั้งนี้
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า่ ตัวแปรภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารส่ง
อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารและกระบวนการ
เรียนรู้ของครู และส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูและลักษณะการเรียนรูข้ องนักเรียน ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกผ่านตัวแปร
การเรียนการสอนของครู แสดงว่า ภาวะผู้น�ำเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลท� ำ ให้ คุ ณ ภาพในการจั ด การศึ ก ษาของทุ ก องค์ ก าร
ที่ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการน�ำและการใช้เพื่อปรับเปลี่ยนและ
พัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้ (Reid RJ. et al., 2002) ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเรียงตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ ได้ดังนี้ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน การกระตุ้นการใช้ปัญญา การค�ำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคณะครูในโรงเรียน
การจัดโครงสร้างของงานในโรงเรียน การสร้างแรงบันดาลใจและ
การสร้างความศรัทธา ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการ
สนั บ สนุ น และการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ด้ า นความพร้ อ มและ
ความเข้มแข็งของโรงเรียน ด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านการบริหาร
จัดการ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้น�ำบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยิ่ง
เนื่องจากได้มีการเรียนรู้จากวิทยาการ จากการศึกษาคู่มือ
1.5 ตัวแปรลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติฐ านการวิจัยที่ก�ำหนด ตั ว แปร
ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาคตะวั น ออก แสดงว่ า
ความอยากรูอ้ ยากเห็น ความรับผิดชอบ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ยังต้องมีกระบวนการในการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
ซึง่ อาจเป็นเพราะนักเรียนยังเด็กและยังพัฒนาไม่ถงึ ขีดสุด  ผูบ้ ริหาร
จึงต้องมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม และครูผู้สอนต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
พัฒนาการในทิศทางทีเ่ หมาะสมกระตุน้ ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด
ฝึกใช้สติปญ
ั ญาในการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับ พรศรี พุทธานนท์,
2550 (อ้างถึงใน พัชสุดา กัลยาณวุฒิ, 2558) ได้ท�ำการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
แม่แตง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบ
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3.1 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในเชิงคุณภาพที่มี
ความสอดคล้องกับข้อค้นพบเชิงปริมาณอย่างเป็นเอกฉันท์ ได้แก่
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร การบริหาร
จัดการของผูบ้ ริหาร และการเรียนการสอนของครู ส่วนความคิดเห็น
ของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งแต่ ไ ม่ เ ป็ น
เอกฉันท์ คือ ภูมิหลังของนักเรียน
3.2 ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นเชิ ง คุ ณ ภาพ
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบเชิงปริมาณ คือ ลักษณะการเรียนรู้ของ
นักเรียน ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นว่าลักษณะการเรียนรูข้ องนักเรียน
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ ก แต่ ข ้ อ ค้ น พบเชิ ง ปริ ม าณจากผู ้ ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่า ลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนยังไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยตรงเนือ่ งจากต้องผ่านกระบวนการในการปลูก
ฝังอบรมสัง่ สอนคุณลักษณะความอยากรูอ้ ยากเห็น ความรับผิดชอบ
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากผู้ปกครอง คุณครู รวมถึง
สภาพแวดล้อมทีอ่ าศัยก็มสี ว่ นในการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรมให้กับนักเรียน
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ของบิดามารดาอาชีพของบิดามารดา กล่าวคือ นักเรียนทีบ่ ดิ ามารดา
มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่า บิดามารดาของนักเรียนที่มีอาชีพอื่น
ที่ไม่ใช่เกษตรกร และนักเรียนที่บิดามารดามีระดับการศึกษาสูง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนที่บิดามารดา
ไม่มีลักษณะดังกล่าว
2. การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัดการศึกษา ส�ำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยพิจารณาจากตัวแปรแต่ละตัว ดังนี้
2.1 เส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรคุณภาพการ
จัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ปรากฏว่า
ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด คือ การเรียนการสอนของครู
(TE) รองลงมาเป็นการบริหารจัดการของผู้บริหาร (AM) สภาพ
แวดล้อมของโรงเรียน (EV) ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร (RI) การเรียนรู้
ของนักเรียน (LEA) และภูมิหลังของนักเรียน (BA) ตามล�ำดับ
ตั ว แปรทั้ ง หมดในโมเดลตามสมมติ ฐ านสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ 84  
2.2 เส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ของผู้บริหาร (AM) ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวม มากที่สุด
คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (EV) รองลงมาเป็นภาวะผู้น�ำของ
ผู ้ บ ริ ห าร (RI) อย่ างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติ ตัว แปรดังกล่ า วมานี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร
ได้ร้อยละ 87  
2.3 เส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อ การเรียนการสอน
ของครู (TE) ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด คือ
การบริหารจัดการของผู้บริหาร (AM) รองลงมาเป็นสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน (EV) และภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร (RI) ตามล�ำดับ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ตัวแปรดังกล่าวมานี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการเรียนการสอนของครู (TE) ได้ร้อยละ 85  
2.4 เส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลที่ ส ่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้
ของนักเรียน (LEA) ปรากฏว่าตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด
คือ ภูมิหลังของนักเรียน (BA) รองลงมาเป็นการเรียนการสอน
ของครู (TE)  การบริหารจัดการของผู้บริหาร (AM) สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน (EV) และภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร (RI) ตามล�ำดับ
ตัวแปรดังกล่าวมานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู้
ของนักเรียน (LEA) ได้ร้อยละ 75
3. การยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการจัด
การศึกษา ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออก โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดังต่อไปนี้
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1. ผลการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีค่าอิทธิพล
รวมมากทีส่ ดุ คือการเรียนการสอนของครู รองลงมาเป็นการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ภาวะผู้น�ำของ
ผู ้ บ ริ ห าร การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น และภู มิ ห ลั ง ของนั ก เรี ย น
ตามล�ำดับ ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง  
ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการเรี ย นการสอนของครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน และจัดอบรมให้กับครูอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ควรบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเต็มความสามารถ สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย
ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน หรือโรงเรียนต่างขนาดกัน ที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง หรือรับการสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือ
องค์ ก รอื่ น ๆ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
การศึ ก ษา กระจายบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถร่ ว มเป็ น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีและทรัพยากร
ด้านอื่นๆ มาประกอบการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เต็มตาม
ศักยภาพ คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ควรเพิ่ ม เติ ม บทบาทของครู ใ นการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน อิทธิพลด้านสื่อและเทคโนโลยี สามารถน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
หลักสูตร บทเรียนและความสนใจของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ
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ของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น
การแก้ปัญหา เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยงข้องกับคุณภาพการจัด
การศึกษาส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรทีส่ ง่ ผลคุณภาพการจัดการศึกษา
ส�ำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เช่น คุณภาพการสอนของครู
แรงจูใจของนักเรียน บรรยากาศในการเรียน เป็นต้น แล้วน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
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การเตรียมและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม
Preparation and Antibacterial Property of Hydroxyapatite/Titanium compounds
วัลย์ลิกา สุขส�ำราญ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดย่อ
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ค�ำส�ำคัญ : ไฮดรอกซีอะปาไทต์, ไทเทเนียม, การต้านเชื้อแบคทีเรีย

รำไ

สารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม (HAP/Ti) ถูกเตรียมจาก Ti4+ ที่มีความเข้มข้น XTi = 0.15, 0.2 และ 0.25 เมื่อ
XTi = Ti/(Ca+Ti) โดยสารประกอบ HAP/Ti ถูกหาลักษณะเฉพาะด้วยฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรสโครปี เอ็กเรย์ดิฟเฟรคชัน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย การต้านเชื้อแบคทีเรียท�ำการทดสอบโดยกรองสารละลาย
ที่มีเชื้อแบคทีเรียแขวนลอยอยู่ด้วยผ้าฝ้ายที่ถูกชุบเพื่อให้มีการแทรกตัวของสารประกอบ HAP/Ti อยู่บนผ้าฝ้าย จากผลการทดลองพบว่า
แบคทีเรียประมาณร้อยละ 95-98 ถูกก�ำจัดออก ไปภายใต้แสงยูวีท่ีถูกกรองด้วยผ้ากรอง 2 ชั้น และยังพบว่า เมื่อน�ำสารประกอบ
HAP/Ti ใส่ลงในสารละลายทีม่ เี ชือ้ แบคทีเรียพร้อมกับฉายแสงยูวี เป็นเวลา 60 นาที มีรอ้ ยละการฆ่าเชือ้ แบคทีเรียอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 78-82
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Abstract

ิทยา

The hydroxyapatite/titanium compounds (HAP/Ti) were prepared with Ti4+ 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%.
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จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเตรียมวัสดุที่มีความสามารถในการดูด
แบคทีเรียเป็นสาเหตุส�ำคัญก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายกับ ซับและการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดี (Wakamura et al, 2003.)
ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงเกี่ยวกับ ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารประกอบ HAP/Ti
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและโรคอื่นๆ อีกหลายโรค โดย โดยน�ำสารละลายไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (TiCl4) ท�ำปฏิกิริยา
การติดเชื้อเกิดขึ้นจากการกระจายตัวของแบคทีเรียเหล่านี้ที่มากับ กับแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และใช้สารละลายแอมโมเนีย
อากาศและน�ำ 
้ จึงได้มกี ารศึกษาเพือ่ พัฒนาวัสดุสำ� หรับกระบวนการ มไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (NH4H2PO4) เป็นแหล่งของฟอสเฟตใน
บ�ำบัดอากาศและน�้ำด้วยการกรอง (Yang et al., 2007) โดยวัสดุ โครงสร้างของ HAP แล้วน�ำสารประกอบ HAP/Ti ที่ได้ไปทดสอบ
ที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรที่มีสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งได้แก่ ไทเทเนียม
ไดออกไซด์ (Titanium oxide, TiO2) ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide, วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ZnO) ฟลูเลอรอล (Fullerol) เปปไทด์  ไคโตซาน คาร์บอกซีฟลูเลอรีน
เพื่อเตรียมและศึกษาสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร
(Carboxy fullerene) ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร (Carbon ประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์/ไทเทเนียม
nanotube) และอนุภาคนาโนของโลหะเงิน (Silver nanoparticle)
โดย TiO2 เป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
เนื่องจากไม่เป็นพิษและราคาไม่แพง ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างมาก
1. การเตรียมสารประกอบ HAP/Ti
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
เติม TiCl4 (0.09M solution in 20% HCl, ACROS
(Photocatalytic disinfection) ของ TiO2 พบว่า มีศักยภาพใน Organics) ลงในสารละลาย CaCO3 (99%, Carlo Erba reagents)
การฆ่าเชื้อโรคที่มากับน�้ำได้ดี และได้มีการพัฒนาสมบัติทางด้าน เข้มข้น 10 % w/v โดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของ HAP/Ti  ให้ XTi
การเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยแสงของ TiO 2 ด้ ว ยการเติ ม โลหะบางตั ว เท่ากับ 0.15 0.20 และ 0.25 [XTi = Ti/(Ca+Ti)] แล้วเติม
ลงไปใน TiO2 เพื่อให้ TiO2 มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาด้วย NH4H2PO4 (98%, Ajax Finechem) ลงในสารละลายแล้วปรับค่า
แสงในช่ ว งยู วี เ อ (UV-A) และความว่ อ งไวในช่ ว งแสง วิ สิ เ บิ ล ความเป็นกรดด่าง เท่ากับ 9 ด้วยสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าได้ (Li et al., ให้ความร้อนที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ท�ำการกรอง
2008) นอกจากนี้ถ้าวัสดุที่น�ำมาใช้เพื่อกรองเชื้อแบคทีเรียนั้นมี และล้างตะกอนทีไ่ ด้ดว้ ยน�ำ้ ปราศจากไอออน น�ำสารทีไ่ ด้มา 2.5 กรัม
ความสามารถในการดูดซับเชื้อแบคทีเรียไว้ได้ด้วย จึงยิ่งเป็นการ เติมน�้ำปราศจากไอออน 250 มิลลิลิตร ปรับความเป็นกรดด่าง
เพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้น โดยวัสดุ เท่ากับ 9 แล้วน�ำไปใส่ในขวดเทฟลอนปิดฝาให้สนิท น�ำไปเข้า
ที่ มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ เชื้ อ แบคที เรี ย ได้ ดี ตั ว หนึ่ ง คื อ ออโตเคลฟที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
ไฮดรอกซีอะปาไทต์ (Ca10(PO4)6(OH)2; HAP) ซึ่ง HAP เป็น หลังจากอุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง น�ำสารละลายมากรอง
องค์ประกอบหลักของกระดูกและฟัน มีความสามารถเข้าได้ดี และล้างด้วยน�้ำปราศจากไอออน แล้วน�ำไปอบที่ 80 องศาเซลเซียส
กับร่างกาย (Biocompatibility) และไม่เป็นพิษ (Yang et al., 24 ชั่วโมง น�ำสารประกอบ HAP/Ti ไปวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะ
2007) ท�ำให้ HAP ถูกน�ำมาใช้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ด้วยเครื่องฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (Fourier
ทดแทนกระดูก (Bone Substitution Materials) และวัสดุที่ใช้ transform infrared spectrometer, FTIR) และเครื่ อ ง
เป็ น โครงในการงอกใหม่ ข องเนื้ อ เยื่ อ กระดู ก (Scaffolds for เอ็ ก ซ์ เรย์ ดิ ฟ แฟรคชั น (X-ray diffraction, XRD) เที ย บกั บ
bone tissue regeneration) (Neumann and Epple, 2006) (1) HAP ที่สังเคราะห์ขึ้นจาก CaCO3 ที่ถูกย่อยสลายด้วยกรด
สารปลดปล่อยยา (Jokanovic et al., 2006) ไบโอเซรามิกส์ ไนตริก 20% v/v แล้วท�ำปฏิกิริยากับ NH4H2PO4 ที่อุณหภูมิ
(Bioceramics) ตัวเร่งปฏิกิริยาและ HAP ยังสามารถน�ำมาใช้เป็น 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่ pH เท่ากับ 9 (2) TiO2
ตัวดูดซับแบคทีเรีย ไวรัส สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์และ ที่ เ ตรี ย มได้ จ ากสารละลายไทเทเนี ย มไอโซโพรพอกไซด์
แอมโมเนียอีกด้วย (Anmin et al., 2006) นอกจากนี้ยังได้มี (Ti[OCH(CH3)2]4, 98% ACROS Organics) (Manivannan et al.,
การศึกษาพบว่าการเติมไอออนของเงิน (Ag+) และไอออนของ 2008) และ 3) นาโน-TiO2 (99.5%, <100nm; Aldrich)
ไทเทเนียม (Ti4+) เข้าในโครงสร้างของ HAP เป็น (Ag, Ca)10(PO4)6
2. การเตรียมวัสดุเพื่อศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรีย
(OH)2 หรือ (Ag, Ti)10(PO4)6(OH)2 (Anmin et al., 2006) และ
น� ำ สารประกอบ HAP/Ti มาเติ ม น�้ ำ ปราศจากไอออน
(Ti,Ca) 10(PO 4) 6(OH) 2 ได้ แ สดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า มี ผ ลต่ อ โดยให้ ส ารตั ว อย่ า งแขวนลอยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30 โดยน�้ ำ หนั ก
การต้ า นเชื้ อ แบคที เรี ย ดั ง นั้ น การผสมไทเทเนี ย มลงใน HAP น�ำผ้าฝ้าย ขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร และ 1x1 ตารางเซนติเมตร
วัลย์ลิกา สุขส�ำราญ

84   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
สารประกอบ HAP/Ti ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร มาใส่ลงใน
สารละลาย 0.85% NaCl ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่มีเชื้อแบคทีเรีย
ทีท่ ราบจ�ำนวนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ น�ำไปฉายแสง UV เป็นเวลา 20  
40 และ 60 นาที แล้วน�ำไปหาปริมาณร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เช่นเดียวกับวิธีที่ 1
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ไปแช่ในสารประกอบ HAP/Ti และคนอย่างสม�่ำเสมอเป็นเวลา
6 ชั่วโมง น�ำไปท�ำให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วิเคราะห์
ลักษณะพื้นผิวของผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ HAP/Ti โดยด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron
microscopy, SEM)
3. การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย
การทดสอบการต้านเชือ้ แบคทีเรียของวัสดุจากสารประกอบ
HAP/Ti โดยเชื้อแบคทีเรียได้มาจากการเพาะเชื้อแบคทีเรียที่ได้
จากอากาศน�ำมาเลี้ยงในอาหารเหลว (Trypticase soy broth)
แล้วน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น
เติ ม เชื้ อ แบคที เรี ย ลงใน 0.85% NaCl 9 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยใช้ วิ ธี
serial dilution แล้วน�ำไปหาปริมาณเชื้อด้วยเทคนิคแสตนดาร์ด
เพลตเคานต์ (Standard Plate Count) โดยมีปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่
ประมาณ 105 cells/ml ในงานวิจัยนี้ได้ท�ำการศึกษาการฆ่าเชื้อ
2 วิธีคือ วิธีที่ 1 น�ำของเหลวที่มีเชื้อแบคทีเรีย 50 มิลลิลิตร มากรอง
ผ่านผ้าทีช่ บุ ด้วยสารประกอบ HAP/Ti ขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร
โดยมีผ้าฝ้ายซักแล้วที่ไม่ได้ชุบสารประกอบ HAP/Ti เป็นตัวควบคุม
เวลาทีใ่ ช้ในการกรอง 10 นาที พร้อมทัง้ ฉายแสงยูวจี ากหลอดก�ำเนิด
แสงยูวีที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ขนาด 110 วัตต์ โดย
ปริมาณแสตนดาร์ดเพลตเคานต์เริ่มต้นจะได้จากการกรองผ่าน
ผ้าฝ้ายที่ซักแล้วแต่ไม่ผ่านชุบสารตัวอย่าง HAP/Ti จ�ำนวน 1 ชั้น
แล้วน�ำของเหลวที่ผ่านการกรองไปหาปริมาณเชื้อโดยเทคนิคด้าน
แสตนดาร์ดเพลตเคานต์ บ่มที่อุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ภายหลังการบ่ มน�ำมานับ โคโลนีเชื้อที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
หลังจากนั้นเพิ่มวัสดุกรองเป็น 2 ชั้น วิธีที่ 2 น�ำผ้าที่ชุบด้วย

(N - N X 100)
ร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Killing percentage) = O N
O
N0 คือ จ�ำนวนเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้น
N  คือ จ�ำนวนเชื้อแบคทีเรียหลังการฉายแสง UV
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1. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสารประกอบ HAP/Ti
จากผลการวิเคราะห์สารประกอบ HAP/Ti ด้วยเทคนิค
FTIR  พบพีคของหมู่ PO43- 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 จะแคบกว่าเมือ่ เทียบกับพีคของการผสม
HAP กับ TiO2 โดย TiO2 เตรียมได้จากสารละลาย Ti[OCH(CH3)2]4
(ภาพที่1 (b)) แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่สารประกอบ
HAP/Ti จะมี Ti เข้าไปแทนที่อยู่ในโครงสร้างของ HAP ด้วยและ
อาจมีบางส่วนเกิดเป็น TiO2 ที่จะเป็นการผสมกันระหว่าง HAP กับ
TiO2 นอกจากนีย้ งั พบว่าเมือ่ อัตราส่วนของ XTi เพิม่ ขึน้ พีคของ Ti-O
จะกว้างขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามี TiO2 เกิดขึน้ ระหว่างการออโตเคลฟ
และอยู่ปนกับ HAP (Anmin et al., 2006; Berannek and Kisch,
2008)   ซึ่งสอดคล้องกับผลของ XRD และ SEM   
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HAP/Ti (b) สารผสม HAP กับ TiO2 ที่ (b)
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

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 สุขส�ำราญ

ภาพที่ 3 แสดงระนาบ (002) (peak reflections) ของสารประกอบ HAP/Ti ที่ (a) XTi = 0 (b) XTi = 0.15 (c) XTi =
0.20 และจัย(d)
XTi = 0.25
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จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงระนาบ (002) (peak reflections) ของสารประกอบ HAP/Ti ที่ XTi = 0, 0.15,
จากภาพที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระนาบ (002) (peak และ 0.25 ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไปในต� ำ แหน่ ง 2 ที่ มากขึ้ นเมื่อ XTi
0.20 และ 0.25 ที่มีการเคลื่อนไปในตําแหน่ง 2 ที่มากขึ้นเมื่อ XTi มีค่ามากขึ้น
reflections) ของสารประกอบ HAP/Ti ที่   XTi = 0, 0.15, 0.20 มีค่ามากขึ้น

0.15

0.25

ภาพที่ 4 สเปกตราเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันของสารประกอบ HAP/Ti โดย X = 0.15, 0.20 และ 0.25 ก่อนและหลัง
ภาพที่ 4 สเปกตราเอ็กเรย์ดิฟเฟรคชันของสารประกอบ HAP/Ti โดย XTi =Ti 0.15, 0.20 และ 0.25 ก่อนและ
ออโตเคลฟ (•บ่งบอกถึงต�ำแหน่งของ TiO ที่มีโครงสร้างอะนาเทส)
หลังออโตเคลฟ (•บ่งบอกถึงตําแหน่งของTiO2 ที2่มีโครงสร้างอะนาเทส)

ลัยร
า

ชภัฏ

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อ XTi = 0.25 จะเกิด TiO2 12 ชั่วโมง พบว่า สารประกอบ HAP/Ti ใน XTi ทุกอัตราส่วน จะเกิด
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อ XTi = 0.25 จะเกิด TiO2 ที่มีโครงสร้างอะนาเทสแยกส่วนออกมาตั้งแต่ใน
ที่มขัีโ้นครงสร้
า
งอะนาเทสแยกส่
ตอนที3่ให้ชัค่ววาม
TiOามาออโตเคลฟและเมื
่ โี ครงสร้างอะนาเทสมากขึ
น้ จึงเป็นการยื
นยันว่ามีความเป็น
2 ทีม
ตอนที่ให้ความร้อนที่ 50วนออกมาตั
องศาเซลเซี้งแต่
ยสในขั
เป็น้นเวลา
โมงก่อนนํ
่อนํามาออโตเคลฟที
4+ ่อุณหภูมิ
ร้อ135
นที่ 50
องศาเซลเซี
ส เป็
นเวลา123 ชัชั่ว่วโมง
โมงก่พบว่
อนน�าำสารประกอบ
มาออโตเคลฟ HAP/Ti
ไปได้ทในี่นอกจากจะเกิ
การแทนที
่ด้วยด Ti TiOในโครงสร้
องศาเซลเซี
ยสยเป็
นเวลา
XTi ทุกอัตดราส่
วน จะเกิ
ที่มี างของ HAP
2
และเมื
่อน�ำามาออโตเคลฟที
ส เป็นนเวลา
วยังมี TiO2ดทีการแทนที
่มีโครงสร้า่ดงอะนาเทสเกิ
ดปนกับางของ
HAP ด้วย
โครงสร้
งอะนาเทสมากขึ่อุณ้นหภู
จึงมเป็ิ 135
นการยืองศาเซลเซี
นยันว่ามีคยวามเป็
ไปได้ที่นแล้อกจากจะเกิ
้วย Ti4+ ในโครงสร้
HAP แล้วยังมี TiO2 ที่มีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ HAP ด้วย

200 nm

Ti

(b)

ิทยา

(a)

200 nm

(c)

200 nm

มห
าว

200 nm

200 nm

200 nm

(d) กําลังขยาย 20,000 เท่าของ (a) HAP
ภาพที่ 5 แสดงภาพ SEM
(e) (b) (ซ้าย) นาโน-TiO2 (ขวา)TiO2 ที(f)่สังเคราะห์จาก
Ti[OCH(CH3)2]4 (c) การผสมกันของ HAP กับ TiO2 (d) สารประกอบ HAP/TiO2 XTi = 0.15 (e)
ภาพทีสารประกอบ
่ 5 แสดงภาพ
SEM 2 ก�XำTiลั=งขยาย
เท่าของHAP/TiO
(a) HAP2 X(b)
(ซ้าย) นาโน-TiO2 (ขวา) TiO2 ที่สังเคราะห์จาก
0.20 (f)20,000
สารประกอบ
HAP/TiO
Ti = 0.25
Ti[OCH(CH3)2]4 (c) การผสมกันของ HAP กับ TiO2 (d) สารประกอบ HAP/TiO2 XTi = 0.15 (e) สารประกอบ
HAP/TiO
HAP/TiOHAP/Ti
จากวิเคราะห์
ด้วย2 XSEM
(ภาพที(f)่ 5)สารประกอบ
พบว่า สารประกอบ
หลังจากเข้าเครื่องออโตเคลฟ มีลักษณะเป็น
Ti = 0.20
2 XTi = 0.25
เม็ดกลมจับรวมกันเป็นกลุ่มก้อน โดยมีลักษณะและขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ HAP ที่ได้จากการสังเคราะห์(รูปที่ 5(a))
และนาโน-TiO2 (รูปที่ 5(b) ซ้าย) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Anmin และคณะ (2006) โดยพบว่าสารประกอบ
HAP/Ti ก่อนออโตเคลฟมีลักษณะเป็นหลอด (rod like) และหลังจากออโตเคลฟลักษณะของอนุภาคจะเป็นเม็ดกลมมาก
ขึ้น จากภาพที่ 5 พบว่าขนาดอนุภาคของสารประกอบ HAP/TiO2 อยู่ที่ประมาณ 50 – 100 นาโนเมตรซึ่งใกล้เคียงกับ
HAP แต่ขนาดอนุภาคของสารประกอบ HAP/TiO2 จะเล็กกว่า TiO2 ที่เตรียมได้จากสารละลายไทเทเนียม
วัลขนาดของ
ย์ลิกา สุขส�ำราญ
ไอโซโพรพอกไซด์ (Ti[OCH(CH3)2]4) ( รูปที่ 5(b)) นอกจากนี้ยังพบว่าสารประกอบ HAP/TiO2 ในทุกอัตราส่วนของ XTi
4+
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จากวิเคราะห์ด้วย SEM (ภาพที่ 5) พบว่า สารประกอบ เทียบกับการผสมระหว่าง HAP กับ TiO2 ทีเ่ ตรียมได้จากสารละลาย
HAP/Ti หลังจากเข้าเครื่องออโตเคลฟ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมจับ (Ti[OCH(CH3)2]4) จะเห็นว่ามีอนุภาคของ TiO2 ปะปนอยูก่ บั อนุภาค
รวมกันเป็นกลุ่มก้อน  โดยมีลักษณะและขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ ของ HAP ได้อย่างชัดเจนดังรูปที่ 5(c)  
HAP ทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ (รูปที่ 5(a) และนาโน-TiO2  (รูปที่ 5(b)
2. การทดสอบวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุส�ำหรับ
ซ้าย) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ  Anmin และคณะ (2006)  โดย ทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย
พบว่าสารประกอบ HAP/Ti ก่อนออโตเคลฟมีลักษณะเป็นหลอด
จากภาพ SEM (ภาพที่ 6)  พบว่า ผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ
(rod like) และหลังจากออโตเคลฟลักษณะของอนุภาคจะเป็นเม็ด HAP/Ti จะมีการเกาะติดของสารสารประกอบ HAP/Ti บนเนื้อผ้า
กลมมากขึ้น จากภาพที่ 5 พบว่า ขนาดอนุภาคของสารประกอบ ฝ้ายอย่างสม�ำ่ เสมอและมีการเกาะติดในเนือ้ ผ้ามากขึน้ เมือ่ อัตราส่วน
HAP/TiO2 อยู่ที่ประมาณ 50 – 100 นาโนเมตรซึ่งใกล้เคียงกับ ของ XTi เพิ่มขึ้น มีการจับเป็นกลุ่มๆ ที่มีขนาดต่างกันกระจายกัน
ขนาดของ HAP แต่ขนาดอนุภาคของสารประกอบ HAP/TiO2 ไปทั้งผืนผ้า แต่ในกรณีของผ้าฝ้ายที่ชุบด้วยนาโน-TiO2 จากบริษัท
จะเล็ ก กว่ า TiO 2 ที่ เ ตรี ย มได้ จ ากสารละลายไทเทเนี ย ม Aldrich จะมีลักษณะกระจายตัวของอนุภาค Ti อย่างสม�่ำเสมอ
ไอโซโพรพอกไซด์ (Ti[OCH(CH3)2]4) (รูปที่ 5(b)) นอกจากนี้ยัง และเห็นได้ชัดเจนถึงความละเอียดของขนาดอนุภาคที่เล็กกว่ามาก
พบว่าสารประกอบ HAP/TiO2 ในทุกอัตราส่วนของ XTi จะมี เมื่อเทียบกับผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ HAP/Ti และยังเกาะติด
ขนาดอนุ ภ าคใกล้ เ คี ย งกั บ HAP จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ Ti 4+ เนื้อผ้าได้ดีกว่าสารประกอบ HAP/Ti HAP และ TiO2 เตรียมได้จาก7
บางส่วนจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของ HAP แล้ว ยังจะมี TiO2 สารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) อาจเนื่องมาจาก HAP และ TiO2
โครงสร้ า งอะนาเทสที
่ มี ข นาดอนุ
ภ าคนาโนเกิ
ด ขึ้ น ปนอยู ่ กั บ ที่เตรียมได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) นั้นมีขนาดอนุภาค
ได้จากสารละลาย
(Ti[OCH(CH
3)2]4) อาจเนื่องมาจาก HAP และ TiO2 ที่เตรียมได้จากสารละลาย (Ti[OCH(CH3)2]4) นั้นมี
สารประกอบ HAP/TiO
ำให้เ่ให็หญ่
นความแตกต่
กว่าและมี
่จับกตัารเกาะติ
วเป็นกลุด่มเนืที้อ่มผ้ีขานาดต่
างๆ ํากัเสมอ
นไป
ขนาดอนุ2 ภท�าคที
กว่าและมีลาังของสารประกอบ
กษณะที่จับตัวเป็นกลุ่มทีที่ใหญ่
่มีขนาดต่
างๆ ลกัักนษณะที
ไป ทําให้
มีความสม่
HAP/TiO2 กับ น้TiO
างอะนาเทสที
่เกิดขึ้นได้ยากกว่าเมื่อ ท�ำให้การเกาะติดเนื้อผ้ามีความสม�่ำเสมอน้อยกว่านาโน-TiO2
2 โครงสร้
อยกว่
านาโน-TiO
2
HAP

0.15

100μm

100μm

ลัยร
า

100μm

100μm

0.20

100μm

100μm

100μm

100μm

นาโน-TiO2

0.25

100μm

100μm

100μm

ิทยา

100μm

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

มห
าว

ภาพที่ 6 แสดงภาพ SEM ของผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบHAP/Ti ในอัตราส่วน XTi = 0.15, 0.20 และ 0.25, HAP, TiO2
(a)(a)
(b)
(b)
(a)(a) (a) 150 เท่า และ (b)(b)2000
เท่า
จากสารละลาย
(Ti[OCH(CH(b)3)2]4) และนาโน-TiO2 ที่กําลังขยาย
ภาพที่ 6 แสดงภาพ SEM ของผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบHAP/Ti ในอัตราส่วน XTi = 0.15, 0.20 และ 0.25, HAP, TiO2
จากสารละลาย (Ti[OCH(CH
3. การทดสอบการต้
านเชื้อแบคที3)เ2รี]4ย) และนาโน-TiO2 ที่ก�ำลังขยาย (a) 150 เท่า และ (b) 2000 เท่า
ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ทํ า การทดสอบการต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย ของสารประกอบ HAP/Ti โดยใช้ ผ้ า ฝ้ า ยที่ ชุ บ ด้ ว ย
วยวิธีที่ ่ 11 โดยการกรองสารละลายที
่มีเชื้อ
สารประกอบ าHAP/Ti
3. การทดสอบการต้
นเชื้อแบคทีในด้
เรียานแสตนดาร์ดเพลตเคานต์และจากผลการทดลองด้
2 ชิ้น ได้ผลดังตารางที
พบว่า สารประกอบ HAP/Ti
านแผ่นผ้าฝ้ายจํานวน
และเรี2ยของ
ชิ้น ได้ผทีลดั
พบว่ปาสารประกอบ
HAP/Ti ที่XTi =เรี1.5
ในงานวิแบคที
จัยนี้ได้เรีทย�ำผ่การทดสอบการต้
านเชื1้อแบคที
่ XงTiตารางที
= 1.5่ 1จะให้
ระสิ ท ธิ ภ าพการกรองแบคที
ย ที่ ทจะให้
� ำ ให้
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการกรองแบคที
เ
รี
ย
ที
่
ท
ํ
า
ให้
ก
ารฆ่
า
เชื
้
อ
แบคที
เ
รี
ย
ได้
ม
ากที
่
ส
ุ
ด
คื
อ
ร้
อ
ยละ
97.85
ซึ
่
ง
มี
ค
่
า
ต่
า
งเล็
ก
น้
อ
ยจาก
สารประกอบ HAP/Ti โดยใช้ผ้าฝ้ายที่ชุบด้วยสารประกอบ HAP/Ti การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 97.85 ซึ่งมีค่าต่าง
อัตราส่วนของ XTi = 2 และ 2.5 และยังน้อยกว่านาโน-TiO2 ไม่มากนัก
ในด้านแสตนดาร์ดเพลตเคานต์ จากผลการทดลองด้
วยวิธีที่ 1 โดย เล็กน้อยจากอัตราส่วนของ XTi = 2 และ 2.5 และยังน้อยกว่า
การกรองสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียผ่านแผ่นผ้าฝ้าย จ�ำนวน 1 นาโน -TiO2 ไม่มากนัก
ตารางที่ 1 การทดสอบคุณลักษณะทางชีววิทยาของสารตัวอย่างที่ชุบลงผ้าฝ้าย
สารตัวอย่าง

สารประกอบ HAP/Ti (XTi = 1.5)
สารประกอบ HAP/Ti (X = 2.0)

ร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
การกรองสารละลายเชื้อผ่านผ้า
การแช่ผ้าในสารละลายเชื้อ
1 ชิ้น
2 ชิ้น
20 นาที
40 นาที
60 นาที
วัลย์ลิกา สุขส�ำราญ
86.54
97.85
76.17
79.88
82.82
84.92
95.45
67.05
76.47
79.82

แบคทีเรียผ่านแผ่นผ้าฝ้ายจํานวน 1 และ 2 ชิ้น ได้ผลดังตารางที่ 1 พบว่าสารประกอบ HAP/Ti ที่XTi = 1.5 จะให้
ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียที่ทําให้การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 97.85 ซึ่งมีค่าต่างเล็กน้อยจาก
อัตราส่วนของ XTi = 2 และ 2.5 และยังน้อยกว่านาโน-TiO2 ไม่มากนัก
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ตารางที่ 1 การทดสอบคุณลักษณะทางชีววิทยาของสารตัวอย่างที่ชุบลงผ้าฝ้าย
ตารางที่ 1 การทดสอบคุณลักษณะทางชีววิทยาของสารตัวอย่างที่ชุบลงผ้าฝ้าย
ร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
สารตัวอย่าง
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
ผ้าฝ้ายที่ไม่ชุบสารประกอบ
0.02
0.05
35.29
45.29
67.64

สรุปและอภิปรายผล
(peak reflections)
HAP/Ti ที่  คXของหมู
จากการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่า สารประกอบ HAP/Ti
โดย XTi = 1.5ของสารประกอบ
2.0 และ 2.5 จะปรากฏพี
สรุปและอภิปรายผล
Ti = 0,่ 0.15,
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PO43- และเคราะห์
OH- ซึด่ง้วเป็ย นFTIR
พีคหลัพบว่
กของ
HAP และพีคทีHAP/Ti
่แสดงถึงการสั
ค Ti-Oำแหน่
ของสารประกอบ
0.20่นของ
และTi-O
0.25ซึ่งทีลั่มกีกษณะของพี
ารเคลื่อนไปในต�
ง 2 ที่มากขึ้นเมื่อ XTi
จากการวิ
า สารประกอบ
3จะแคบกว่
เมื่อเที
ยบกับพีคของการผสม
กับ TiOมีค2 ่าจึมากขึ
งมีความเป็
ไปได้ที่สอารประกอบ
HAP/Ti Anmin
จะมี Ti เข้และคณะ
า
้น ซึ่งนสอดคล้
งกับการศึกษาของ
โดย XTi HAP/Ti
= 1.5  2.0
และ า2.5
จะปรากฏพี
คของหมู่ POHAP
4 และ
ซึ
่
ง
สอดคล้
อ
งกั
บ
ผล
ไปแทนที
่
อ
ยู
่
ใ
นโครงสร้
า
งของ
HAP
ด้
ว
ยและอาจมี
บ
างส่
ว
นที
่
เ
ป็
น
การผสมกั
น
ระหว่
า
ง
HAP
กั
บ
TiO
OH ซึ่งเป็นพีคหลักของ HAP และพีคที่แสดงถึงการสั่นของ Ti-O (Anmin et al., 2007) นอกจากนี้ 2ผลการวิเคราะห์ด้วย XRD
ซึ่งลักษณะของพีค Ti-O ของสารประกอบ HAP/Ti จะแคบกว่า (ภาพที่ 2) จะสังเกตได้ว่า เมื่อค่า XTi เพิ่มขึ้น จะปรากฏพีคหลัก
เมื่อเทียบกับพีคของการผสม HAP กับ TiO2 จึงมีความเป็นไปได้ ของ TiO2 (อะนาเทส, anatase) ที่ต�ำแหน่ง 2 25.2º  38º และ
ที่สารประกอบ HAP/Ti จะมี Ti เข้าไปแทนที่อยู่ในโครงสร้างของ 54º แต่ไม่ปรากฏพีคของ TiO2 (รูไทล์, Rutile) ซึ่งมีพีคหลัก
HAP ด้วยและอาจมีบางส่วนที่เป็นการผสมกันระหว่าง HAP กับ อยู่ที่ 27º  36º และ 54.5º (Nathanael et al., 2010) แสดงว่า
TiO2 ซึ่งสอดคล้องกับผลของ XRD และ SEM ซึ่งจากการวิเคราะห์ ในการเตรียมสารประกอบ HAP/Ti เกิด TiO2 ที่เป็นอะนาเทส
ด้วย XRD ของสารประกอบ HAP/Ti โดย XTi = 0.15, 0.20 และ ปะปนอยู่กับ HAP ด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่
4+
0.25 เที ย บกั บ HAP และ TiO 2 ที่ เ ตรี ย มได้ จ ากสารละลาย นอกจากจะเกิดการแทนที่ด้วย Ti ในโครงสร้างของ HAP แล้ว
Ti[OCH(CH 3) 2] 4 (ภาพที่ 2) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โครงสร้ า งของ ยังมี TiO2 ที่มีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ HAP อีกด้วยเมื่อ
สารประกอบ HAP/Ti จะมี Ti4+ เข้าไปอยูใ่ นโครงสร้าง HAP มากขึน้ XTi มีค่าเพิ่มขึ้น การที่สารตัวอย่าง HAP/Ti มีประสิทธิภาพใน
เมื่ อ X Ti มี ค ่ า มากขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากความเข้ ม ที่ ล ดลงและ การฆ่าเชื้อแบคทีเรียอาจเนื่องมาจาก HAP ที่มีไทเทเนียมเข้าไปอยู่
ความกว้างของพีคที่กว้างขึ้นในต�ำแหน่ง 2 ของ HAP ที่ 26º ในโครงสร้างจะปล่อย positive holes (h+) เช่นเดียวกับ TiO2
32º-34º  40º และ 50º ซึ่งเป็นต�ำแหน่งหลักของ HAP (Piantone โดย positive holes จะเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลของน�้ำที่ถูก
et al., 2003) นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่า เมื่อค่า XTi เพิ่มขึ้น ดูดซับไว้ในโครงสร้างกลายเป็น hydroxyl radicals (•OH) ซึ่งมี
จะปรากฏพีคหลักของ TiO2 (อะนาเทส, anatase) แต่ไม่ปรากฏ ความสามารถในการเกิดออกซิเดชัน (oxidation ability) ที่สูง
พีคของ TiO2 (รูไทล์, Rutile) นั่นแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ สามารถสลายสารอินทรีย์ได้หลายชนิด (Wakamura et al., 2003)
4+
จากผลการวิ เ คราะห์ SEM พบว่ า ขนาดอนุ ภ าคของ
นอกจากจะเกิดการแทนที่ด้วย Ti ในโครงสร้างของ HAP แล้วยัง
มี TiO2 ที่มีโครงสร้างอะนาเทสเกิดปนกับ HAP อีกด้วย จากการ สารประกอบ HAP/TiO2 อยู่ที่ประมาณ 50 - 100 นาโนเมตร
ศึกษาของ Anmin และคณะ (Anmin et al., 2006) พบว่า สารประกอบ HAP/TiO2 ในทุกอัตราส่วนของ XTi มีขนาดอนุภาค
4+
Ca2+ ในโครงสร้างของ HAP เมื่อถูกแทนที่ด้วย Ti4+ จะท�ำให้ ใกล้เคียงกับ HAP จึงมีความเป็นไปได้ที่ Ti บางส่วนจะเข้าไปอยู่
ความเป็นระเบียบของผลึก HAP ลดลง และเมื่อ Ti4+ เข้าไปแทนที่ ในโครงสร้างของ HAP แล้ว ยังมี TiO2 โครงสร้างอะนาเทสที่มี
มากขึ้นความเป็นระเบียบของผลึก HAP ยิ่งลดลง เนื่องจาก Ti4+ ขนาดอนุภาคนาโนเมตรเกิดขึ้นปนอยู่กับสารประกอบ HAP/TiO2
มีขนาดไอออน 0.075 นาโนเมตรซึง่ น้อยกว่า Ca2+  ซึง่ มีขนาดไอออน ท�ำให้มองไม่เห็นความแตกต่างของสารประกอบ HAP/TiO2 กับ
เท่ากับ 0.099 นาโนเมตร และยังมีค่าประจุที่แตกต่างกัน ดังนั้น TiO2 โครงสร้างอะนาเทสที่เกิดขึ้นในการท�ำปฏิกิริยา จากภาพ
การเข้าไปแทนที่ของ Ti4+ ในโครงสร้างของ HAP จะท�ำให้ HAP SEM พบว่า ผ้าที่ชุบด้วยสารประกอบ HAP/Ti จะมีการเกาะติด
ที่ได้มีความเป็นไปได้ยากที่จะมีโครงสร้างที่มีความเป็นผลึกสูง ของสารสารประกอบ HAP/Ti บนเนื้อผ้าฝ้ายอย่างสม�่ำเสมอและ
ซึ่งจะเห็นได้จากภาพที่ 3 ลักษณะพีคที่มีความกว้างมากขึ้นและมี จะมีการเกาะติดในเนื้อผ้ามากขึ้นเมื่ออัตราส่วนของ XTi เพิ่มขึ้น
ความเข้มที่ลดลง และจากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงระนาบ (002)
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ในกรณีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการการแช่ผ้าลงในสารละลาย
ที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่นั้น จากผลการทดลองพบว่า สารประกอบ
HAP/Ti   ที่ XTi = 1.5 มีร้อยละการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า
ค่า XTi อื่นๆ แต่มีค่าแตกต่างกันไม่มากนักเช่นเดียวกับวิธีแรก และ
เมื่อเวลาในการฉายแสงเพิ่มขึ้นจะมีค่าร้อยละการฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้น
แต่มีค่าร้อยละการฆ่าเชื้อน้อยกว่าวิธีการกรอง อาจเนื่องมาจาก
การกรองนั้นมีการกรองเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนไว้บนผิวของสาร
ประกอบ HAP/Ti รวมกับการฆ่าเชื้อที่เกิดจากกระบวนการเร่ง
ปฏิกริ ยิ าด้วยแสง จึงท�ำให้มรี อ้ ยละการฆ่าเชือ้ ทีม่ ากกว่า แต่การใส่ผา้
ที่ชุบสารประกอบ HAP/Ti ลงในสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่นั้น
การฆ่าเชือ้ เกิดจากกระบวนการเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยแสงเพียงอย่างเดียว
แต่มีข้อสังเกตคือ ในกรณีของ HAP จะพบว่า การใส่ผ้าที่ชุบ HAP
ในสารละลายที่มีเชื้อแบคทีเรียจะมีร้อยละการฆ่าเชื้อที่มากกว่า
วิธีการกรอง เนื่องจากเวลาที่ใช้ส�ำหรับวิธีการกรองพร้อมกับการ
ฉายแสง UV นั้นใช้เวลาเพียง 10 นาที ในขณะที่การใส่ผ้าที่ชุบ HAP
ลงไปพร้อมกับการฉายแสงใช้เวลาถึง 60 นาที จึงท�ำให้ 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�ำให้ HAP เกิดการกระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยแสงเพิ่มขึ้นและ Nishikawa (2003) ได้เสนอว่าเมื่อ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเร่ ง ด้ ว ยแสงของ HAP จะมี ก ารเกิ ด •OH และ
O2•− ขึ้น ซึ่งสามารถออกซิไดส์สารอินทรีย์ที่ถูกดูดซับบนพื้นผิว
ของ HAP
เมื่อน�ำไปการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย จากตารางที่ 1
พบว่าสารประกอบ HAP/Ti ที่ XTi = 1.5 จะให้ประสิทธิภาพ
การกรองแบคทีเรียที่ท�ำให้การฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุด แต่มี
ค่าไม่ตา่ งจากอัตราส่วนของ XTi =  2 และ 2.5 มากนัก อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งจากค่ า P-Value มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.78 ซึ่ ง มากกว่ า 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 ที่เตรียมได้มี
ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี
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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�ำไพพรรณี
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การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาบริบทของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 2) ศึกษาสภาพการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และ 3) เสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ และท�ำการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ ในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) อุทยานฯ ควรขึ้นราคาค่าเข้าชมอุทยานฯ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 2) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้น่าสนใจ และน�ำเสนอขายในราคาเหมา (Package) 3) ท�ำการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจูงใจ และให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว
มากขึ้น 4) ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 5) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และเกิดการกลับมาเที่ยวซ�้ำ  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่
1) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ ให้มากขึ้น 2) สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อน�ำมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานฯ 3) ส่งเสริมให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ที่คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 4) จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานฯ โดยคณะกรรมการกลุ่มประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ก�ำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่บริเวณเขาพระบาท
2) จัดระเบียบการเข้าชม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว 3) ก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวด เพื่อป้องกันการท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) จัดท�ำคู่มือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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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.
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ปัญหามลภาวะทางเสียงอันเกิดจากบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความส�ำคัญต่อการพัฒนา ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว เช่น เสียงดังจากยานพาหนะ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรูปของ เสียงดังจากดนตรีในสถานเริงรมย์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้
เงินตราต่างประเทศ ช่วยในการปรับดุลการช�ำระเงิน และสร้าง นักท่องเที่ยวไม่เกิดความประทับใจ และไม่อยากกลับมาท่องเที่ยว
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่
ระดับท้องถิน่ ยังก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเทีย่ วไปยังพืน้ ที่ ไม่ได้มีการควบคุมความสูง รูปแบบของอาคารบางแห่งไม่กลมกลืน
ต่างๆ ซึง่ น�ำมาสูก่ ารจ้างงานและสร้างอาชีพทัง้ ในภาคการท่องเทีย่ ว กับสภาพแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดการท�ำลายภูมิทัศน์ที่สวยงามได้
โดยตรง และการจ้างงานในภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เกิดการ อีกทั้งการบุกรุกจับจองพื้นที่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ถูกต้อง
กระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในภาพรวมจะน�ำไปสู่การสร้าง ตามกฎหมายในเขตป่าอนุรกั ษ์เพือ่ ประโยชน์ทางการท่องเทีย่ ว และ
ความเจริญเติบโต และการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ�ำนวยความ
(สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์, 2550) จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว สะดวกต่างๆ อาจมีผลท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นเจริญขึ้น ประชาชน
พบว่ า ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมี จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากการ
ชาวต่างชาติถึง 29.88 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเหล่ า นั้ น
1.44 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากถึง 2.7 แสนล้านบาท ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อาจท�ำให้เกิด
ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า คนไทยเดินทาง การท�ำลายสภาพภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ และเสียสมดุลของระบบ
ท่องเที่ยวในประเทศ 138.8 ล้านคน สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท นิเวศในที่สุด
จากความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่งผลให้ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
อยูท่ ี่ 2.23 ล้านล้านบาท ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ (ฐานเศรษฐกิจ ได้ ส ่ ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมหาศาล ทั้ ง นี้ เ พราะ
การสูญเสียสมดุลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ
ออนไลน์, 2559)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของประเทศไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะทวีความรุนแรง
ได้เจริญรุดหน้ามาตามล�ำดับเป็นผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนมีมูลค่า ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด กระแสของการให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
กว่านับแสนล้านบาทซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
แต่ในทางตรงกันข้ามการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลับ เปลี่ ย นแปลงและความเป็ น ไปในโลก ในการค� ำ นึ ง ถึ ง ปั ญ หา
ท�ำให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวถดถอยลง ขณะที่ภาพ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจประสบความ โดยรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วเป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่ อ ของ
ส�ำเร็จอย่างสูงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ข้างหลังภาพความส�ำเร็จ “Ecotourism” หรือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ซึ่งมีความหมาย
ดั งกล่ าวคื อ ความเสียหายที่เกิด ขึ้น กับ ทรัพยากรธรรมชาติ และ มากกว่าการเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวแบบใหม่เพื่อดึงดูด
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพของสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ นักท่องเที่ยว หากแต่มุ่งประสานผลประโยชน์และความต้องการ
เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของ ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมเข้ า กั บ
แหล่งท่องเที่ยวและปัญหาด้านมลภาวะ ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเทีย่ วเพือ่ ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ
เติบโตขึน้ และได้รบั การพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว
มีการเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) (วรรณา
ย่อมส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรม เสื่อมคุณภาพ วงษ์วานิช, 2539) ทั้งนี้ กรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และความสวยงามได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้องค์ประกอบของแหล่ง ในทิศทางทีย่ งั่ ยืน จะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอาจสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาขยะ ท่องเทีย่ วให้เกิดความสมดุลทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตามแหล่งท่องเที่ยว การเกิดแหล่งน�้ำเน่าเสีย สิ่งแวดล้อม
พืชพันธุ์ สัตว์ป่าถูกท�ำลายจนลดจ�ำนวนหรืออาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด
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ประสานผลประโยชน์และความต้องการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) ทั้งนี้ กรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อสํบาคัทีญ่ 2ในการพั
ฒนาอุตสาหกรรมท่
งเที่ยวให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
นิ94   วารสารวิ
เวศในทิศทางที
น จะเป็นปีเครื
่องมืฉบั
จัย่ยรำั่ง�ยืไพพรรณี
ที่ 12
เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคมอ2561
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ภาพที
1 แสดงกรอบในการพั
ฒนาการท่
องเที
่ยวเชิ
นิเวศอย่
น (Xu,S.,S.,Mingzhu,
Mingzhu,L., L.,Bu,Bu,N.,N.,& Pan,
& Pan,S., S.,2017)
2017)
ภาพที
่ 1 ่ แสดงกรอบในการพั
ฒนาการท่
องเที
่ยวเชิ
งนิงเวศอย่
างยัา่งงยัยืน่งยื(Xu,

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ประเทศไทยเป็
นประเทศทีน่มประเทศที
ีศักยภาพทางการท่
องเที่ยว องเที
ท�ำให้
เกิดปัญหาความเสื
องเที
น ยปังญหา
ประเทศไทยเป็
่มีศักยภาพทางการท่
่ยวโดยรวมสู
ง เพราะมี่อทมโทรมของแหล่
รัพยากรการท่องท่งเที
่ยวที่ยว่มีชเช่ื่อเสี
โดยรวมสูงมีคเพราะมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที
่มีชื่อเสียง มีพคยากรการท่
วาม ด้านมลภาวะ
ปัญหาการทิง้ ขยะของนั
กท่องเทีย่ ว ปัอญงเที
หาความแออั
วามสวยงามและหลากหลาย
โดยเฉพาะทรั
องเที่ยวทางธรรมชาติ
และทรัพยากรการท่
่ยวทาง ด
สวยงามและหลากหลาย
่ยวทาง และการจั
ยบนั
กท่องเที่ยทวเข้
าชมในช่
วงเทศกาล
วัฒนธรรม ซึ่งมีคโดยเฉพาะทรั
วามเป็นเอกลัพกยากรการท่
ษณ์เฉพาะถิอ่นงเทีโดยเฉพาะอย่
างยิ่งแหล่ดงระเบี
ท่องเที
่ยวประเภทอุ
ยานแห่
งชาติ
ที่มีความอุตลอดจน
ดม
สมบูรณ์พขยากรการท่
องทรัพยากรธรรมชาติ
กษณ์เฉพาะในแต่
ละพื
้นทีาที่ อีภ่ กาครั
ทั้งแหล่
งท่มอชนในแหล่
งเที่ยวประเภท
ธรรมชาติ และทรั
องเทีย่ วทางวัฒและความสวยงามอั
นธรรม ซึง่ มีความเป็นนเป็นเอกลั
ปัญหาความขั
ดแย้งของเจ้
าหน้
ฐและชุ
งท่องเทีย่ ว
งกล่าวยั่นงมีโดยเฉพาะอย่
กระจายอยู่ทาุกงยิภู่งมแหล่
ิภาคของประเทศไทย
งท่อกงเที
วที่สามารถตอบสนองรู
ปแบบการดการ
เอกลักษณ์ดัเฉพาะถิ
งท่องเที่ยวประเภทตลอดจนเป็
ดังนัน้ ผูว้ นจิ แหล่
ยั ตระหนั
ถึง่ยความจ�
ำเป็นทีจ่ ะศึกษาแนวทางการจั
งเที่ยทีวเชิ
เวศได้ดมสมบู
เป็นอย่ราณ์งดีของทรั
สิ่งเหล่พายากรธรรมชาติ
นี้จึงเป็นปัจจัยสําคัญการท่
ที่ดึงดูอดงเที
ให้น่ยวเชิ
ักท่องงเที
่ยวเดิานงยั
ทางมาท่
องเที
่ยวอย่างงต่ชาติ
อเนืเขาคิ
่อง ชฌกูฏ
อุทยานแห่ท่งอชาติ
่มีคงนิวามอุ
นิเวศอย่
่งยืนในอุ
ทยานแห่
ชฌกูฏ จัลงะพื
หวั้นดทีจั่ นอีทบุ
พื้นดทีจั่หนนึทบุ
่งทีร่มี ีเเพืสน่่อหให้์ทเางการท่
่ยว โดยในแต่
ะปีจาะมี
และความสวยงามอัอุนทเป็ยานแห่
นเอกลังกชาติ
ษณ์เเขาคิ
ฉพาะในแต่
กทัร้งี จัดเป็จังนหวั
กิดการพัองเที
ฒนาการท่
องเที่ยลวอย่
งยั่งยืน
พื้นที่ที่มทีภยานแห่
ูมิประเทศผสมกลมกลื
กันหลายรู
ปแบบ
เขางนิเวศ
นัก่ท่ยวประเภทดั
องเที่ยวเดินงทางมาเยื
นจํานวนมาก
่องจากเป็นภายในอุ
แหล่งท่องเที
กล่าวยังอมีนเป็
กระจายอยู
่ทุกภูมเนื
ิภาคของ
งชาติเขาคิชฌกูฏนโดยอาศั
ยการท่
องเทีทั้งย่ ภูวเชิ
ป่าไม้ตลอดจนเป็
น้ําตก และทรั
พยากรสั
ตว์่ยปวที
่าอั่สนามารถตอบสนอง
อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็
มีแนหล่
งท่องเที่ยวทางประวั
ติศาสตร์
ําคัญไปในทิ
ภายในอุ
ทยานคื
อ
ประเทศไทย
นแหล่
งท่องเที
แนวทางในการจั
ดการการท่
องเทีทย่ ่ีสวให้
ศทางที
เ่ หมาะสม
ยอดเขาพระบาท
ที่มีปเป็รากฏการณ์
ยาที
นานทางพระพุ
ทธศาสนา
แก่ อรอยพระพุ
จนกการ
รูปแบบการท่
องเที่ยวเชิงนิเวศได้
นอย่างดี สิท่งางธรณี
เหล่านี้จวิทึงเป็
นปั่สจอดคล้
จัย องกั
ทั้งบด้ตําานเศรษฐกิ
จ สังคม
และสิ่งได้
แวดล้
ม สอดคล้ทอธบาท
งกับหลั
่โดดเด่
และเป็
งนิเวศที
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการ
ส�ำคัญที่ดึงกลายเป็
ดูดให้นักนท่เอกลั
องเทีก่ยษณ์
วเดิเนฉพาะที
ทางมาท่
องเทีน่ยวอย่
างต่นอแหล่
เนื่องงท่องเที่ยพัวเชิ
ฒนาที
่ยั่งยืน่สสืําบคัญ
ต่อของประเทศ
ไป
องเที่ยวและบริ
การที
กิจกรรมการท่
อุทท่ยานแห่
งชาติเขาคิ
ชฌกู่เพีฏยบพร้
จังหวัอมดจัทัน้งทบุ
รี จัดเป็นพือ้นงเที
ที่ ่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ การเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การ
การเที่ยวน้
ําตก
นต้น และกิ
ก่ การชมประวั
หนึ่งที่มีเสน่ดูนหก์ทางการท่
องเที
่ยวเป็โดยในแต่
ละปีจกรรมทางประวั
จะมีนักท่องเที่ยตวิศาสตร์
วัตวถุัฒปนธรรม
ระสงค์ได้ขแองการวิ
จัย ติศาสตร์ การชมวัฒนธรรม
ประเพณี และการนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาพระบาท ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติ
เดินทางมาเยือนเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ
1. เพือ่ ศึกษาบริบทของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยาน
เขาคิชฌกูฏและของจังหวัดจันทบุรี
ผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ ทัง้ ภูเขา ป่าไม้ น�ำ้ ตก และทรัพยากร แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ยังคงให้ความสําคัญกับการเพิ่มจํานวน
สัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้นในแต่ละปี โดยไม่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ จนเกิดการพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญภายในอุ
อ ยอดเขาพระบาท
ที่มีปทํรากฏการณ์
าง อุทยานแห่
งชาติเขาคิชฌกู
จังหวั
จันนทบุปัรญี หาด้านมลภาวะ
ท่องเทีท่ยยานคื
วไปในทิ
ศทางที่ไม่เหมาะสม
าให้เกิดปัญทหาความเสื
่อมโทรมของแหล่
งท่อฏงเที
่ยวดเช่
ธรณี วิ ท ยาที
อดคล้ อ้งงกั
บ ต� ำ นานทางพระพุ
ได้ แดก่และการจัดระเบี
3. เพื
่อเสนอแนวทางในการจั
่ยวเชิงนิเวศ
ปัญ่ สหาการทิ
ขยะของนั
กท่องเที่ยว ปัทญธศาสนา
หาความแออั
ยบนั
กท่องเที่ยวเข้าชมในช่ดการการท่
วงเทศกาลองเที
ตลอดจน
รอยพระพุทธบาท จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น และ อย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เพียบพร้อม ทั้งกิจกรรม วิธีการด�ำเนินวิจัย
การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ได้แก่ การเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
การดูนก การเที่ยวน�้ำตก เป็นต้น และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ Research) โดยมีวิธีการด�ำเนินวิจัย ดังต่อไปนี้
วัฒนธรรม ได้แก่ การชมประวัติศาสตร์ การชมวัฒนธรรมประเพณี
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
และการนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาพระบาท ซึ่งถือเป็นงาน ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ประเพณีที่ส�ำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏและของจังหวัด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้
จันทบุรี
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้วิธี
อย่างไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี
เขาคิชฌกูฏ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวให้ หรือผูแ้ ทนเทศบาลต�ำบลพลวง เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานการท่องเทีย่ ว
มากขึ้นในแต่ละปี โดยไม่ค�ำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ และกีฬาจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ของพื้นที่ จนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม
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บริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ด้านพื้นที่
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
- ด้านการมีส่วนร่วม
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3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structures Interview) เพื่อท�ำการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ โดยมีประเด็นค�ำถาม ได้แก่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับบริบท
ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาคิ ช ฌกู ฏ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาคิ ช ฌกู ฏ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกลุ่มส�ำหรับการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) และน�ำผลการวิเคราะห์มาตอบวัตถุประสงค์
และหาข้อสรุปของงานวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ด้วยการจ�ำแนกประเด็นการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลและลงส�ำรวจพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้อง
กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป
5 ด
5. กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป กรอบแนวคิ
การวิจัย ดังภาพต่อไปนี้
5. กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้

ชภัฏ

		
กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบริเวณ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจสินค้าที่ระลึก
กลุ่มที่ 3 ผู้น�ำชุมชนบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
คิชฌกูฏ โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 3 คน
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
นั บ ถื อ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในบริ บ ทของชุ ม ชน และ
การท่องเที่ยว
กลุ่มที่ 4 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก จ�ำนวน 30 คน
2. การด�ำเนินการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่สัมภาษณ์
เพื่อท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลวิจัย
2.3 ด�ำเนินการสนทนากลุม่ (Focus group) กับตัวแทน
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

สังเคราะห์ข้อมูล

แนวทางในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี

ิทยา

สภาพการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมวัฒนธรรม
- ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพที
2 แสดงกรอบแนวคิ
ดการวิ
ภาพที
่ 2 ่ แสดงกรอบแนวคิ
ดการวิ
จัยจัย

มห
าว

ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. บริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังต่อไปนี้
1.1 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านพื้นที่ พบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ และมีแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ กล่าวคือ อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย โดยภายในอุทยานสามารถพบได้ทั้งป่าดิบชื้น และ
ป่าดิบเขา และพบพันธุ์ไม้หายาก คือ ไม้กฤษณา และเนื่องจากสภาพป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทือกเขาสูง จึงยังมีสัตว์ป่า
จํานวนมาก เช่น ช้าง กระทิง เสือปลา กวางป่า เลียงผา ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติ
ภูวคดลวามลาด
บัวบางพลู
เขาคิชฌกูฏ ยังมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นที่เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลก ทําให้ด้านทิศตะวันออกจะมี
ชันมาก แนวสันเขาวางตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ เชิงเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้มีความลาดชัน
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. บริ บ ทของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศในพื้ น ที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ผู ้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ผลการศึ ก ษาบริ บ ทของการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง นิ เวศในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาคิ ช ฌกู ฏ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังต่อไปนี้
1.1 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านพื้นที่ พบว่า
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ และมีแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ กล่าวคือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
มีระบบนิเวศธรรมชาติทสี่ มบูรณ์และหลากหลาย โดยภายในอุทยาน
สามารถพบได้ทั้งป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา และพบพันธุ์ไม้หายาก
คื อ ไม้ ก ฤษณา และเนื่ อ งจากสภาพป่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นเขต
เทือกเขาสูง จึงยังมีสัตว์ป่าจ�ำนวนมาก เช่น ช้าง กระทิง เสือปลา
กวางป่า เลียงผา ไก่ฟา้ หลังขาวจันทบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ยังมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นที่เกิดจาก
การดันตัวของเปลือกโลก ท�ำให้ด้านทิศตะวันออกจะมีความลาด
ชันมาก แนวสันเขาวางตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก
เฉียงใต้ เชิงเขาด้านตะวันออกเฉียงใต้มีความลาดชันน้อย มียอดเขา
พระบาทเป็นภูเขาสูงสุด โดยบนเขาพระบาทมีหนิ ก้อนใหญ่ลกั ษณะ
กลมเกลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณรอยพระพุทธบาท
มีหินก้อนใหญ่มาก สามารถมองเห็นได้จากพื้นราบนอกเขตอุทยาน
แห่งชาติ เทือกเขาสูงในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏยังเป็นแหล่ง
ต้นน�้ำที่ส�ำคัญของแม่น�้ำจันทบุรี และเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารของ
ล� ำ น�้ ำ ต่ า งๆ เช่ น คลองกระทิ ง คลองตะเคี ย น คลองทุ ่ ง เพล
คลองพลวง เป็นต้น จากสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์และระบบนิเวศ
ทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้อทุ ยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ได้แก่ น�้ำตกกระทิง น�้ำตกคลองช้างเซ
น�้ำตกคลองไพบูลย์ ตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีหลายเส้น
ทางทั้งระยะใกล้ และระยะไกล
ส�ำหรับบริบทด้านพื้นที่ในเชิงประวัติศาสตร์ พบว่า
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นทีต่ งั้ ของยอดเขาพระบาท ซึง่ บริเวณ
ยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับต�ำนานทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา
ของชาวจันทบุรีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ด้วยสภาพพื้นที่บนยอด
เขาพระบาทมีหินรูปร่างแปลกตา และมีต�ำนานที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
หินบาตรคว�่ำ  ถ�้ำฤาษี ศิลาเจดีย์ ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่า
และหินรูปช้าง สิง่ เหล่านีย้ งิ่ ท�ำให้เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ภายใน
อุทยานเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

1.2 บริบทการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านการบริหารจัดการ
เป็นการให้ความส�ำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยพิจารณา
จากองค์ประกอบการท่องเที่ยว 3As โดยจากการศึกษาพบว่า
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีการบริหารจัดการตามองค์ประกอบ
3As ดังนี้
1) ด้านสิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ ว (Attractions)
โดยแหล่งท่องเทีย่ วต้องมีเสน่หเ์ ฉพาะตัว มีความน่าสนใจ ทีส่ ามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ อุทยานแห่งชาติเขา
คิชฌกูฏ มีสงิ่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญคือ “รอยพระพุทธบาท”
บนยอดเขาพระบาท ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่สูง
ที่สุดในประเทศไทย บนยอดเขายังมีอากาศที่เย็นสบาย สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาต่างๆ เช่น เขาสระบาป เขาสุกิม
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน นอกจากนี้ ยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติทนี่ า่ สนใจ โดยเฉพาะน�ำ้ ตกกระทิง
ซึ่งเป็นน�้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น ระหว่างทางขึ้นน�้ำตกสามารถ
พบเห็นพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีชายหาด
ขนาดใหญ่ริมธารน�้ำตกที่เกิดจากทรายที่ถูกน�้ำป่าพัดลงมาเมื่อ
พ.ศ.2542
2) ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (Amenities) ภายใน
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทาง
การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และความประทับใจ
ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน
อุทยาน 2) ที่พักแรม ซึ่งให้บริการทั้งประเภทที่เป็นบ้านพัก และ
ลานกางเต็ น ท์ 3) ที่ จ อดรถ 4) ห้ อ งน�้ ำ -ห้ อ งสุ ข า 5) ถั ง ขยะ
6) สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ ความปลอดภั ย เช่ น ทางเดิ น
ราวกั้น เป็นต้น
3) ด้านการเข้าถึง (Accessibility) การเดินทาง
ไปยังอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เส้นทางจากกรุงเทพฯ สามารถ
เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางถนนสายบางนา-ตราด เมื่อถึงสี่แยก
เขาไร่ยา ตรงหลัก กม. 324-325 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ�ำราศนราดูร
เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานแห่งชาติ
ซึง่ อยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี จากนัน้ เลีย้ วขวาไปอีก 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงทีท่ ำ� การอุทยานฯ
ทั้งนี้ จากเส้นทางการเดินทางดังกล่าว พบว่า การเข้าถึงอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นไปอย่างสะดวก เนื่องจากมีป้ายบอกทาง
และมีจุดสังเกตที่ชัดเจน อีกทั้งเป็นเส้นทางสายหลักซึ่งจะท�ำให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
1.3 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ ได้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ซึง่ นอกจากนักท่องเทีย่ วจะได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

รำไ

ผลการวิจัย

ภูวดล บัวบางพลู
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ส่วนร่วมของชุมชน โดยทางอุทยานฯ ได้ส่งเสริมให้คนในชุมชน
บริเวณใกล้เคียงอุทยานฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรองรับและ
บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ใ ห้ มี ก ารรวมกลุ ่ ม ท� ำ ธุ ร กิ จ
ขนาดเล็ก เช่น การขายอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินค้าที่ระลึก
การรวมกลุ่มเพื่อจัดการด้านการคมนาคมในช่วงเทศกาลสักการะ
รอยพระพุทธบาท เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนก็ยังมีการส่งเสริม
อาชี พ และรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ มชนเอง เช่ น ชุมชน
บ้ า นกระทิ ง ได้ จั ด การท่ อ งเที่ ย วแบบโฮมสเตย์ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นต้น
2. สภาพการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบประเด็นส�ำคัญ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ผู้วิจัยได้ใช้หลัก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ พบว่า ปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง7นิเวศใน
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ สามารถสรุปได้ดังตางราง ต่อไปนี้

ชภัฏ

แล้วยังได้รับประสบการณ์ ความรู้ และจิตส�ำนึกต่อการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย โดยภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขา
คิชฌกูฏมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติบริเวณ
น�้ำตกกระทิง และน�้ำตกคลองช้างเซ ซึ่งมีระยะทาง 800 เมตร และ
ระยะทาง 4 กิโลเมตร กิจกรรมเที่ยวน�้ำตก กิจกรรมชมทิวทัศน์
กิจกรรมดูนก ส่องสัตว์ และกิจกรรมแค้มป์ปิ้ง เป็นต้น 2) กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ การเดินขึ้นเขาพระบาทเพื่อ
สักการะรอยพระพุทธบาท ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวยังกลายเป็นประเพณี
ที่ส�ำคัญของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย โดยแต่เดิมเริ่มเปิดให้ขึ้นไป
สักการะในวันขึ้น 1 ค�่ำ ถึง 15 ค�่ำ เดือน 3 ของทุกปี แต่เมื่อได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วมากขึน้ จึงเพิม่ ช่วงเวลาในการเปิดให้ขนึ้
ไปสักการะ โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ได้เปิดให้ขึ้นสักการะ
เป็นเวลา 60 วัน ดังนัน้ จะเห็นว่ากิจกรรมการท่องเทีย่ วของอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีทั้งรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โดยทุกกิจกรรมต่างให้
ความส�ำคัญกับการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
เห็นถึงคุณค่าและความส�ำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวภายใน
อุทยานฯ
1.4 บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้ค�ำนึงถึงการมี

ปัจจัยภายนอก

โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจกั บ การท่ อ งเที่ ย วที่ เ น้ น
ธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมมากขึ้น
3. ภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยาน
แห่งชาติมากขึ้น
4. กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคม ส่งผลให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากขึ้น

จุดอ่อน
1. เกิดปัญหาความแออัดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
2. ไม่ มี ห น่ ว ยงานเข้ า มาให้ ค วามรู้ ช าวบ้ า นเกี่ ย วกั บ การ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การจั ด การที่ ไ ม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้าน

อุปสรรค
1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวน้อยลง
2.ปั จ จุ บั น ภั ย ธรรมชาติ เ กิ ด มากขึ้ น อาจส่ ง ผลให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ มั่ น ใจในความปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว
3. เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งและในช่ ว ง
เทศกาลมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมาก จึงยากต่อ
ความควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
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จุดแข็ง
1. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายทั้ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะมีป่าธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ และมีการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. มีสิ่ งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่เพียงพอ
และเหมาะสม
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ จึงได้รับ
การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐ

2.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมี
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อุทยานฯ และชุมชนใกล้เคียง กล่าวคืออุทยานฯภูได้
ใช้กบัารวบางพลู
วดล
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้เข้าสู่อุทยาน อีกทั้งมีการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น
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พืน้ ทีด่ งั กล่าวดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ และมีนโยบายในการบริหาร
จัดการทีช่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว ส�ำหรับชุมชนท้องถิน่ เองก็ได้มกี ารรวมตัวกัน
เพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน ดังเช่นการรวมกลุ่มกัน
ของกลุม่ โฮมสเตย์ชมุ ชนบ้านกระทิง ซึง่ กลุม่ ดังกล่าวจะเป็นตัวแทน
ของชุมชนในการประสานงานกับอุทยานฯ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชนกับอุทยานฯ นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังมีการ
สร้างความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการดูแลและการจัดการ
การท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การท่ อ งเที่ ย วและงานเทศกาลสั ก การะรอยพระพุ ท ธบาทผ่า น
หน่วยงานราชการของจังหวัด การสนับสนุนข้อมูลในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากกลุ่มโฮมสเตย์ รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลปกป้องทรัพยากร
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ดังนัน้ จะเห็นว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
มีการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยใช้
การสร้างเครือข่ายทางการท่องเทีย่ วเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การ
การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านสิง่ แวดล้อม
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยค�ำนึง
ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ จากการศึกษาพบว่า
อุทยานฯ ได้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการก�ำหนดเขตพื้นที่
(zoning) เพื่อให้เกิดการบริการจัดการพื้นที่ในแต่ละเขตได้อย่าง
เหมาะสม และลดผลกระทบด้านลบต่อแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้
ยังมีการจัดท�ำป้ายสื่อความหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
สภาพพื้ น ที่ แ ละดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การจั ด ถั ง ขยะให้
เพียงพอและเหมาะสม การจัดพื้นที่จอดรถให้ห่างไกลจากพื้นที่
ที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศเพื่อป้องกันมลภาวะ เป็นต้น
อย่างไรก็แล้วแต่ ในช่วงเทศกาลขึ้นเขาพระบาทเพื่อสักการะรอย
พระพุทธบาท ยังพบปัญหาความแออัดจากการท่องเที่ยว ทั้งนี้
เนื่องจากทางอุทยานฯ ยังไม่ได้มีการก�ำหนดขีดความสามารถใน
การรองรับด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อมีนักท่องเที่ยว
เป็นจ�ำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท�ำให้ยากแก่การควบคุม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้
และส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวในที่สุด ซึ่งปัญหา
ดั ง กล่ า ว ทางอุ ท ยานฯ มี แ นวทางที่ จ ะเปิ ด ให้ ขึ้ น เขาพระบาท
ตลอดปี จากเดิมเปิดแค่ชว่ งเทศกาล ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดปัญหานักท่องเทีย่ ว
แออัดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
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2.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านเศรษฐกิจ
จากการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อุทยานฯ และ
ชุมชนใกล้เคียง กล่าวคืออุทยานฯ ได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างรายได้ให้เข้าสู่อุทยาน อีกทั้งมีการส่งเสริมอาชีพด้าน
การท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอุทยานฯ
เพือ่ ให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ ว โดยอุทยานแห่งชาติ
มีการเก็บค่าเข้าชมอุทยานฯ และมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายทัง้ การเปิดให้ขนึ้ เขาพระบาทเพือ่ สักการะรอยพระพุทธบาท
การจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ตลอดจน
มีการจัดที่พักแรมทั้งประเภทบ้านพัก และลานกางเต็นท์ ซึ่งจะ
ท�ำให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่นานขึ้น และเกิดการใช้จ่ายทางการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนท้องถิ่น โดย
การอนุญาตให้คนในชุมชนขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
ภายในพื้น ที่อุทยาน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สิน ค้ าที่ร ะลึ ก
ตลอดจนรถรับจ้างโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ส่วนชุมชน
ท้องถิ่นเองก็ได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นชุมชนใกล้อุทยานฯ สร้าง
อาชีพและรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยมีการจัดการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ และมีการน�ำเสนอขายรายการน�ำเทีย่ ว เช่น กลุม่ โฮมสเตย์
ชุมชนบ้านกระทิง ได้จัดการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงกับอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การน�ำ
ชมสวนเกษตรอินทรีย์ และไม้ประดับพันธุ์พื้นเมือง (กล้วยไม้
เหลืองจันท์) ของคุณประมวล สุมิตร การชมสวนป่าของคุณพงศธร
ธาราเขตต์ ชมการสาธิตการท�ำนา ไร่มะนาว มะปิ๊ด ของคุณบัญญัติ
ชาวไชย ชมสวนผลไม้ของคุณชวลิต พลอยรัตน์ ชมเขื่อนพลวง และ
เข้าชมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท
เดินศึกษาธรรมชาติ เที่ยวน�้ำตก ซึ่งจะเห็นว่า การท่องเที่ยวภายใน
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ไม่ได้สร้างเพียงรายได้เข้าสู่อุทยานฯ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง
เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพเสริม และพึ่งพาตนเองได้ในระยะ
ยาว
2.3 การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศด้ า นสั ง คม
และวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
ภายในอุทยาน โดยการให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งการจัดรายการน�ำเที่ยว การขายสินค้าและบริการ
การอ�ำนวยความสะดวกเรือ่ งการคมนาคมขนส่ง ทัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
ส�ำคัญคือ ต้องการกระจายรายได้ให้ชุมชน และท�ำให้ชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็แล้วแต่ ทางอุทยานฯ ยังไม่ได้เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิด วางแผน และตัดสินใจในการจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจาก
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รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ และกิจกรรมการ
ผลการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยต้องเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ พบว่า บริบทของ ที่เน้นการศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว โดยอาจจัดเป็นโปรแกรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นไป ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Study Tours) นอกจากนี้ บริบทด้าน
ตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยบริบทด้านพื้นที่ การมีส่วนร่วม พบว่า การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
พบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง คิชฌกูฏได้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้คน
กับธรรมชาติ และมีแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรองรับและบริการนักท่องเที่ยว
กับระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่ง เช่น การขายอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการด้านการขนส่ง
ประเทศไทย (2544) ที่ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบด้ า นพื้ น ที่ ข อง การให้บริการโฮมสเตย์ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Jerry
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ and Ameeta (2006) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง A Framework for
ธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Sustainable Ecotourism: Application to Costa Rica
เชิงนิเวศจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ ส�ำหรับ ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบส�ำคัญในการจัดการการท่องเที่ยว
บริบทด้านการบริหารจัดการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการ เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
ท่องเที่ยว 3As พบว่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีสิ่งดึงดูดใจ การเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเข้ามาจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น
ทางการท่องเที่ยว (Attractions) โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี การแสดงความคิดเห็น การให้บริการนักท่องเที่ยว การขายสินค้า
เสน่ห์เฉพาะตัว และมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญคือ แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุน
รอยพระพุทธบาท บนยอดเขาพระบาท อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการให้ความรู้ งบประมาณ เพื่อให้
ธรรมชาติที่น่าสนใจหลายเส้นทาง ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ชุมชนสามารถด�ำเนินการจัดการการท่องเที่ยวได้ ซึ่งผลที่ได้รับ
(Amenities) พบว่า ภายในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏได้จัด จากการมีสว่ นร่วมของชุมชนคือ แหล่งท่องเทีย่ วและชุมชนมีรายได้
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ วไว้รองรับนักท่องเทีย่ ว เช่น เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความภูมิใจในพื้นที่ของตน และคนในชุมชนมีความ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พักแรม เป็นต้น ส่วนด้านการเข้าถึง เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การศึกษาสภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
(Accessibilities) พบว่า นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางไปยังอุทยานฯ
ได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากมีป้ายบอกทาง และมีจุดสังเกตที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาคิ ช ฌกู ฏ ตามแนวคิ ด ของการจั ด การการ
ชัดเจน ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Morrison and Mill ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(1992) ที่กล่าวว่าในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการ ด้านเศรษฐกิจ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏมีการส่งเสริมเศรษฐกิจ
จัดการความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับการเดินทาง ในพื้นที่ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เข้าสู่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยการจัดการความพร้อมจะประกอบ อุทยาน อีกทั้งมีการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
ไปด้วย 3As คือ การจัดการความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว (Accessibilities) การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านสังคมและวัฒนธรรม
ขั้ น พื้ น ฐาน (Amenities) และการจั ด การสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีการส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ท่องเที่ยว (Attractions) ซึ่งความพร้อมดังกล่าวจะเป็นปัจจัย ในการจัดการการท่องเทีย่ วโดยการเป็นผูใ้ ห้บริการด้านการท่องเทีย่ ว
ส� ำ คั ญ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กแหล่ ง แต่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท่องเที่ยว ส�ำหรับบริบทด้านกิจกรรมและกระบวนการ ภายใน วางแผน และการตัดสินใจในการจัดการการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ทุ ยาน
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏประกอบไปด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ Jetsalid Angsukanjanakul (2017) ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การเดิน Modeling Sustainable Management for Community-based
ป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมเที่ยวน�้ำตก เป็นต้น และกิจกรรมการ Tourism: A Case Study of Floating Markets in the Lower
ท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ เช่น การเดินขึน้ เขาพระบาทเพือ่ สักการะ Central Thailand โดยผลจากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการ
รอยพระพุทธบาท เป็นต้น ทัง้ นีจ้ ะเห็นว่ากิจกรรมการท่องเทีย่ วของ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับการท่องเทีย่ วโดยชุมชนจ�ำเป็นต้อง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเป็นกิจกรรมแบบสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้อง การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนมี
กับ The Asia-Pacific Ecotourism Industry (2012) ได้กล่าวว่า ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ของตน ตลอดจนการเปิดโอกาส
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีความหลากหลายทั้ง ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
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1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี
จากการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศอย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาคิ ช ฌกู ฏ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ
1) อุ ท ยานฯ ควรขึ้ น ราคาค่ า เข้ า ชมอุ ท ยานฯ
ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาทางการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อ
ส่งเสริมให้มีงบประมาณในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว จึงควร
ขึ้นราคาเข้าชมในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพื่อน�ำรายได้ดังกล่าวมา
พัฒนาและปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ตลอดจนฟืน้ ฟูทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมเสียหาย
2) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ โดย
ประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดท�ำเป็นโปรแกรม
ท่องเที่ยวอุทยานฯ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และน�ำเสนอขาย
ในราคาเหมา (Package) โดยก�ำหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
3) ท�ำการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
จู ง ใจ และให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น โดยเฉพาะ
การประชาสั ม พั น ธ์ เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ไ ด้
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่มากขึ้น อันจะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้
ทางการท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อ
ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งด้านบุคลากร สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และเกิดการ
กลับมาเที่ยวซ�้ำ
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ ให้มากขึ้น เพื่อให้คนใน
ชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว และเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองว่ามีส่วนส�ำคัญในการจัดการการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะ
เป็นเพียงแรงงานด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น อีกทั้งยังท�ำให้เกิดการ
รักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนมากขึ้น
2) สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น องค์กรด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อน�ำมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในอุทยานฯ ซึ่งจะท�ำให้เจ้าที่อุทยาน ตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการการท่องเที่ยวได้
อย่างถูกต้องมากขึ้น
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การตัดสินใจด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มบทบาทและความส�ำคัญของคน
ในชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และยอมรับเรื่อง
ของการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ดีในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านสิง่ แวดล้อม
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติโดยมีการก�ำหนดเขตพื้นที่ (zoning) การจัดท�ำป้ายสื่อ
ความหมาย การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช (2558) ที่กล่าวว่าในการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการใช้ประโยชน์
ด้านการบริการนักท่องเที่ยว จ�ำเป็นต้องอาศัยหลักการแบ่งเขต
การจัดการ โดยการก�ำหนดพื้นที่จะพิจารณาจากสภาพของระบบ
นิเวศเป็นตัวก�ำหนดเขต เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และนันทนาการ ตลอดจนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านลบ
ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ และท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่อีกด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
ยังพบปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติ
เขาคิ ช ฌกู ฏ จ� ำ เป็ น ต้ อ งหาแนวทางในการแก้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การก� ำ หนดขี ด ความสามารถในการรองรั บ
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อควบคุมจ�ำนวนและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ตลอดจนเป็นการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต้องให้ความส�ำคัญ
กับบริบทพื้นที่ที่จะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ น�ำมาบูรณาการร่วมกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ท ่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ Glen
T. Hvenegaard (1994) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง Ecotourism:
A status report and conceptual framework ได้เสนอว่า
รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศอย่ า งยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว การให้การศึกษาและพัฒนาจิตส�ำนึกแก่นักท่องเที่ยว
ผ่านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ทัง้ นีใ้ นการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ดังกล่าวจะน�ำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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3) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อ
ให้มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
4) จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม หรื อ องค์ ก รด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง นิ เวศของอุ ท ยานฯ โดยคณะกรรมการกลุ ่ ม ประกอบด้ ว ย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น
1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ก�ำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
พืน้ ทีบ่ ริเวณเขาพระบาท เพือ่ ก�ำหนดจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วในปริมาณ
ที่เหมาะสมในแต่ละวัน
2) จัดระเบียบการเข้าชม โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวเพื่อควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม
3) ก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวด เพื่อ
ป้องกันการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น การจับ
หรือปรับเมื่อนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นต้น
4) จัดท�ำคูม่ อื ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ าใจในบริบ ทของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ และ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในขณะท่องเที่ยว
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อ
น�ำข้อมูลไปปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ
2.3 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการจั ด การ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ กับแหล่ง
ท่องเทีย่ วอืน่ ในประเภทเดียวกัน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในการศึกษา
วิจัย

ภูวดล บัวบางพลู

102   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

พพ
รรณ
ี

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
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การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือทีส่ กัดด้วยเอทานอล ในการเป็นสารไล่ สารฆ่าและสารยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแมลงวันผลไม้ ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized
design; CRD) ความเข้มข้นละ 5 ซ�้ำ  ซ�้ำละ 10 ตัว ท�ำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของ
สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการไล่ การฆ่า และการยับยั้งการการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% เมือ่ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม ทีค่ วามเข้มข้น 8% มีประสิทธิภาพในการเป็นสารไล่ตวั เต็มวัยแมลงวัน
ผลไม้สูงสุด โดยในชั่วโมงที่ 12 มีผลต่อการไล่ตัวต็มวัยแมลงวันผลไม้เฉลี่ย 9.60 + 0.48 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การไล่ 92% และในชั่วโมง
ที่ 24 มีผลต่อการไล่ตวั เต็มวัยแมลงวันผลไม้สงู สุดเฉลีย่ 10.00 + 0.00 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การไล่ 100% ในการเป็นสารฆ่าทีค่ วามเข้มข้น
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% ในชั่วโมงที่ 48 นอกจากนี้ที่
ความเข้มข้น 0.5% ระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย 25% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมระยะดักแด้ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตาย ระยะเวลา
ในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย 12.50 + 0.47 และ 7.40 + 0.47 วัน ตามล�ำดับ ในขณะที่ชุดควบคุม
ระยะเวลาในการพัฒนาเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย 7.20 + 0.47 และ 12.50 + 0.47 ตัว ตามล�ำดับ
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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 12th hour and was 10.0 + 0.00 adults (PR=100%)
at the 24th 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 24th hour and 10.00 + 0.00 adults (100%) and LC50 value with 23.28 at the 48th 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.
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แมลงวันผลไม้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bactrocera dorsalis
(Hendel) อยู่ในวงศ์เทฟริติดี้ (Tephritidae) เป็นศัตรูพืชที่ส�ำคัญ
ของพืชผักและผลไม้มากกว่า 4,000 ชนิด เช่น มะม่วง ชมพู่ มะละกอ
พืชตระกูลส้ม ฝรั่ง น้อยหน่า ลิ้นจี่ ฯลฯ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขต
หนาว เขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลก (Verghese et al, 2004;
Jayanthi et al, 2015) มีขนาดเล็ก ส่วนหัว อกและท้องมีสีน�้ำตาล
อ่อน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลืองทองเป็นแห่งๆ ปีกใสจากปลายปีก
ตัวเมียจะวางไข่โดยใช้อวัยวะวางไข่แทงลงใต้ผิวผลไม้ ไข่มีลักษณะ
ยาวรี ระยะไข่ 2 - 4 วัน เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ตัวหนอนมีสีขาว
ใส เมื่อโตเต็มที่มีขนาด 8 - 10 มิลลิเมตร ระยะหนอน 7 - 8 วัน เมื่อ
เข้าดักแด้เริ่มแรกมีสีนวลหรือเหลืองอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล
ระยะดักแด้ 7 - 9 วัน แล้วจึงออกเป็นตัวเต็มวัย เมื่อตัวเต็มวัยอายุ
ประมาณ 12 - 14 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์และวางไข่ ตัวเมียมีการผสม
พันธุก์ บั ตัวผูห้ ลายครัง้ สามารถวางไข่ได้ประมาณ 1,300 ฟอง วงจร
ชีวิตใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ ผลไม้ที่ถูกท�ำลายจะมีลักษณะ
เน่าเละและมีนำ�้ ไหลเยิม้ ออกทางรูทหี่ นอนเจาะและมีโรคและแมลง
ชนิดอื่นๆ เข้าท�ำลายซ�้ำ ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่
ควรจะได้ลดลง นอกจากผลแล้วแมลงวันผลไม้ยงั สามารถสร้างความ
เสียหายให้กับพืชได้ทั้งส่วนที่เป็นดอก ใบ ตาดอกและล�ำต้นอีกด้วย
(กรมวิชาการเกษตร, 2552)
การป้องกันก�ำจัดเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีสงั เคราะห์
(synthetic chemical) เพราะสะดวก ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการ
ก�ำจัดแมลง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาหลายประการ เช่น
สารเคมีตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม สัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มี
ประโยชน์ตาย ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศลดลง
(Isenring, 2010; Dey et al, 2013) โดยเฉพาะอย่างยิง่ แมลงสามารถ
พัฒนาสร้างความต้านทานต่อสารเคมี (Sarwar and Salman,
2015) จากการศึกษาของ Haider et al, (2011) พบว่า แมลงวัน
ผลไม้แสดงความต้านทานต่อสารเคมีสงั เคราะห์โดยมี LC50 สูงกว่า
ชุดควบคุม Diptrex (65.30), Curacron (13.20), Confidor (7.12),
Talstar (5.97), Karate Zeon (5.73), Malathion (5.54) และ
Deltamethrin (2.35) นอกจากนีจ้ ากรายงานของ Nadeem et al,
(2014) พบว่า แมลงวันผลไม้แสดงความต้านทานต่อ trichlorfon,
malathion (Organophosphates), bifenthrin, lambdacyhalothrin (Pyrethorids), methomyl (Carbamate) และ
spinosad (Microbial) สูง 1.00 เท่า ถึง 14.27 เท่า
การใช้สารสกัดจากพืช (plant extract) เป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เนื่องจากสารออกฤทธิ์ที่สกัดจาก
พืชไม่คงทนและสลายตัวง่าย จึงท�ำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการสะสม
ของสารพิษและไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม (Isman 2000; Prakash

et al., 2008) จากการศึกษาของ Azad (2012) พบว่า สารจากพืช
มีคุณสมบัติในการเป็นสารฆ่า สารไล่ สารยับยั้งการกิน สารยับยั้ง
การวางไข่และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช สาบเสือ
(Chromolaena odorata (L) R.M. King & H. Rob) จัดเป็นวัชพืช
ที่พบได้ทั่วไป ก้านและใบเมื่อขยี้มีกลิ่นเหม็นฉุนแรงคล้ายกับกลิ่น
สาบเสือ สามารถน�ำมาเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชได้ (Chakraborty
et al, 2011) จากการศึกษาของ Thakur and Gupt (2013)
ท�ำการศึกษาผลของสารสกัดจากพืชเลีย่ น (Melia azedarach L.),
ผกากรอง (Lantana camara L.), กระเทียม (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�ำดับ
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�ำดับ นอกจากนี้จากการศึกษาในแปลง
ทดลองของ Ali et al, (2011) ท�ำการศึกษาผลของสารสกัดจาก
เมล็ดสะเดา (Neem seed), หญ้า (Parthenium hysterophorus L.)
และใบยู ค าลิ ป ตั ส (Eucalyptus leaves) ต่ อ แมลงวั น ผลไม้
พบว่า สารสกัดจากเมล็ดสะเดา มีผลต่ออัตราการตายของแมลงวัน
ผลไม้สูงสุด 41.94% รองลงมาหญ้า และใบยูคาลิปตัส มีอัตรา
การตาย 23.33 และ 12.55% ตามล�ำดับ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษา
ผลของสารสกัดจากใบสาบเสือในการเป็นสารไล่ (repellent)
สารฆ่า (insecticidal) และสารยับยั้งการฟักออกเป็นตัวเต็มวัย
(inhibition in emergence) ของแมลงวันผลไม้ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการควบคุมแมลงวันผลไม้และเป็นการลดการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ ซึ่งจะปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็น
สารไล่ สารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม้

อุปกรณ์และวิธีการด�ำเนินการวิจัย

การเลี้ยงและเพิ่มจ�ำนวนแมลงวันผลไม้
เก็ บ ตั ว อย่ า งผลไม้ เ น่ า จากสวนผลไม้ ข องเกษตรกรที่
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผลไม้เน่าที่เก็บมาจะมี
ระยะหนอนและระยะดักแด้ของแมลงวันผลไม้ น�ำมาเลี้ยงและเพิ่ม
จ�ำนวนในห้องปฏิบัติการชีววิทยาที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 เปอร์เซ็นต์
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3 วัน หลังจากนัน้ น�ำมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 75-80 เปอร์เซ็นต์ นับจ�ำนวนแมลงวันผลไม้ที่พบในกล่องพลาสติก
น� ำ ไประเหยเอาตั ว ท� ำ ละลายออกโดย Rotary evaporator เมื่อเวลาผ่านไป 12 และ 24 ชั่วโมง น�ำข้อมูลที่ได้มาค�ำนวณหา
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นําสารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) ลงบนกระดาษกรอง Whatman® เบอร์
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การทดสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาการเจริญเติบโต ผลการวิจัย
ของแมลงวันผลไม้
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ
น�ำสารสกัดจากใบสาบเสือที่มีความเข้มข้นต�่ำสุดที่ไม่มีผล สาบเสือในการเป็นสารไล่แมลงวันผลไม้
ต่อการตายของระยะหนอนแมลงวันผลไม้คอื 0.5 (w/v) ใช้ปเิ ปตดูด
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
สารสกัดจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0.5 (w/v) ปริมาตร 2 ml ใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% ในการเป็นสาร
ลงในกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 จากนั้นวางกระดาษกรอง ไล่แมลงวันผลไม้ พบว่า สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือมีผลต่อการ
ไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 นาที เมื่อกระดาษกรองแห้งน�ำไปวาง ไล่ แ มลงวั น ผลไม้ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ร ะดั บ
ลงในจานแก้ว (Petri-dishes) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เมื่อความเข้มข้น
น�ำหนอนแมลงวันผลไม้วัย 4-5 ใส่ลงไปในจานแก้ว จ�ำนวน 10 ตัว ของสารสกั ด จากใบสาบเสื อ สู ง ขึ้ น มี ผ ลท� ำ ให้ เ ปอร์ เซ็ นต์การไล่
การทดลองละ 5 ซ�้ำ  น�ำไปวางไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 25-27 แมลงวันผลไม้เพิ่มขึ้น ที่ความเข้มข้น 8% ของสารสกัดจากใบ
ผลการวิ
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et al, harmala
(2009) พบว่L.าสารสกั
ดจากขมิ
ชัน (Curcuma
(Bactrocera
zonata
longa L.) และร่องซีเรีย Peganum harmala L. ที่ความเข้มข้การไล่
น 2%แมีมลงวั
ประสินทผลไม้
ธิภาพในการไล่
แมลงวั
นผลไม้Saunders)
(Bactrocera
zonata Saunders)
Table
of siam
siam weed
weedleaf
leafcrude
crudeextract
extractononrepellent
repellentactivity
activityononoriental
orientalfruitfruitflyfly
after
Table1 1 Effect of
after
12 12
andand
24 24
h h
concentration
Duration of exposure
Number of oriental fruit fly / h
(%)
12h
(%) repellent
24h
(%) repellent
a
a
0
0.00 + 0.00
0.0
0.0
0.00 + 0.00
b
b
0.5
5.10 + 0.74
5.80 + 0.40
2.0
16.0
b
b
1
7.60 + 0.48
5.80 + 0.40
16.0
52.0
b
b
8.80 + 0.40
2
6.60 + 0.48
32.0
76.0
b
b
4
7.60 + 0.48
9.60 + 0.40
52.0
92.0
8
9.60 + 0.48 bc
92.0
10.00 + 0.00 b
100.0
* Mean values in the same column with the same letter do differ signficantly (P < 0.05 according to
DMRT).

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือในการเป็นสารฆ่าหนอนแมลงวันผลไม้
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ 48 ชั่วโมง ตามล�ำดับ ค่า LC50 มีค่าเท่ากับ 36.34 และ 23.28%
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v)
สาบเสือในการเป็
ในการเป็นนสารฆ่
สารฆ่
าหนอนแมลงวั
นผลไม้
ในชัพบว่
่วโมงที
่ 24 และ
48 ชั่วโมง ตามล�อมีำดัผบลต่ในขณะที
่ความเข้มข้น
าหนอนแมลงวั
นผลไม้
ระยะห่าง 15 เซนติเมตร
าสารสกั
ดหยาบจากใบสาบเสื
อการฆ่าหนอน
จากผลการทดสอบประสิ
ธิภนาพของสารสกั
2 และ
4%ยบเที
ในชัยบกั
่วโมงที
24 มีมอัตพบว่
ราการตายเฉลี
แมลงวั
นผลไม้มีความแตกต่ทางกั
อย่างมีนัยสําคัดญหยาบจาก
ที่ระดับความเชื0.5,
่อมั่น1,95%
เมื่อเปรี
บชุด่ ควบคุ
าเมื่อความ ่ยของ
ใบสาบเสื
มข้นด0,จากใบสาบเสื
0.5, 1, 2, อ4สูและ
8%ผ(w/v)
หนอนแมลงวันผลไม้นเท่ผลไม้
ากับสูง26,
26, 30
และมข้66%
เข้อมทีข้น่ความเข้
ของสารสกั
งขึ้นจะมี
ลทําให้ในการ
อัตราการตายของหนอนแมลงวั
ขึ้น โดยที
่ความเข้
น 8%ตามล�
มี ำดับ
เป็นสารฆ่
หนอนแมลงวันผลไม้ระยะห่นผลไม้
าง 15สูงสุเซนติ
า 100%
และในชั
่วโมงที24่ 48และ
มีอ48
ัตราการตายเฉลี
อัตาราการตายของหนอนแมลงวั
ดเท่าเมตร
กับ 76พบว่
และ
ในเวลา
ชั่วโมง ตามลํ่ยาดัของหนอนแมลงวั
บ ค่า LC50 มีค่านผลไม้
สารสกัดเท่หยาบจากใบสาบเสื
อมีผลต่ในชั
อการฆ่
าหนอนแมลงวั
เท่าาดักับบ ในขณะที
36, 46, ่ค62วามเข้
และมข้92%
บ เมื4%
่อเปรี
ยบกั
ากับ 36.34 และ 23.28%
่วโมงที
่ 24 และ 48 นชัผลไม้
่วโมง ตามลํ
น 0.5,ตามล�
1, 2ำดัและ
ในชัยบเที
่วโมงที
่ บชุด
มีความแตกต่
นอย่างมีนัยส�ำ่ยคัของหนอนแมลงวั
ญที่ระดับความเชืน่อผลไม้
มั่น 95%
่อ 26,ควบคุ
ไม่ม66%
ีอัตราการตายของแมลงวั
ผลไม้่ 48
(Table
สอดคล้อง
24 มีอางกั
ัตราการตายเฉลี
เท่ากับเมื26,
30 มและ
ตามลําดับ และในชัน่วโมงที
มีอัต2)
ราการ
ตายเฉลี
เท่ากัมบข้น36,
46, 62 และ
เมื่อเปรีKhan
ยบเทีet
ยบกัal,บชุ(2016)
ดควบคุพบว่
มไม่มาีอสารสกั
ัตราการตาย
เปรียบเที
ยบกับ่ยชุของหนอนแมลงวั
ดควบคุม พบว่า เมืนผลไม้
อ่ ความเข้
ของสารสกั
ดจาก92%กัตามลํ
บการศึาดักบษาของ
ดจากการบูร
ของแมลงวั
น
ผลไม้
(Table
2)
สอดคล้
อ
งกั
บ
การศึ
ก
ษาของ
Khan
et
al,
(2016)
พบว่
า
สารสกั
ด
จากการบู
ร
(Cinnamomum
ใบสาบเสือสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้อัตราการตายของหนอนแมลงวัน (Cinnamomum camphora (L.) J. Presl)) ที่ความเข้มข้น 2%
J. Presl))
ที่ความเข้
มข้น 2% มีประสิทธิภาพสูมีงปสุระสิ
ดในการเป็
นสารฆ่
าแมลงวันนผลไม้
ผลไม้สcamphora
ูงขึ้น โดยที่ค(L.)
วามเข้
มข้น 8%
มีอัตราการตายของหนอน
ทธิภาพสู
งสุดในการเป็
สารฆ่า(Bactrocera
แมลงวันผลไม้zonata
(Bactrocera
Saunders)
โดยมี
เ
ปอร์
เ
ซ็
น
ต์
ก
ารตายเท่
า
กั
บ
73%
แมลงวันผลไม้สูงสุดเท่ากับ 76 และ 100% ในเวลา 24 และ zonata Saunders) โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 73%
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Table22Effect
Effect
of siam
weed
crude
extract
on insecticidal
activity
on oriental
fly after
24 48
Table
of siam
weed
leafleaf
crude
extract
on insecticidal
activity
on oriental
fruit fruit
fly after
24 and
h distance 15andcm.48 h distance 15 cm.
concentration
Duration of
exposure
Table
2 Effect of siam weed leaf crude extract on insecticidal
activity
on oriental fruit fly after 24 and 48
(%)
Number
of
oriental
fruit
fly / h
h distance 15 cm.
24h
(%) Duration
mortalityof exposure48h
(%) mortality
concentration
a
a
0
0.00 + 0.00
0.0of oriental fruit
0.00fly+ /0.00
0.0
(%)
Number
h
b
b
0.5
2.6024h
+ 0.63
3.6048h
+ 0.48
26.0
36.0
(%) mortality
(%) mortality
b
b
a
a
2.80 ++ 0.00
28.0
46.0
0.74
4.60++0.00
0.48
01
0.00
0.0
0.00
0.0
b
b
b
b
2
0.84
6.20
+
0.74
30.0
62.0
3.00
+
0.5
2.60 + 0.63 c
3.60 + 0.48 c
26.0
36.0
6.60 ++ 0.74
0.40 b
9.20++ 0.48
0.48 b
66.0
92.0
14
2.80
28.0
46.0
4.60
bc
bc
8
7.60
+
0.74
76.0
10.00
+
0.00
100.0
2
6.20 + 0.74
30.0
62.0
3.00 + 0.84
cwith the same letter do differ signficantlyc (P < 0.05 according to
* Mean 4values in the same
column
6.60 + 0.40
9.20 + 0.48
66.0
92.0
c
c
DMRT). 8
7.60 + 0.74
76.0
10.00 + 0.00
100.0
ภาพของสารสกั
บยั้งการเจริ(Pญ<เติ0.05
บโตของแมลงวั
*ผลการทดสอบประสิ
Mean values in theทธิsame
column withดหยาบจากใบสาบเสื
the same letter doอในการยั
differ signficantly
according toน
ผลการทดสอบประสิ
ท
ธิ
ภ
าพของสารสกั
ด
หยาบจาก
การตาย
ระยะเวลาในการพั
ฒ
นาเจริ
ญ
เติ
บ
โตเป็
นระยะดักแด้และ
DMRT).
ผลไม้
+ญ0.47
ใบสาบเสื
อในการยั
บยั้งการเจริทญธิภเติาพของสารสกั
บโตของแมลงวั
ผลไม้ดหยาบจากใบสาบเสื
ตัวเต็มวัอยในการยั
12.50
และ 7.40
จากผลการทดลองประสิ
ทธิภาพของสารสกั
อใช้ทีเ่รวลาเฉลี
ะดับความเข้
มข้น 0.5%
นสารยั+บยัน0.47
้ง วัน
ผลการทดสอบประสิ
ดนหยาบจากใบสาบเสื
บยั่ย้งการเจริ
เติบในการเป็
โตของแมลงวั
การเจริ
ญเติบโตของแมลงวันทผลไม้
พบว่าสารสกัดดหยาบจากใบสาบเสื
อมีำผดัลต่
อการยับยัช่ ้งดุ การเจริ
เติบโตและระยะเวลาในการ
จากผลการทดลองประสิ
ธิภาพของสารสกั
หยาบจาก ตามล�
บ ในขณะที
ควบคุมญระยะเวลาในการพั
ฒนาเจริญเติบโต
ผลไม้
พัฒนาการเจริ
ญเติบโตของแมลงวั
นทผลไม้
ได้อย่างมีน สารยั
ประสิ
ทบธิยัภ้ งาพมีเป็
ความแตกต่
างมีวนเต็ัมยมสํข้วัานคัย0.5%
ญใช้ทีเวลาเฉลี
่ระดัในการเป็
บความเชื
มั่น+95%
ใบสาบเสื
อ ที่ ร ะดั
บ ความเข้
ม ข้ น 0.5%
นระยะดั
แด้นบแอย่
ละตั
่ย 7.20
จากผลการทดลองประสิ
ธิภในการเป็
าพของสารสกั
ดหยาบจากใบสาบเสื
อทีาก่รงกั
ะดั
ความเข้
น่อสารยั
บ0.47
ยั้ง และ
เมื
่
อ
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ชุ
ด
ควบคุ
ม
ที
่
ร
ะดั
บ
ความเข้
ม
ข้
น
0.5%
มี
ผ
ลทํ
า
ให้
ห
นอนแมลงวั
น
ผลไม้
ม
ี
อ
ั
ต
ราการรอดชี
ว
ิ
ต
เพื
่
อ
เข้
า
ดั
ก
เติบโตของแมลงวั
นผลไม้
าสารสกัดดหยาบจากใบ
หยาบจากใบสาบเสื
อมีผ+ลต่0.47
อการยัตับวยัตามล�
้งการเจริ
บโตและระยะเวลาในการ
การเจริการเจริ
ญเติบญโตของแมลงวั
นผลไม้
พบว่พบว่
า สารสกั
12.50
ำดับญเติ(Table
3) สอดคล้องกับแด้
การศึกษา
และเจริ
ญ
ออกเป็
น
ตั
ว
เต็
ม
วั
ย
น้
อ
ยลง
โดยในระยะดั
ก
แด้
ม
เ
ี
ปอร์
เ
ซ็
น
ต์
ก
ารตาย
25.0%
เมื
่
อ
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ชุ
ด
ควบคุ
ม
ระยะดั
ก
แด้
ญเติบบยัโตของแมลงวั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคของ
วามแตกต่
นัยสําคัญ
ที่ระดั
ความเชืดจากกระถิ
่อมั่น 95%นณรงค์
สาบเสืพัอฒมีนาการเจริ
ผลต่อการยั
้งการเจริญเตินบผลไม้
โตและระยะเวลาในการ
Kaurางกั
etนอย่
al,างมี(2010)
พบว่
า บสารสกั
ไม่
ม
ี
เ
ปอร์
เ
ซ็
น
ต์
ก
ารตาย
ระยะเวลาในการพั
ฒ
นาเจริ
ญ
เติ
บ
โตเป็
น
ระยะดั
ก
แด้
แ
ละตั
ว
เต็
ม
วั
ย
ใช้
เ
วลาเฉลี
่
ย
12.50
+
0.47
เมื่อเปรียญบเที
บชุดควบคุมนผลไม้
ที่ระดัไบด้ความเข้
น 0.5%
าให้หนอนแมลงวั
นผลไม้มA.
ีอัตCunn.)
ราการรอดชี
่อเข้
าดักและ
แด้
พัฒนาการเจริ
เติยบบกั
โตของแมลงวั
อย่างมีปมข้ระสิ
ทธิภาพมีผลทํ(Acacia
auriculiformis
มีผลต่วิตอเพื
การวางไข่
ระยะเวลา
7.40
+
0.47
วั
น
ตามลํ
า
ดั
บ
ในขณะที
่
ช
ุ
ด
ควบคุ
ม
ระยะเวลาในการพั
ฒ
นาเจริ
ญ
เติ
บ
โตเป็
น
ระยะดั
ก
แด้
แ
ละตั
ว
เต็
ม
วั
ย
ใช้
เ
วลา
และเจริ
ญ
ออกเป็
น
ตั
ว
เต็
ม
วั
ย
น้
อ
ยลง
โดยในระยะดั
ก
แด้
ม
เ
ี
ปอร์
เ
ซ็
น
ต์
ก
ารตาย
25.0%
เมื
่
อ
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ชุ
ด
ควบคุ
ม
ระยะดั
ก
แด้
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อ ในการพัฒนาการเจริญเติบโตและจ�ำนวนในการฟักออกเป็นตัว
7.20
และระยะเวลาในการพั
12.50 + 0.47 ตัฒว นาเจริ
ตามลํญาดัเติบบ(Table
3) สอดคล้
งกับวการศึ
ษาของ
Kaur่ย et
al, +(2010)
พบว่
ไม่เฉลีมยีเ่ยปอร์
เชุซ็ดน+ควบคุ
ต์ก0.47
ารตาย
โตเป็
นระยะดั
กยแด้
แอละตั
เต็มวันกยผลไม้
ใช้เวลาเฉลี
12.50
0.47
และา
เปรียบเที
บกั
บ
ม
ที
่
ร
ะดั
บ
ความเข้
ม
ข้
น
0.5%
มี
ผ
ลทํ
า
ให้
เต็
ม
วั
ของแมลงวั
(Bactrocera
cucurbitae
สารสกั+ดจากกระถิ
ณรงค์าดั(Acacia
auriculiformis
A. Cunn.) มีผลต่
อการวางไข่
ระยะเวลาในการพั
นาการเจริ
บโต
7.40
0.47 วันนตามลํ
บ ในขณะที
่ชุดควบคุมระยะเวลาในการพั
ฒนาเจริ
ญเติบโตเป็
นระยะดักแด้แฒละตั
วเต็มวัยญใช้เติเวลา
หนอนแมลงวั
น
ผลไม้
ม
ี
อ
ั
ต
ราการรอดชี
ว
ิ
ต
เพื
่
อ
เข้
า
ดั
ก
แด้
แ
ละเจริ
ญ
(Coquillett))
โดยที
่
ก
ารวางไข่
แ
ละจ�
ำ
นวนตั
ว
เต็
ม
วั
ย
ที่ฟักออก
และจํ
านวนในการฟั
ออกเป็
นตัว+เต็ม0.47
วัยของแมลงวั
(Bactrocera
(Coquillett))
ารวางไข่
และ
เฉลี
่ย 7.20
+ 0.47 กและ
12.50
ตัว ตามลํานดัผลไม้
บ (Table
3) สอดคล้cucurbitae
องกับการศึกษาของ
Kaur etโดยที
al, ่ก(2010)
พบว่
า
ออกเป็สารสกั
วเต็ดมจากกระถิ
ก
แด้
ม
ี
เ
ปอร์
เ
ซ็
น
ต์
ก
ารตาย
มาน้
อ
ย
เมื
่
อ
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ชุ
ด
ควบคุ
ม
และใช้
ร
ะยะเวลาใน
จํนาตันวนตั
ววัเต็ยน้มอวัยยลง
ทีน่ฟณรงค์
ักโดยในระยะดั
ออกมาน้
อ
ยเมื
อ
่
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ชุ
ด
ควบคุ
ม
และใช้
ร
ะยะเวลาในการพั
ฒ
นาการเจริ
ญ
เติ
บ
โตยาวนาน
(Acacia auriculiformis A. Cunn.) มีผลต่อการวางไข่ ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโต
25.0%และจํ
เมื่อาเปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ชุ
ด
ควบคุ
กแด้ไม่extract
มีเนปอร์
เซ็on
นต์(Bactrocera
การพัฒof
นาการเจริ
เติบ(Coquillett))
โตยาวนาน
Table
3
Effect
of
siam
crude
inhibition
growthญand
development
of ่กoriental
นวนในการฟักออกเป็weed
นตัวมเต็ระยะดั
มleaf
วัยของแมลงวั
ผลไม้
cucurbitae
โดยที
ารวางไข่แfruit
ละ
fly
จํานวนตัวเต็มวัยที่ฟักออกมาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาการเจริญเติบโตยาวนาน
Table3(%)
3Effect
Effect
ofPupal
siam
weed
crude
extract
on
inhibition
of growth
development
Conc
mortality
(%)
Pupal
duration
(days)
Adult duration
(days)
Table
of siam
weed
leafleaf
crude
extract
on inhibition
of growth
and and
development
of oriental
fruit
of
oriental
fruit
fly
fly
Mean + SD
(%)
Mean + SD
Mean + SD
a
a
a
Conc0.5(%)
Pupal
mortality
(%)
Pupal
duration
(days)
Adult
duration
2.50 + 0.47
25.0
12.50 + 0.47
7.40
+ 0.47(days)
b
b
b
0.00
7.20 ++0.47
12.50
control
0.00
Mean+ +0.00
SD
(%)
Mean
SD
Mean++0.47
SD
* Mean
the+ same
differa signficantly (P <7.40
0.05+ according
0.5 values in2.50
0.47 a column with
25.0the same letter
12.50do+ 0.47
0.47 a to
DMRT).
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
สมบั
ติในการเป็
นไล่ นอกจากนี
้กลิ่นที38.69
่มีลักษณะฉุ
แมลงวั
นปผลไม้
จากการวิจัยของ
าสารสํ
าคัญในใบสาบเสื
อ phenols
mg/g,นเหม็น
สรุปและอภิ
รายผลการวิ
สรุ
ปและอภิ
ปรายผลการวิ
จัยAgaba and Fawole (2016) มีอธิคบุณายว่
tannins
41.09
flavonoids
saponins
mg/g,
alkaloids
ซึบ่งจะมี
ผเติลต่บโตของ
อแมลง
ยังมีผลต่สารฆ่
อการไล่
ยับยัง้ การเข้
าท�ำลายและยั
ยัง้ ญการวางไข่
นอกจากนี้
สารสกัดสารสกั
หยาบจากใบสาบเสื
อมีประสิ
ธิภmg/g,
าพในการเป็
น น331.76
ดmg/g,
หยาบจากใบสาบเสื
อ7.74
มีปทระสิ
ทธิภาพในการป็
สารไล่
าและสารยั
บยั12.25
้งการพั
ฒmg/g
นาการเจริ
สารสกั
อยังมีฤทธิ
นการฆ่าแมลงศั
พืช จากการ
ผลไม้ จากการวิ
จัยฒของ
Agabaญand
Fawole (2016)
บายว่ดาจากใบสาบเสื
สารสําคัญในใบสาบเสื
อ ์ใphenols
38.69ตรูmg/g,
สารไล่แมลงวั
สารฆ่านและสารยั
บยัง้ การพั
นาการเจริ
เติบโตของแมลงวั
น อธิ
ศึกษาของ
Rajmohan
Logankumar
(2011)
า สารสกัด
7.74(2016)
mg/g, อธิ
saponins
mg/g,
alkaloidsand
12.25
mg/g ซึ่งจะมี
ผลต่พบว่
อแมลง
ผลไม้ tannins
จากการวิ41.09
จัยของmg/g,
Agabaflavonoids
and Fawole
บายว่า 331.76
สารส� ำ คั ญ ในใบสาบเสื อ phenols 38.69 mg/g, tannins จากใบสาบเสื อ มี ผ ลต่ อ วงจรชี วิ ต ของยุ ง ลาย โดยจะไปยั บ ยั้ ง
41.09 mg/g, flavonoids 7.74 mg/g, saponins 331.76 mg/g, การพัฒนาการเจริญเติบโตจากระยะไข่ = > ลูกน�้ำ = > ตัวโม่ง = >
alkaloids 12.25 mg/g ซึ่งจะมีผลต่อแมลงศัตรูพืช โดยสารบางตัว ตัวเต็มวัย ในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตจะใช้ระยะเวลายาวนาน
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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�ำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยใช้
โฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นกรณีศึกษา การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ำรวจด้วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป รวมจ�ำนวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติความถี่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test และ F-test ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ อาชีพ รายได้ ช่องทางการติดต่อเข้าพัก บุคคลที่เดินทางมาด้วย ช่องทาง
การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้วิจัยเสนอให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โฮมสเตย์ควรปรับปรุงบริการบางด้านให้ดีขึ้น อาทิ เช่น สภาพบ้านพัก วิธีการติดต่อจองที่พัก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโฮมสเตย์
การจัดให้มีโปรโมชั่นหรือแพคเก็จท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักที่โฮมสเตย์
มากยิ่งขึ้น
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ค�ำส�ำคัญ : โฮมสเตย์, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, ปัจจัย, การพักแรม
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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  
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การท่องเที่ยว คือ การด�ำเนินกิจกรรมบริการที่เกี่ยวกับ
การน�ำเที่ยว เช่น บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและ
การพั ก แรม และบริ ก ารด้ า นการน� ำ เที่ ย ว เป็ น ต้ น (ฉั น ทั ช
วรรณถนอม, 2552) ดังนั้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism
Industry) จึงประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆ
เช่น ร้านอาหาร รถเช่า ที่พัก ฯลฯ ประเทศไทยนับเป็นประเทศ
หนึ่งที่ให้ความส�ำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาททีเ่ ห็นชัดเจน
ในช่ ว งระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คือ บทบาทด้านเศรษฐกิ จ
อันเนื่องมาจากการเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ำรายได้ให้กับประเทศ
เป็นอันดับต้นๆ จากการซือ้ บริการของนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
จากบทบาทที่ส�ำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้กำ� หนดนโยบายทีเ่ กีย่ วกับ
การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยในนโยบายด้านที่ 6 การเพิม่ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได้ก�ำหนดแนวทางในการชั ก จู ง ให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่น
ร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และสุขภาพ ทัง้ ยังจะให้เชือ่ มโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ การควบคุมสินค้าและบริการให้มคี ณ
ุ ภาพ ราคาเป็นธรรม
ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
(ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557)

โฮมสเตย์ ( Homestay) เป็นรูปแบบหนึ่งของการด�ำเนิน
กิจกรรมบริการด้านการน�ำเที่ยว เป็นการด�ำเนินกิจกรรมที่เน้น
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วยการให้บริการบ้านพัก
กิจกรรมท่องเทีย่ วทีอ่ ยูใ่ นลักษณะเกีย่ วข้องกับธรรมชาติ วัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน อาทิ เช่น การเรียนรูแ้ ละร่วมด�ำเนินวิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ การชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน การเดินป่าชมธรรมชาติ เป็นต้น (กรวรรณ สังขกร, 2555)
ปั จ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบของการพั ก แรมในโฮมสเตย์
ก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบทดลอง รักการผจญภัย รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบนี้ ดังเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้มีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัย
สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว โดยในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โฮมสเตย์
ทางกระทรวงได้มอบหมายให้ กรมการท่องเที่ยว ก�ำหนดมาตรฐาน
ของโฮมสเตย์ไทยขึ้น และใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานของโฮมสเตย์แต่ละแห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ ให้เป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวในระดับประเทศ
จากความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
มีแนวโน้มที่จะสนใจในวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของ
คนในประเทศที่ เ ดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วอยู ่ แ ล้ ว จากข้ อ มู ล สถิ ติ
เกีย่ วกับจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว
และพักแรมในประเทศไทย  ในปี พ.ศ.2558 รวบรวมโดยกรมการ
ท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พบว่า จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติมีดังต่อไปนี้  (กรมการท่องเที่ยว, 2558)

รำไ

บทน�ำ

ภาค

มห
าว

ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคกลาง (ยกเว้น กทม.)
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวมทั้งประเทศ

จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักแรมทั้งหมด (คน)
3,739,224
388,168
1,064,049
2,195,105
483,562
18,313,002
26,183,110

ร้อยละ
14.28
1.48
4.06
8.38
1.85
69.94
100.00

มนตรี เกิดมีมูล
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วิธีการศึกษา

รำไ

พพ
รรณ
ี

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงส�ำรวจด้วยตัวอย่างเครือ่ งมือ
ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม เนื้ อ หาใน
แบบสอบถามประกอบด้วยประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับลักษณะภูมหิ ลัง
ทางด้านประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว การให้
ความส�ำคัญต่อคุณภาพการบริการของโฮมสเตย์ที่กลุ่มตัวอย่าง
เข้าพัก
กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบรายสะดวก จาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 18,313,002 คน (กรมการ
ท่องเทีย่ ว, 2558)  ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้ตวั เลขข้อมูลดังกล่าวนีเ้ ป็นกรอบ
ในการสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง และก� ำ หนดจ� ำ นวนตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ จ�ำนวน 400 คน ซึ่งอยู่ในระดับความเชื่อมั่น 95%
ตามสูตรการค�ำนวณจ�ำนวนตัวอย่างทีเ่ หมาะสมของ Taro Yamane
(1973)

ชภัฏ

จะเห็นได้ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่ อ งเที่ ย วและพั ก แรมในประเทศไทยมี จ� ำ นวนมากพอสมควร
การส่งเสริมให้มกี ารเดินทางมาท่องเทีย่ วและเข้าพักตามแหล่งทีพ่ กั
ประเภทโฮมสเตย์ นอกจากจะท�ำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
คือ การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้
เกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามของคนในชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
เที่ยวชม เท่ากับเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว้
ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเดินทางมาเข้าพักที่
โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจาก
เป็นภาคที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว
และพักแรมมากทีส่ ดุ ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาทีไ่ ด้นอกจากจะใช้ประโยชน์
ในการก�ำหนดแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยว
และเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยมากขึ้นแล้ว ยังเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโฮมสเตย์
ทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย ให้มคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ต่อไป

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจจะถูกน�ำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายของการวิจัย ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA)
ครั้งนี้ ได้แก่ สถานประกอบการพักแรมประเภท โฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่คาดว่าจะมีผลต่อ
ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยเป็นโฮมสเตย์ที่ได้ การเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัย
รับการรับรองว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการ ส�ำคัญ .05
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ปั จ จั ย ที่ ค าดว่ า จะมี ผ ลต่ อ การเดิ น ทางมาเข้ า พั ก ที่ โ ฮมสเตย์ ใ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ หมายถึ ง ประชาชนที่ มิ ใช่
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยท�ำการศึกษาการ สั ญ ชาติ ไ ทยและมี อ ายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป ที่ เ ดิ น ทางมาจาก
มีผลของปัจจัยลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร ปัจจัยที่เกี่ยวกับ ต่ า งประเทศและมาเข้ า พั ก ที่ โ ฮมสเตย์ ใ นเขตพื้ น ที่ ภ าคใต้ ข อง
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยตามหลักทฤษฎีส่วนประสม ประเทศไทย
ทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่เคยเดินทาง
บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน มาเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง
การให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กายภาพ
หมายถึง การให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพการให้บริการของโฮมสเตย์
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรของการวิจยั ครัง้ นี  ้ ได้แก่   ที่เข้าพัก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ
พักตามโฮมสเตย์ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทย  
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
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ปัจจัยดึงดูดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ อาหารไทย วัฒนธรรมไทย
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าพัก ความงดงามของธรรมชาติ ความพร้อมของข้อมูลการท่องเทีย่ วและ
ตามแหล่งที่พักต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น จากการ กิจกรรมที่ต้องการจะท�ำเมื่อมาเที่ยวประเทศไทย งานวิจัยของ
ศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในลักษณะที่เป็นกรณีศึกษา เช่น ดวงสมร ส่องเมืองสุข (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือศึกษาใน ต่อการกลับมาท่องเทีย่ วเกาะสมุยของนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
กรณีของแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใดแห่งหนึง่ และส่วนใหญ่เป็นการศึกษา และพบว่า เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา เป็นปัจจัยลักษณะ
เกีย่ วกับปัจจัยลักษณะทางด้านประชากร ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรม ทางด้านประชากรที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเกาะสมุย
การท่องเที่ยว และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด อาทิ ของนักท่องเที่ยว และพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านความถี่
เช่น งานวิจัยของ บุญส่ง นับทอง (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย การมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็น
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอ�ำเภอเกาะลันตา ครั้งแรก ความประทับใจเกี่ยวกับความสะดวกและสาธารณูปโภค
จังหวัดกระบี่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และพบว่า ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว งานวิจัยของ
ลักษณะทางด้านประชากรทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ กั นาตยา เจริญผล (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ได้แก่ อายุ ภูมิล�ำเนา และอาชีพ ในขณะที่ปัจจัยด้านบริการเป็น การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ งานวิจัย ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ โดยเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเทีย่ ว
ของ ตฤณ พริ้งประเสริฐ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ ชาวยุโรปและชาวเอเชีย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การเลือกใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์บริเวณถนนข้าวสารของ ทางการตลาดธุรกิจบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ ที่พักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปและชาวเอเชีย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ของ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง ส่งเสริมการตลาด ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
การจัดจ�ำหน่าย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สภานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิล�ำเนา อาชีพ
บุคลากร งานวิจยั ของ  ทัศวารินทร์ วุฒสิ ารวราภรณ์ (2554) ทีศ่ กึ ษา และรายได้ต่อปี งานวิจัยของ ชูศักดิ์ ชูศรี (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจทางการ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก แรมประเภทรี ส อร์ ท ของ
ท่องเที่ยว ค่านิยมในการด�ำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มา และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการที่มี
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพบว่า อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน และระยะ สถานที่ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และด้านราคา ตามล�ำดับ
เวลาในการท่องเที่ยว มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว งานวิจัยของ อัญญพัชร โชติวชิระพงศ์ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
และพบว่า ค่านิยมในการด�ำเนินชีวิต และการรับรู้ข่าวสารมีผลทาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
บวกต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ ว งานวิจยั ของ อรุณี ลอมเศรษฐี นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ
(2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวประเทศไทยของ
ที่พักในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ และภูมิล�ำเนา ในขณะ การตลาด ด้านบุคคล และด้านกระบวนการให้บริการ งานวิจัย
ที่ ป ั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ของ จุฑาภรณ์   ฮาร์ล (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านที่พักและบริการ การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ด้านสถานทีแ่ ละช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านพนักงานและลักษณะ ชาวต่างประเทศ และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยของนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ
และด้านราคา งานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (2555) ที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ผลั ก ดั น และปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ถิ่นก�ำเนิด ในขณะที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่มีผล
เลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน และ ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ความถี่ในการท่องเที่ยว
พบว่า ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ เหตุผลหลักใน
ได้แก่ อายุ   ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในขณะที่ การตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจ
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การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ และพบว่า ปัจจัยด้านการคมนาคม ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ด้านสาธารณูปโภค และด้านบุคลากร
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยว
จะเห็นได้ว่า ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเดินทางท่องเที่ยว และการเข้าพักตามแหล่งที่พักต่างๆ ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั้ น ส่ ว นใหญ่ พ บการมี ผ ลของปัจจัย
ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ฯลฯ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส�ำหรับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดนั้น   งานวิจัยส่วนใหญ่มักพบการมีผล
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านใดด้านหนึ่งด้วยเสมอ
โดยงานวิจัยบางเรื่องพบการมีผลของปัจจัยบางด้าน ในขณะที่งาน
วิจัยบางเรื่องก็พบการมีผลของปัจจัยหลายด้าน ซึ่งจากรวบรวม
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาไว้ดังนี้  

กรอบแนวคิดในการศึกษา

ชภัฏ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้
ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ นอกจากนี้ยัง
พบว่า แรงจูงใจในการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริการ
และการมีอัธยาศัยไมตรี งานวิจัยของ อธิชา อัยยะศิริ (2558)
ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพ่ กั ของ
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และพบว่า เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อ
การตัดสินใจ และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา งานวิจัย
ของ ศศิโสม ดวงรักษา (2558) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวของนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ
และด้านการส่งเสริมการตลาด งานวิจัยของ วรากร ค�ำปลิว (2559)
ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จัยส่ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ และด้านราคา ตามล�ำดับ งานวิจัยของ สกุล
จริ ย าแจ่ ม สิ ท ธิ์ (2559) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาปัจจัยลักษณะ
ภู มิ ห ลั ง ทางด้ า นประชากร และปั จ จั ย ทางด้ า นพฤติ ก รรม
การท่ อ งเที่ ย ว และปั จ จั ย ด้ า นการให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเดิ น ทางมาเข้ า พั ก ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยก�ำหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้
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านของการศึกกษา
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สมมติฐานของการศึ
กษา ดในการศึกษาผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
จากกรอบแนวคิ
มนตรี เกิดมีมูล จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
จากกรอบแนวคิ
ดในการศึกษาผู
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ทางด้านประชากร ได้
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ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษาไว้  3  
สมมติฐาน เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ โดยใช้การทดสอบ t และ F ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
.05 ซึ่งผลของการทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อปรากฏผลดังนี้
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 : ลักษณะภูมิหลังทางด้าน
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครั้งของการ
เข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                             

รำไ

จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดสมมติฐานใน
การศึกษาดังนี้
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะภูมหิ ลังทางด้านประชากร ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีผลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครั้งของการเข้าพักที่
โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                             
สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ช่องทาง
การติ ด ต่ อ เข้ า พั ก ที่ โ ฮมสเตย์ บุ ค คลที่ เ ดิ น ทางมาเข้ า พั ก ด้ ว ย
ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่ายในการเข้า
พักทีโ่ ฮมสเตย์ มีผลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครัง้ ของการเข้าพัก
ที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว                             

สมมติฐานที่ 3 : การให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครัง้
ของการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว                             

พพ
รรณ
ี

สมมติฐานของการศึกษา
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ของตัวขอย่
าง  จ�
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ตาราง 1 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ยและค่
และค่าาเบีเบี่ย่ยงเบนมาตรฐานของจ�
งเบนมาตรฐานของจํ
านวนครั
้งของการเข้
กที่โฮมสเตย์
องตั
วอย่ำแนกตามเพศ
าง จําแนกตาม
ระดับอายุ
การศึระดั
กษาบการศึ
อาชีพกษา
สถานภาพสมรส
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่ยต่อเดือเนฉลี่ยต่อเดือน
เพศ
อาชีพ สถานภาพสมรส
และรายได้
ค่าเบี่ยงเบน
ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร จํานวน ค่าเฉลี่ย
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
397
0.604
ระดับการศึกษา
F =0.661
Sig. =0.577
มัธยมศึกษา
119
1.311.31
0.579
0.579
อาชีวศึกษา/สายอาชีพ
1.341.34
0.608
44
0.608
ปริญญาตรี
177
1.271.27
0.644
0.644
สูงกว่าปริญญาตรี
1.191.19
0.515
57
0.515
รวม
397
1.281.28
0.603
0.603
อาชีพ
F =4.948
Sig. =0.002
พนักงานบริษัท
200
1.261.26
0.504
0.504
55
0.940
นักธุรกิจ/ค้าขาย
1.511.51
0.940
เกษตรกร
1.031.03
0.180
31
0.180
นักเรียน/นักศึกษา
104
1.241.24
0.549
0.549
1.27
0.603
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
มนตรี เกิดมีมูล
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F=4.725
Sig.=0.003

รวม

397ของนัก1.28
โฮมสเตย์
ท่องเที่ยว

0.603
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อาชีพ
F =4.948
Sig. =0.002
ตาราง พนั
2 กค่งานบริ
าเฉลี่ยษและค่
นวนครั้งของการเข้
ัท าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํ
200 า1.26
0.504าพักที่โฮมสเตย์ของตัวอย่าง จําแนกตาม
ดต่อเข้าพัปีกททีี่ 12
่โฮมสเตย์
คลที
่เดินทางมาเข้
กด้วย2561
ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
116   วารสารวิ
จัยรำ�ไพพรรณี
ฉบั
อนพฤษภาคม
- สิาพังหาคม
นักธุช่รกิอจงทางการติ
/ค้าขาย
55บทีบุ่ 2คเดื
1.51
0.940
โฮมสเตย์ และค่าใช้จ่ายในการเข้31
าพักที่โฮมสเตย์
เกษตรกร
1.03
0.180
ค่่ยางเบน
เบี่ยงเบน
นักเรีพฤติ
ยน/นักกรรมการท่
ศึกษา องเที่ยว
104
1.24
0.549
ค่าเบี
จำ�นวนจํานวนค่าเฉลีค่า่ยเฉลี่ยมาตรฐาน
มาตรฐาน
รวม
390
1.27
0.603
ช่องทางการติดต่อเข้าพัก
t = 2.654 Sig.
0.008
สถานภาพสมรส
F =0.758
Sig.==0.469
ติดโสด
ต่อด้วยตนเอง
239 212 1.26 1.36 0.5360.711
ติดสมรสแล้
ต่อผ่านบริ
ว ษัททัวร์
144 174 1.32 1.20 0.7160.443
บุคคลที
ทางมาเข้
F = 3.451 Sig. = 0.009
หย่า่เร้ดิานง/ม่
าย าพักด้วย
14
1.14
0.363
มาคนเดียว รวม
42
1.19
0.552
397
397
1.28
0.603
แฟน/คู
ส
่
มรส
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1.42
0.885 F=4.725
รายได้เฉลียต่อเดือน
Sig.=0.003
ครอบครั
ว
/ญาติ
28
1.50
0.577
ไม่มีรายได้
103
1.21
0.412
103
เพื่อไม่นเกิน 50,000 บาท
129
1.33
1.55
0.5220.627
1111
กลุ50,001
่มลูกค้าทั–วร์100,000 บาท
1515 143 1.47 1.17 0.7430.411
รวม บาท
3131 399 1.68 1.28 1.1070.603
มากกว่า 100,000
ช่องทางการทราบข้
F = 5.470 Sig. = 0.005
รวม อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์160
160
1.35
0.665
มีบุคคลอื่นบอก ฐาน พบว่า  ตัวแปรลักษณะภู78
0.695
จากการทดสอบสมมติ
มิหลัง นั1.44
กท่องเทีย่ วชาวต่
างชาติในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็นผูท้ เี่ ดินทาง
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ทางด้านประชากรทีม่ ผี ลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครัง้ ในการเดิน มาจากทางทวีปยุโรปและอเมริ่กมาีผลต่
ซึ่งอมีความแตกต่
ค่าใช้จ่ายในการเดิ
เตอร์
เน็ตของนันทางมาเข้
179
0.671
้งในการเดิ
ของนั
กท่องเที่ยท่.31
วองเที
ได้แ่ยก่วทีอาชี
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กว่กทําผูาการค้
้ที่ตอิดงเที
ต่นอคว้
ัทตามโฮมสเตย์
การทดสอบสมมติ
่ 3นทางมาท่
: การให้
วามส�
ำนคัวญหายต่อปัจจัย
ชาวต่
างชาติทใี่นหม่
่ยผ่วและเข้
ก397
งๆนั
วงๆนใหญ่
เป็ดนฐการเดิ
ผูานที
้ที่ชอบการเรี
ยนรู
้และค้
ายในการเข้
ให้ตัวอย่าาพังในกลุ
นี้มบีคครอบครั
่าเฉลี่ยของจํ
นวนครั
าพักสูงกว่าตัวอย่างในกลุ
่มปัอืจ่นจัๆยด้าSig.
าใช้จึเ่ ดิงจนทํ่าทางมาเข้
ากพัพร้
กทีอ่โมมกั
ฮมสเตย์
F =แก่1.265
กลุม่ ตัวตนเอง
อย่ค่างที
วหรือาญาติ
พนี่ ้งอ้ ทีง่เดินทางมาเข้
ส่วนประสมทางการตลาด
ได้
นผลิ=ต0.286
ภัณฑ์ ด้านราคา
ไม่
เ
กิ
น
5,000
บาท
66
1.21
0.595
มีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนครั
้งของการเข้าพักฐสูานที
งกว่่ า3กลุ: การให้
่มตัวอย่คาวามสํ
งกลุ่มาคัอืญ่นๆต่อปัจด้จัายนสถานที
่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
การทดสอบสมมติ
ส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้ปัาจนบุ
จัยคด้ลากร
านผลิด้ตาภันกระบวนการ
ณฑ์
5,001
–
10,000
บาท
93
1.29
0.563
และกลุม่ ตัวอย่างทีท่ ราบข้อมูลเกีย่ วกับโฮมสเตย์ด้าจนราคา
ากบุคคลอื
น่ บอก ่ ด้ให้านการส่
บริการงด้เสริ
านสิ
่งแวดล้อมทางกายภาพ
ลต่อความแตกต่างของ
ด้านสถานที
มการตลาด
ด้านบุคลากร ด้มีาผนกระบวนการ
10,001 – 15,000 บาท
86
1.17
0.411
ำนวนครั้งของการเข้
กที่โฮมสเตย์างของจํ
ของนักาท่นวนครั
องเที่ย้งวชาวต่
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อจ�มทางกายภาพ
มีผลต่าอพัความแตกต่
ของ
8 างชาติ   
มากกว่า 15,000 บาท
111
1.32
0.716
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว
รวม
1.26 าพักที0.592
ตาราง33ค่าเฉลี
ค่าเฉลี
่ยและค่
่ยงเบนมาตรฐานของจ�านวนครั
ำ356
นวนครั้งของการเข้
้งของการเข้
ฮมสเตย์ขของตั
ตาราง
่ยและค่
าเบีา่ยเบีงเบนมาตรฐานของจํ
าพักที่โ่โฮมสเตย์
องตัววอย่
อย่าางงจ�จํำาแนกตาม
แนกตาม
ระดั
บ
การให้
ค
วามส�
ำ
คั
ญ
ต่
อ
ปั
จ
จั
ย
ส่
ว
นประสมทางการตลาด
ระดั
บการให้ความสําคัฐญานต่อพบว่
ปัจจัายส่ตัววนประสมทางการตลาด
จากการทดสอบสมมติ
แปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความแตกต่างของจํานวน
การให้
ค
วามสํ
า
คั
ญ
ต่
อ
ปั
จ
จั
ย
าเบี่ยงเบนดต่อเข้าพักที่โฮมสเตย์ (t= 2.654, Sig. =
ครั้งในการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ขจํองนั
กท่องเทีค่่ยาวเฉลี
ได้แ่ยก่ ช่อค่งทางการติ
านวน
0.008)ส่วบุนประสมทางการตลาด
คคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย (F = 3.451, Sig. = 0.009)มาตรฐาน
และ ช่องทางการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์
ด้
า
นผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
F = 2.387
(F = 4.038 , Sig. = 0.008) โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทําการติดต่อเข้าพักกับทางโฮมสเตย์
โดยตรงมีคSig.=
่าเฉลี่ย0.069
จํานวนครั้ง
มากที
ส
่
ด
ุ
5
1.00
0.000
ของการเข้าพักสูงกว่าผู้ที่ติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์ กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาเข้าพักพร้อมกับครอบครัวหรือญาติพี่น้อง มี
1.19่มอื่นๆ และกลุ
0.430
กลุ่มตัวอย่างกลุ
่มตัวอย่างที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์จาก
ค่าเฉลีมาก
่ ยจํานวนครั้งของการเข้าพักสูงกว่า124
ปานกลาง
257
1.32
0.655
บุค คลอื่ น บอก มี ค่า เฉลี่ ยจํ า นวนครั้ ง ของการเข้ า พั ก สู ง กว่า ตั ว อย่ า งในกลุ่ม อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจากนั ก ท่อ งเที่ ย ว
อย ที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้
14 าพักตามโฮมสเตย์
1.50
ชาวต่าน้งชาติ
ต่า0.855
งๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชอบการเรียนรู้และค้นหา
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
8
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
มนตรี เกิดมีมูล
ด้านการส่งเสริมการตลาด
F = 5.949
Sig. = 0.000
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ด้านราคา
F =อความแตกต่
0.181 างของจํ
Sig. =านวนครั
0.909้งของ
ให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่
มากที่สุด
16าพักที่โฮมสเตย์
1.19 ของนักท่0.403
การเข้
องเที่ยวชาว
มาก
187
1.29
0.606
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ตาราง
3 ค่าเฉลี่ยจและค่
าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํ
พักที่โ2561
ฮมสเตย์ของตัวอย่าง จําแนกตาม
ปานกลาง
187 านวนครั
1.27้งของการเข้
0.589
น้อยระดับการให้ความสําคัญต่อปัจจัย6ส่วนประสมทางการตลาด
1.33
0.516
การให้
ค
วามสํ
า
คั
ญ
ต่
อ
ปั
จ
จั
ย
ค่
า
เบี
่ยงเบน
น้อยที่สุด
0
0.000
จํานวน
ค่า0.00
เฉลี่ย
ส่วนประสมทางการตลาด
มาตรฐาน
รวม
396
1.28
0.589
ด้ด้าานสถานที
นผลิตภัณ่ ฑ์
2.387
Sig.== 0.069
FF == 0.550
Sig.
0.649
มากที
ส
่
ด
ุ
5
1.00
0.000
มากที่สุด
15
1.33
0.488
มาก
124
1.19
0.430
มาก
168
1.24
0.604
ปานกลาง
257
1.32
0.655
ปานกลาง
200
1.30
0.591
น้น้ออยย
14
1.50
0.855
17
1.41
0.795
น้น้ออยที
ยที่ส่สุดุด
00
0.00
0.000
0.00
0.000
รวม
400
1.28
0.602
รวม
400
1.28
0.602
นราคางเสริมการตลาด
0.181
Sig.
ด้ด้าานการส่
FF == 5.949
Sig.==0.909
0.000
มากที
ส
่
ด
ุ
16
1.19
0.403
มากที่สุด
8
1.13
0.354
มาก
187
1.29
0.606
มาก
127
1.18
0.478
ปานกลาง
187
1.27
0.589
ปานกลาง
245
1.29
0.552
6
1.33
0.516
น้น้ออยย
18
1.89
1.367
ยที่ส่สุดุด
01
0.00
0.000
น้น้ออยที
0.00
0.000
รวม
396
1.28
0.589
รวม
399
1.28
0.602
นสถานที
0.550
Sig. == 0.004
0.649
ด้ด้าานบุ
คลากร่
FF == 4.554
Sig.
มากที
15
1.33
0.488
มากที่ส่สุดุด
4
1.00
0.000
168
1.24
0.604
ตารางมาก
3มาก
(ต่อ)
202
1.22
0.440
ปานกลาง
200
1.30
0.591
การให้
ความสําคัญต่อปัจจัย
ค่าเบี
่ยงเบน
ปานกลาง
185
1.34
0.719
จํ
า
นวน
ค่
า
เฉลี
ย
่
น้
อ
ย
17
1.41
0.795
ส่วน้นประสมทางการตลาด
มาตรฐาน
อย
3
2.33
1.528
น้น้ออยที
ส
่
ุ
ด
0
0.00
0.000
ยที่สุด
0
0.00
0.000
รวม
400
1.28
0.602
รวม
394
1.28
0.605
นการส่งเสริมการตลาด
5.949
Sig.= =0.415
0.000 9
ด้ด้าานกระบวนการให้
บริการ
FF == 0.953
Sig.
มากที
1.13
0.354
มากที่ส่สุดุด
718
1.31
0.729
มาก
127
1.18
0.478
มาก
149
1.28
0.568
ปานกลาง
245
1.29
0.552
ปานกลาง
165
1.25
0.548
น้น้ออยย
18
1.89
1.367
13
1.54
0.877
น้น้ออยทียที่ส่สุดุด
1
0.00
0.000
0
0.00
0.000
รวม
399
1.28
0.602
รวม
398
1.28
0.603
ด้ด้าานบุ
4.554
Sig. == 0.009
0.004
นสิค่งลากร
แวดล้อมทางกายภาพ
FF == 3.891
Sig.
มากที
1.00
0.000
มากที่ส่สุดุด
194
1.00
0.000
มาก
202
1.22
0.440
มาก
214
1.22
0.509
ปานกลาง
185
1.34
0.719
ปานกลาง
158
1.39
0.730
น้น้ออยย
2.33
1.528
63
1.33
0.516
น้อยที่สุด
0
0.00
0.000
รวม
397
1.28
0.604
9
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรการให้ความ กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากจะมี
จากการทดสอบสมมติฐาน่มีผพบว่
ตัวแปรการให้
อปัจจัยส่้งของการเดิ
วนประสมทางการตลาดที
อความต�่ำกว่า
ส�ำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที
ลต่อาความแตกต่
าง ความสํ
ค่าเฉลีาคั่ยญจ�ต่ำนวนครั
นทางมาเข้าพัก่มทีีผ่โลต่
ฮมสเตย์
แตกต่ง้ าในการเดิ
งของจํานนวนครั
้งในการเดิ
นทางมาเข้
าพักกท่ทีอ่โงเที
ฮมสเตย์
งเที่ยำวคัญได้น้แอก่ยกว่
การให้
วามสํา่อคังมาจากผู
ญต่อปัจจั้ทยี่ใด้ห้าคนการ
ของจ�ำนวนครั
ทางมาเข้
าพักทีโ่ ฮมสเตย์
ของนั
ย่ ว ของนั
ผู้ที่ให้กท่คอวามส�
า ซึ่งคอาจเนื
วามส�ำคัญ
ส่
ง
เสริ
ม
การตลาด
(F=
5.949,
Sig.
=
0.000)
ป้
จ
จั
ย
ด้
า
นบุ
ค
ลากร
(F
=
4.554,
Sig.
=
0.004)
และ
ปั
จ
จั
ย
ด้
า
นสิ
่
ง
แวดล้
อม าพัก
ได้ แ ก่ การให้ ค วามส�ำคัญ ต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม การตลาด ต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้
ทางกายภาพ (F = 3.891 , Sig. = 0.009) โดยพบประเด็นของผลการศึกษาที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสําคัญ
(F = 5.949, Sig. = 0.000) ป้จจัยด้านบุคลากร (F = 4.554, ที่โฮมสเตย์ เกิดความไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจในคุณภาพของ
ต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากจะมีค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งของการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ต่ํากว่าผู้ที่ให้ความสําคัญน้อย
Sig. = 0.004) และ ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (F = 3.891 , การให้บริการของโฮมสเตย์ในปัจจัยดังกล่าว จึงตัดสินใจที่จะไม่
กว่า ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ที่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักที่โฮมสเตย์
Sig. = 0.009)
โดยพบประเด็
นของผลการศึ
กษาทีณ่นภาพของการให้
่าสนใจว่า เดิบนริทางมาเข้
าพักที่โฮมสเตย์
ให้ค่จวามส�
เกิดความไม่
ประทับใจหรื
อไม่พึงพอใจในคุ
การของโฮมสเตย์
ในปัจจัอยีกดังในขณะที
กล่าว จึง่ผตัู้ทดี่ไสิม่นได้ใจที
ะไม่ ำคัญ
เดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์อีก ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจมากนัก จึงไม่คาดหวัง
ต่อคุณภาพของการให้บริการ และยังคงชื่นชอบต่อการเดินทางมาเข้าพักที่โฮมสเตย์อีก
มนตรี เกิดมีมูล
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การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าพักที่โฮมสเตย์ใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษา โฮมสเตย์
ในเขตพื้ น ที่ ภ าคใต้ ” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องโฮมสเตย์ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ ภ าคใต้
ผลการศึกษาพบว่า   ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรที่มี
ผลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครั้งในการเข้าพักที่โฮมสเตย์ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ อาชี พ และรายได้ บุ ค คลเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง นับทอง
(2553) ที่พบว่า อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในอ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศวารินทร์ วุฒิสารวราภรณ์
(2554) ที่พบว่า อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ในเขตเมืองพัทยา สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี
(2554) ที่พบว่า อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร
(2555) ที่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นปัจจัยผลักดันที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงสมร ส่องเมืองสุข (2555)
ที่ พ บว่ า อาชี พ มี ผ ลต่ อ การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วเกาะสมุ ย ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา
เจริญผล (2555) ที่พบว่า อาชีพ และรายได้ต่อปี มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปและ
ชาวเอเซี ย สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ จุ ฑ าภรณ์    ฮาร์ ล
(2557) ที่พบว่า อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อธิชา อัยยะศิริ (2558) ที่พบว่า อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว
ชาวสิงคโปร์ในอ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ส�ำหรับตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
ความแตกต่างของจ�ำนวนครัง้ ในการเข้าพักทีโ่ ฮมสเตย์ ผลการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า ตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผล ได้แก่
ช่องทางการติดต่อเข้าพัก บุคคลที่เดินทางมาเข้าพักด้วย และแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโฮมสเตย์ ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์   ฮาร์ล (2557) ที่พบว่า แหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ
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บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา

มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ส�ำหรับตัวแปรเกี่ยวกับการให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความแตกต่างของจ�ำนวนครั้งใน
การเข้าพักที่โฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว พบว่า ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ตฤณ พริ้งประเสริฐ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์
บริเวณถนนข้าวสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา เจริญผล
(2555) ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทัง้ ชาวยุโรป
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
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

รำไ

ต่อปัจจัยดังกล่าวในการตัดสินใจมากนัก จึงไม่คาดหวังต่อคุณภาพ
ของการให้บริการ และยังคงชื่นชอบต่อการเดินทางมาเข้าพักที่
โฮมสเตย์อีก

ข้อเสนอแนะ

1. ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ควรปรับปรุงการให้บริการ
ด้านการติดต่อเข้าพัก และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
เนือ่ งจากผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ช่องทางการติดต่อเข้าพักมีผลต่อ
จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าพักของนักท่องเทีย่ ว โดยพบว่า นักท่องเทีย่ ว
ที่ติดต่อเข้าพักกับทางโฮมสเตย์ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนครั้ง
การเข้าพักสูงกว่านักท่องเที่ยวที่ติดต่อผ่านทางบริษัททัวร์
2. ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ควรเพิ่มกลยุทธ์ทางด้าน
การส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นทางด้านราคาหรือ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เพือ่ ดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
เกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักที่โฮมสเตย์
เนือ่ งจากผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
มีผลต่อจ�ำนวนครั้งของการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ควรปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพของที่พักให้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงสภาพบ้านพัก ห้องน�้ำ
ห้ อ งสุ ข า ให้ มี ค วามสะอาด มั่ น คงแข็ ง แรง จั ด ท� ำ ป้ า ยแนะน� ำ
เส้นทางไปยังที่พักให้เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย เนื่องจากผลการศึกษา
มนตรี เกิดมีมูล
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ของนักท่องเที่ยว
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำนวน 278 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) แล้วท�ำการสุ่มแบบแบ่งชั้น ใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้คุณภาพของเครื่องมือดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ ระหว่าง .47 ถึง .83 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 และแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ ระหว่าง .43 ถึง .95 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบรายคูโ่ ดยใช้วธิ ี LSD ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และจ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
4. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์การสอนของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ และจ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
6. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x2) การค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล (x4) และการ
กระตุ้นทางปัญญา (x3) สามารถร่วมกันพยากรณ์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ 69.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ได้สมการในรูปคะแนนดิบ
					 Y  =  1.105+.370(x2) + .235(x4) + .142(x3)
หรือในรูปคะแนนมาตรฐาน
					 Z  =  .444(Z2) + .282(Z4) + .166(Z3)
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง, บรรยากาศองค์การ
ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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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 )
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สภาวการณ์โลกก�ำลังเคลื่อนจากยุคข้อมูลข่าวสาร ผ่านยุค
สารสนเทศเข้าสู่สังคมใหม่ในยุคของโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ที่ไร้พรมแดน โลกมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร มีการแข่งขันกันมากขึ้น ดัชนีชี้วัดการอยู่รอด
ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และคุณภาพ เรียกว่า โลกที่ใช้
ความรู ้ เ ป็ น ฐาน หรือการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) การศึกษาจึงนับว่า
เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งสรรค์ ค วามเจริ ญ
ก้าวหน้าและพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่
ท�ำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและด�ำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่ประเทศชาติจะพัฒนาได้นั้น
จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ (ธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์,
2551) ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุ ค คลและสั ง คม โดยการถ่ า ยทอดความรู ้ การฝึ ก อบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
สถานศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ผู ้ เรี ย นมากที่ สุ ด เป็ น
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการเรี ย นการสอนแก่ ผู ้ เรี ย น ดั ง นั้ น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการจัด
การศึกษา เพราะเป็นผู้ท่ีมีอ�ำนาจในการตัดสินใจ รวมทั้งก�ำหนด
นโยบายของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี
จึงจะน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ (กันทิมา
ชัยอุดม, 2556)
ภาวะผู้น�ำที่มีความเหมาะสมกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
เช่นในยุคปัจจุบันนี้ คือ แนวคิดทฤษฏีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(Transformation Leadership Theory) เป็นแนวคิดของการศึกษา
ภาวะผู้น�ำแนวใหม่ ที่มุ่งยกระดับความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ
คุณธรรมของครูให้สูงขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผล  แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio,
1994) ได้เสนอทฤษฏีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ
4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรง
บั น ดาลใจ 3) การกระตุ ้ น ทางปั ญ ญา และ 4) การค� ำ นึ ง ถึ ง
ปั จ เจกบุ ค คล จะเห็ น ได้ ว ่ า ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงมี ค วาม
สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ผู ้ บ ริ ห ารในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ต ้ อ งสร้ า งการ

เปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ให้เกิดขึน้ กับสถานศึกษา และบรรยากาศ
องค์การ (Organization Climate) เป็นตัวแปรส�ำคัญในการศึกษา
องค์การของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้
ขององค์การกับพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน มีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนด
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ลิทวิน และสตริงเจอร์
(Litwin & Stringer, 2002) ได้เสนอทฤษฏีบรรยากาศองค์การ
มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านมาตรฐาน
3) ด้านความรับผิดชอบ 4) ด้านการยอมรับ 5) ด้านการสนับสนุน
และ 6) ด้านความผูกพัน จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญ
และท�ำความเข้าใจกับบรรยากาศองค์การก่อนการพัฒนาหรือ
เปลีย่ นแปลงสถานศึกษา เพราะบรรยากาศองค์การถือได้วา่ เป็นสิง่ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงขององค์การ ความเชือ่ ค่านิยม
ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิด ดังนั้น ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
และบรรยากาศองค์การจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน
และการพัฒนาสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นหน่วย
งานภาครัฐ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับติดตาม
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกของการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT
Analysis พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ได้แสดงภาวะผู้น�ำมาก
เท่าที่ควร และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร
ครูมีภาระงานที่มาก ความสัมพันธ์ของครูในสถานศึกษาค่อนข้าง
ห่างเหินกัน ขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การท�ำงานไม่มี
การติดต่อประสานงานหรือหารือกัน และสุดท้ายส่งผลมาที่ตัว
นักเรียนท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต�่ำลง (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17, 2559)
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและ
ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัด
จันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เพื่ อ น� ำ ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารในการ
ปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไป

รำไ

บทน�ำ

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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124   วารสารวิ
จัยขรำ�องการวิ
ไพพรรณีจปีัยที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
7. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ บ รรยากาศองค์ ก ารของ
วัตถุประสงค์การศึ
ของการวิ
ัย กษาเขต 17
กษามัธจยมศึ
จากองค์
ประกอบภาวะผู
นแปลงของ
2. เพื่อ้ นเปรี
ยบเทียบภาวะผู
้นําการเปลี
กษา
จังหวัดจันทบุร้นี สั�ำงการเปลี
กัดสํานัก่ยงานเขต
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู
� ำ การเปลี
่ ย นแปลงของผู
้ บ ริ ห่ยนแปลงของผู
าร สถานศึ้บกริหษาารสถานศึ
กษามั
17 จํา้นแนกตามประสบการณ์
ารสถานศึกษาและขนาดสถานศึ
จังหวัดจันทบุกรษา
ี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษา จัพืง้นหวัทีด่กจัารศึ
นทบุ
รี สัธงยมศึ
กัดส�กำษาเขต
นักงานเขตพื
ที่การศึกษา ผู้บริกหารสอนของครู
ดจัธนยมศึ
ทบุรกี ษา
สังกัเขต
ดสํา17
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึจังกหวั
ษามั
มัธยมศึกษา เขต 17 3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
ธยมศึ
กษาเขต
17 น้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
2. เพือมั่ เปรี
ยบเที
ยบภาวะผู
4.
เพื
่
อ
การของสถานศึ
กษา จังหวัดดในการวิ
จันทบุรี จสังัยกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สัเปรี
งกัดยส�บเที
ำนัยกบบรรยากาศองค์
งานเขตพื้นที่การศึ
กษา กรอบแนวคิ
มัธยมศึ
17 จําแนกตามประสบการณ์
การสอนของครู และขนาดสถานศึ
มัธยมศึกษา เขต
17กจ�ษาเขต
ำแนกตามประสบการณ์
การสอนของครู
การวิจัยครั้งนี้มุ่งกศึษากษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
และขนาดสถานศึกษา 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
3. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัด ของสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด จั น ทบุ รี สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
6. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
จันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
กษามั17
ธยมศึกษา เขต 17 โดยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึการศึ
กษาเขต
4. เพื่อเปรียบเที7.ยเพื
บบรรยากาศองค์
การของสถานศึ
กษา การของสถานศึ
การเปลี่ยนแปลง
Leadership)
น้ ําการเปลี่ยของ
นแปลงแบส
่อสร้างสมการพยากรณ์
บรรยากาศองค์
กษา (Transformational
จากองค์ประกอบภาวะผู
จังหวัดจันทบุรของผู
ี สังกั้บดริหส�ำารสถานศึ
นักงานเขตพื
่การศึ
ษามัรี ธสัยมศึ
และอโวลิ
(Bass
Avolio,
1994)
กษา ้นจัทีงหวั
ดจันกทบุ
งกัดสํกาษา
นักงานเขตพื
้นทีโ่กอารศึ
กษามั&ธยมศึ
กษาเขต
17 ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน
เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู และขนาด คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ
สถานศึกษา กรอบแนวคิดในการวิจัย
3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งภาวะผู
้
น
�
ำ
การ
ส่วนบรรยากาศองค์
าร (Organization
Climate)
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู
้นําการเปลี่ยกนแปลงของผู
้บริหารสถานศึ
กษากัได้
บ ใช้แนวคิด
เปลี่ยนแปลงของผู
้บริหารสถานศึ
กษากับบรรยากาศองค์
วิน และสตริ
งเจอร์
(Litwin
Stringer,
2002)
บรรยากาศองค์
การของสถานศึ
กษา จังหวัดกจันารของ
ทบุรี สังกัของ
ดสํานัลิกทงานเขตพื
้นที่การศึ
กษามั
ธยมศึก&ษาเขต
17 โดยได้
ใช้ ซึ่งมี
สถานศึกษา จัแนวคิ
งหวัดดจัเกีนทบุ
สังกัดส�้นำํานัการเปลี
กงานเขตพื
้นที่การศึ
กษา องค์ประกอบ
6 ด้าน คืของ
อ 1)แบสด้าและอโวลิ
นโครงสร้โาอง (Bass
2) ด้า&นมาตรฐาน
่ยวกัรบี ภาวะผู
่ยนแปลง
(Transformational
Leadership)
Avolio,
มัธยมศึกษา เขต1994)
17 ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่3)างมีด้อานความรั
ด้านการยอมรั
ด้านการสนั
ุดมการณ์บผิ2)ดชอบ
การสร้4)างแรงบั
นดาลใจบ3)5)การกระตุ
้นทางบสนุน
6. เพือปั่ ศึญกญา
ษาภาวะผู
การเปลี
บ้ ริหส่ารสถาน
และ 4)น้ ำ� การคํ
านึงย่ ถึนแปลงของผู
งปัจเจกบุคคล
วนบรรยากาศองค์
Climate)ดได้ดังใกล่
ช้แนวคิ
ทวิน
และ 6)การด้า(Organization
นความผูกพัน จากแนวคิ
าว ผูด้วของ
ิจัยจึลิงสามารถ
งเจอร์ (Litwin
& Stringer,
องค์
6 ด้าน คือด1)ในการวิ
ด้านโครงสร้
าง 2) ่ ด้1านมาตรฐาน 3) ด้าน
ศึกษาทีส่ ง่ ผลต่และสตริ
อบรรยากาศองค์
การของสถานศึ
กษา 2002)
จังหวัดจัซึน่งมีทบุ
รี ประกอบ
สร้างกรอบแนวคิ
จัย ดังภาพที
ความรั้นบทีผิ่กดารศึ
ชอบกษามั
4) ด้ธายมศึ
นการยอมรั
สังกัดส�ำนักงานเขตพื
กษา เขตบ 5)17ด้านการสนับสนุน และ 6) ด้านความผูกพัน จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ิทยา

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

มห
าว

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

ตัวแปรตาม

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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ และ
การกระตุ้นทางปัญญา  
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอน
ของครู และขนาดสถานศึกษา
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอน
ของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
3. ผลการศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัด
จันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นโครงสร้ า ง ด้ า นความผู ก พั น
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับ ด้านมาตรฐาน และด้าน
การสนับสนุน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออก
เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
สอบถามเกีย่ วกับประสบการณ์การสอนของครู และขนาดสถานศึกษา
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นค�ำถามเกีย่ วกับ
ประสบการณ์การสอนของครู และขนาดสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาเอง
ตามทฤษฏี ภ าวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ แบส และอโวลิ โ อ
(Bass & Avolio, 1994) จ�ำนวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .47 ถึง
.83 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากแบบ
สอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของ ภารดี อนันต์นาวี (2548)
จ�ำนวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมี
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .43 ถึง .95 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .97

ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ค�ำถามในการวิจัย และการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. ค่าคะแนนเฉลี่ย (X)
2. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. การทดสอบค่าที (t-test)
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธี LSD
5. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)
6. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis)
7. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)

พพ
รรณ
ี

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 994 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้จากประชากรโดยใช้ตารางก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 278 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) ใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งชั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้วิจัยขอหนังสือจากฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้เดินทางไปส่งแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมกลับด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น
253 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.00
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(ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 17, 2559)
ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ทัว่ ไปข้อที่ 5 ทีว่ า่ การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส�ำคัญกับการยกระดับ
ความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย
ปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ ค วามยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การมีจติ สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และ
ความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
อันดีงามของไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ท�ำให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องตนเองให้ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติ ก รรม เพื่ อ ให้ ทั น กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และสามารถเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารไปสู ่
ทิศทางใหม่ๆ ที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ จิราพร
สามัญ (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 3 ด้าน คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอน
ของครู และขนาดสถานศึกษา
2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอน
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของครู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 10 ปี มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ได้มีนโยบายและโครงการในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี การศึกษาผ่านวีดีทัศน์ออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการจัดประชุมปรึกษา การศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานผ่าน
หารื อ การอบรมสั ม มนา และการศึ ก ษาดู ง านอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (TEPE Online) การได้รับการอบรม ประชุม
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4. ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู และขนาดสถานศึกษา
4.1 ผลการเปรี ย บเที ย บบรรยากาศองค์ ก ารของ
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4.2 ผลการเปรี ย บเที ย บบรรยากาศองค์ ก ารของ
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
บรรยากาศองค์การในระดับสูง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
6. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา และการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
7. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x2) ด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล
(x4) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา (x3) สามารถร่วมกันพยากรณ์
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ 69.60 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .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 )
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ได้ในระดับมาก จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดแตกต่างกัน แสดงภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได้
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพรรณ สุขเกิด (2557) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ� ำ แนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ผลการศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก ารของสถานศึ ก ษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีมีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมี
การรับรู้ต่อเป้าหมายและนโยบายขององค์การ มีการแบ่งสาย
บังคับบัญชาตามกฎระเบียบต่างๆ ในการท�ำงาน รวมทั้งองค์การมี
การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเกิด
ความร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ กั น ในการท� ำ งาน เกิ ด ความอบอุ ่ น
เป็นมิตร ความสามัคคี และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน มีความสุข
ในการท�ำงาน ซึ่งอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคม
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ทัว่ ไป ข้อที่ 4 ทีว่ า่ การส่งเสริมและยกฐานะของครู  ซึง่ เป็นบุคลากร
หลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างเสริมให้
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้ สูงในสังคม เป็นบุคลากรทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้
และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2558) ท�ำให้ครูมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขใน
การท�ำงาน มีความรับผิดชอบความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานและปริมาณงานที่ต้องท�ำ สามารถ
ท�ำงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีความเจริญในหน้าทีก่ ารงาน และ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นครู ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู จึงส่งผลให้บรรยากาศองค์การของสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ อรพร เพ็งศิริ (2555)
ได้ ศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาบรรยากาศองค์ ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในจังหวัดก�ำแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู และขนาดสถานศึกษา
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สัมมนา และการศึกษาดูงานต่างๆ จากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้น ท�ำให้
ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนน้ อ ยกว่ า 10 ปี มี ค วามรู ้
ความเข้าใจ และมุมมองใหม่ๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประกอบกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้ความใกล้ชดิ มีความเป็นกันเอง
และคอยเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำหรือค�ำปรึกษาในการด�ำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่โรงเรียนต้องจัดขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบาย
ใหม่ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท�ำให้ครูที่มีประสบการณ์
การสอนน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับรู้ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มาก ไม่แตกต่างจากครูทมี่ ปี ระสบการณ์
การสอน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่มาก ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับ ดารณี
คงกระพันธ์ (2557) ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง บรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 คู่ที่แตกต่าง คือ สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา
ขนาดกลาง สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลางกับ
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ และสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ กั บ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ กล่าวคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่
มี ภ าวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง มากกว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดเล็ก ตามล�ำดับ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่จะได้ไปด�ำรงต�ำแหน่งในสถานศึกษา
ขนาดเล็กก่อน เพือ่ สะสมประสบการณ์ในการบริหาร แล้วจึงสามารถ
ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษต่อไปตามล�ำดับ จึงท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีประสบการณ์ในการบริหารงานน้อย การแสดงภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารจึ ง แสดงออกมาได้ ใ นระดั บ น้ อ ย
ตามไปด้วย ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีประสบการณ์
ในการบริหารงานมาก และเคยบริหารงานในสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดเล็กมาก่อนแล้ว ท�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่
สามารถปรับเปลีย่ นลักษณะการบริหารงานของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทโรงเรียนได้ พร้อมทัง้ สามารถแสดงภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
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ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษานัน้ ๆ มีจำ� นวนต่างกัน ซึง่ จ�ำนวนครูจะส่งผล
ถึงภาระงานต่างๆ ที่ครูแต่ละคนได้รับมอบหมาย โดยที่สถานศึกษา
ขนาดเล็กมีจ�ำนวนครูอยู่น้อย ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงมี
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก ท�ำให้มีเวลาในการเตรียมตัวสอน
หรือเวลาในการพบปะ พูดคุยกับครูคนอื่น เวลาในการผ่อนคลาย
มีน้อย ต่างคนต่างเร่งท�ำงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ไม่มีความสุข
ในการท�ำงาน จึงท�ำให้บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ไม่ค่อยดี ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีจ�ำนวน
ครูอยู่มาก ครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษจึงมี
ภาระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบน้อย ท�ำให้มเี วลาในการผ่อนคลาย มีเวลา
ในการเตรียมตัวสอน หรือมีเวลาในการพบปะ พูดคุยกับครูคนอืน่ มาก
จึงท�ำให้บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษค่อนข้างดี จึงส่งผลให้สถานศึกษาทีม่ ขี นาดต่างกัน มีบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นิศากร
สนศิริ (2554) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การโรงเรียนประถมศึกษา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาระยอง เขต 1
ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา
จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีมิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ มิติขาดความสามัคคี มิติมิตรสัมพันธ์
มิติห่างเหิน มิติมุ่งผลงาน และมิติเป็นแบบอย่าง
5. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
สูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ในระดับสูง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงครู
และบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ ม องตนเองและมองงานในแง่ มุ ม หรื อ
กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ท�ำให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์การ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองไปสู่
ความสามารถที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ผู้บริหารจะชักน�ำครู
และบุคลากรให้มองไกลเกินกว่าความสนใจเฉพาะตนไปสูอ่ ดุ มการณ์
ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจจะแห่งตน และความเป็นอยู่ที่ดี
ทั้งของตนเองและของผู้อื่น รวมทั้งขององค์การและสังคม (Bass &
Avolio, 1994) เมื่อครูและบุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ ดี ขึ้ น เข้ า ใจตนเองและผู ้ อื่ น มากขึ้ น มี ก ารพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู ่ ค ณะ มี มุ ม มองและวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มองตนเองและ
มองงานในแง่มมุ ใหม่ๆ เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน จึงท�ำให้
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4.1 ผลการเปรี ย บเที ย บบรรยากาศองค์ ก ารของ
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอนของครู
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี ได้รับ
การอบรม พัฒนาจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
และมีการศึกษาค้นคว้า หาความรูด้ ว้ ยตนเองอยูเ่ สมอ จึงท�ำให้เข้าใจ
โครงสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม และบริบทของสถานศึกษา พร้อมทั้ง
มีการปรับตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา มีการ
อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพครูในระบบอาวุโสและในระบบ
สายการบังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ยอมรับ
ค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะจากคณะครูมาปรับใช้ในการท�ำงานและ
การปฏิบตั ติ น ไม่ยดึ มัน่ ในความคิดของตนเองเป็นส�ำคัญ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการอาสาช่วยงาน และท�ำงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเต็มใจ ส่วนครูที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่
10 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นที่น่าเคารพ
ศรัทธา มีความเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว รับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็น
ผู้น�ำ  มีความเสียสละ ให้ความเป็นกันเอง และให้ค�ำแนะน�ำในการ
ท�ำงานหรือการปฏิบัติตัวแก่ครูรุ่นน้อง ท�ำให้คณะครูในโรงเรียน
เกิดความรัก ความสามัคคี มีความร่วมแรงร่วมใจกัน ให้ความ
ช่วยเหลือกัน ให้ความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งท�ำให้
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาเป็นบรรยากาศที่ดี จึงส่งผลให้
ครูทมี่ ปี ระสบการณ์การสอนน้อยกว่า 10 ปี สามารถรับรูบ้ รรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาได้มาก ไม่แตกต่างจากครูทมี่ ปี ระสบการณ์
การสอนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป   ซึ่งสอดคล้องกับ เรืองอุไร เสือดี (2556)
ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนในอ�ำเภอเมือง สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน จ�ำแนกตามประสบการณ์
การสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4.2 ผลการเปรี ย บเที ย บบรรยากาศองค์ ก ารของ
สถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จ�ำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คู่ที่แตกต่าง คือ สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก กั บ สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ สถานศึ ก ษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาขนาดกลาง
กับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดใหญ่กบั สถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ กล่าวคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่มีบรรยากาศ
องค์การมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ ก ตามล� ำ ดับ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะขนาดสถานศึ ก ษาที่
แตกต่างกัน มีผลท�ำให้จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ศุภวัฒน์ บุตรกูล, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
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สถานศึกษาย่อมสามารถที่จะพยากรณ์บรรยากาศองค์การของ
สถานศึ ก ษา จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ด้ ซึ่ ง จากผลการวิ จั ย พบว่ า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (x2) ในระดับที่สูงมาก จึงเปรียบ เสมือนว่า
ทั้งสองด้านนี้เป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x1)
จึงไม่ถูกเลือกน�ำเข้าในสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด ดังนั้น ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องการที่จะสร้างบรรยากาศองค์การในการท�ำงานที่ดี
ซึง่ จะส่งผลให้ครูและบุคลากรปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา
อุทิศตนและเสียสละเพื่อโรงเรียน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้การด�ำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงควรแสดงภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงให้ครบ
ทุกด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งสอดคล้อง
กับ หทัยชนก บุญมาก (2555) ได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ�ำเภอสองพี่น้อง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผู้บริหาร ด้านการกระตุ้นปัญญา และการดลใจ สามารถพยากรณ์
บรรยากาศองค์การได้ร้อยละ 56.00 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ไพบูลย์ พระเมือง (2556)
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับบรรยากาศ
องค์การของโรงเรียน
6. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา และการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานต่างๆ ในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโรงเรียน เป็นผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสิน
ใจในเรื่องต่างๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบารมี เป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานให้ครู เป็นผู้คอยกระตุ้นให้ครู
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เป็นผูท้ คี่ รูจะยึดถือเป็นแบบอย่างและปฏิบตั ิ
ตาม เป็นผู้ที่ครูให้การยอมรับและนับถือ เป็นผู้ที่มีอ�ำนาจในการ
ให้คุณหรือให้โทษ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในโรงเรียน ดังนั้น
การแสดงภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาย่อม
มีอิทธิพลส่งผลต่อองค์ประกอบต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านครูและบุคลากร ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม และส่งผลรวม
ไปถึงบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
พรนภา เลื่อยคลัง (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยชีวสังคมของครูและภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x2) การค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล (x4) และ
การกระตุ้นทางปัญญา (x3) สามารถร่วมกันพยากรณ์บรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาได้ร้อยละ 69.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศองค์การ
ของสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวก และ
ยังพบอีกว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ทุ ก ด้ า นส่ ง ผลต่ อ บรรยากาศองค์ ก ารของสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด
จันทบุรี เพราะฉะนั้นภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ
เพิ่มระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ให้สูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรแสดงความสามารถจนเป็นทีไ่ ว้วางใจของครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรท�ำให้ครูเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน และผู้บริหาร
สถานศึกษาควรแสดงให้ครูเห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมคติและการมี
วิสัยทัศน์  
2. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ
เพิ่มระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้สงู ขึน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรกล่าว
ถึงงานที่มอบหมายให้ครูว่าเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของครู
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้ครูเห็นถึงความสามารถ
และเชื่อมั่นในตนเอง และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูมีอิสระใน
การปฏิบัติงาน
3. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ
เพิ่มระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญาให้สงู ขึน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรกระตุน้
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10. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ถ้ า ต้ อ งการเพิ่ ม ระดั บ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ด้านความผูกพันให้สูงขึ้น
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งส� ำ คั ญ ๆ ครู ไ ม่ ค วรเอาแต่ คิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นหรื อ
โอนย้ายหน่วยงานไปปฏิบัติงานอื่นที่ดีกว่า และครูควรปฏิบัติงาน
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
11. จากผลการวิ จั ย พบว่ า สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 มีภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงควรแสดงภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น เพราะภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ ส่งผลต่อ และสามารถ
พยากรณ์บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาได้ และถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษต้องการ
ที่ จ ะเพิ่ ม ระดั บ บรรยากาศองค์ ก ารของสถานศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงควรแสดงภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงให้ครบทุกด้าน
และเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา เช่น ภาวะผูน้ ำ� แบบอืน่ ๆ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ความฉลาดทางอารมณ์ การใช้อ�ำนาจของผู้บริหาร
การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความเครียด การใช้แรงจูงใจ
เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา และบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา
จ�ำแนกตามปัจจัยชีวสังคมอืน่ ๆ เช่น เพศของผูบ้ ริหาร วุฒกิ ารศึกษา
สูงสุดของผู้บริหาร ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และ
เวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งนั้น เป็นต้น
4. ควรมีการศึกษาภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สามารถส่งผล
หรือพยากรณ์ ปัจจัยอืน่ ๆ ได้หรือไม่ เช่น คุณภาพของผูเ้ รียน คุณภาพ
การจัดการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา และประสิทธิผลของ
สถานศึกษา เป็นต้น
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ให้ครูแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่ต่างจากตน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเชื่อมั่นว่า
ครูสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  และผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่ควรปิดกั้นแนวคิดหรือวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นของครู
4. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ
เพิ่มระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคลให้สูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ให้การดูแล เอาใจใส่ ให้ค�ำปรึกษา และรับฟังเรื่องราวของครูเป็น
รายบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติต่อครูอย่างเท่าเทียมกัน
โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมอบหมายงานให้ครูโดยค�ำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา ด้านโครงสร้างให้สูงขึ้น ควรมีการกระจาย
อ�ำนาจและมอบหมายงานให้กบั ครูตามความรูค้ วามสามารถ  ควรมี
การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับงานหรือโครงการทีค่ รูได้รบั มอบหมาย
อย่างชัดเจน  และควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจน
6. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา ด้านมาตรฐานให้สูงขึ้น ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรตั้งเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานส�ำหรับครู
อย่างท้าทาย ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู
เกีย่ วกับวิธกี ารทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน  และมีการปรับปรุงระบบการท�ำงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นระยะๆ  
7. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบให้สูงขึ้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
ครูควรปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
และผูบ้ ริหารและครูควรให้บริการแก่ผปู้ กครอง หน่วยงานภายนอก
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจ
8. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา ด้านการยอมรับให้สงู ขึน้ ควรจัดให้มกี ารให้
รางวัล เช่น การให้ค่าตอบแทน การยอมรับ การยกย่องส�ำหรับ
การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ มากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ผู้อาวุโส
ความสัมพันธ์สว่ นบุคคล  ผูบ้ ริหารควรใช้การยอมรับ การชืน่ ชม และ
วิธีการอื่นๆ กับครูที่ท�ำงานได้อย่างดีเลิศ และควรมีการเผยแพร่
ผลงานของครูที่ปฏิบัติงานดี
9. จากผลการวิจัยพบว่า ถ้าต้องการเพิ่มระดับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนให้สูงขึ้น ควรจัดให้
มีอุปกรณ์ต่างๆ ในฝ่ายงานต่างๆ ที่มีความทันสมัย และเพียงพอ
ส�ำหรับการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสถานที่ท�ำงานให้เอื้อต่อการ
ปฏิบตั งิ านของครู และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบตั งิ าน
ตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ
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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
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รำไ

การวิจยั ในครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เรื่อง ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคตและรูปแบบการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ ใช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงคุณภาพด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยแบบกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ท�ำการเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ช่วยให้เกิดความเข้าใจและความไว้วางใจในการท�ำงาน โดยการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นและการจัดการข้อร้องเรียน อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการท�ำงานร่วมกัน ส�ำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การสื่อสารข้อมูลผ่านตัวแทนลูกจ้างและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกิด
ความชัดเจน ทั้งนี้ ลูกจ้างมีความคาดหวังให้สถานประกอบกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนกิจกรรมภายในและกิจกรรม
ภายนอกสถานประกอบกิจการ การสนับสนุนโครงการหรือชมรมลูกจ้าง การส่งเสริมความสามัคคี การทบทวนสวัสดิการแรงงานและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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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.   
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ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
สภาพการท�ำงานในปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัจจัยส�ำคัญ การด�ำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ แนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
ประการหนึ่งที่ท�ำให้สถานประกอบกิจการประสบความส�ำเร็จและ แรงงานสัมพันธ์และความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต
มีเสถียรภาพในการด�ำเนินงานสามารถจูงใจให้แรงงานที่มีคุณภาพ เพื่ อ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง รู ป แบบการด� ำ เนิ น งานจากความส� ำ เร็ จ
ต้องการปฏิบัติงานกับสถานประกอบกิจการและการธ�ำรงรักษา ด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการ จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจ
แรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ปฏิบตั งิ านกับสถานประกอบกิจการต่อไป คือ ที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถาน
การมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นกุญแจที่น�ำไปสู่การป้องกัน ประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และเป็นแนวทางที่ส�ำคัญ ดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และเป็นสถาน
ส�ำหรับการพัฒนาการด�ำเนินกิจการระยะยาวในลักษณะที่ยั่งยืน ประกอบกิ จ การที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ระบบแรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ไ ด้
ของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายใน อย่างแท้จริง ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างแก่สถานประกอบ
สถานประกอบกิจการไปสู่ภายนอกอีกด้วย (นวรัตน์ ชมชื่น, 2555) กิจการอื่นในการให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
การเกิดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน โดยการเปิ ด โอกาสให้ ลู ก จ้ า งมี ส ่ ว นร่ ว มและการยอมรั บ การมี
ย่อมส่งผลเสียต่อการด�ำเนินธุรกิจของนายจ้าง เช่น การผลิตหรือ ส่วนร่วมของลูกจ้าง รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการปรับปรุง
การบริการของนายจ้างต้องหยุดชะงัก ท�ำให้ไม่มรี ายได้เกิดความเสีย แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
หายทางชื่อเสียงและต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นแก่ลูกจ้างที่ไม่ได้ ในอนาคต
ร่วมนัดหยุดงาน ทรัพย์สินหลายประเภทอาจเสื่อมสลาย เป็นต้น
และส่งผลเสียต่อการด�ำรงชีวิตของลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างว่างงาน วัตถุประสงค์การวิจัย
ชั่ ว คราว ขาดรายได้ สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์ ที่ เ คยได้ รั บ
เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของ
มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจจะต้ อ งตกงานเนื่ อ งจากนายจ้ า งเลิ ก กิ จ การ สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ
ความสัมพันธ์กับนายจ้างในรูปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยลดลง นายจ้าง กิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ในประเด็น
มักจะเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยและการท�ำงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ต่างๆ ดังนี้
ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคง
1. ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี
ของประเทศ ดังนัน้ สถานประกอบกิจการจึงจ�ำเป็นต้องมีการบริหาร
2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์
จั ด การแรงงานสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาดั ง กล่ า ว (จิ ต ติ ม า
3. ความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต
อัครธิติพงศ์, 2557)
4. รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจึงได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริม
การประกวดสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี วิธีการวิจัย
ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
เกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการใน กระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสร้ า งสรรค์ นิ ย ม
เรื่องดังกล่าว โดยการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มี (Constructivism) (Guba,1990 อ้างถึงใน จ�ำเนียร จวงตระกูล,
การใช้ระบบทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพและมีการส่งเสริมความ 2553) ที่มุ่งเน้นการค้นพบสิ่งที่น�ำไปสู่กระบวนการและมุ่งค้นหา
สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ความหมายของมุมมองด้านแรงงานสัมพันธ์ ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง เลื อ กท� ำ การศึ ก ษาในเขตนิ ค ม แบบกรณี ศึก ษา (Case Study) (Creswell,1998 อ้า งถึงใน
อุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ โดยเป็ น สถานประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีคุณค่า
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ เพราะท�ำให้ได้ความรู้และได้เรียนรู้จากของจริงและน�ำมาเป็น
และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2558 มีการปฏิบัติถูกต้องตาม ตัวอย่างในการด�ำเนินงาน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจะ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ น�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบ
คุ ้ ม ครองแรงงาน ในปี ที่ ส ่ ง เข้ า ประกวดไม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ กิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
การประท้วงหรือมีข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นการเจาะลึกในด้านคุณภาพ
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ของสถานประกอบกิ จ การที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการส่ ง เข้ า
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบข้อมูลก่อนท�ำ
ประกวด เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงการด�ำเนินงาน ในเรื่องการน�ำ การวิเคราะห์ คือ ก�ำหนดสถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์
ระบบแรงงานสั ม พั น ธ์ แ บบทวิ ภ าคี ม าปรั บ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นและมีรายชื่อแสดง
พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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ส่วนที่ 2 การน�ำระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายลูกจ้างร่วมกับฝ่ายนายจ้างใน
สถานประกอบกิจการ
ส่วนที่ 3 ความคาดหวั ง ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ ข องสถาน
ประกอบกิจการในอนาคต
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

รำไ

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีก่ ำ� หนด
โดย Stake (1995, อ้างถึงใน จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553) ประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การแยกประเภทข้อมูล (Categorical Aggregation)
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ซงึ่ ข้อมูลจะถูกบันทึก โดยใช้เครือ่ งบันทึกเสียง
และถอดข้อความ เพื่อเรียบเรียงข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง
2. การตีความหมายโดยตรง (Direct Interpretation)
โดยการแยกแยะข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ออกเป็นส่วนๆ ตาม
ข้อค�ำถามแล้วก�ำหนดเป็นข้อความส�ำคัญ
3. การก� ำ หนดแบบแผน (Pattern) และค้ น หาความ
สอดคล้ อ ง (Correspondence) ระหว่ า งประเภทของข้ อ มู ล
(Categories) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ พร้อมน�ำเสนอข้อมูลเป็น
ข้อความแบบบรรยาย เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของประเภทของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน
4. การก�ำหนดการน�ำไปปรับใช้โดยธรรมชาติ (Naturalistic
Generalisations) โดยน�ำไปใช้เป็นกรณีศึกษาและน�ำข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน
แรงงานสัมพันธ์

เครื่องมือการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

ในผลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2558 จากประกาศกระทรวงแรงงาน
และการตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูลคือ การตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพือ่ ท�ำการพิสจู น์วา่ ข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนนายจ้างที่
รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
รายบุคคลในแต่ละสถานประกอบกิจการที่ต่างกัน ด�ำเนินการ
สัมภาษณ์ในช่วงเวลาและสถานที่ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่าข้อมูล
จะเหมือนเดิมหรือไม่และท�ำการจัดหมวดหมู่ข้อมูล หลังจากนั้นได้
น�ำข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
มาจัดกลุ่มเพื่อสรุปเป็นแต่ละประเด็นและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะ
ตอบค�ำถามวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกระบวนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล โดยติดต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบ
กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น
ประจ� ำ ปี 2558 ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ ทั้ ง
5 แห่ง เพื่อขอรายชื่อผู้ที่สามารถเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้
สถานประกอบกิจการละ 1 คน ประกอบด้วย 1) บริษัท โตไค ริคะ
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด  2) บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัด 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
4) บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด และ 5) บริษัท ไทย
ซัมมิท โอโต เพรส จ�ำกัด
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ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือการวิจยั ด�ำเนินการ
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้ท�ำเอกสารแสดง
ความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการก่อนการ
เข้าสัมภาษณ์ทุกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพนักวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลแบบกึ่งมีโครงสร้างและใช้แบบสัมภาษณ์ลักษณะค�ำถาม
แบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความเห็นอย่างอิสระใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ อาศัยข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ นวรัตน์ ชมชื่น (2555)
ซึ่งจ�ำแนกแบบการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของ
สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ
กิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จ�ำแนก
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้
1. ระบบแรงงานสั ม พั น ธ์ แ บบทวิ ภ าคี ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล มี
ความเห็นตรงกันว่าระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีมคี วามส�ำคัญ
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานของสถานประกอบกิ จ การอย่ า งมากเพราะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง นอกเหนือจากนั้น
ยังเป็นระบบทีท่ ำ� ให้เกิดความไว้วางใจในการท�ำงาน โดยการบริหาร
แบบส่วนร่วมให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของลูกจ้างกับ
นายจ้างทีผ่ า่ นมาของสถานประกอบกิจการนัน้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบ
การจัดกิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างเพื่อทบทวน
พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ลูกจ้างได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจ�ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว นอกเหนือจากนั้นต้องการให้นายจ้าง
สนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของลูกจ้าง ส่วนความ
คาดหวังการด�ำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต ผู้ให้ข้อมูล
ได้มคี วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า นายจ้างควรทบทวนการจัด
สวัสดิการแรงงาน รวมทั้งการสร้างนักแรงงานสัมพันธ์ในระดับ
ลูกจ้าง การส่งเสริมความสามัคคีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ (ตารางที่ 1)
4. รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น พบว่า การตระหนักถึงระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีมี
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของสถานประกอบกิจการอย่างมาก
เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง โดยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและการจัดการข้อร้องเรียน
ทีเ่ กิดขึน้ สามารถสร้างความส�ำเร็จให้กบั องค์กร ทัง้ นี้ การมีสว่ นร่วม
ของนายจ้างกับลูกจ้างที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมและ
การรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาในการท�ำงานร่วมกัน
มีแนวทางในการแก้ไขคือการสื่อสารข้อมูลผ่านตัวแทนลูกจ้างและ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป (ภาพที่ 1)

ชภัฏ

สวัสดิการแรงงาน ส่วนบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องลูกจ้างมีความส�ำคัญ
และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนายจ้างอย่างมากเนื่องจากลูกจ้าง
มีความส�ำคัญในฐานะที่สร้างความส�ำเร็จให้กับองค์กร การสื่อสาร
ให้ลกู จ้างมีความรูค้ วามเข้าใจบทบาทหน้าทีจ่ ะท�ำให้ลกู จ้างให้ความ
ร่วมมือในการท�ำงาน (ตารางที่ 1)
2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่า การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาไม่พบปัญหาใน
การท�ำงานร่วมกัน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันสามารถ
ยุตลิ งได้ดว้ ยระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี อย่างไรก็ตามปัญหา
ที่มักจะเกิดขึ้นคือปัญหาจากการสื่อสาร การรับส่งข่าวสารที่ไม่
ถูกต้องและคลาดเคลื่อน การใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับลูกจ้างท�ำให้
เกิดความไม่ชดั เจนและการมีทศั นคติเชิงลบกับนายจ้าง ส่วนแนวทาง
แก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่า
แนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สามารถท�ำได้โดยการสือ่ สารข้อมูล
ผ่านตัวแทนลูกจ้าง เพือ่ ให้ตวั แทนลูกจ้างท�ำการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการรับรู้ต่อไป (ตารางที่ 1)
3. คาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต ผู้ให้ข้อมูล
มีความคาดหวังให้สถานประกอบกิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในอนาคตโดยต้องการให้นายจ้างและ

ตารางที่ 1 ผลการวิจัยการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ตัวอย่างคำ�สัมภาษณ์

- การสร้างความเข้าใจระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง
- การสร้างความไว้วางใจระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม
- การจัดการข้อร้องเรียน

“ระบบที่ดีช่วยให้มีความเห็นทั้ง 2 ฝ่ายเกิดแรงงาน
สัมพันธ์ที่ดี”
“ในองค์ ก รมี ค วามร่ ว มมื อ ... สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น คื อ
ความเข้าใจ”
“ทุกคนมีส่วนร่วม…เกิดความเข้าใจ ความไว้วางใจ
การรับฟังปัญหา”

- การจัดกิจกรรม
- การรับฟังความคิดเห็น

“ช่ ว ยกั น ออกความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารและ
แรงงานสัมพันธ์”
“การมี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งของกิ จ กรรมในระดั บ ที่
ค่อนข้างดี”

ิทยา

ความสำ�คัญของ
ระบบแรงงานสัมพันธ์
แบบทวิภาคี

รหัส (Code)

ลัยร
า

ประเภทข้อมูล
(Category)

มห
าว

การมีส่วนร่วมของ
ลูกจ้างกับนายจ้าง

บทบาทอำ�นาจหน้าที่
ของลูกจ้าง

- ความสำ�เร็จขององค์กร

พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค

“ลู ก จ้ า งมี ค วามสำ�คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านนายจ้ า ง
จำ�เป็นต้องอาศัยกำ�ลังและความร่วมมือในการทำ�งาน
ให้บรรลุผล”
“ถ้ า ลู ก จ้ า งสามารถทำ�งานแล้ ว มี ค วามเข้ า ใจใน
การปฏิบัติงาน...ส่งผลให้บริษัทเดินต่อไปได้”
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเภทข้อมูล
(Category)

ตัวอย่างคำ�สัมภาษณ์

- การสื่อสาร
- ทัศนคติเชิงลบ

“การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงหรือคลาดเคลื่อนไป...ทำ�ให้
เกิดปัญหาด้านแรงงาน”
“การสื่อสาร... เรื่องเดียวกันสื่อไปความเข้าใจอาจจะ
ไม่เหมือนกัน ต้องดูว่าจะใช้ภาษาอย่างไร”

“การปรึ ก ษาหารื อ กั น เพิ่ ม ขึ้ น …เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ
มีข้อปัญหา”
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นกว่านี้”
“การสนับสนุนโครงการหรือชมรมที่บริหารงานโดย
ลูกจ้าง”
“คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...ส่งเสริมให้สวัสดิการดีขึ้น”

ชภัฏ

ความคาดหวังการมี
- การปรึกษาหารือร่วม
ส่วนร่วมระหว่างลูกจ้าง - การสนับสนุนกิจกรรม
กับนายจ้างในอนาคต - การพัฒนาคุณภาพชีวิต

“การรับฟังปัญหาจากตัวแทนลูกจ้างถึงฝ่ายผู้บริหาร”
“การทำ�ให้ทกุ ฝ่ายมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน”
“สื่อสารทำ�ความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน”
“เรียกตัวแทนลูกจ้างเพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิด...ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาร่วมกัน”

รำไ

แนวทางในการแก้ ไ ข - การสื่อสารข้อมูลผ่านตัวแทนลูกจ้าง
ปัญหา
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

“ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี . ..สวั ส ดิ ก ารที่ พ นั ก งานสมควร
จะได้รับ”
“การสร้ า งนั ก แรงงานสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานสามารถ
แก้ปัญหาภายในหน่วยงาน”
“การผูกพันรักใคร่...พนักงานมีความสามัคคีไม่เกิด
การแตกแยก”
“การสื่อสารในส่วนของลูกจ้าง...อาจจะสื่อสารไม่ทั่ว
ถึง”

ลัยร
า

- การทบทวนสวัสดิการแรงงาน
- การสร้างนักแรงงานสัมพันธ์
- การส่งเสริมความสามัคคี
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

มห
าว

ิทยา

ความคาดหวัง
การดำ�เนินงาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์
ในอนาคต

พพ
รรณ
ี

ปัญหาในการทำ�งาน
ร่วมกัน

รหัส (Code)
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การแก้ไขปัญหา
ด้านแรงงานสัมพันธ์
- การสื่อสารข้อมูลผ่าน
ตัวแทนลูกจ้าง
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

พพ
รรณ
ี

การมีส่วนร่วมระหว่าง
ลูกจ้างกับนายจ้าง
- การจัดกิจกรรม
- การรับฟังความคิดเห็น

รำไ

การตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบ
แรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี
- การสร้างความเข้าใจระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง
- การสร้างความไว้วางใจระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม
- การจัดการข้อร้องเรียน
- ความสำ�เร็จขององค์กร

ชภัฏ

การปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่น
ภาพที่ 1 รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

อภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ใี นสถานประกอบ
การอภิปรายผล ได้จำ� แนกเป็น 4 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ กิจการ ดังนั้น ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีจึงมีความส�ำคัญ
อย่ า งมากในการด� ำ เนิ น งานของสถานประกอบกิ จ การปัจจุบัน
การวิจัย รายละเอียดดังนี้
1. ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีเป็นความสัมพันธ์ เพราะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ฝ่ายรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด ก่อให้เกิดความร่วมมือน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของสถานประกอบ
โดยกลไกของระบบทวิภาคีมีหลายรูปแบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของ กิจการต่อไปสอดคล้องกับ นวรัตน์ ชมชื่น (2555) และ Thomas
การมีสว่ นร่วม ซึง่ การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในระดับสถานประกอบ Katua Ngui (2016) ที่กล่าวว่า รูปแบบการบริหารของสถาน
กิจการนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบทวิภาคีเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุด ประกอบกิจการจะตั้งอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมโดยการ
เนือ่ งจากพืน้ ฐานของนายจ้างกับลูกจ้างมีลกั ษณะของการอยูร่ ว่ มกัน ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมและยอมรับความคิดเห็นของลูกจ้าง
ในรูปแบบของทวิภาคีอยู่แล้วและระบบทวิภาคีที่จะสร้างขึ้นมานั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Krume Nikoloski, Janka Dimitrova,
จะเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เป็น Blagica Koleva และ Emilija Miteva Kacarski (2014) ที่กล่าว
ทางการและมีแบบแผนยิ่งขึ้น (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, เพิ่มเติมว่า การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมและยอมรับการมี
2549) โดยจากผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนนายจ้าง ส่วนร่วมของลูกจ้างเป็นการป้องกันเพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึน้ ได้
ที่รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับ โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของลู ก จ้ า งกั บ นายจ้ า งที่ ผ ่ า นมาของสถาน
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประกอบกิจการนั้นส่วนใหญ่แล้วจะส่งเสริมในเรื่องการเข้าร่วม
และสวัสดิการแรงงานประจ�ำปี 2558 ได้มีความคิดเห็นสอดคล้อง กิจกรรมต่างๆ ที่นายจ้างได้จัดขึ้น ทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรม
ไปในทิศทางเดียวกันว่า ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคี เป็นระบบ ภายนอกสถานประกอบกิจการเพือ่ เป็นการสร้างแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ี
ที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ สอดคล้องกับ สมพงษ์ สุพัฒนคูณ (2551) ที่กล่าวว่า องค์กรได้สร้าง
การปรึกษาหารือ ช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและความไว้วางใจระหว่าง การมีสว่ นร่วมของพนักงานโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับใน
นายจ้างกับลูกจ้าง โดยการบริหารแบบส่วนร่วมและการจัดการ ระดับประเทศและระดับโลก เพราะความส�ำเร็จขององค์กรจะเกิดขึน้
พรรัตน์ แสดงหาญ, วรรณวิชนี ถนอมชาติ, ศิรินทรา วิสาพาค
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ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สอดคล้องกับ
รัชนี พลพุทธา (2554) ที่กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
เป็นเรื่องที่ดี สถานประกอบกิจการควรให้การส่งเสริมให้เกิดระบบ
ทวิภาคีภายในสถานประกอบกิจการตลอดไป

รำไ

1. ควรมีการศึกษาถึงหลักการพื้นฐานที่น�ำมาใช้ในการ
พิ จ ารณาเพื่ อ จั ด สวั ส ดิ ก ารแรงงานและประเภทของสวั ส ดิ ก าร
ในสถานประกอบกิ จ การนั้ น เนื่ อ งจากรางวั ล ที่ ส ถานประกอบ
กิจการได้รบั เป็นรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2. ควรมีการก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นฝ่ายลูกจ้างเพื่อศึกษา
ถึงบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาในพื้ น ที่ อื่ น เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งจาก
ความส�ำเร็จด้านแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นต่อไป

ชภัฏ

ไม่ได้ถา้ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องไม่รว่ มมือกัน และ รัชนี พลพุทธา (2554)
ที่กล่าวว่า การสร้างแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีแบบยั่งยืนจะต้อง
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากกว่าเดิม
2. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์
จากผลการวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้มคี วามคิดเห็นว่า การสือ่ สารและการมี
ทัศนคติเชิงลบกับนายจ้างเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในสถานประกอบกิจการ เนือ่ งจาก
ความไม่เข้าใจกัน แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การสื่อสารข้อมูล
ผ่านตัวแทนลูกจ้าง สหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อท�ำให้ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งท�ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
เกิดความชัดเจนต่อไป สอดคล้องกับ Emily Atieno Odhong และ
Jacob Omolo (2014) ที่กล่าวว่า พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
การด�ำเนินงานของบริษัทผ่านสหภาพแรงงานหรือตัวแทนลูกจ้าง
ซึง่ สามารถสือ่ สารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีตวั แทนลูกจ้าง
ก็เพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสถานประกอบ
กิจการนั่นเอง
3. ความคาดหวังด้านแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต จากผล
การวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังให้สถานประกอบกิจการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่องการปรึกษาหารือร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้ลูกจ้างได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะได้ทันที การสนับสนุน
กิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนความคาดหวัง
ให้การด�ำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์นนั้ ต้องการให้นายจ้างทบทวน
การจัดสวัสดิการแรงงาน การสร้างนักแรงงานสัมพันธ์ระดับหน่วย
งาน การส่งเสริมความสามัคคี รวมทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับThomas Katua Ngui (2016) ที่กล่าวว่า การสื่อสาร
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการด�ำเนิน
งานในเชิงบวกซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้องค์การประสบความส�ำเร็จ
ดังนัน้ องค์การควรมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบสนองความคาดหวังของพนักงาน
โดยใช้แรงงานสัมพันธ์ที่ดี
4. รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์ พบว่า
สถานประกอบกิ จ การที่ ผ ่ า นหลั ก เกณฑ์ ก ารเข้ า ร่ ว มประกวด
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ความ
ส�ำคัญกับระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีและส่งเสริมให้ลูกจ้าง
เข้ามามีส่วนร่วม เมื่อพบปัญหาได้ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้า
มายุติปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นระบบแรงงานสัมพันธ์แบบทวิภาคีช่วย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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

ิทยา
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รำไ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จ�ำนวน 260 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น
2 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .26 ถึง .75 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .85 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการบริหารของผู้บริหาร มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .28 ถึง .81 ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ .91 และด้านบุคลากร มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .29   ถึง .75 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .82 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิผลของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านการบริหารของผูบ้ ริหารและปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมและรายด้านสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร และด้านบุคลากรส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ (X112) การพัฒนาครู(X22) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X113) และงบประมาณ (X121) สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (Y) มีค่าอ�ำนาจพยากรณ์
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)
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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)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ปัจจัยด้าน
การบริหารของผู้บริหาร และปัจจัยด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร
ของผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากรกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัย
ด้ า นบุ ค ลากร ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
จากปัจจัยด้านการบริหาร ของผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร จังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ชภัฏ

การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 นั บ เป็ น กฎหมายแม่ บ ทของการศึ ก ษา
ที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยการศึกษาไทย ในปัจจุบันนี้กระทรวง
ศึกษาธิการต้องการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 การศึกษา
มุ ่ ง พั ฒ นาคน ยึ ด มั่ น ในระบบการปกครองประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานรวมทัง้
เจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการศึกษา
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกทั้งผู้บริหารสถาน
ศึกษานัน้ เป็นบุคลากรหลักทีส่ ำ� คัญของสถานศึกษาและเป็นผูน้ ำ� ทาง
วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี ที่จะน�ำไปสู่การจัด
และการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(Robbins, 1978 : 3)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วยปัจจัยแรกคือปัจจัยด้านผู้บริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหาร ปัจจัยที่
สองคื อ ปั จ จั ย ด้ า นครู ผู ้ ส อนซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพการสอน
ความพึงพอใจในการท�ำงานของครู ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้าน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ
วัฒนธรรมในการบริหารโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 7 มี โรงเรี ย นอยู ่ ใ นสั ง กั ด
ประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัด
สระแก้ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 63) ซึ่งที่อยู่ในแต่ละ
จังหวัดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น และพบว่ามีปัญหาใน
การบริหารและข้อจ�ำกัดในการปฏิบตั งิ านจ�ำนวนมากส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีใ่ ช้อำ� นาจในการตัดสินใจเอง
เป็นส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย
ส่งผลให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ต�่ำลง เป็นสาเหตุ
ให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7, 2557) อีกทั้งยังพบว่าการย้ายกลับภูมิล�ำเนา
ของครู มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องและเวลา
ไม่เพียงพอ ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาลดลง

จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
เห็นความส�ำคัญที่จะศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี  สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อสถานศึกษาสามารถน�ำผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรใี ห้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

รำไ

บทน�ำ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ครูของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จ�ำนวน 773 คน ปีการศึกษา 2559 กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie& Morgan
(1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 260 คน โดยการ
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling)
ก�ำหนดอ�ำเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรเี ป็นเกณฑ์ในการสุม่ ดังตารางที่ 1
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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
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2. เครื่องมือที2.่ใช้เครื
ในการวิ
4. การทดสอบความสัมพันธ์ “ปัจจัยด้านการบริหารของ
่องมือจทีัย่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็
นมาตราส่
วนประมาณค่
(Rating
Scale) 5 ช่ปวระสิ
งคะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็
นมาตราส่วนประมาณค่
าแบบ
ผู้บริหาราแบบจั
ปัจจัดยประเภท
ด้านบุคลากร
สามารถพยากรณ์
ทธิผลของ
นวน 1 Scale)
ชุด ประกอบด้
วยคําจ�ถามทั
2 ตอน โดยได้
ความอนุ
เคราะห์
้ทรงคุ
ารณาตรวจสอบ
จัดประเภทจํา(Rating
5 ช่วงคะแนน
ำนวน้งหมด
1 ชุด ประกอบด้
วย รับสถานศึ
กษา
จังหวัจดากผู
ปราจี
นบุณรี วุสัฒงกัิในการพิ
ดส�ำนักจงานเขตพื
้นที่การศึกษา
ค�ำถามทั้งหมด 2 ตอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ มัธยมศึกษา เขต7”  สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ในการพิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และแก้ ไขให้ ส มบู ร ณ์ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อ
แล้วน�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เลือกสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หา
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discrimination) อยู่ระหว่าง .26   ถึง ผลการวิจัย
.75 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร
สถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .92
ของผู้บริหารและปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตมัธยมศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ส่งแบบสอบถามและท�ำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เขต 7 ดังนี้
และส่งทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 260 ฉบับ แล้วเก็บแบบสอบถาม
1. ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
ด้วยตนเองและรับคืนทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 260 ฉบับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและ
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
รายด้านอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาและปัจจัย
1.1 ด้ า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ล
ด้านการบริหารของผู้บริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร จังหวัดปราจีนบุรี สัมฤทธิท์ างการเรียนสูง โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  เรียงค่า
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สถิติที่ใช้ เฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  โรงเรียนจัดท�ำโครงการ
คือค่าคะแนนเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและครูมี
2. การทดสอบความสัมพันธ์ “ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของ การศึกษาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ส่วนอันดับสุดท้าย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ได้แก่ ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขต สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” สถิตทิ ใี่ ช้ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
1.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation)
ทัศนคติทางบวก โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  เรียงค่าเฉลีย่ จาก
3. การทดสอบความสัมพันธ์ “ปัจจัยด้านการบริหารของ มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ผู ้ บ ริ ห าร ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร สามารถส่ ง ผลประสิ ท ธิ ผ ลของ นักเรียนระดับชั้นสูงมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ นักเรียน
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อยและอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและ
มัธยมศึกษา เขต7” สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ นักเรียนมี
(Multiple RegressionAnalysis)
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
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2.2.1 การจั ด การเรี ย นการสอนโดยรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ครูจัดท�ำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียน การสอนและครูมีการ
เสริมแรงผู้เรียนอยู่เสมอส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูมีการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
2.2.2 การพัฒนาครู โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  
โรงเรียนมีการจัดให้ครูได้รบั การอบรมตามรายวิชาทีส่ อน โรงเรียนมี
การนิเทศและประเมินการสอนของครูอย่างสม�ำ่ เสมอ และโรงเรียน
จัดให้มีการศึกษา ดูงาน ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนมีการ
สนับสนุนให้ครูเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารและปั จ จั ย ด้ า น
บุ ค ลากรโดยรวมและรายด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 7 อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหาร และปัจจัยด้าน
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี วิสัยทัศน์
การพัฒนาครู  การกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา  และงบประมาณ ตามล�ำดับ
5. การก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ (X 112) การพั ฒ นาครู (X 22)
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X113) และงบประมาณ (X121) สามารถ
ท� ำ นายประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ภาพรวมได้ร้อยละ
47.80 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Y = 1.11 + .191(X112) + .209(X22) + .172(X113) +
.140(X121) สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 คือ การก�ำหนดหรือสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .247(Z112)+ .282(Z22)+ .230(Z113) + .168(Z121)
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1.3 ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  เรียงค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูมีการน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้าน  
ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ครูมีการน�ำผลจากการประเมินนักเรียน
มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
1.4 ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารและครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษาด้วย
ความสามัคคี ผูบ้ ริหารด�ำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผูบ้ ริหารและครูปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นใน
โรงเรียน
2. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปสาระส�ำคัญของ
ผลการศึกษาได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร และภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสรุปสาระส�ำคัญของผลการศึกษาได้
ดังนี้
2.1.1 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการตั้งความหวังใน
ผลงานไว้สูงด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ และด้านการยอมรับใน
เป้าหมายของกลุม่ ส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ดา้ นการสนับสนุนผูต้ าม
เป็นรายบุคคล
2.1.2 การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่า
เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ งบประมาณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 ปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การจัดการเรียน
การสอน  และการพัฒนาครู

สรุปและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของ
การวิจัย ซึ่งสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการให้ครู
ศึกษาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนและจัดกระบวนการเรียน
การสอนทีส่ ร้างโอกาสให้กบั นักเรียนทุกคนมีสว่ นรวม อีกทัง้ โรงเรียน
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1.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
ทัศนคติทางบวกโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนั ก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต ่ อ การเรี ย นนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น สู ง มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการศึ ก ษาต่ อ นั ก เรี ย นมี ค วามประพฤติ
เรียบร้อยและอยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรียนและนักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับ Mott (1972) ได้กล่าวว่า ความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนให้มที ศั นคติทางบวก หมายถึง มีความคิดเห็น
ท่าทาง ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการศึกษาแสดงออก
ในทางที่ดีงามสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม การศึกษานอกจากจะเสริมสร้างความเจริญให้แก่บุคคลทั้ง
4 ด้าน คือ ด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการส่วนต่างๆ
อย่ า งเหมาะสมกั บ วั ย ด้ า นสติ ป ั ญ ญามี ค วามรู ้ ใ ฝ่ เรี ย น รู ้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นสังคม สามารถ
น�ำความรู้ความสามารถ และทักษะอันจ�ำเป็น น�ำไปใช้ในการด�ำรง
ชีวิตได้อย่างเป็นสุข และด้านจิตใจ รู้จักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมอย่างเหมาะสมและดีงามและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทินกร ประเสริฐหล้า (2553 : 103) ได้ศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวกอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอน สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านสอดคล้องกับ Bennis (1971) ซึ่ง
กล่าวว่าองค์การไม่วา่ ตัวบุคคลหรือองค์การทางสังคม จะต้องท�ำงาน
เพื่อรักษาตัวเองให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยอาศัย
พื้นฐานความเป็นระบบเปิดขององค์การองค์การที่มีประสิทธิผล
คือ จะต้องมีโครงสร้างทีป่ รับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิตา   วิหครัตน์ (2558 : 94) ได้ศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6
พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถใน
การพัฒนาปรับเปลีย่ นสถานศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
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ได้มีการจัดท�ำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอื่นได้เป็นจ�ำนวนมากขึ้น ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวน
การสอน การจั ด กิ จ กรรมและประเมิ น ตามหลั ก สู ต ร มี ก ารน� ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน มีการน�ำผลจาก
การประเมินนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง และครู
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้าน นอกจากนี้
สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารและครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษา
ด้วยความสามัคคี  ผูบ้ ริหารและครูปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของโรงเรียนเป็นส�ำคัญและผู้บริหารด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิชษารัตน์ ธรมะรัตน์จินดา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และสามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็นส�ำคัญรายด้าน
ดังนี้
1.1 ด้ า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะโรงเรี ย นจั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องครูมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูมีการศึกษา
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sammons, Hillman, and Mortimore (1994) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนที่ท�ำให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น�ำทางด้านวิชาชีพ การมีเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นคุณภาพการเรียน
การสอน มีความหวังในผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง มีระบบการเสริม
แรงทางบวก มีระบบการติดตามความส�ำเร็จของผูเ้ รียน ส่งเสริมสิทธิ
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการร่วมมือกันระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน มีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลางานวิจัยของ
ฐิตา   วิหครัตน์ (2558 : 93) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
สั งกั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 6 พบว่ า
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยู่ในระดับมาก
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กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ยินดีในการทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องเป็นผู้นิเทศหรือ
ให้การแนะน�ำช่วยเหลือ และชี้แนะ กระตุ้นเตือนให้ครูคิดริเริ่มงาน
ใหม่ๆ ขึ้น และสามารถสร้างทีมงานในการท�ำงานของครู เพื่อให้
ท�ำหน้าที่ที่มอบหมายได้อย่างดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขวัญตา   เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ�ำเภอโพธาราม
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก       
2.2 การสนับสนุนทรัพยากรของผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่าโรงเรียน
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนงานและจัดท�ำ
เอกสารรายงานต่อต้นสังกัดเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สายสมร  พุทธิไสย (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน  สงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีทาง
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสกลนคร
เขต 1 อยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยด้านบุคลากรของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะโรงเรียนมีการนิเทศและ
ประเมินการสอนของครูอย่างสม�่ำเสมอ และสนับสนุนให้ครูได้เข้า
รับการอบรมตามรายวิชาที่สอน เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี  
สอนดี (2559) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านโครงสร้าง
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านทรัพยากร ตามล�ำดับ    
สามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็นส�ำคัญรายด้าน ดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูจัดท�ำแผนการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบครูคำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรียน
การสอนและครูมีการเสริมแรงผู้เรียนอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hough and Duncan (1970 : 144) กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ และมี
ความสุ ข ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นรู ้ จ ะประกอบด้ ว ย4 ด้ า น คื อ
การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมิน
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1.4 ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารและ
ครูร่วมแก้ปัญหาสถานศึกษาด้วยความสามัคคี ผู้บริหารด�ำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างราบรื่น ผู้บริหารและครู
ปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนเป็นส�ำคัญ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Glicknam (1990) กล่าวว่า ทฤษฎีการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน ทัง้ นีเ้ พราะสถานศึกษา ประกอบด้วย คนหลายกลุม่
ในการท� ำ งานร่ ว มกั น ความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ได้
ความขัดแย้งมากเกินไปท�ำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ขาดความร่วมมือ
ในการท�ำงาน ท�ำลายความสมานฉันท์กลมเกลียวสร้างเป็นศัตรู และ
น�ำไปสูก่ ารลดประสิทธิภาพในการท�ำงาน และการลาออกจากงานได้
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในการที่จะ
แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีแก้ปัญหาของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
ในระดับที่เหมาะสมจะมีผลดีต่อการพัฒนางาน สามารถโน้มน้าว
ความคิด ค่านิยม ความต้องการ และเป้าหมายทีต่ า่ งกัน ให้ปรับเปลีย่ น
ไปในทางเดี ย วกั น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กนกวรรณ  
อินทร์น้อย (2553 : 93) ได้ศึกษา กระบวนการบริหารที่ส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรนั้นเป็น
ตัวกลางหรือตัวกระตุน้ ทีท่ ำ� ให้กจิ กรรมของสถานศึกษาด�ำเนินไปได้
และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อกิจกรรม หรือการด�ำเนินภารกิจของ
สถานศึกษาทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพท�ำให้การท�ำงาน
ส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดีอย่างมีคณ
ุ ภาพสามารถสรุปอภิปรายเป็นประเด็น
ส�ำคัญรายด้าน ดังนี้
2.1 ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารและครูมีส่วนรวมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้ครูเห็นถึงความส�ำคัญ
ของเป้าหมายโรงเรียน ร่วมมือท�ำงานเป็นทีม อีกทั้งยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมตาม
รายวิ ช าที่ ส อนและศึ ก ษาดู ง าน ดั ง ที่ Bass (1985) กล่ า วว่ า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำกับผู้ตาม
ซึ่งท�ำให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาและจงรักภักดี เกิดความ
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6. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ร้อยละ
47.80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ได้น�ำหลักการและแนวทางเรื่อง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมา
บริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียน จนเกิดประสิทธิผล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และ
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็น
ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
ตามความถนัดและตามความสนใจ มีการเรียนรู้ตามสภาพจริง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระวัฒน์   วังกะ (2558) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ในเขตจังหวัดภาคเหนือ สังกัดส�ำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมของ
ครู และการบริหารโรงเรียน ร่วมกันท�ำพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียน ได้ร้อยละ 76.10 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส�ำหรับตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถาน
ศึกษามี 4 ตัวแปร ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาครู
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และงบประมาณ ดังนี้
6.1 การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
และครูมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัย
ด้านผู้บริหารศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเทศบาล กลุ ่ ม การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ที่ 9
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
6.2 การพัฒนาครู สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม
การสอนของครูอยู่เสมอ และส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนเข้ารับ
การอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ พัฒนาตนเอง สอดคล้อง
กับ Sadi (1997) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โอกาสการพัฒนาอาชีพส�ำหรับ
ครูประถมในตรุกี พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ หาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ
จากนั้นก็น�ำข้อมูลที่ได้มาจัดท�ำเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป ต่อมาก็เข้าสู้ขั้นปฏิบัติการ (Action) โดยการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมในการพัฒนา
บุคลากรที่สามารถพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ทักษะและเจตคติ
ที่ดีขึ้น
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ผลการเรียนรู้ หลังการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรุณา ภู่มะลิ และคณะ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
คือ การมีส่วนร่วม การเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.2 การพัฒนาครู โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทางโรงเรียนมีการจัดให้ครูได้รับการอบรม
ตามรายวิชาทีส่ อน อีกทัง้ ยังมีการนิเทศและประเมินการสอนของครู
แต่ละท่านอย่างสม�่ำเสมอ และโรงเรียนจึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เพือ่ ให้ครูได้เกิดแนวคิดการสอนรูปแบบใหม่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ยุวดี   ประทุม (2559) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหาร
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ด้านการพัฒนาครู
ในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
4. ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารและปั จ จั ย ด้ า น
บุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะ
แบบผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อบุคลากรแต่ละฝ่ายในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิรัตน์  พงษ์มิตร และคณะ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้าน
นักเรียน และปัจจัยด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์ ทางบวกระดับมาก
กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
5. ปัจจัยด้านการบริหารของผู้บริหารและด้านบุคลากร
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี ได้น�ำนโยบายและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเข้าไป
มี ส ่ ว นรวม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชา  ชลาภิรมย์ (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต ได้แก่ ปัจจัยด้าน
โรงเรียน  ปัจจัยด้านครู  ปัจจัยด้านนักเรียน  และปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร
ได้ ร้อยละ 95.0 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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1.4 ด้านความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาเมื่อ
เกิดความขัดแย้งและควบคุมสถานการณ์ให้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินในโรงเรียน เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.2 ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่สามารถปฏิบัติได้และเน้นการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท�ำงานเป็นทีม
2.3 ด้านการกระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรกระตุ้นให้ครูแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพื่อให้ครูเกิดเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานแบบใหม่ๆ
2.4 ด้านการสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก�ำกับติดตามการปฏิบัติงานของครู
อย่างต่อเนื่องและมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับครู เพื่อให้ครู
สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
2.5 ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและวิธีการน�ำ
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ส�ำเร็จตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
2.6 ด้านการตั้งความหวังในผลงานไว้สูง ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละปี เพื่อให้สามารถด�ำเนินการให้ส�ำเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุนทรัพยากร
ของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 งบประมาณ โรงเรียนควรมีการส�ำรวจและรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานราชการประจ�ำปี เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบ
ประมาณเป็นไปตามความจ�ำเป็นและความต้องการของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนควรมีนโยบายให้
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค�ำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
กับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของนักเรียน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
4. ผลการวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยด้านบุคลากรของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ชภัฏ

6.3 การกระตุ ้ น การใช้ ป ั ญ ญา สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารให้ครู
ท�ำวิจัยในชั้นเรียนและประชุมทุกเดือน เพื่อสอบถามปัญหาที่พบ
พร้อมทั้งช่วยกันคิดแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา
เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  27  พบว่า  ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน  
6.4 งบประมาณ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงานและรายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ ต้ น สั ง กั ด ทุ ก ปี
มี ก ารท� ำ เอกสารการเงิ น รายรั บ -รายจ่ า ยเป็ น ปั จ จุ บั น และมี
การวิเคราะห์รายละเอียดการใช้เงินในแต่ละโครงการ เพื่อหา
แนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุขคะเสริม สิทธิเดช (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ปัจจัย
ทั้ง 6 คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้าน
บรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่
ปัจจัยด้านผู้บริหารสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการงาน
วิชาการได้ถึง ร้อยละ 55.40
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1. ผลการวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ด้ า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและปรับพฤติกรรมการสอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
ทั ศ นคติ ท างบวก ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี น โยบายให้ ค รู จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนคติทางบวก
มากยิ่งขึ้น
1.3 ความสามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ครูน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความสนใจในการเรียนการสอนและเป็นไปตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
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4.1 การจัดการเรียนการสอน  ผบู้ ริหารสถานศึกษาควร
ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยมีการ
สร้างสถานการณ์การเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิด วิเคราะห์
และสามารถปฏิบัติได้จริง
4.2 การพัฒนาครู โรงเรียนควรมีการสนับสนุนให้ครู
ได้เรียนรู้และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการสอนซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้ครูจดั การเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา
2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในการ
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
3. ควรวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เอกสารอ้างอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

การศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551. กรุ ง เทพมหานคร:
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กรุณา ภู่มะลิ และคณะ. (2557). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในภาคตะวั น ออก.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 8(1), 158-172
ขวัญตา  เกือ้ กูลรัฐ. (2554). ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ�ำเภอโพธาราม
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2. วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.

พณพร รัตนประสบ, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 151

รำไ

พพ
รรณ
ี

Hough,John B. and Duncan, Jam’es K. (1970). Teaching
description and analysis. Addison-Westlu.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample
Size for Research Activities. Educational and
Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.
Mott, P.E. (1972). The Characteristic of Effective
Organization. New York : Harper and Row.
Robbins. (1978). Personnel, The Management of Human
Resources. NewJersey :Prentice Hall.
Sadi, SeffrogluSuleyman. (1997). Elementary School
Teacher Development: A Study of Professional
Development Opportunities in Turkish School.
Dissertation Abstracts  International. 57(7): 28078-A.
Sammons, S. P., Hillman, J. & Mortimore, P. (1994).
Key characteristics of effective school :  A review
of school effectiveness research. London, Office
for Standards in Education.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

สุขคะเสริม สิทธิเดช. (2556). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. (2557). ข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557. ปราจีนบุรี: กลุ่มบริหาร
งานบุคคล.     
Bass, B.M.  (1985). Leadership and performance beyond
expectations. New York :The Free Press.
Bennis. (1971). “Toward a truly scientific management :
the Concept of organization health” in  Charade.
J ,(ed.) assessment of organizational effectiveness :
issues, analysis, reading. pacific Palisades, calif:
Goodyear Publishing Company. Inc.
Glickman, Carl D. (1990). Supervision of Instruction.
New York : Allyn and Bacon.

พณพร รัตนประสบ, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

152   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

พพ
รรณ
ี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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�ำนาญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จ�ำนวน 7 โรงเรียน ตามตารางก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .899 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนแต่ละด้าน
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ปัจจัยต่างๆ ร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ ร้อยละ 70.8  ที่ระดับนัยส�ำคัญ .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)
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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)
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ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านธรรมชาติและวิถีการด�ำเนินชีวิตของ
มนุษย์ ระบบข้อมูลข่าวสารทีแ่ พร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทัว่ ทุกส่วน
ของโลกทีม่ อี ทิ ธิพลส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง การศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สังคมมนุษย์เริม่ มีความเป็นชุมชนเมืองมากขึน้ ท่ามกลาง
กระแสของความเปลีย่ นแปลงนัน้ สมาชิกในสังคมต้องมีการปรับตน
ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก สิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้ทุกคนอยู่
ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนั้น คือจะต้องให้มีการ
พัฒนาทางการศึกษา การทีท่ กุ คนมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในการอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกได้นั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนเริ่ม
ตั้งแต่เกิดมามีชีวิตอยู่รอดก็ต้องมีทักษะในการปรับตนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม เมือ่ เติบโตขึน้ ในสังคมแบบใดก็ตอ้ งปรับตนให้เข้ากับ
สังคมนัน้ และเมือ่ สังคมเปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ คุ ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็ยิ่งต้องมีการปรับตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรอบด้าน ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนอยู่
ท่ ามกลางสั ง คมที่ มีก ารเปลี่ยนแปลงจะต้องรู้เท่าทันในกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีทักษะชีวิตที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ดังนั้นวงการศึกษาของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิน่ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่างก็รว่ มกันวางแผนพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เยาวชน
มีทักษะส�ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เยาวชนของชาติ
สามารถอยู ่ ร อดในสั ง คมปั จ จุ บั น และอนาคตได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558)
การปฏิรูปการศึกษาให้ส�ำเร็จที่จะท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
มี ม าตรฐานสู ง ในระดั บ สากลนั้ น ต้ อ งเป็ น การผสมผสานของ
องค์ประกอบใน 3 มิติด้วยกัน อันได้แก่ ด้านองค์ประกอบด้วย
ด้านยุทธศาสตร์ และด้านส่งเสริมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูป
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปฏิรูประบบบริหาร
โดยใช้ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ คือ การกระจาย
อ�ำนาจ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้แผนยุทธศาสตร์
การประกันคุณภาพ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ต้องค�ำนึง
และตระหนักในด้านภาวะผูน้ ำ� ทางการเรียนการสอน ความคาดหวัง
ผลสัมฤทธิ์สูง จุดเน้นทางการสอน สร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่เกื้อกูล มีการติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
การมีส่วนร่วม และการให้ความส�ำคัญกับเวลาที่ใช้ในการเรียน
ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างเสริม (ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย, 2557)
ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการน�ำระบบมาตรฐานการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และมีการปรับปรุงกระบวนการ

ท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้สามารถพัฒนาประเทศทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างมั่นคง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award:
MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ
ทัว่ โลกน�ำไปประยุกต์ใช้โดยเรียกชือ่ ต่างกัน ซึง่ ประเทศไทยได้นำ� มา
เป็นต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) ซึง่ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการประเมิน
คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่มอบให้กับองค์การภาคธุรกิจ
เอกชนที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด�ำเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทัง้ นีเ้ พือ่ กระตุน้ ให้แต่ละองค์การได้หนั มาใส่ใจในการพัฒนาองค์การ
คุณภาพให้มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
สู่ความเป็นเลิศ (วีรยุทธ ชาตะกาญจน์, 2555)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนมาตรฐาน สากล มาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2553 โดยให้
โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA) และก�ำหนดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล (Organic
Benevolence Eagerness Compliance Quality Award:
OBEC QA ) (ส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2557)  
ซึ่ ง โรงเรี ย นมาตรฐานสากล เป็ น นวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษาที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและ
มีความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ โดยโครงการเริ่ม
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย 500 โรงเรียน
เป็นกลุ่มผู้บุกเบิก และมี 65 โรงเรียนจาก 500 โรงเรียนดังกล่าว
เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อ
พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) โดยใช้การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ (จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, 2556)                  
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพต่างๆ นัน้ จะต้องค�ำนึง
ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ส ถานศึ ก ษาต่ า งๆ
มีคุณภาพเทียบเท่าสากล จากงานวิจัยของภาวดี วิจิตรจันทร์
(2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQM) ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรประกอบไปด้วยปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ  ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีม่ งุ่ คุณภาพ ปัจจัยด้าน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี และระบบและเทคนิค และ
งานวิจัยของกษมาพร ทองเอื้อ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ปัจจัย

รำไ

บทน�ำ

จักรกรี โพธิ์ศรี, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, สมุทร ช�ำนาญ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

พพ
รรณ
ี

การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการ
ท�ำวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยด้าน
ทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ ของโรงเรียนมาตรฐาน
สากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17           
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17           
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นสภาพ
แวดล้อมภายนอกโรงเรียน ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน และปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ
กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17           
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียน ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้มีวิธีด�ำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังภาพ
ที่ 1

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ด้ า นลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ ม ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะองค์ ก ารและ
ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมโดยมีอิทธิพลผ่านปัจจัยลักษณะ
องค์การ ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ
ความส�ำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลขั้นตอนสุดท้ายคือ
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม แต่การประเมิน
ด้านคุณภาพผู้เรียนยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก�ำหนดไว้
ก็ไม่ถือว่าผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จด้านผู้เรียนมี 5 เป้าหมายคือ เป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารสองภาษา ล�้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้ างสรรค์ แ ละร่ ว มกัน รับ ผิด ชอบต่อสังคม (ส�ำนัก บริ ห ารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555)
ที่ผ่านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบแรกระดับ
มัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจรวมทั้งในรอบสองโรงเรียน
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผา่ นมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 5
ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นตามหลักสูตร สถานศึกษาดังกล่าว
จึงต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2552 : 1) และจากงานวิ จั ย ของ
อรัญญา ผลจิตต์ (2555) พบว่า สภาพการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงาน
กิจการนักเรียน ด้านการเงินและพัสดุ ด้านงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ ด้านงานวิชาการ ด้านงานธุรการ ด้านงานชุมชมและภาคี
เครือข่าย ด้านงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และ
ด้านงานบุคคล ตามล�ำดับ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการน�ำเสนอเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานด้วย ระบบคุณภาพของโรงเรียนที่ผ่านประเมินโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และน�ำผลการวิจัยมาเป็นต้นแบบและ
แนวทางในการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ให้มีคุณภาพทั้ง
ด้านการบริหาร การจัดการศึกษารวมถึงคุณภาพผู้เรียนและน�ำไป
สู่มาตรฐานสากลต่อไป
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การวิจัยนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการ
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ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
1. เทคโนโลยี
2.2. สภาพสั
สภาพสังงคมและการมี
คมและการมีสส่ว่วนร่
นร่ววมมของชุมชน
ของชุมชน จ
3. สภาพเศรษฐกิ
3.4. สภาพเศรษฐกิ
จ กษา
นโยบายทางการศึ
4. นโยบายทางการศึกษา

การบริหหารจั
ารจัดดการด้
การด้ววยระบบคุ
ยระบบคุณณภาพในโรงเรี
ภาพในโรงเรียยนน
การบริ
มาตรฐานสากลจังงหวั
หวัดดจัจันนทบุ
ทบุรรี ีสัสังงกักัดดสำ�นั
สํานักกงานเขต
งานเขต
มาตรฐานสากลจั
ารศึกกษามั
ษามัธธยมศึ
ยมศึกกษา
ษาเขต
พืพื้น้นทีที่ก่การศึ
เขต 17
1. ด้านการนําองค์การ
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
6. ด้านการมุ่งเน้นการดําเนินการ
7. ด้านผลลัพธ์

รำไ

ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร
2. บรรยากาศองค์การ
3. วัฒนธรรมองค์การ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ชภัฏ

ปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหาร
จัดการ
ภาพที่ ค1คลกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ทรัพยากรบุ
2. งบประมาณ
3. วัสดุอุปกรณ์

มห
าว

ิทยา

2. ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ของโรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จ�ำนวน 7 โรงเรียน
ตามตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 242 คน จากนั้น
จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จ�ำนวน 89 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .27 - .73
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93
3. จั ด ส่ ง แบบสอบถามเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 7 โรงเรียน
เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังข้าราชการครูในแต่ละโรงเรียนตาม
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นติดตามเก็บแบบสอบถามคืนเพื่อให้ได้
แบบสอบถามครบจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ โดยสามารถ
เก็บแบบสอบถามคืนจ�ำนวน 226 ฉบับ จากจ�ำนวน 242 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 93.39
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4. ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดย
สถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ (X) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression Analysis)
5. ผู้วิจัยท�ำการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล�ำดับค่าคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
โรงเรียนตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแล้วพบว่า โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล�ำดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยพบว่า
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล วัสดุอปุ กรณ์
และบรรยากาศองค์การ ตามล�ำดับ และการบริหารจัดการด้วยระบบ
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สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสมุห์บุญชู
ชุติปญโญ บุญวงค์ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 1
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของธนิต เดือนแจ้งรัมย์
(2551) ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
ที่พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร สันตจิตร (2552) ที่ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความส� ำ เร็ จ ของในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
เอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัยในจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี และครูมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ทุกคนสามารถยอมรับและ
ปฏิบตั ติ อ่ กันให้สถานศึกษามีบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ ี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธนิต เดือนแจ้งรัมย์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยการ
บริหารที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ที่พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุมาพร สันตจิตร (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�ำเร็จ
ของในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชนระดั บ ปฐมวั ย ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
เอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเยาวดี พันเพชรศรี (2557) ทีศ่ ึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัย
ด้านสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิอยู่ในระดับมาก และการศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐาน
ทางการบริหารจัดการพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีความสามารถเฉพาะด้านและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา และสถานศึกษาก�ำหนดแผน
ในการน�ำวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรเดช ค�ำวันดี (2553) ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
ปัจจัยด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
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คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการมุ่งเน้นการด�ำเนินการ การน�ำองค์การ และด้านการมุ่งเน้น
นักเรียน และด้าน ด้านผลลัพธ์มีค่าน้อยที่สุด                          
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และปัจจัยด้านทรัพยากร
พืน้ ฐานทางการบริหารจัดการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาปัจจัย
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการ
บริหารจัดการปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ มีค่าเท่ากับ
.841 โดยตัวแปรพยากรณ์รว่ มทีด่ ที สี่ ดุ ทัง้ 7 ตัวแปร ร่วมกันพยากรณ์
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ได้ร้อยละ 70.8 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดจันทบุรสี งั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ที่ระดับนัยส�ำคัญ .01 มี 3 ตัวแปร คือ งบประมาณ มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 0.211 วั ฒ นธรรมองค์ ก าร มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
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**(X 9) + 0.179**(X 7) + 0.098 (X 6) +
0.182**(X8) + 0.100 (X4) +0.144 (X5) + 0.135 (X10)
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การศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มภายนอกโรงเรี ย น
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้ด้วยตัวเอง
ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
สมาคมผู ้ ป กครองให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาของ
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ปฏิบัติงาน ซึ่งท�ำให้กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพทั้งด้านการน�ำองค์กร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียน การวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการด�ำเนินการ
และผลลัพธ์ต่างๆ สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เชิดชัย ฮวดศรี (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�ำเภอเมือง
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 พบว่ า
งบประมาณมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับสูง โดยมีระดับนัยส�ำคัญที่ .01
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ สู่สุข (2551) ได้ศึกษาปัจจัย
บางประการที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า
งบประมาณมีความสัมพันธ์กบั การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�ำคัญ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .65 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิตยา กาญจนรักษ์
(2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปทุมธานี
เขต 1 พบว่า งบประมาณ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับสูง โดยมีระดับนัย
ส�ำคัญที่ .01
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ทสี่ ามารถพยากรณ์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้แก่ งบประมาณ
วัฒนธรรมองค์การ และทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมของสถานศึกษา สถานศึกษามีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและ
สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครูมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ทุกคนสามารถยอมรับและปฏิบัติต่อกันให้
สถานศึกษามีบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษา
เคารพในสิทธิของบุคคลของครู และสถานศึกษามีการจัดระเบียบ
ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนให้การยอมรับ และครูมี
ความสามารถเฉพาะด้านและเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ าน
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจและเต็มศักยภาพ มีการพัฒนา
คุณภาพของการท�ำงานงานอย่างสม�่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรงศักดิ์ สู่สุข (2551) ที่ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการ
ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมุ่งเน้นการ
ด�ำเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานบุคคล สถานศึกษา
สรรหาคัดเลือกครูตามกับขีดความสามารถ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีการสร้างแรงจูงในและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปาณิสรา สิงหพงษ์ (2555) ได้ศึกษาการบริหาร
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า การมุง่ เน้นการด�ำเนินการมีคา่ คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนออกแบบระบบงานครอบคลุม
งานทัง้ 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และงานบริหารทัว่ ไป
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธ�ำรง
ฦาชา (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ โรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านการวาง
แผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
ทั่วไป มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เมธี ทองค�ำ  (2558) ที่ศึกษาการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สั งกั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 พบว่ า
การมุ่งเน้นการด�ำเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการ
ด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
สังกัดส�ำนักงานเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ สู ง ทุ ก ด้ า น โดยด้ า นที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
มากที่สุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ โดยที่
งบประมาณมีความสัมพันธ์กบั การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .72 โดยมีระดับนัยส�ำคัญที่ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน
มาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีแผนการหารายได้
จากสินทรัพย์ของสถานศึกษา และสถานศึกษามีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากผลการ
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ข้อเสนอแนะในการน�ำวิจัยไปใช้
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดจันทบุรี สังกัด
ส�ำนักงานเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถ
แบ่งเป็นรายด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ สถานศึกษาควร
สนับสนุนให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน น�ำชุมชนและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และสถานต้องศึกษามีนโยบายที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
2. ด้านลักษณะสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีสว่ นเกีย่ วข้องในการตัดสินใจ
สร้างบรรยากาศที่ดีขององค์การให้ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้เหตุและผล ไม่สร้างแรงกดดันใน
การท�ำงานแก่ครู
3. ด้านทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหารจัดการ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ครูสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ สถานศึกษาต้องมีแผนการหารายได้จาก
สินทรัพย์ของสถานศึกษา และสถานศึกษาต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ควรท�ำ วิ จั ยที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ การบริห าร
จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเน้น
ด้านทรัพยากรพืน้ ฐานทางการบริหารจัดการ เพือ่ ยืนยันผลการวิจยั
ในครั้งนี้
3. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

รำไ

พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสกลนคร เขต 3 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
ด�ำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้แก่ งบประมาณ เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน ประกันคุณภาพภายใน นโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติ แรงจูงใจ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมาพร ทองเอื้อ (2555) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ
และปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมโดยมีอิทธิพลผ่านปัจจัยลักษณะ
องค์การ ปัจจัยลักษณะบุคคล และปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ
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ความรู้และความสามารถของนักประเมินราคาทรัพย์สินต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน
Knowledgd and Ability of Valuer on The Property Valuation Process
ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วนิดา ศิริเลิศตระกูล
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นวิชาชีพที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ
ทั้งภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล โดยเฉพาะสถาบันทางการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สิน
จะเป็นการให้ความเห็นในด้านมูลค่าของทรัพย์สนิ โดยนักประเมินราคาทรัพย์สนิ ตามหลักกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ และมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สินโดยสากล ดังนั้นนักประเมินราคาทรัพย์สิน
จึงมีบทบาทส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นต่อระบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก โดยงานวิจัยนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะได้ทราบถึงกระบวนการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน ภาระงาน ความรู้ และความสามารถของนักประเมินราคาทรัพย์สินต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อน�ำ
ไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามความต้องการของ
บริษัทเอกชน
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน จ�ำนวน 10 บริษัท และจากแบบสอบถาม
นักประเมินราคาทรัพย์สิน จ�ำนวน 315 คน พบว่า วิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ และความสามารถ
เฉพาะทางในการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งหมด 7 ขั้นตอน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์เพือ่ ระบุความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั งิ านการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของนักประเมินราคาทรัพย์สนิ จากการวิจยั
พบว่า นักประเมินราคาทรัพย์สนิ ในแต่ละต�ำแหน่งงานต้องมีความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั งิ านฯ เหมือนกัน โดยความแตกต่างกัน
ของต�ำแหน่งงาน คือ ความเชี่ยวชาญในความรู้ และความสามารถต่อการปฏิบัติงานฯ ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความเชี่ยวชาญใน
ความรู้ และความสามารถมาจาก “ประสบการณ์” ท�ำงานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยนักประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการท�ำงาน ต�่ำกว่า 1 ปี หรือ 1-2 ปี เป็นนักประเมินราคาทรัพย์สินที่พึ่งจะจบการศึกษา ทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน ก�ำหนดให้ผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้ได้ จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความช�ำนาญ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และมีความรู้
ความสามารถเพียงพอต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน จากการสรุปผลพบว่า นักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน
ต�่ำกว่า 1 ปี หรือ 1-2 ปี ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน ตามที่มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพก�ำหนดไว้ และนักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้อ�ำนวยการ
มีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของเล่มรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน วางแผนการท�ำงาน การบริหารงานองค์กร เป็นต้น จึงไม่มีโอกาส
ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน ก�ำหนด
ให้นักประเมินราคาทรัพย์สินต้องหมั่นศึกษา และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาชีพ และความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ บริษัทควรมีการจัดการอบรม หรือสนับสนุนให้นักประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมการอบรมทางวิชาชีพเพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ และส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้และความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 5 เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรเน้นให้นกั ศึกษามีการฝึกปฏิบตั งิ านมากขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถน�ำทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้ง 7 ขั้นตอน การจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ในการจัดอบรมด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ควรมีการแบ่งเกณฑ์ระดับ
ประสบการณ์ของนักประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : การประเมินราคาทรัพย์สิน, กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน
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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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1. เพือ่ ส�ำรวจกระบวนการท�ำงาน และภาระงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประเมินราคาทรัพย์สิน
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินระดับปฏิบัติการ
ที่ตรงตามความต้องการของบริษัท
3. เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ด้านพื้นที่ เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีจ�ำนวน 73 บริษัท
ด้านกลุ่มประชากร ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1 กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน
10 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเวลา
1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ และกระบวนการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
กลุ่ม 2 กลุ่มเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ระดับปฏิบตั กิ าร โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างจากบริษทั ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ จ�ำนวน 315 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อสอบถามความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน จากนั้นท�ำการ
วิเคราะห์ผลจากแบบสัมภาษณ์โดยสรุปความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง
และวิเคราะห์ผลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS for
Windows เพื่อประมวลผลในรูปแบบร้อยละ
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ในปัจจุบันการประเมินราคาทรัพย์สินมีความส�ำคัญเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ
สถาบันการเงิน และในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินราคาทรัพย์สนิ อาทิ การประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เพือ่ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ของภาครัฐ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อตกลงท�ำการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กรรมสิ ท ธ์ ใ นทรั พ ย์สิน การประเมิน ราคาทรัพย์สิน เพื่ อ ชดเชย
ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อก�ำหนด
ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย และการประเมินราคาเพื่อใช้เป็น
หลักประกันสินเชื่อ เป็นต้น
การประเมินราคาทรัพย์สินนับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและการจัดการต่างๆ โดยผ่านการให้
ความเห็ น ในด้ า นมู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น โดยผู ้ เชี่ ย วชาญหรื อ
“นักประเมินราคาทรัพย์สิน” ที่ให้ความเห็นโดยผ่านกระบวนการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ และมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
เป็นไปตามหลักวิชาการ และแนวทางการประเมินราคาทรัพย์สิน
โดยสากล เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นสามารถใช้ข้อมูล
ในด้านมูลค่าดังกล่าวเพื่อการใช้อ้างอิงหรือใช้ประกอบในธุรกรรม
ต่างๆ ดังนัน้ การก�ำหนดมูลค่าทรัพย์สนิ จึงไม่สามารถท�ำได้โดยบุคคล
ทัว่ ไป ต้องท�ำโดยผูม้ วี ชิ าชีพเท่านัน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพประเมิน
ราคาทรัพย์สินจึงมีบทบาทส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นต่อระบบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มาก จึงส่งผลให้มีการจดทะเบียนเปิดบริษัทที่ให้
บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินอยู่เรื่อยๆ รวมไปถึงการ
แข่งขันในธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท
โดยในแต่ละบริษัทจะมีกระบวนการท�ำงาน และภาระ
หน้าที่งานประเมินราคาทรัพยสินที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดแข็ง
ให้กับบริษัท ผลงานการประเมินราคาทรัพย์สินมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อบริษัท คือ
“พนักงานประเมินราคาฯ” หรือ “นักประเมินราคาฯ” บริษัท
จึ ง พยายามฝึ ก อบรมให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ค รบทุ ก
กระบวนการท�ำงาน อีกทั้งขั้นตอนการรับสมัครงานพนักงานใหม่
บางบริษัทอาจมีการทดสอบ เพื่อจะได้สามารถระบุต�ำแหน่งหน้าที่
ที่ ผู ้ ส มั ค รสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามความสามารถแต่ ล ะบุ ค คล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจกระบวนการท�ำงาน และภาระ
งานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน วิเคราะห์ความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์สินระดับปฏิบัติการ ที่ตรงตามความต้องการของบริษัท และ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

รำไ

บทน�ำ

ผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
ผู้บริหารบริษัท พบว่ากระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินสามารถ
แบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การก� ำ หนดปั ญ หาการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สิน ขั้นตอนเบื้องต้นที่นักประเมินราคาทรัพย์สินท�ำการระบุ
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของทรัพย์สนิ ตรวจสอบภาระผูกพันของทรัพย์สนิ ทีร่ บั
การประเมินราคา ระบุวันที่ท�ำการประเมินราคา ระบุวัตถุประสงค์
และให้ค�ำจ�ำกัดความของมูลค่าที่ใช่ในการประเมินราคาทรัพย์สิน  
โดยจากการสัมภาษณ์บริษทั เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินราคา
ทรัพย์สิน สามารถระบุความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติ
การของนักประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอนนี้ คือ การเจรจากับ
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พพ
รรณ
ี

ขั้นตอนที่ 6 การหาความสั ม พั น ธ์ ข องมู ล ค่ า และการ
ประเมินมูลค่าสุดท้าย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินราคา
ทรั พ ย์ สิ น ก่ อ นท� ำ เล่ มรายงานการประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิน โดย
ผูป้ ระเมินต้องใช้ดลุ ยพินจิ ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินราคา
ทรัพย์สิน จากผลการสัมภาษณ์สามารถระบุความรู้ และความ
สามารถในการปฏิบัติการของนักประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอน
นี้ คือ การค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ และ
การสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
ขั้นตอนที่ 7 รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน การท�ำ
เล่มรายงานประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสรุปผลการประเมินราคา
ทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้อ่านรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินเข้าใจ
กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินในเล่มรายงาน โดยจากผลการ
สัมภาษณ์สามารถระบุความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติการ
ของนักประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอนนี้ คือ การจัดท�ำรายงาน
ประเมินราคาทรัพย์สิน
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
ระดับปฏิบัติการ ตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน จ�ำนวน
7 ขั้ น ตอน นั้ น ผู ้ วิ จั ย พบว่ า มี นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่
“ไม่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน” ตามภาระงาน
ของการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น โดยเมื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ข อง
ประสบการณ์ในการท�ำงานจะพบว่า ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ต�่ำกว่า 1 ปี และ 1-2 ปี และประสบการณ์ในการท�ำงาน มากกว่า
10 ปีขึ้นไป ไม่มีความรู้และไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ขั้นตอนที่ 5
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีภาระงาน คือ ความสามารถใน
การประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยวิธพี จิ ารณจากรายได้ ความสามารถ
ในการใช้ข้อมูลจากงบทางการเงิน และความสามารถในการแปลง
รายได้ เ ป็ น มู ล ค่ า นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น มี ค วามรู ้ แ ละมี
ความสามารถปฎิบัติงานในระดับมาก เพียงร้อยละ 5.71 - 8.57
หรือประมาณ 48 - 72 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 315 คน เมื่อหา
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในการท�ำงาน พบว่า ประสบการณ์
ในการท�ำงาน ต�่ำกว่า 1 ปี, 1-2 ปี, 3-4 ปี, 5-6 ปี และมากกว่า
10 ปีขนึ้ ไป ไม่มคี วามรูแ้ ละไม่ความสามารถปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนที่ 5
จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ ส่วนใหญ่พบว่า
นักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน ต�่ำกว่า
1 ปี - 2 ปี ยังขาดความรู้และความสามารถในการปฎิบัติงานที่
เกี่ยวกับ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ต้องมีการวิเคราะห์งบ
ทางการเงินหรืองบทางบัญชีบริษัท ซึ่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยกลุ่มผู้บริหาร
เสนอว่าสถาบันการศึกษาควรเพิม่ ให้นกั ศึกษามีการฝึกปฏิบตั มิ ากขึน้
ระหว่างที่ก�ำลังศึกษา หรือมีการใช้กรณีศึกษาการประเมินราคา
ทรั พ ย์ สิ น ประเภทต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า ใจใน

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ลูกค้าผู้ว่าจ้างเบื้องต้นเพื่อสอบถามข้อมูล รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินที่จะประเมิน รวมถึงบริหารจัดการท�ำงาน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เบื้องต้น และการเตรียมแผน
งานการประเมินราคาทรัพย์สนิ การรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูล ที่จ�ำเป็นต่อการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงก�ำหนดระยะ
เวลาในการท�ำงาน และเสนอค่าบริการ โดยจากผลการสัมภาษณ์
สามารถระบุ ค วามรู ้ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารของ
นักประเมินราคาทรัพย์สนิ ในขัน้ ตอนนี้ โดยจะมุง่ เน้นในการรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ ประเมินราคาทรัพย์สนิ คือ การหาต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทรัพย์สนิ
การหาอาณาเขตของทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ประเภททีด่ นิ การตรวจสอบ
ทางเข้า - ออกของทรัพย์สนิ การอ่านแบบแปลนอาคาร การตรวจสอบ
ระวางทีด่ นิ การตรวจสอบสารบบ การตรวจสอบผังเมือง การตรวจสอบ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การถ่ายภาพทางเข้า - ออก และการถ่ายภาพ
ทรัพย์สินประเภทต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอน
นี้ของกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน จะใช้ข้อมูล 3 ประเภท
คือข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินราคา
และรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับต้นทุน โดยจากผลการสัมภาษณ์
สามารถระบุความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติการของนัก
ประเมินราคาทรัพย์สินในขั้นตอนนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ คือการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ณ ส�ำนักที่ดิน การอ่านเอกสารสิทธิ์ การวัด
พื้นที่อาคาร การค�ำนวณเนื้อที่ดิน การหาข้อมูลเปรียบเทียบราคา
ตลาด การวาดแผนที่ตั้งทรัพย์สินโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ดุ
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้สงู สุด และ
ดีที่สุดของการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยจากผล
การสัมภาษณ์สามารถระบุความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติ
การของนักประเมินราคาทรัพย์สนิ ในขัน้ ตอนนี้ มีเพียงความสามารถ
เดียวคือ การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สูงสุด และดีที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ การประเมินราคา
ทรัพย์สินที่มี 3 วิธี คือ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีค�ำนวณ
ราคาต้นทุน และวิธีค�ำนวณรายได้ โดยส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์
พบว่าทุกบริษัทจะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่
ส่วนวิธีค�ำนวณต้นทุน และวิธีค�ำนวณรายได้มีเพียงบางบริษัทที่ใช้
จากผลการสัมภาษณ์สามารถระบุความรู้ และความสามารถใน
การปฏิ บั ติ ก ารของนั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ในขั้ น ตอนนี้ คื อ
การประเมินราคาทรัพย์สิน (โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด) การปรับแก้
ข้อมูลซือ้ ขาย การประเมินราคาทรัพย์สนิ (โดยวิธตี น้ ทุน) การค�ำนวณ
พืน้ ทีส่ งิ่ ปลูกสร้าง การก�ำหนดและค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาสิง่ ปลูกสร้าง
การประเมินราคาทรัพย์สนิ (โดยวิธพี จิ ารณาจากรายได้) การใช้ขอ้ มูล
จากงบทางการเงิน และการแปลงรายได้เป็นมูลค่า
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ข้อเสนอแนะ

1. บริ ษั ท ควรมี ก ารจั ด การอบรม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ นั ก
ประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมการอบรมทางวิชาชีพเพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู้ และส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูแ้ ละความสามารถ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับขัน้ ตอนที่ 5 เรือ่ ง การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ คือ การ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยวิธพี จิ ารณาจากรายได้ และการใช้ขอ้ มูล
จากงบทางการเงิน
2. สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอนด้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน หรือด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรเน้นให้นักศึกษา
มีการฝึกปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ ทัง้ 7 ขัน้ ตอนได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่ 5 การประเมินราคาทรัพย์สินโดย
วิธีพิจารณาจากรายได้ รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากงบทางการเงิน
ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
3. การจัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ของสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ในการจัดอบรมด้านการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ควรมีการแบ่งเกณฑ์ระดับประสบการณ์ของ
นักประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้
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วิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้
ความรู้ และความสามารถเฉพาะทางในการประเมินราคาทรัพย์สิน
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมด 7
ขั้นตอน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการวิเคราะห์เพื่อระบุความรู้ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานการประเมินราคาทรัพย์สินของ
นักประเมินราคาทรัพย์สิน จากการวิจัยพบว่า นักประเมินราคา
ทรัพย์สินในแต่ละต�ำแหน่งงานต้องมีความรู้ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานฯ เหมือนกัน โดยความแตกต่างกันของต�ำแหน่งงาน
คือ ความเชีย่ วชาญในความรู้ และความสามารถต่อการปฏิบตั งิ านฯ
ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าความเชี่ยวชาญในความรู้ และความ
สามารถมาจาก “ประสบการณ์” การท�ำงานทางด้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน โดยนักประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีประสบการณ์ใน
การทางาน ต�่ำกว่า 1 ปี หรือ 1-2 ปี เป็นนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่พึ่งจะจบการศึกษา ทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน ก�ำหนดให้ผู้ที่
สามารถปฏิบตั งิ านในวิชาชีพนีไ้ ด้ จะต้องมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษา ความรู้
ความสามารถ ความช�ำนาญ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และมี
ความรู ้ ค วามสามารถเพี ย งพอต่ อ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
จากการสรุปผลพบว่านักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์

ในการท�ำงาน ต�่ำกว่า 1 ปี หรือ  1-2 ปี ยังไม่สามารถปฎิบัติงาน
ได้ครบทั้ง 7 ขั้นตอนตามที่มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพก�ำหนดไว้
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า
10 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารผู้จัดการ และ
ผู้อ�ำนวยการ มีหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยของเล่มรายงานการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน วางแผนการท�ำงาน การบริหารงานองค์กร
เป็นต้น จึงไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินราคาทรัพย์สิน ก�ำหนดให้นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ต้องหมั่นศึกษาและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ใน
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการ
ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา

รำไ

กระบวนการปฏิบัติงานจริง และผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
นักประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานต�่ำกว่า 1 ปี
และ 1-2 ปี ที่ไม่มีความรู้และไม่สามารถปฎิบัติงานขั้นตอนที่ 5 การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีภาระงาน คือ ความสามารถในการ
ประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีพิจารณจากรายได้ ความสามารถใน
การใช้ข้อมูลจากงบทางการเงิน และความสามารถในการแปลง
รายได้เป็นมูลค่า นั้น โดยร้อยละ 66.25 มีความต้องการให้สถาบัน
การศึกษาปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนมุง่ เน้นการฝึกปฏิบตั ิ
มากขึน้ และมีการน�ำกรณีศกึ ษาการประเมินราคาทรัพย์สนิ ประเภท
ต่างๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษา และนักประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ประสบการณ์ในการท�ำงาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 71.53
ต้องการให้บริษทั มีการฝึกอบรมให้แก่นกั ประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่
เพิ่มความรู้ในด้านที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
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การศึกษาการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี
A Study of Learning Assessment of Basic Education Schools
In Chanthaburi Province
สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร, ธันวดี  ดอนวิเศษ  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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รำไ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตามภาระงานสอนและประสบการณ์สอน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผสู้ อนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 407 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบพหุคูณวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัย พบว่า
1. การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดจันทบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีการด�ำเนินงาน
อยู่ในระดับมาก   
2. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ภาระงานสอน พบว่า การด�ำเนินงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
3. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์สอน พบว่า การด�ำเนินงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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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.
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อย่างรอบด้าน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อันน�ำไปสู่การปรับปรุง
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น ซึ่งนักวิชาการเชื่อกันว่า แนวคิดของ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มีความปรารถนาจะปฏิรูป การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินที่อยู่บนพื้นฐานของ
การศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น โดยให้ การปฏิบัติจริง จะตอบสนองการประเมินความสามารถ ทักษะ
การสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า 12 ปี ความคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน การแก้ปัญหาในการปฏิบัติจริง ตลอดจน
สื่อความหมายให้เห็นความต้องการที่จะยกระดับความรู้ความ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียนได้เป็น
สามารถและทักษะของคนไทยให้อยูใ่ นระดับสากล หลักการดังกล่าวนี้ อย่างดี (กรมวิชาการ, 2542) และเน้นในเกิดขึ้นในบริบทของ
น�ำมาสู่การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร การปฏิบตั งิ านจริง ดังที่ Herman and Winters (1992) ได้กล่าวว่า
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานพุทธศัก ราช 2551 ในปั จ จุ บัน การประเมินตามสภาพจริง เป็นงานที่ต้องใช้กิจกรรมการเรียน
ซึง่ ก�ำหนดบทบาทของครูผสู้ อน ให้ตอ้ งท�ำการศึกษาวิเคราะห์ผเู้ รียน การสอนที่เป็นจริง ประกอบกับ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2544)
เป็นรายบุคคล แล้วน�ำข้อมูลมาวางแผนจัดการเรียนรู้ รวมถึงท�ำการ กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินจากการปฏิบตั ิ
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เหมาะสม ที่ครูผู้สอนมอบหมายงานและกิจกรรมให้ผู้เรียนท�ำตามก�ำหนด
กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเ้ รียน และวิเคราะห์ หรือให้เลือกท�ำตามความสนใจและความถนัด นั่นหมายความว่า
ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู (กระทรวงศึกษาธิการ, ในปัจจุบัน ก�ำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวทางการวัดและ
2551) บทบาทของครูผู้สอนที่ปรากฏตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนที่
สะท้อนถึงบทบาทส�ำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในปัจจุบันนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2555
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย ได้สรุปว่าปัญหาของคุณภาพ
ครูผู้สอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ การศึกษาชัน้ พืน้ ฐานของไทย มีสาเหตุประการหนึง่ คือ การมีระบบ
ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง Rotherham and Willingham (2009) ประเมินผลที่ผิดพลาด โดยในการประเมินโรงเรียนและครูแทบจะ
ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการประเมินในยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ไม่มีความเชี่ยมโยงกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน และยังสร้างภาระ
ความส�ำเร็จของการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียนอยูท่ ี่ ต่อครูมากมาย ซึ่งมีผลในการดึงครูออกจากนักเรียน (สมเกียรติ
การลงทุนใน 3 ด้าน คือ หลักสูตร ทรัพยากรมนุษย์ และการประเมิน ตั้งกิจวานิชย์ และศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, 2555) ประกอบกับงาน
โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ วิ จั ย ของ สมส่ ว น ภู ว งษ์ ย างนอก (2554) พบว่ า โรงเรี ย น
สอดคล้องร้อยรัดไปกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการ ประถมศึกษาบางส่วนในจังหวัดจันทบุรี ยังมีปัญหาด้านการวัดผล
ประเมินเพื่อพัฒนาและตัดสินผลการเรียน และปรับเปลี่ยนให้ ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง
สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543) ดังที่ ซึง่ สะท้อนถึงสภาพปัญหาในการปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะการด�ำเนินงาน
Reeves (2010) ได้ให้ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงการวัดและ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดับหนึ่ง
สภาพดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการด�ำเนินงาน
ประเมินผลการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า การประเมินทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะของการประเมินตามเงื่อนไข การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา โดยครอบคลุมงาน
ที่แปรเปลี่ยนได้เป็นการประเมินโดยเปิดเผย และเน้นการประเมิน การวัดและประเมินผลใน 4 องค์ประกอบที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ
อันประกอบด้วย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
เป็นทีม เป็นต้น
แนวคิดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มใช้ การเรี ย นรู ้ การประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น การประเมิ น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นต้นมา จนถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และเขียน ซึ่งเป็นเป็นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักการ
แฝงหลักการและแนวคิดของการประเมินที่สอดคล้องกับการจัด และแนวการด�ำเนินงานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เน้นการวัดและประเมินผล พุทธศักราช 2551 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
อันจะน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงการเรียน การสอน จึงมีการน�ำแนวคิดใหม่ๆ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะ
ทางการวัดและประเมินผลเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เช่น ต้องมีบทบาทส�ำคัญในการให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการ และก�ำหนด
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน แนวทางการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาครู เ กี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
การประเมินจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นแนวคิดที่ให้ การเรียนรู้ในสถานศึกษาต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทการบริหาร
ความส�ำคัญกับการรวบรวมข้อมูล น�ำเสนอข้อมูล เกีย่ วกับตัวผูเ้ รียน จัดการของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีต่อไป   

สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร, ธันวดี ดอนวิเศษ

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีบทบาทสําคัญในการให้ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการ และกําหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาต่างๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีต่อไป
170   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจศึัยกษาการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรี
ยนรู้ของสถานศึ
กษาขั
วัตถุประสงค์ของการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รำไ

ตัวแปรอิสระ
1. ภาระงานสอน
2. ประสบการณ์สอน

พพ
รรณ
ี

2. เพื่อำเปรี
ยบการดํด และประเมิ
าเนินงานการวั
ดและประเมินในการวิ
ผลการเรีจัยยครั
นรู้ง้ขนีองสถานศึ
้นพื้นำฐาน
ในจังหวัดดและ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการด�
เนิยนบเที
งานการวั
น ผล
้  ผู้วิจัยมุ่งศึกกษาขั
ษาการด�
เนินงานการวั
จันทบุรี จําแนกตามภาระงานสอน
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งด�ำเนินการ
3. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
2. เพื่อเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จันทบุรี จําแนกตามประสบการณ์สอน
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนก ที่ก�ำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องท�ำการวัดและประเมินผล
ตามภาระงานสอน
การเรียนรู้ของผู้เรียนใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนรู้ 8
กรอบแนวคิดในการวิจัย
3. เพื่อเปรียในการวิ
บเทียบการด�
และประเมิ
กลุด่ มและประเมิ
สาระการเรี
ย นรู ้ 2)ยนรูการอ่
า น คิ ดกวิษาขั
เ คราะห์
และเขี
จัยครั้งำนีเนิ้ นผูงานการวั
้วิจัยมุ่งศึกดษาการดํ
าเนินนผล
งานการวั
นผลการเรี
้ของสถานศึ
้นพื้นฐาน
ซึ่ง ย น
การเรียนรูดํข้ องสถานศึ
กษาขัน้ พืกน้ สูฐาน
ในจังหวัดจันทบุกรษาขั
ี จ�ำแนกตาม
ลักษณะอั
ประสงค์สถานศึ
4) กิกจษาขั
กรรมพั
นาผู้เอรีงทํ
ยนา โดย
าเนินการตามหลั
ตรแกนกลางการศึ
้นพื้นฐาน พุท3)ธศัคุกณราช
2551 ทีน่กพึํางหนดให้
้นพื้นฒฐานต้
ประสบการณ์
จะท�ำการวิ
การวัสอน
ดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 4 องค์ประกอบ
คือ 1)เคราะห์
การเรีจย�ำนรูแนกตามภาระงานสอน
้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูและประสบการณ์
้ 2) การอ่าน
		 คิดวิเคราะห์ และเขียน 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4)สอนของครู
ผ
ส
้
ู
อน
ซึ
ง
่
ก�
ำ
หนดเป็
น
กรอบแนวคิ
ด
ในการวิ
จัย ดังนี้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะทําการวิเคราะห์จําแนกตาม
ภาระงานสอน และประสบการณ์สอนของครูผู้สอน ซึ่งกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ชภัฏ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิภาพที
จัย ่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

4 ด้าน คือ ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ำนวน 13
านการประเมิ
นกิโรงเรี
จกรรมพั
ฒนาผู้เรียน
ประชากร
ได้าแงก่ ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นจ�ฐานในจั
งหวัข้ดอจัรายการ
นทบุรี ทัด้้งโรงเรี
ยนรัฐบาล
ยนเอกชน
ประชากรและกลุ
่มตัวอย่
และโรงเรีได้
ยนเทศบาล
การศึบกการศึ
ษา 2557
4,418 คน
จ�ำนวน 11 ข้อรายการ  ด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประชากร
แก่ ครูผู้สในปี
อนระดั
กษาขัจํ้นาพืนวน
้นฐานใน
กลุ
่
ม
ตั
ว
อย่
า
ง
ได้
แ
ก่
ครู
ผ
้
ู
ส
อนระดั
บ
การศึ
ก
ษาขั
้
้นฐานในจั
หวัดจันทบุรี าจํนการประเมิ
า นวน 407 นคน
ซึ่ งาได้
11 ข้องรายการ  และด้
การอ่
น คิมดาโดย
วิเคราะห์
จังหวัดจันทบุรี ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียน จ�นำพืนวน
การกํ
า
หนดขนาดกลุ
่
ม
ตั
ว
อย่
า
งด้
ว
ยตารางกํ
า
หนดกลุ
่
ม
ตั
ว
อย่
า
งของเครจซี
่
แ
ละมอร์
แ
กน
และทํ
า
การสุ
่
ม
กลุ
่
ม
ตั
ว
อย่
า
งด้
วย
และเขียน จ�ำนวน 11 ข้อรายการ  รวมข้อรายการในแบบสอบถาม
เทศบาล ในปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 4,418 คน
งกับดการศึ
ของโรงเรี
่เป็นกลุ
้งนี้ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ตอนที
่ 2 ่มทัตั้งสิวอย่
้นจ�าำงในการวิ
นวน 46 จข้ัยอครั
รายการ  
กลุวิ่มธตัีกวารสุ
อย่่มางแบบแบ่
ได้แก่ งครูชั้นผู้สตามสั
อนระดั
กษาขัย้นนพืโดยครู
้นฐานในผู้สอนที
(ร้อยละ ณ47.70)
และรับผิดชอบสอนหนึ
่งสาระ
า 10
(ร้อยละ 51.10)
สังกัดโรงเรี
ตรวจสอบคุ
ภาพของแบบสอบถาม
โดยท�ำการตรวจสอบ
จังหวัดจันการทํ
ทบุรี จ�าำงานมากกว่
นวน 407 คน
ซึ่งได้ปี มาโดยการก�
ำหนดขนาดกลุ
่ม ยนรัฐบาล
การเรียนรู้ (ร้อยละ 79.60)
ตัวอย่างด้วยตารางก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และท�ำการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ ตามสังกัดของ ด้วยการวิเคราะห์ค่า IOC (Index Objective Congruence : IOC)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 ตรวจสอบอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อ
โรงเรียน โดยครู
ผ
ส
้
ู
อนที
เ่ ป็นกลุนม่ ผลการเรี
ตัวอย่างในการวิ
จยั ครัง้ นี้ ส่กวษาขั
นใหญ่้นพื้นฐานในจั
การวัดและประเมิ
ยนรู้ของสถานศึ
งหวัดจั นทบุรี แบ่ งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน
รายการในแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
มีประสบการณ์
ก
ารท�
ำ
งานมากกว่
า
10
ปี
  
(ร้
อ
ยละ
51.10)  สั
ง
กั
ด
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพส่วนตัวของครูผู้สอน เกี่ยวกับ ภาระงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สอน และ
ของเพี
ร์สนั (Pearson
Product
MomentดCorrelation)
ระหว่าง
โรงเรียนรัฐสับาล
อยละย น47.70)  และรั
่งสาระการ
ง กั ด(ร้โรงเรี
ส่ ว นตอนทีบ่ ผิ2ดชอบสอนหนึ
สอบถามความคิ
ด เห็ น ของครู
ผู้ สยอนเกี
่ ย วกั บ การดํ
า เนิ น งานการวั
และประเมิ น ผล
อกับคะแนนรวม
่าอ�ำนาจจ�่มำสาระการเรี
แนกของข้อยรายการ
เรียนรู้ (ร้อการเรี
ยละ 79.60)
ยนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกออกเป็น 4 ด้านคะแนนรายข้
คือ ด้านการประเมิ
นผลการเรีมียคนตามกลุ
นรู้
อยู
ร
่
ะหว่
า
ง  .40
.64  และตรวจสอบความเชื
อ
่
มั
น
่
ของแบบสอบถาม
เครืจํา่อนวน
งมือที13
่ใช้ใข้นการศึ
ก
ษาค้
น
คว้
า
อรายการ ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 11 ข้อรายการ ด้านการประเมินคุณลักษณะ
ด้วนยการวิ
สัมประสิและเขี
ทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
เครือัน่องมื
อ
ที
่
ใ
ช้
ใ
นการเก็
บรวบรวมข้
อมูล คือ และด้
แบบสอบถาม
พึงประสงค์ จํานวน
11 ข้อรายการ
านการประเมิ
การอ่เาคราะห์
น คิดวิคเา่ คราะห์
ยน จํานวน 11 ข้อ(Cronbach’s
รายการ
Alpha
Coefficent)
มี
ค
า
่
ความเชื
อ
่
มั
น
่
ของแบบสอบถาม
เท่ากับ .98  
ความคิ ด เห็
น ของครู
ผู ้ ส อนเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น่ 2งานการวั
ด และ46 ข้อรายการ
รวมข้
อรายการในแบบสอบถามตอนที
ทั้งสิ้นจํานวน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจัยด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามถึงครู
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพ
ส่วนตัวของครูผสู้ อน เกีย่ วกับ ภาระงานสอนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ ผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
ประสบการณ์สอน และสังกัดโรงเรียน   ส่วนตอนที่ 2 สอบถาม ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ้ ส อนเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานการวั ด และ ในปีการศึกษา 2557 และเก็บแบบสอบถามคืน ซึง่ ได้รบั แบบสอบถาม
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกออกเป็น คืนครบทุกฉบับ
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พพ
รรณ
ี

และท�ำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการทดสอบนัย
ส�ำคัญทางสถิติ เพือ่ เปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
จ�ำแนกตามภาระงานสอน และประสบการณ์สอน ด้วยการทดสอบ
ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way
ANOVA) และการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison
test) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รำไ

น� ำ เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี

ชภัฏ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ดั ง นี้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ท� ำ การวิ เ คราะห์ ความถี่
ค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และท�ำการแปลผล
ระดับของการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี โดยเทียบค่าเฉลี่ยกับ
เกณฑ์การแปลผล ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลัยร
า

1.  ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้
2.  ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.  ด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  ด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ภาพรวม

2. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูข้ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ภาระงานสอน  และประสบการณ์สอน

มห
าว

ิทยา

จากตารางที่ 1  พบว่า  การด�ำเนินงานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี โดย
ภาพรวม และแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีการด�ำเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก

X
4.20
4.20
4.18
4.22
4.20

ระดับการด�ำเนินงาน
SD
แปลผล
.41
มาก
.41
มาก
.46
มาก
.48
มาก
.40
  มาก
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สอน 1 วิชา
สอนมากกว่า 1 วิชา
สอน 1 วิชา
สอนมากกว่า 1 วิชา
สอน 1 วิชา
สอนมากกว่า 1 วิชา
สอน 1 วิชา
สอนมากกว่า 1 วิชา
สอน 1 วิชา
สอนมากกว่า 1 วิชา

ด้านที่ 2
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านที่ 3
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านที่ 4
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ภาพรวม

4.19
4.25
4.17
4.33
4.14
4.33
4.18
4.38
4.17
4.32

.42
.37
.42
.37
.46
.43
.49
.42
.40
.35

-1.293 405 .197
-3.056* 405 .002
-3.378* 405 .001
-3.440* 405 .001
-3.057* 405 .002

3. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูข้ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์สอน

ชภัฏ

จากตารางที่ 2  พบว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี เมื่อจ�ำแนก
ตามภาระงานสอน ในภาพรวม จะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 2, ด้าน
ที่ 3 และด้านที่ 4 มีการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

324
83
324
83
324
83
324
83
324
83

รำไ

ด้านที่ 1
การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้

พพ
รรณ
ี

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
จ�ำแนกตามภาระงานสอน
การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาระงานสอน
n
X
SD
t
df p

ลัยร
า

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตามประสบการณ์สอน
การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1
การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้

ิทยา

ด้านที่ 2
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มห
าว

ด้านที่ 3
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านที่ 4
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ภาพรวม
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แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2.23
66.03
68.26
1.48
67.12
68.60
2.04
84.61
86.65
1.27
93.03
94.30
1.73
62.87
64.60

2
404
406
2
404
406
2
404
406
2
404
406
2
404
406

1.11 6.809* .001
.16
.74
.17

F

p

4.455* .012

1.01 4.858* .008
.21
.64
.23

2.761 .064

.87
.16

5.570* .004

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 173
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน
พบว่า การด�ำเนินงานในด้านที่ 1, 2, 3 จะแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 3 พบว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี เมื่อจ�ำแนก
ตามประสบการณ์การสอนของครูผสู้ อน ในภาพรวม จะแตกต่างกัน

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม จ�ำแนกตามประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอน
(ค่าเฉลี่ย)
น้อยกว่า 5 ปี   (4.07)
5 – 10 ปี       (4.26)
มากกว่า 10 ปี (4.22)

น้อยกว่า 5 ปี
(4.07)
-.19*

มากกว่า 10 ปี
(4.22)
-15*
-.15*
.04
.04

รำไ

3. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์สอน ซึ่งแบ่งครูผู้สอนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่
มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี 2) กลุ่มที่มีประสบการณ์สอน
ระหว่าง 5 - 10 ปี  และ 3) กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนมากว่า 10 ปี  
ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน
สรุปผลการวิจัย
1. การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ พบว่า การด�ำเนินงานในด้านที่ 1, 2, 3 ก็แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในจังหวัด จัน ทบุรี โดยภาพรวม พบว่ า ทางสถิติที่ระดับ .05
และเมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของการด�ำเนินงานการ
การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
4.20)  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน ซึ่งแยกออกเป็น 4 ด้าน จั น ทบุ รี ซึ่ ง จ� ำ แนกกลุ ่ ม ตามประสบการณ์ ส อนของครู ผู ้ ส อน
ประกอบด้วย 1) ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระ เป็นรายคู่ มีข้อค้นพบ ดังนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวม พบว่ า มี อ ยู ่ 2 รายคู ่ คื อ
เรียนรู้ 2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และ 4) การประเมิ น การอ่ า น 1) รายคู่ที่ 1 คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น พบว่ า ทุ ก ด้ า นมี ก ารด� ำ เนิ น งานอยู ่ ใ น กั บ กลุ ่ ม ครู ผู ้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ส อนระหว่ า ง 5 - 10 ปี
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20, 4.20, 4.18, 4.22 ตามล�ำดับ) 2) รายคู่ที่ 2  คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี
ส�ำหรับรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ที่ครูผู้สอน
รายการในการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ มีความคิดเห็นว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี มีการด�ำเนินงานอยู่ใน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีข้อค้นพบ ดังนี้
2. การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
ด้านการประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้ พบว่า
การเรียนรูข้ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตาม
ภาระงานสอน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูผู้สอนมีภาระงานสอน มีอยู่ 2 รายคู่ คือ 1) รายคู่ที่ 1 คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
1 กลุ่มวิชา กับกลุ่มครูที่มีภาระงานสอนมากกว่า 1 กลุ่มวิชา พบว่า สอนน้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง
การด�ำเนินงานในภาพรวม จะแตกต่างกันอย่างมีน้อยส�ำคัญทาง 5 - 10 ปี   2) รายคู่ที่ 2  คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเมื่ อ พิ จ ารณาแยกเป็ น รายด้ า น พบว่ า น้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า
การด�ำเนินงานในด้านที่ 2, 3 และ 4 จะมีการด�ำเนินงานทีแ่ ตกต่างกัน 10 ปี ที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า การด�ำเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที่ 4  พบว่า มีอยู่ 2 รายคู่ คือ คู่ที่ 1 ระหว่าง
ประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี  และ คูท่ ่ี 2 คือ ระหว่าง
ประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 10 ปี ทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัด
จันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5 - 10 ปี
(4.26)
-19*
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3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 4) การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ทุกด้านตั้งแต่ด้านที่ 1 ถึง
ด้ า นที่ 4 มี ก ารด� ำ เนิ น งานอยู ่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
4.20, 4.20, 4.18, 4.22 ตามล�ำดับ) แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้
การด�ำเนินงานจะมีการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมาก แต่เมือ่ พิจารณา
ค่าเฉลี่ย พบว่า สามารถเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ ล�ำดับที่ 1
คือ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ล�ำดับรองลงมา
คือ การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้ และการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ส่วนล�ำดับสุดท้าย คือ การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตามภาระงานสอน
พบว่ า การด� ำ เนิ น งานการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของครู
ผู้สอน เมื่อจ�ำแนกตามภาระงานสอน ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มครูผู้สอน
อภิปรายผลการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยและผลการวิจัยที่ค้นพบ ดังที่ได้สรุปไว้ มีภาระงานสอน 1 กลุ่มวิชา กับกลุ่มครูที่มีภาระงานสอนมากกว่า 1
กลุ่มวิชานั้น การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ข้างต้นมีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่ม สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม จะแตกต่างกัน
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล อย่างมีน้อยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพ รายด้าน พบว่า การด�ำเนินงานในด้านที่ 2,  ด้านที่ 3 และด้านที่ 4
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน ซึ่งแยก จะมีการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการประเมินผลการเรียน .05 เช่นเดียวกับการด�ำเนินงานในภาพรวม  ในกรณีนี้ ผู้วิจัยยังไม่
ตามกลุ ่ ม สาระเรี ย นรู้   2) การประเมิน กิจกรรมพัฒ นาผู ้ เรี ย น พบว่า มีงานวิจัยเรื่องใดที่ศึกษาตัวแปรในลักษณะเช่นนี้
3. ผลการเปรียบเทียบการด�ำเนินงานการวัดและประเมิน
3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 4) การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  พบว่า ทุกด้านตั้งแต่ด้านที่ 1 ถึง ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี จ�ำแนก
ด้านที่ 4   มีการด�ำเนินงานอยู่ในระดับมาก นั้นสอดคล้องกับ ตามประสบการณ์สอน ซึ่งแบ่งครูผู้สอนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
ผลการวิจัยของ วิสิษฐ์ และอิ่ม (2550) ลือชัย ใจเดียว (2552) และ 1) กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี  2) กลุ่มที่มีประสบการณ์
ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ (2555) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานการวัด สอนระหว่าง 5 - 10 ปี  และ 3) กลุ่มที่มีประสบการณ์สอนมากว่า
และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด 10 ปี ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
จั น ทบุ รี โดยภาพรวมและแยกเป็ น รายด้ า น อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มีอยู่
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากประสบการณ์ของครู 2 รายคู่ คือ 1) รายคู่ที่ 1 คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน
ผู้สอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็น น้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า 10 ปี ถึงร้อยละ 5-10 ปี   2) รายคู่ที่ 2 คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน
51.10 และผลการวิจัยในครั้งนี้ก็พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
ในการท�ำงานระหว่าง 5 - 10 ปี หรือ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะมี ที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การด� ำ เนิ น การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ สู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ มี การเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
ประสบการณ์ท�ำงานน้อยกว่า 5 ปี จึงส่งผลให้การด�ำเนินงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ใ นภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ของ วิสิษฐ์ และอิ่ม (2550) ที่ได้ท�ำวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการด�ำเนินงานการวัดและ ด�ำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครู
ซึ่งแยกออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการประเมินผล ผู้สอนจ�ำนวน 88 คน จาก 5 โรงเรียน  ซึ่งพบว่า การด�ำเนินงาน
การเรียนตามกลุม่ สาระเรียนรู้ 2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
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ด้านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า  มีอยู่ 1 รายคู่ คือ
1) รายคู่ที่ 1 คือ กลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า
5 ปี กับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง 5 - 10 ที่ครู
ผู้สอนมีความคิดเห็นว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ พบว่า มีอยู่ 2 รายคู่ คือ 1) รายคู่ที่ 1 คือ กลุ่มครู
ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี กับกลุ่มครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์สอนระหว่าง 5 - 10 ปี 2) รายคู่ที่ 2 คือ กลุ่มครูผู้สอน
ทีม่ ปี ระสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี กับกลุม่ ครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์
สอนมากกว่า 10 ปี ที่ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า การด�ำเนินงาน
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานใน
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการด�ำเนินงานการวัดผลประเมิน
ผลการเรียนรู้ในระดับอื่นๆ เช่น ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
เป็นต้น
2. ควรศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้บนกรอบแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ต่างแตกออกไปจากการวิจัยครั้งนี้ เช่น การค้นหาแนวทางการ
ด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment) เป็นส�ำคัญ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
3. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
ค้นหารูปแบบของการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรียนและครูผู้สอนสามารถน�ำ แนวทาง ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป
การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�ำเนินงานการ เอกสารอ้างอิง
วั ด ผลและประเมิ น ผลของสถานศึ ก ษา และในการพั ฒ นาการ กรมวิชาการ. (2542). แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน.
ด� ำ เนิ น งานการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษา
กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว.
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจาก
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของการด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งแยก กระทรวงศึกษาธิการ, ส�ำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการประเมินผลการเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552).
ตามกลุ ่ ม สาระเรี ย นรู ้ 2) การประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 4) การประเมิน
พุทธศักราช 2551 : แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ทุกด้านมีการด�ำเนินงานอยู่
การเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ในระดั บ มาก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย พบว่ า
แห่งประเทศไทย.
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยของการด�ำเนิน กระทรวงศึกษาธิการ, กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส�ำนักงาน
งานต�่ำที่สุด
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
2. แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานการวัดและประเมิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). แนวทางการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับกลุ่มครู
2551. กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี เป็นอันดับแรก เนื่องจาก
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
ผลการวิจัยในครั้งนี้   พบว่า การด�ำเนินงานการวัดและประเมินผล ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์. (2555). การบริหารการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี เมื่อจ�ำแนก
การศึ ก ษากั บ การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ การวั ด และ
ตามประสบการณ์สอนของครูผสู้ อน จะมีความแตกต่างกัน โดยกลุม่
ประเมินผลการเรียนรูข้ องสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี จะมีความแตกต่าง
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9.
จากกลุ่มอื่นๆ
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
3. อีกตัวแปรหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น พิ เ ศษ ในกรณี ที่ ต ้ อ งการจะพั ฒ นา บุ ญ เชิ ด ภิ ญ โญอนั น ตพงษ์ . (2544). การวั ด และประเมิ น ผล
แนวด�ำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
การศึ ก ษา : ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ . กรุ ง เทพฯ:
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดจันทบุรี ก็คือ กลุ่มครูผู้สอนที่สอนเพียง 1 กลุ่ม
อักษรเจริญทัศน์.
สาระการเรียนรู้ เนื่องด้วยจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มที่สอน ไพศาล หวังพานิช. (2545). การวัดและประเมินผลการเรียน.
มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ค่าเฉลี่ยของการด�ำเนินงาน
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สูงกว่ากลุ่มครูผู้สอนที่สอนเพียง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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เมือ่ จ�ำแนกตามประสบการณ์การสอน ไม่แตกต่างกัน ความเป็นไปได้
ประการหนึ่งที่ท�ำให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกัน อาจด้วยการวิจัย
ครัง้ นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ระจายไปตามโรงเรียน
ที่อยู่ในการดูแลของรัฐบาล   เอกชน และเทศบาล ซึ่งควรต้องมี
การศึกษากันต่อไป  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแตกต่างที่เกิดขึ้น
เมือ่ จ�ำแนกตามประสบการณ์สอนแล้ว รายคูท่ จี่ ะมีความแตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวม และแยกเป็นรายด้านก็คือ กลุ่มประสบการณ์สอบ
น้อยกว่า 5 ปี กับ ระหว่าง 5-10 ปี
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อรุณ โยธสิงห์. (2546). ความเข้าใจสภาพการปฏิบัติ และปัญหา
ในการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นตามสภาพจริ ง
ของครูผู้สอนในโรงเรียนน�ำร่องและโรงเรียนเครือข่าย
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษาเป็นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยใช้แบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ การสัมภาษณ์ และการสังเกตเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีมีพฤติกรรมการปรับตัวภายหลังจากที่ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายครั้งกล่าวคือ
มีการสังเกตปริมาณน�้ำที่หลากมายังพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์สถานการณ์อุทกภัย และคอยติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนอุทกภัย
จากหน่วยงานของรัฐ เมื่อมีการแจ้งเตือนอุทกภัยหรือระดับในแม่น�้ำอยู่ในระดับวิกฤต (ระดับน�้ำสูงประมาณ 1.00-1.50 เมตร) ก็สามารถ
รับมือกับอุทกภัยได้ ทั้งการเก็บสัมภาระเตรียมพร้อมภายในที่อยู่อาศัย และเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและสัตว์เลี้ยงไปยัง
ที่ปลอดภัย มีการเตรียมด้านของใช้ในชีวิตประจ�ำวันทั้งอาหาร น�้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์ให้แสงสว่าง อีกทั้งหน่วยงานของรัฐยัง
มีความพร้อมในด้านการกระจายความช่วยเหลือ หน่วยแพทย์/บรรเทาสาธารณภัย เหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานั้นส่งผลให้เกิด
ความเสียหายเพียงบางส่วน มีมูลค่าความเสียหายไม่ถึง 10,000 บาทต่อครอบครัว จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท�ำให้ประชาชนมีสภาพจิตใจ
ยังคงเป็นปกติ ปัจจุบนั ประชาชนทีย่ งั อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุทกภัยนัน้ สามารถยอมรับได้กบั ปัญหาอุทกภัย และมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพื่อรับมือปัญหาอุทกภัย
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี พบว่า มีการวางแผนในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ทัง้ ทางด้านอัตราก�ำลัง ความพร้อมทัง้ ทางด้านอุปกรณ์ ช่องทางการสือ่ สาร งบประมาณ อบรมเตรียมความพร้อม การเตือนภัย การเยียวยา
และการป้องกัน ประสิทธิภาพในการรับมืออุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่จังหวัดจันทบุรีมีหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งในระดับเทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ซึ่งมีความเข้าใจ
กับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีมีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อ
แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมอย่างยั่งยืน
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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.
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1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี มี ร วบรวบงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การศึกษาแนวทางการปรับตัวของประชนในพื้นที่ที่เสี่ยง
อุทกภัยเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการวางแผนการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.1 ข้อมูลประชากรและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารอุทกภัย ซึง่ ข้อมูลการปรับตัวของประชน
และความพร้อมในการรับมือการบรรเทาอุทกภัยของเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่ ศึกษา คือ รวมข้อมูลประชากรในแต่ละอ�ำเภอของจังหวัดจันทบุรี
ทีเ่ สีย่ งอุทกภัย สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนทางด้านการเตือนภัย (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ข้อมูลการประกาศพื้นที่ประสบ
ความช่วยเหลือ อุปกรณ์บรรเทาอุทกภัย และงบประมาณในการ ภาวะอุ ท กภั ย ของแต่ ล ะอ� ำ เภอในปี ต ่ า งๆ ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
จากหน่วยงานของรัฐ (กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
บริหารจัดการ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างยั่งยืน
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 2558) และข้อมูลการศึกษาการวางแผนการบรรเทาอุทกภัยเพื่อ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณอ�ำเภอเมืองจันทบุรีมีลักษณะ ท� ำ แผนที่ พื้ น ที่ เ สี่ ย งอุ ท กภั ย ที่ ค าดการเกิ ด ต่ า งๆ ของจั ง หวั ด
ภูมปิ ระเทศเป็นแอ่งกระทะ และได้รบั อิทธิพลของลมมรสุม จึงท�ำให้ จันทบุรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2559 )
1.2 รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับตัวของ
ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บ่อยครั้ง เช่น อุทกภัยในปี พ.ศ.2542
และ 2549 เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัย ประชาชนในต�ำบลนานกกก อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อ
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทัง้ ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและ การด�ำรงชีวิตหลังเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ.2549 (เทียนชัย หรรรุ่งโรจน์,
สังคมเป็นมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้าน เนื่องจากมีประชากรอาศัย 2549) การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนบ้านน�้ำก้อภายหลัง
อยู่หนาแน่น และเป็นเขตพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ จ ากอุ ท กภั ย ใน ปี พ.ศ.2544 (สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ เท่ า ธุ รี ,
2544) การปรับตัวของผู้ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยซ�้ำซาก กรณี
การเกษตร
จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ศึกษาชุมชนบ้านหาดสวนยา อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การปรับตัวและป้องกันการเกิดอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี โดยการ (เมตตา ผิวข�ำ, 2549) ตลอดจนระบบป้องกันน�้ำท่วม (ส�ำนักงาน
จัดท�ำฐานข้อมูลอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี ฐานข้อมูลผลกระทบ ชลประทานที่ 9, 2550)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
จากอุทกภัย และความต้องการความช่วยเหลือทั้งขณะเกิดอุทกภัย
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาก�ำหนดในเขตพื้นที่
และภายหลังจากอุทกภัย เพือ่ เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปัญหา
เสี่ยงภัย/พื้นที่อุทกภัย โดยการรวบรวมข้อมูลภาวะอุทกภัยจาก
อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานของรัฐ และข้อมูลแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบการเกิด
ต่างๆ อีกทั้งประสานผู้น�ำชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่อุทกภัย
วัตถุประสงค์การของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพอุทกภัยในจังหวัด ซึ่งก�ำหนดขอบเขตการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของแต่ละ
อ�ำเภอที่ได้รับการแจ้งเตือนอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการปรับตัวจากการเกิด โดยกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 1) ผูป้ ระสบ
อุทกภัย 2) เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
อุทกภัยของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
โดยการวิ เ คราะห์ ข นาดของตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้
แนวความคิดของทาโร ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ที่ระดับ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัด ความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% และจากข้อมูล
จั น ทบุ รี ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง เกิ ด อุ ท กภั ย โดยมี ร วบรวมงานวิ จั ย ที่ จ�ำนวนประชากรจากรายงานสถิติของจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ.2556
เกี่ยวข้อง การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละอ�ำเภอ พบว่า มีประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น 524,260 คน
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในการเก็บข้อมูลในการศึกษา จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึง
จากนั่นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการศึกษา โดยมี เก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ทั้งสิ้น 416 ตัวอย่างโดยแบ่งเป็นผู้ประสบ
อุทกภัย 351 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละอ�ำเภอ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเที ย บสั ด ส่ ว นดั ง แสดงในตารางที่ 1 และเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 65 ตัวอย่าง
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บทน�ำ

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

180   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาของแต่ละอ�ำเภอในจังหวัดจันทบุรีจากการแจ้งระวังอุทกภัย
กลุ่มตัวอย่าง

จ�ำนวน

พื้นที่ศึกษา

อ.เมือง

หมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต

119

อ.แหลมสิงห์

อ.ท่าใหม่

หมู่ที่ 17 ต.สองพี่น้อง

62

อ.แก่งหางแมว

อ.ขลุง

หมู่ที่ 5 ต.ตะปอน

48

อ.เขาคิชฌกูฏ

อ.มะขาม

หมู่ที่ 9 ต.มะขาม

29

จ�ำนวน

หมู่ที่ 12 ต.พลิ้ว

29

หมู่ที่ 4 ต.ขุนซ่อง

37

หมู่ที่ 8 ต.คลองพลู

27

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

351

รำไ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักการทาง
สถิตใิ นการการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และร้อยละ

ผลการวิจัย

การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้ง
ก่อนและหลังเกิดอุทกภัย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ได้ข้อสรุป
ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพอุ ท กภั ย ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
พบว่ า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ กิ ด อุ ท กภั ย ครั้ ง รุ น แรง โดยเฉพาะในปี
พ.ศ.2542, 2544 และ 2549 สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน
เศรษฐกิ จ และเกษตรกรรม รวมทั้ ง สถานที่ ร าชการและระบบ
สาธารณูปโภค ประชากรเดือดร้อนมากกว่า 20,000 ครอบครัว
มีค่าความเสียหายมากกว่า 2,000 บาท คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
เฉลี่ย 10,000 บาท/ครอบครัว ดังแสดงในตารางที่ 2 เนื่องมาจาก
พื้ น ที่ ต อนบนของจั ง หวั ด ค่ อ นข้ า งลาดชั น ถ้ า มี ปริ มาณฝนมาก
เกินกว่า 200 มิลลิเมตรเกิน 2 วัน จะเกิดอุทกภัยประมาณ 5-6 วัน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เกิดจากการเอ่อล้นจาก
แม่นำ�้ จันทบุรี แต่จะท่วมขังไม่นาน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สภาพการระบายน�ำ้
และระดับน�ำ้ ทะเลหนุนด้วย โดยจากข้อมูลอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2550-2557 พบว่า จังหวัดจันทบุรปี ระสบปัญหาอุทกภัย
แต่ ล ะปี ใ นช่ ว ง 17-35 ครั้ ง โดยที่ ป ี พ.ศ.2550 เกิ ด อุ ท กภั ย
น้ อ ยที่ สุ ด (17 ครั้ ง ) และปี พ.ศ.2554 เกิ ด อุ ท กภั ย มากที่สุด
(37 ครั้ง) ดังแสดงในรูปที่ 1
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย การสั ง เกต
การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยที่แบบสอบถามแนวทาง
การปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิด
อุทกภัย แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 1. ผูป้ ระสบอุทกภัย มีหวั ข้อของการเก็บ
ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
ทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย มีหัวข้อของการเก็บข้อมูลออกเป็น
3 ส่วนดังนี้ คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่
และด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
และข้ อเสนอแนะ/ข้อคิด เห็น เพิ่ม เติม ซึ่งแบบสอบถามที่ ใช้ ใ น
การศึกษาได้ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของการศึกษาจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน และ
ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (ปั ญ ญา
ธีระวิทยเลิศ, 2548)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในส่วนของผู้ประสบภัยจะมี
การติดต่อประสานงานผู้น�ำชุมชน จากนั้นท�ำการแนะน�ำและขอ
ความร่วมมือ โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษา เมือ่ กลุม่ ตัวอย่าง
ยินดีให้ความร่วมมือที่จะให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงท�ำการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค�ำตอบ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย จะติดต่อขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป้องกันสาธารณภัย นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล นายอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักชลประทาน เพือ่ ขอเก็บข้อมูล
เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจึ ง ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง
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พื้นที่ศึกษา

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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ปริมาณฝนมากเกินกว่า 200 มิลลิเมตรเกิน 2 วัน จะเกิดอุทกภัยประมาณ 5-6 วัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เกิด
จากการเอ่อล้นจากแม่น้ําจันทบุรี แต่จะท่วมขังไม่นาน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการระบายน้ํา และระดับน้ําทะเลหนุนด้วย โดยจาก
ข้อมูลอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 พบว่าจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยแต่ละปีในช่วง 17-35
ัยรำ�ครั
ไพพรรณี
ที่ 122554
ฉบับเกิที่ ด2อุเดื
อนพฤษภาคม
- สิครั
งหาคม
2561 181
ครั้ง โดยที่ปี พ.ศ. 2550 เกิดอุทกภัยน้วารสารวิ
อยที่สุด จ(17
้ง) และปีปีพ.ศ.
ทกภั
ยมากที่สุด (37
้ง) ดังแสดงในรู
ปที่ 1

ภาพที่ 1 ข้อมูลสถิติอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปี 2550– 2557 (กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558)

ปี 2542
ปี 2543

พื้นที่ประสบภัย
มูลค่า
ต�ำบล
หมู่บ้าน ครัวเรือน (ล้านบาท)
22
128
19,903 2,118.67
20
125
5,280
68.67

ปี พ.ศ.

ปี 2544
ปี 2549

พื้นที่ประสบภัย
มูลค่า
ต�ำบล
หมู่บ้าน ครัวเรือน (ล้านบาท)
22
115
12,592
384.18
30
205
31,280 2,044.51

ชภัฏ

ปี พ.ศ.

รำไ

ตารางที่ 1 แสดงความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีในรอบปีต่างๆ (ส�ำนักงานชลประทานที่ 9, 2550)

2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 58.97
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา
จ�ำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 ส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกร
จ�ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39.89 และมีรายได้อยู่ในช่วง
5,000 - 14,999 บาท จ�ำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14 และ
ส่วนใหญ่ประสบอุทกภัยมากกว่า 2 ครั้งบาท จ�ำนวน 212 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.40 ดังแสดงในตารางที่ 2
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2. ผลการศึกษาของผู้ประสบอุทกภัย
การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี
จากการเกิดอุทกภัยของผู้ประสบอุทกภัย ได้แบ่งการน�ำเสนอผล
การศึกษา ดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัว
ของประชาชนจากการเกิดอุทกภัยและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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144
207

41.03
58.97

45
82
89
79
56

12.82
23.36
25.36
22.51
15.95

32
150
55
52
19
43

9.12
42.74
15.67
14.81
5.41
12.25

ร้อยละ

4) อาชีพ
- เกษตรกร
- ค้าขาย
- รับจ้าง
- แม่บ้าน/พ่อบ้าน
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- อื่นๆ
5) รายได้
- ต�่ำกว่า 5,000 บาท
- 5,000 - 14,999 บาท
- 15,000 - 24,999 บาท
- 25,000 บาทขึ้นไป
- ไม่ตอบ
6) จ�ำนวนครั้งที่ประสบอุทกภัย
- ประสบอุทกภัย 1 ครั้ง
- ประสบอุทกภัย 2 ครั้ง
- ประสบอุทกภัย>2 ครั้ง
- ไม่ตอบ

140
81
62
26
9
33

39.89
23.08
17.66
7.41
2.56
9.40

65
176
75
26
9

18.52
50.14
21.37
7.41
2.56

51
64
212
24

14.53
18.23
60.40
6.84

บึงมาท่วมบ้านเรือน จ�ำนวน 223 คน คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 64.83
มีระยะเวลาน�้ำท่วมขังอยู่ในช่วง 1-3 วัน จ�ำนวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 ซึ่งแหล่งข้อมูลอุทกภัยในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น กรมชลประทานจั น ทบุ รี อบต. อบจ.
กรมอุตุนิยมวิทยาฯลฯ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการบรรเทา
และช่วยเหลือขณะเกิดอุทกภัย ซึง่ ผูป้ ระสบอุทกภัยมีความต้องการ
สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คือ อาหาร ยารักษาโรค และน�้ำดื่ม
จ�ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 อีกทั้งยังต้องการอุปกรณ์
การให้แสงสว่าง จ�ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 56.38 ขณะเกิด
อุทกภัยข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยเป็นข้อมูลที่ต้องการมากที่สุด
จ�ำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97 โดยประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถ
จัดการน�ำยานพาหนะไปยังที่ปลอดภัยได้ จ�ำนวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.00 ส่วนสัตว์เลี้ยงมีการจัดการให้อยู่ด้วยกัน จ�ำนวน
159 คน คิดเป็นร้อยละ 45.82 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของประชาชน
จากการเกิ ด อุ ท กภั ย การศึก ษาข้อมูลเกี่ยวกับ การปรั บตั ว ของ
ประชาชนในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง เกิ ด อุ ท กภั ย
ผลการศึกษา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี การปรั บ ตั ว ก่ อ นเกิ ด อุ ท กภั ย
การปรับตัวหลังเกิดอุทกภัย และผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 2.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล การส� ำ รวจกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน
351 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าระบบการระบายน�้ำมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย จ�ำนวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.63 โดยมีการเอ่อล้นมาจากแม่น�้ำ/คลองส่งน�้ำ/หนอง/

ความถี่
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1) เพศ
- ชาย
- หญิง
2) ช่วงอายุ
- 18-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
- 61 ปีขึ้นไป
3) ระดับการศึกษา
- ต�่ำกว่าประถมศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อนุปริญญา/ปวส.
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะทั่วไป

ร้อยละ

รำไ

ความถี่

ชภัฏ

ลักษณะทั่วไป

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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รำไ
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ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
6) เหตุอุทกภัยของพื้นที่อาศัยของท่านเกิดจาก
- แม่น�้ำ / คลองส่งน�้ำ / หนอง / บึง
223 64.83
- ถนน / คันกั้นน�้ำ
49
14.24
- น�้ำที่หลากลงมาจากภูเขา / ที่สูง
66
19.19
- อื่นๆ
6
1.74
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
7
7) หน่วยงานราชการช่วยเหลือด้านใดเมื่อเกิดอุทกภัย
- ด้านเคลื่อนย้ายสิ่งของ
81
23.48
- ด้านแนะน�ำให้ความรู้
54
15.65
- ด้านสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น 159 46.09
ไฟฉาย เทียน อาหาร น�้ำดื่ม ฯลฯ
- อื่นๆ
51
14.78
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
6
8) นอกจากอาหาร น�้ำดื่ม และยารักษาโรค สิ่งใดส�ำคัญ
- อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
190 56.38
- พาหนะในการเดินทางเข้าออก
80
23.74
ที่อยู่อาศัยขณะน�้ำท่วม เช่น เรือ ฯลฯ
- สถานพักพิง ศูนย์รองรับผู้อพยพ
34
10.09
- ไม่มีการเตรียมการ
25
7.42
- อื่นๆ
8
2.37
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
14
9) การจัดการสัตว์เลี้ยงในสถานการณ์อุทกภัย
- ไม่มีการด�ำเนินการ
122 35.16
- อยู่ร่วมกัน
159 45.82
- น�ำไปฝากไว้กับสถานที่ปลอดภัย
66
19.02
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
4
10) ในสถานการณ์อุทกภัยมีการจัดการพาหนะอย่างไร
- ไม่มีการด�ำเนินการ
68
19.43
- น�ำไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย
238 68.00
- หาวิธกี ารยกพาหนะให้พน้ จากน�ำ้ ท่วม 44
12.57
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
1
-
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ชภัฏ

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
1) ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดอุทกภัย
- การตัดไม้ทำ�ลายป่า
80
24.77
- การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน�้ำ
40
12.38
- ระบบการระบายน�้ำไม่มี
128 39.63
ประสิทธิภาพเพียงพอ
- ปริมาณน�้ำฝนมีมากเกินไป
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) หน่วยงานหลักทีเ่ ข้ามาให้ความช่วยเหลือก่อนประสบอุทกภัย
- หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมอุตุ
209 61.47
นิยมวิทยา กรมชลประทาน ฯลฯ
- หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน 19
5.59
- ประชาชนทั่วไป
112 32.94
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
11
4) ข้อมูลที่จ�ำเป็นมากที่สุดในช่วงเกิดอุทกภัย
- ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย (ปริมาณ 165 47.97
		น�้ำเขตเสี่ยงภัยเวลาที่น�้ำเข้า ฯลฯ)
- การเตือนหรือการสั่งให้อพยพ  
122 35.47
- ข้อมูลสถานที่ และเส้นทางการอพยพ 31
9.01
- ค�ำแนะน�ำ/คูม่ อื การปฏิบตั ชิ ว่ งอุทกภัย 26
7.55
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
7
5) ระยะเวลาที่น�้ำท่วมขังจนถึงวันที่น�้ำแห้งสนิท
- 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
-
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ส่วนที่ 2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย
ท�ำนองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย พบว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม
ในการหาแนวทางบรรเทาปัญหาอุทกภัย จ�ำนวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.71 ซึ่งในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมีระบบเตือนอุทกภัย โดยที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการรับมืออุทกภัยด้านการ
เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของจ�ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77

เมื่อมีการพยากรณ์อากาศและเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยจะติดตาม
รับฟังและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จ�ำนวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.18 เช่นเดียวกันเมื่อฝนตกหนักเกิน 3 วัน จึงค่อยเก็บ
สิ่งของเครื่องใช้ จ�ำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 54.18 ทั้งนี้ เมื่อ
แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอุทกภัยจึงเก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัยก่อน
จ�ำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.95 และเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม
และยารักษาโรคทันที จ�ำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 59.71
จากข้อมูลส่วนใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีไม่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใน
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ความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยเมื่อระดับน�้ำมีความสูงน้อยกว่า
0.50 เมตร จ�ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19 และมีการอพยพ
ออกนอกพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัยเมื่อระดับน�้ำมีความสูงอยู่ในช่วง
1.00 - 1.50 เมตร จ�ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
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ความดูแลจึงไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัย แต่ครอบครัวที่มีจะรอ
ประกาศเตือนอุทกภัยจากราชการก่อนจึงมีการอพยพ ส่วนทางด้าน
แผนในการคมนาคมจะมีการวางแผนอพยพไปที่ปลอดภัยทันทีที่
ได้รบั การแจ้งเตือน จ�ำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 นอกจาก
ประกาศเตื อ นอุ ท กภั ย แล้ ว ประชาชนในพื้ น ที่ จ ะเริ่ ม เตรี ย ม

ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวก่อนเกิดอุทกภัย

มห
าว

4)

ิทยา

3)

ลัยร
า

ชภัฏ

2)

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
5) เมื่อมีพยากรณ์อากาศและการเกิดอุทกภัยจะปฏิบัติอย่างไร
- รับฟังและเฝ้าดูสถานการณ์
203 59.19
- รับฟังและท�ำการขนย้ายสิง่ ของขึน้ ทีส่ งู
87
25.36
- รับฟังและท�ำการขนย้ายสิ่งของออก 53
15.45
จากพื้นที่อยู่อาศัยไปยังที่ปลอดภัย
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
8
6) เมื่อแจ้งเตือนอุทกภัย การเตรียมอาหารและยารักษาโรค
- รอการแจ้งเตือนแล้วจึงค่อยเตรียม
110 31.43
- เตรียมทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือน
209 59.71
- ไม่มกี ารเตรียม โดยรอความช่วยเหลือ 31
8.86
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
1
7) เมื่อแจ้งเตือนมีการเตรียมการส�ำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
- ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในความดูแล 228 65.33
- รอประกาศเตือนอุทกภัยจึงอพยพ
62
17.77
- อพยพผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทันที
59
16.90
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
2
8) เมื่อแจ้งเตือนอุทกภัยมีการเตรียมแผนในการคมนาคม
- รอประกาศเตือนอุทกภัยจึงเตรียมการ 108 31.58
- เตรียมการในการคมนาคมอพยพทันที 156 45.61
- ไม่เตรียมเพราะอุทกภัยไม่รนุ แรงมากนัก 78
22.81
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
9
9) เตรียมความพร้อมส�ำหรับน�้ำท่วมในระดับความสูงเท่าใด
- 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�ำหรับน�้ำท่วมในระดับความสูงเท่าใด
- 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

รำไ

1)

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
ก่อนเกิดอุทกภัยมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัย
- แนะนำ�เพือ่ นบ้านเกีย่ วกับการปรับตัว 72
20.81
- ร่วมกับชุมชนเพื่อป้องกันอุทกภัย
101 29.19
- เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน
46
13.29
- ไม่เข้าร่วม
127 36.71
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
5
การเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยของครอบครัว
- ไม่ต้องเตรียมการใด ๆ
73
22.88
- ติดตามสถานการณ์ และ
50
15.67
ความช่วยเหลือ
- เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของ
146 45.77
- เตรียมของอุปโภคบริโภค
20
6.27
- เตรียมป้องกันน�้ำเข้าบ้าน
23
7.21
- อื่นๆ
7
2.20
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
32
ถ้าฝนตกหนักนานเกิด 3 วัน การปฏิบัติของครอบครัว
- คอยดูแลสถานการณ์ แล้วเก็บสิ่งของ 188 54.18
- ท�ำการขนย้ายสิง่ ของขึน้ ทีส่ งู ทีน่ ำ�้ ท่วม 124 35.73
ไม่ถึงและอพยพไปที่ปลอดภัย
- ท�ำการขนย้ายสิ่งของและอพยพ
35
10.09
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
4
เมื่อแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอุทกภัย ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
- รอประกาศภาวะฉุกเฉินในการอพยพ 100 29.07
- เก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัย
134 38.95
- เก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัย
56
16.28
และปรับบริเวณบ้านให้สามารถ
ต้านความเร็วน�้ำ
- เก็บสัมภาระภายในที่อยู่อาศัย
54
15.70
และปรับบริเวณบ้านให้สามารถ
ต้านรับความเร็วของน�้ำแลรเฝ้าระวัง
อุทกภัยกับชุมชน
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
7
-

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 185
เปลี่ยนเครื่องใช้ให้สามารถทนน�้ำได้ จ�ำนวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.50 โดยที่ไม่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับที่พักอาศัยให้รับมือ
กับอุทกภัย จ�ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 31.32 ส�ำหรับ
การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยคิดว่าควรปรับปรุงการแจ้ง
เตือนล่วงหน้า ทันต่อสถานการณ์ จ�ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
42.57 และหลั ง เกิ ด อุ ท กภั ย แล้ ว ประชาชนในพื้ น ที่ มี ส ่ ว นร่ ว ม
เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุทกภัย จ�ำนวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.64 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5

พพ
รรณ
ี

ส่วนที่ 2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวหลังเกิดอุทกภัย
ท�ำนองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการปรับ
ตัวหลังเกิดอุทกภัย พบว่า เหตุผลที่ประชาชนยังอาศัยอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยเนื่องมาจากไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ จ�ำนวน
178 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05 โดยส่วนใหญ่ที่ยอมรับได้กับปัญหา
อุทกภัย เพราะไม่ได้ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิต จ�ำนวน 150 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.74 ซึ่งในการปรับตัวในระยะยาวนั้นมีการปรับ

ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการปรับตัวหลังเกิดอุทกภัย

รำไ

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
4) ท่านมีการปรับตัวในระยะยาวอย่างไร
- ปรับเครื่องใช้ภายในบ้านให้ทนน�้ำได้ 144 41.50
- สร้างคันกั้นน�้ำในชุมชน
113 32.56
- วางแผนย้ายที่อยู่ใหม่
24
6.92
- อื่นๆ
66
19.02
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
4
5) ท่านยอมรับกับการเกิดอุทกภัยได้หรือไม่
- ยอมรับได้ เพราะไม่ส่งผล
150 42.74
ในการใช้ชีวิต
- ยอมรับได้ เพราะมีการเตรียมการ
131 37.32
รับมือกับความเสียหายไว้แล้ว
- ยอมรับได้ เพราะภาครัฐมีการบริหาร 29
8.26
จัดการเพื่อลดความเสียหาย
- ยอมรับไม่ได้ เพราะส่งผลต่อการ
32
9.12
ด�ำเนินชีวิตและได้รับความเสียหาย
- อื่นๆ
9
2.56
6) หลังเกิดอุทกภัยมีส่วนร่วมในชุมชนการแก้ปัญหาอุทกภัย
- แนะน�ำเพื่อนบ้านให้เกิดความรู้
84
24.28
- ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกัน
114 32.95
- เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชน
42
12.13
- ไม่เข้าร่วม
106 30.64
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
5

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
1) สาเหตุหลักที่ท่านยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
- ไม่สามารถย้ายไปอยู่ที่อื่นได้
178 52.05
- ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ
70
20.47
- อุทกภัยไม่ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิต
80
23.39
- อื่นๆ
14
4.09
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
9
2) การปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยเพื่อรับมือกับน�้ำท่วม
- ปรับปรุงดัดแปลงบ้านแบบถาวร
63
18.11
- ปรับปรุงบ้านให้พร้อมกับสถานการณ์ 105 30.17
- เสริมชั่วคราวส�ำหรับกั้นน�้ำ 
68
19.54
- ไม่มีการปรับปรุง
109 31.32
- อื่นๆ
3
0.86
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
3
3) การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุทกภัย ควรปรับปรุงเรื่อง
- โครงสร้างเตือนภัยที่เป็นเอกภาพ
20
5.83
- ข้อมูลควรผ่านการวิเคราะห์กลัน่ กรอง 44
12.83
- การเตือนล่วงหน้า ทันต่อสถานการณ์ 146 42.57
- การเตือนพร้อมขั้นตอนการรับมือ
47
13.70
- ข้อมูลที่แม่นย�ำและน่าเชื่อถือ
54
15.74
- การกระจายข้อมูลทัว่ ถึงในเขตภูมภิ าค 28
8.16
- อื่นๆ
4
1.17
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
8
-

มห
าว

ส่วนที่ 2.2.4 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัย
ท�ำนองเดียวกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผล
กระทบจากอุทกภัย พบว่า สภาพจิตใจของประชาชนในพืน้ ทีข่ ณะเกิด
อุทกภัยเป็นปกติ จ�ำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 โดยที่เคย
ผ่านเหตุการณ์อุทกภัยที่มีระดับสูงสุดมากกว่า 1.50 เมตร จ�ำนวน

116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.14 มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า
10,000 บาท จ�ำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 ซึ่งได้รับ
ความเสียหายเพียงบางส่วนเท่านั้น จ�ำนวน 284 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.61 ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน
ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จ�ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

186   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัย

รำไ

16.04
6.12
44.90
9.91

23.03
46.09
35.65
18.26
-

3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล การส� ำ รวจกลุ ่ มตั ว อย่ า งจ�ำนวน
65 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคิดเห็น
ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานป้ อ งกั น และบรรเทาอุ ท กภั ย
พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ�ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 72.31
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23 ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 7

ลัยร
า

3. ผลการศึกษาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย
การศึกษาการปรับตัวของแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานป้ อ งกั น และบรรเทาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
จันทบุรีจากการเกิดอุทกภัยของผู้ประสบภัยอุทกภัย ได้แบ่งการ
น�ำเสนอผลการศึกษาของ ดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับตัวของแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร้อยละ
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ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่
4) อุทกภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดได้รับความเสียหายด้านใด
- ไม่ได้รับความเสียหาย
55
- ได้รับความเสียหายด้านบุคคล
21
- ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สิน
154
เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่าที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ฯลฯ
- ได้รับความเสียหายด้านสิ่งก่อสร้าง
34
บ้านเรือน
- ได้รับความเสียหายด้านอื่นๆ
79
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
8
5) สภาพจิตใจของท่านเป็นอย่างไรขณะเกิดอุทกภัย
- ปกติ
159
- วิตกกังวล
123
- เครียด
63
- ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 ข้อ
6

ชภัฏ

ประเด็นคิดเห็นของประชาชน
ความถี่ ร้อยละ
1) ระดับน�้ำที่ท่วมสูงสุดที่เคยประสบภัย
- 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
-

ิทยา

ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากกลุ่มตัวอย่าง 65 ราย
ลักษณะทั่วไป

มห
าว

1) เพศ
- ชาย
- หญิง
2) ช่วงอายุ
- 18-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี

ความถี่ ร้อยละ
47
18

72.31
27.69

15
31
11
8

23.08
47.69
16.92
12.31

ลักษณะทั่วไป
3) ระดับการศึกษา
- มัธยมต้น
- มัธยมปลาย
- อนุปริญญา/ปวส
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
- สูงกว่าปริญญาตรี
4) ตำ�แหน่ง
- เจ้าหน้าที่ประจำ�
- อาสาสมัคร

ความถี่ ร้อยละ
11
15
19
17
3

16.92
23.08
29.23
26.15
4.62

20
45

30.77
69.23

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
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เมื่อพิจารณาข้อมูลการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 65
ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ พบว่า ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารภาคสนามในการรับมืออุทกภัยในจังหวัด
จันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.71 - 3.22) โดยที่อุปสรรค
ด้านอัตราก�ำลังส�ำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานภายนอกเกี่ ย วกั บ การช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนหลังเกิดอุทกภัยอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 3.22) และ
งบประมาณที่ได้รับหลังจากเกิดอุทกภัย งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู่
อาศัยและงบประมาณส�ำหรับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่
ในระดับน้อยที่สุด (x = 2.71) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8

ระดับความพึงพอใจ
11. อุปสรรคด้านการสือ่ สารในการปฏิบตั หิ น้าที่
12. อุปสรรคด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่
13. อุปสรรคด้านความร่วมมือของผู้ประสบ
อุทกภัย
14. งบประมาณที่ได้หลังจากเกิดอุทกภัย
15. งบประมาณการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
16. งบประมาณการฟื้นฟูสถานที่สาธารณะ
17. งบประมาณการชดเชยความเสียหาย
18. ติดตามและประเมินผลความสำ�เร็จต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลังอุทกภัย
19. ติดตามและประเมินผลความสำ�เร็จต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก
ในการช่วยเหลือหลังการเกิดอุทกภัย

ชภัฏ

x S.D.
2.93 0.81
3.02 0.75
3.22 0.85
3.02 0.69
2.98 0.62
3.13 0.66
3.16
3.22
2.98
3.00

0.67
0.60
0.78
0.56

ลัยร
า

ระดับความพึงพอใจ
1. ปริมาณของแจกในระหว่างการเกิดอุทกภัย
2. อัตรากำ�ลังของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเกีย่ วกับ
การช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดอุทกภัย
4. ความร่วมมือจากผู้ประสบภัยหลังอุทกภัย
5. อุปกรณ์ใช้ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัยหลังอุทกภัย
6. การสื่อสารด้านการช่วยเหลือและ
ประชาสัมพันธ์หลังอุทกภัย
7. เวลาการเตรียมความพร้อมหลังเกิดอุทกภัย
8. อุปสรรคด้านอัตรากำ�ลังในการปฏิบตั หิ น้าที่
9. อุปสรรคด้านงบประมาณในการปฏิบตั หิ น้าที่
10. อุปสรรคด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

รำไ

ตารางที่ 8 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
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3.2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการศึกษาแนวทาง
การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาแบ่งเนื้อหาออกเป็น
2 ส่ ว น คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และด้ า นข้ อ มู ล
ตามหลักเกณฑ์และวิธดี ำ� เนินการให้ความช่วยเหลือ ซึง่ รายละเอียด
ดังนี้
ส่วนที่ 3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่

2.71
2.71
2.73
2.71
3.16

0.73
0.76
0.78
0.79
0.77

3.13 0.66

เพื่อรับมือปัญหาอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง
(x = 2.69 - 3.42) โดยที่ด้านการเตือนภัยด้านระดับความสูง
ของระดับน�้ำท่วมพื้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 3.42) และ
งบประมาณด้ า นการประสานงานขณะปฏิ บั ติ ก ารอยู ่ ใ นระดั บ
น้อยที่สุด (x = 2.69) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9

มห
าว
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ส่ ว นที่ 3.2.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ท� ำ นองเดี ย วกั น จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ า น
หลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ พบว่าการวางแผน
ด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ

x S.D.
2.96 0.64
3.00 0.80
2.98 0.75

ดวงมณี ทองค�ำ, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิช, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, ปัญญา วงศ์ต่าย, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, พรพิมล ฉายแสง, กฤติยาภรณ์ คุณสุข, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

รำไ
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ปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการภาคสนามในการรับมืออุทกภัย
นองเดี
ย่ใวกั
นจากผลการวิ
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ใ
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ปานกลาง
บ
กภัยและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิ อุทกภัยอยู่ในระดับปานกลาง
มากที่สุด
(ݔҧ(ݔҧ= =2.69
2.69
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3.22) และงบประมาณที
่ได้รับหลั
ดอุททีกภั
ที่อยู่อาศั
ยและงบประมาณสําหรับการชดเชย
งบประมาณด้
งบประมาณด้
านการประสานงานขณะปฏิ
านการประสานงานขณะปฏิ
ารอยู
ิการอยู
นระดั
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บดังน้บแสดงรายละเอี
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2.69)ดังดัแสดงรายละเอี
งแสดงรายละเอี
ยดในตารางที
ยดในตารางที
่ 9่ 9
ความเสี
ยหายที
่เกิดขึ้นอยู่ในระดับน้อยทีบ่สัตบุดิกัต(ݔҧ
= ่ใ2.71)
ดในตารางที
่8
ตารางที่ 9 ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านหลักเกณฑ์และวิธีด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตารางที
ลระดั
บความพึงพอใจด้
งพอใจด้านหลั
านประสิ
ทธิภและวิ
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ัติหน้คาวามช่
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ตารางที
่ 9่ 89ข้อข้มูอลมูระดั
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วยเหลื
วยเหลื
ออ
ระดั
ระดั
บความพึ
บบความพึ
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ระดั
บความพึ
ความพึ
งพอใจ
ระดั
บบความพึ
งงพอใจ
ระดั
พอใจ
ระดั
ความพึ
พอใจ
S.D.
S.D.
ݔҧ ݔҧ S.D.
ݔҧݔҧ S.D.
การสื
่อสารด้
นการช่
และ
3.13
มยาณของแจกในระหว่
างการเกิดอุทกภัย 2.82
2.93
0.81
1.ความเพี
งพอของงบประมาณการ
1.ความเพี
ยงพอของงบประมาณการ
2.82 0.83
0.83 1261212.
ความเสี
่ยงต่
การเกิ
ดวอุดยเหลื
ทอุดกภั
ในพื
้นที้น่ ที้น่ ที่
2.98
0.62
ความเสี
่ยงต่
อการเกิ
ทอุกภั
ยในพื
2.98 0.66
0.62
1.1 ปริ
ความเพี
ยงพอของงบประมาณ
ความเสี
่ยอางต่
อการเกิ
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การติ
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ิงัตาน
นการสื
่อระสบภั
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6.5งบประมาณด้
านประสานงานขณะปฏิ
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ยเหลื
อผู้ประสบภัยหลับัตงบอุิงัตาน
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2.69 0.76
0.76 ระหว่
าดงการเกิ
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ทกภั
อต่เหตุ
การณ์
3.27 0.78
0.78
171717.
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ท
กภั
ย
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ทกภั
3.40 0.86
0.86 181818.
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อผูอ้ปผูระสบอุ
ทกภั
ปกรณ์
ในการช่
วยเหลื
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10.
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่อการเตื
อนภั
3.29 0.69
0.69
ความเพี
ยยงพอของวิ
่อ่อสารในปั
3.11 0.86
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ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ในพืน้ ทีย่ งั มีระบบการเตือนภัยและความพร้อม
การศึกษาเรือ่ งแนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัด ในการบรรเทาอุทกภัยจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจากอุทกภัยมีระยะ
การศึ
การศึ
กษาเรื
กษาเรื
่องแนวทางการปรั
่องแนวทางการปรั
บตับวตัของประชาชนในจั
วของประชาชนในจั
งหวั
งหวั
ดจัดนจัทบุ
นทบุ
รีทรั้งีทก่ั้งอก่นและหลั
อนและหลั
งเกิงเกิ
ดอุดทอุกภั
ทกภั
ย ยโดยวิ
โดยวิ
เคราะห์
เคราะห์
ข้อขมู้อลมูล
จันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี เวลา 1 - 3 วัน จึงไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชน
ด้วด้ยวิ
วยวิ
ธีสธถิีสตถิิเตชิิเงชิพรรณนามี
งพรรณนามี
ประเด็
ประเด็
นในการนํ
นในการนํ
ามาอภิ
ามาอภิ
ปลายผล
ปลายผลดังดันีง้ นี้ โดยในช่วงเกิดอุทกภัยประชาชนมีความต้องการอาหาร น�้ำดื่ม
สถิติเชิงพรรณนามี
ป
ระเด็
น
ในการน�
ำ
มาอภิ
ป
ลายผล
ดั
งนีม้ ภาษณ์การสั
1.1.จากการเก็
จากการเก็
บรวบรวมข้
บรวบรวมข้
อมูอลมูลจากการสั
จากการสั
มภาษณ์
การสังเกต
งเกตและรวบรวมข้
และรวบรวมข้
อมูอลมูสภาพทั
ลสภาพทั
่วไปในพื
่วไปในพื
้นที้น่ศทีึก่ศษา
ึกษาพบว่
พบว่า า
ยารักษาโรค และอุปกรณ์ให้แสงสว่าง และมีความคิดเห็นว่าควร
1.
จากการเก็
บ
รวบรวมข้
อ
มู
ล
จากการสั
ม
ภาษณ์
จังจัหวั
งหวั
ดจัดนจัทบุ
นทบุ
รีเรป็ีเนป็พืน้นพืที้น่เทีสี่เยสีงอุ
่ยงอุ
ทกภั
ทกภั
ย ยโดยจากข้
โดยจากข้
อมูอลมูมีลกมีารเกิ
การเกิ
ดอุดทอุกภั
ทกภั
ยในแต่
ยในแต่
ละพื
ละพื
้นที้น่ททีุก่ทปีุกปีมีรมีะยะเวลาเพี
ระยะเวลาเพี
ยงยง1-1-3 3วันวันส่งส่ผลให้
งผลให้
งระบบเตื
นภั
ยคิให้ดคิทเป็
กต้องแม่นย�ำ 
การสั
เกต
และรวบรวมข้
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ลาสภาพทั
่วไปในพื
้นทีย่ศหายทางด้
ึกยหายทางด้
ษา พบว่านทรั
าานทรัพมีย์พกสย์ารปรั
เกิเกิ
ดงความเสี
ดความเสี
ยหายบางส่
ยหายบางส่
วนเท่
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โดยเป็
นความเสี
นความเสี
ินสินเช่เช่
นบปรุ
นเฟอร์
เฟอร์
นิเนจอร์
ิเจอร์อฯลฯ
ฯลฯ
ดันเป็
นต่มูนอลมูสถานการณ์
ค่ลาค่ความเสี
าความเสี
ยหาย
ยถูหาย
และครอบคลุ
มทุกพืจั้นงจัทีหวั
จังหวั
ดจันทบุ10,000
รีเ10,000
ป็นพื้นบาทต่
ทีบาทต่
่เสี่ยองอุ
ทกภัยว โดยจากข้
ดยของหน่
ยของหน่
วยงานราชการ
ง่ หวั
ความพร้
อมในการรั
ประมาณ
ประมาณ
ครอบครั
อครอบครั
วซึ่งซึคล้
่งคล้
องกั
องกั
บอข้มูบอลข้มูอมีลมูกอุลารเกิ
ทอุกภั
ทกภั
วยงานราชการ
ดมีดคมีวามพร้
อมในการรั
บมืบอมืกัอบกับ
3.
จากการวิ
เ
คราะห์
พ
ฤติ
ก
รรมของเจ้
า
หน้
าที่ที่เกี่ยวข้อง
อุทปักภั
ยในแต่
ะพื
้นโดยมี
ที่ทหุกปีน่หวน่ยงานป้
มีวรยงานป้
ะยะเวลาเพี
ง 1-3 วัน ส่งผลให้ยครอบคลุ
หาอุ
ทลกภั
องกั
นยและบรรเทาสาธารณภั
ยครอบคลุ
่ยงอุ
ทกภั
้งเทศบาลเมื
เทศบาล
ญปัญ
หาอุ
ทกภั
ย ยโดยมี
องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
มทุมกทุพืก้นพืที้น่เทีสี่เยสีงอุ
ทกภั
ย ยทั้งทัเทศบาลเมื
ององเทศบาล
งานป้
อยงกัอย่
าบลและองค์
และองค์
การบริ
หนเท่
ารส่
าบลและมี
กความเสี
ารบู
รณาการเพื
่อแก้
ไขปั
ญบหาอุ
ทกภั
ยนอย่
าตํบล
การบริ
หวารส่
วนตํ
า้ นบลและมี
รณาการเพื
่อแก้
ไขปั
ญกัหาอุ
ทกภั
าและบรรเทาอุ
งต่างต่
อเนือเนื
่อง่อง ทกภัยมีความเข้าใจกับปัญหาอุทกภัย
เกิ ดตํความเสี
ย หายบางส่
าวนันตํ
โดยเป็กนารบู
ย หายทาง
ด้านทรัพย์สิน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการรับมือได้ใน
ประมาณ 10,000 บาทต่อครอบครัว ซึ่งคล้องกับข้อมูลอุทกภัย ระดับปานกลาง อีกทั้งผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบยังเห็น
ของหน่วยงานราชการ จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหา ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หาอุ ท กภั ย มี ก ารวางแผนการป้ อ งกั น และ
อุทกภัย โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน และยังมีการระบบโทร
ทุกพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ทั้งเทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล และองค์การ มาตรของจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามข้อมูลระดับน�้ำ  อีกทั้งยังมี
บริหารส่วนต�ำบลและมีการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย การแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง
2. จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยใน ข้อเสนอแนะ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พบว่าประชาชนเข้าใจสาเหตุของอุทกภัยในพื้น
1. ควรการศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ของตนเองเป็นอย่างดีเนื่องประสบกับอุทกภัยมาแล้วหลายครั้ง ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยเพื่อสร้างความร่วมมือของ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ภาคประชาชน
โดยจะมีการติดตามข่าวสารและเฝ้าสังเกตการณ์ความสูงของระดับ
2. ควรศึ ก ษาในแบบเจาะลึ ก ในเรื่ อ งสุ ข ภาพจิ ต ของ
น�้ำในแม่น�้ำ  เมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนอุทกภัยและระดับน�้ำอยู่ ผู้ประสบภัย ในขณะเกิดอุทกภัยเพื่อให้ได้ข้อมูลในสถานการณ์จริง
ในระดับที่วิกฤตจะมีการเตรียมอาหาร น�้ำดื่ม ยารักษาโรค และ จะท�ำให้ทราบภาวะสุขภาพจิต ทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประสบ
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง วางแผนในการอพยพ และจัดการยานพาหนะ อุทกภัยเพิ่มเติมมากขึ้น
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การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมส�ำหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
The Application of Control System for Hand Control Wheelchair
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม และคนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ของงานวิจัยได้ นอกจากนั้นประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 5 ปี ข้างหน้า คนพิการและผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะใช้
รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามคนพิการและผู้สูงอายุบางคนที่มีปัญหาเรื่องพละก�ำลัง จะไม่สามารถ
บังคับให้รถนั่งคนพิการเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดของงานวิจัยที่จะช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุมี
ความสะดวกสบายในการใช้รถเข็นมากขึ้น
งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมกึง่ อัตโนมัตกิ บั รถนัง่ คนพิการชนิดมือบังคับการเคลือ่ นทีใ่ ห้เป็นรถนัง่ ไฟฟ้า
ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านก้านควบคุมชนิดเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า โดยออกแบบสมาชิกอยู่ในรูปฟัซซี่ น�ำไป
ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ สมาชิกเอาท์พุทใช้วิธีค่าจุดศูนย์กลางความถ่วงในการควบคุมทิศทางและความเร็วรอบของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเกียร์ทดรอบ รถนัง่ ไฟฟ้าจะไม่สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้หากไม่มกี ารบังคับด้วยก้านควบคุมจึงท�ำให้มคี วามปลอดภัยในพืน้ ที่
ลาดชัน รถนั่งไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทางที่ความเร็วสูงสุด 20 เมตรต่อนาที ใช้งานได้ 29 กิโลเมตร และสามารถ
หมุนรอบตัวเองได้
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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.  
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ควบคุมมอเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ปัจจุบันรถนั่งคนพิการที่มีใช้อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐหรือ ท�ำงานตามโปรแกรมที่เขียนจากโปรแกรมแอสเซมบลี ซึ่งงานวิจัย
เอกชนเป็ น รถนั่ ง คนพิ ก ารแบบใช้ บั ง คั บ ด้ ว ยมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ นี้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบภายในหลายส่วน แต่ละส่วนพบ
เคลื่ อ นที่ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส ะดวกกั บ คนพิ ก ารหรื อ ผู ้ ป ่ ว ย ปัญหาและข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข เช่น วงจรขับมอเตอร์ร้อน
บางราย จึงมีผู้คิดค้นและประดิษฐ์รถนั่งคนพิการไฟฟ้าที่ควบคุม และไหม้ เป็นต้น (เตชทัต บูรณะอัศวกุล, 2555)
การออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าประกอบสําหรับ
โดยมือของผู้ใช้งานผ่านก้านควบคุมท�ำให้รถนั่งคนพิการเกิดการ
เคลื่อนที่ท�ำให้มีความสะดวกมากกว่าเดิม แต่มีใช้ไม่เพียงพอต่อ รถเข็นคนพิการ มีหลักการทํางานคือ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น
ความต้องการของคนพิการ หรือผูป้ ว่ ย ทีม่ คี วามต้องการสูงซึง่ มีแนว ตัวสร้างสัญญาณพัลส์วิธมอดูเลชั่นโดยใช้การเขียนคําสั่งโปรแกรม
โน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การน�ำเข้ารถไฟฟ้าส�ำหรับคนพิการในปัจจุบัน ประมวลผลด้วยภาษาซี ซึงใช้สวิทช์ปอ้ นคําสัง่ การทํางานให้มอเตอร์
มีราคาค่อนข้างสูง ส่วนการผลิตภายในประเทศจะออกแบบรถไฟฟ้า อยู่ในตําแหน่งเดินหน้า และถอยหลัง พร้อมกับใช้คันเร่งเป็นตัว
คนพิ ก ารหรื อ ผู ้ ป ่ ว ยขึ้ น ใหม่ ทั้ ง คั น ซึ่ ง ควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ โ ดย ควบคุมความเร็ว ของมอเตอร์ มีวงจรแยกสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อ
แยกกราวด์ไฟฟ้าของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางด้านอินพุทออก
ก้านควบคุมเพียงอย่างเดียว
ปี 2550 พบว่า มีคนพิการจ�ำนวน 1.9 ล้านคน จากประชากร จากวงจรขับมอเตอร์ทางด้านเอาท์พุทไม่ให้เกิดความเสียหายกับ
ทัง้ สิน้ ประมาณ 65.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีลกั ษณะ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จํานวน 2 ก้อน
พิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะ คือ มีความล�ำบากหรือปัญหา ต่ออนุกรมกันให้ได้แรงดัน 24 โวลต์ ไปจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับ
ในการท�ำกิจกรรม จ�ำนวน 1.8 ล้านคน (ร้อยละ 2.8) มีความล�ำบาก มอเตอร์ โดยผ่ า นวงจรขั บ เพื่ อ ไปขั บ ให้ ม อเตอร์ ทํ า งานจาก
ในการดูแลตนเองหรือท�ำกิจวัตรส่วนตัวประมาณ 0.4 ล้านคน ผลการทดลองสามารถรับน�้ำหนักคนพิการได้สูงสุด 100 กิโลกรัม
(ร้อยละ 0.6) หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปญ
ั ญา ความเร็วสูงสุด 8.42 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (ยุทธนา  ปิตธิ รี ภาพ, 2555)
สังคมไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.0) ซึ่งกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจาก 1.1 ล้านคน
(ร้ อ ยละ 1.7) ในปี 2545 (สมาคมผู ้ พิ ก ารแห่ ง ประเทศไทย, ประชากรครั้งส�ำคัญ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสัดส่วนจ�ำนวน
ประชากรในวัยท�ำงานและวัยเด็กลดลง เนือ่ งจากอัตราการเกิดและ
www.apht-th.org/)
โครงงานรถไฟฟ้าส�ำหรับคนพิการขับเคลื่อนภายในอาคาร อัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่องประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี
โดยทีเ่ น้นการควบคุมการขับเคลือ่ นของรถโดยควบคุมความเร็วรอบ ขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจาก 4.02 ล้านคน ในปี 2533 เป็น
ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน�ำ  3 เฟส 2 ตัวเป็นอิสระแยกจากกัน 17.74 ล้านคน ในปี 2573 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจะเพิ่มจากร้อยละ
ผ่านอินเวอร์เตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051 เมื่อจอยสติก 7.36 เป็ น ร้ อ ยละ 25.12 และตามนิ ย ามของสั ง คมผู ้ สู ง อายุ
ได้รบั ค�ำสัง่ จากผูข้ บั จอยสติกจะส่งสัญญาณผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2547 เมื่อประชากร
ให้อนิ เวอร์เตอร์ เพือ่ ควบคุมให้มอเตอร์เหนีย่ วน�ำทีต่ ำ� แหน่งซ้ายและ อายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 และจะเป็นสังคม
ขวามีความเร็วรอบการหมุนค่าอัตราส่วนต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
จากวิธีการดังกล่าวนี้จะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าขับเคลื่อน มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556)
จากข้อมูลข้างต้นท�ำให้ทราบว่ามีการพัฒนางานวิจัยที่
ภายในอาคารส�ำหรับคนพิการจะมีความคล่องตัวสูงและมีวงเลี้ยว
ที่ แ คบ เหมาะแก่ ก ารน� ำ ไปใช้ ง านในพื้ น ที่ จ� ำ กั ด นอกจากนี้ ใ น เกี่ยวข้องกับรถเข็นไฟฟ้าเพื่อใช้กับคนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า
โครงงานนีย้ งั มีการศึกษาคุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้าทีข่ วั้ แบตเตอรี่ ยังมีสิ่งที่ควรเติมเต็มเพื่อสร้างความเหมาะสมให้กับคนพิการ และ
เมื่อท�ำการอัดประจุและคายประจุไฟฟ้าแบบกระแสคงที่ ที่ค่า ผู้สูงอายุ เช่น มุมในการเลี้ยวควรน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในกรณี
กระแสต่างๆ เพื่อพิจารณาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอัด พื้ น ที่ จ� ำ กั ด การออกแบบให้ มี ก ารซ่ อ มบ� ำ รุ ง ที่ ง ่ า ยและสะดวก
่ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการให้คนพิการ
ประจุ ไ ฟฟ้ าแบตเตอรี่ รวมทั้งศึก ษาค่าความจุของแบตเตอรี่ ที่ ราคาต้นทุนควรอยูใ่ นระดับต�ำ 
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการอัดประจุหรือคายประจุไฟฟ้าที่ค่ากระแส และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าในปัจจุบัน งานวิจัยนี้เป็น
การพัฒนาระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติแบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อให้ความ
ต่างกัน (สุพงษ์ ธนาศรีวิไล, 2543)
การจัดท�ำรถเข็นคนพิการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากการ เหมาะสมในการใช้งานตามน�้ำหนักผู้ใช้งานอยู่ระหว่าง 40 - 80
ควบคุมจอยสติก อาศัยหลักการท�ำงานของวงจรที่ควบคุมโดย กิโลกรัม และสร้างอุปกรณ์เสริมส�ำหรับรถนั่งคนพิการแบบใช้มือ
จอยสติ ก เพื่ อ ควบคุ ม ทิ ศ ทางและความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ บังคับการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นรูปทรงมาตรฐานที่มีการใช้งานอยู่ใน
อ่านค่าจากจอยสติกที่มีแรงดันตั้งแต่ 0-5 โวลต์ และแปลงแรงดัน โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นรถนั่งไฟฟ้าคนพิการกึ่งอัตโนมัติที่มีราคา
อนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยใช้ไอซี ADC0808 ประมวลผล ต้นทุนต�่ำ
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์ป้อนให้กับชุด
คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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2. ประดิการออกแบบในงานวิ
ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ เ สริ มจส�ัยการควบคุ
ำ หรั บ รถนั
มด้่ งวคนพิ
ยฟัซซีก่ลาร
อจิกนั้น โดยส่วนใหญ่การควบคุมการทํางานของระบบที่พบเห็น
เข้าค่าที่ก�ำหนดในช่วง A แต่เมื่อผ่านไปช่วง B ค่าความผิดพลาด
ชนิดมือบ่บัองยดั
คับงการเคลื
่ ให้าเป็eนเป็รถนั
า ดพลาด ce เป็นอัตราการเปลี
ภาพที่ 1่อนที
โดยค่
นค่า่งไฟฟ้
ความผิ
่ยนแปลงความผิดพลาด และ u เป็นค่าสัญญาณใน
ที
่
ไ
ด้
ก
ลั
บ มี ค ่ า เป็ น ลบ และค่
นแปลงก็ มี ค่ได้่ า เป็ น ลบ
y เป็นา ความเปลี
ค่าเอาท์พุท่ ยของระบบที
การควบคุมการทํางานของระบบการทํางาน ݕ เป็นค่าที่กําหนดในการออกแบบ
ท�ำให้าความผิ
คา่ เอาท์ดพพลาด
ทุ ของระบบมี
มทีจ่ ะออกห่
างจากค่าทีก่ ำ� หนด
อุปกรณ์
และวิ
ธีด�ำเนินการวิจัย างานได้อาศัยความสัมพันธ์ของค่
ฉะนั
้นในการออกแบบระบบการทํ
และ ค่าแอันวโน้
ตราการเปลี
่ยนแปลงความ
เพราะฉะนั
ในการออกแบบการท�
ำงานจึพุทงพยายามที
ม
ผิระบบควบคุ
ดพลาดในการออกแบบเช่
น ภาพที่ 2 ในช่วง A ค่าความผิดพลาดมี
ค่าเป็น้นบวกหมายความว่
า ค่าเอาท์
ของระบบมี่ออกแบบกฎ
ค่ า
ให้
เ
อาท์
พ
ุ
ท
ของระบบนั
้
น
มี
ค
่
า
ความผิ
ด
พลาด
และอั
น้การออกแบบในงานวิ
อยกว่าค่าที่กําหนด และค่
าความเปลีม่ยด้นแปลงมี
เป็นกลบหมายความว่
า ค่าเอาท์พุทที่ได้กําลังลู่เข้าค่าที่กําหนดในช่วง A ต ราค่ า
จัยการควบคุ
วยฟัซซีค่ล่าอจิ
นั้น
เปลีาความเปลี
่ยนแปลงความผิ
ดพลาด
ใกล้ทํสาู่คให้่าทีค่กาเอาท์
�ำหนดซึ
ได้ออกแบบ
เมื่อผ่กาารควบคุ
นไปช่วง Bม การท�
ค่าความผิ
ดพลาดที่ได้กลับ่ พมีบเห็
ค่าเป็นนบ่ลบ
่ยนแปลงก็
มีค่าเป็เข้นาลบ
พุท่งของ
โดยส่ วแต่
นใหญ่
ำ งานของระบบที
อ ย และค่
เป็นไปตามในช่วง C าเช่งานจึ
นเดียงวกั
น ในช่วง่ออกแบบกฎให้
D ค่าของเอาท์พุทของ
ระบบมี
แนวโน้
างจากค่
าที่กําceหนด
พยายามที
ดังภาพที
่ 1 โดยค่
า eมทีเป็่จะออกห่
นค่าความผิ
ดพลาด
เป็นอัเพราะฉะนั
ตราการ ้นให้ในการออกแบบการทํ
ระบบก็พยายามที
่จะลูเข้่ออกไปมากขึ
ในการออกแบบ
เอาท์พุทของระบบนั
มีค่าความผิ
และอัตราค่าเปลี
ดพลาด
าใกล้สู่ค่าที่้กนําเพราะฉะนั
หนดซึ่งได้้นออกแบบ
เปลี่ยนแปลงความผิ
ดพลาด้นและ
u เป็นค่ดาพลาด
สัญญาณในการควบคุ
ม ่ยนแปลงความผิ
เป็นไปตามในช่วง Cำงาน
เช่นเดีy ยวกัเป็
น นในช่
ค่าของเอาท์พุทเราก็
ของระบบก็
พยายามที
้นเพราะฉะนั
้นใน จนกว่า
ต้องพยายามปรั
บค่่จาะลู
นั้น่อให้อกไปมากขึ
ลู่กลับสู่สภาวะที
่เราก�ำหนด
การท�ำให้
งานของระบบการท�
ค่าวทีง่ก�Dำหนดในการ
ref
การออกแบบเราก็
นั้น้นให้
ลู่กลับสู่สภาวะที่เรากํ
าหนด ดจนกว่
าค่าความผิ
าเปลีด่ยพลาดเป็
นแปลง น ศู น ย์
ค่ า ความผิ
พลาดและค่
า เปลีด่ ยพลาดและค่
นแปลงความผิ
ออกแบบ
y เป็นค่าเอาท์ตพ้อุทงพยายามปรั
ของระบบที่ไบด้ค่ฉาะนั
ในการออกแบบ
ความผิ
ดพลาดเป็
ศูนย์หรืมอพัมีนนธ์้อขยสุ
ด าความผิดพลาด และ หรือมีน้อยสุด
ระบบการท�
ำงานได้
อาศัยนความสั
องค่

ลัยร
า

ภาพที่ 1 การออกแบบระบบการควบคุม

ิทยา

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของค่าเอาท์พุทของระบบในการวิเคราะห์

มห
าว

ในการออกแบบระบบการท�ำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงจ� ำ นวน 2 ตั ว ทั้ ง สองตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการท�ำงาน ท�ำให้การควบคุมจะต้อง
พยายามควบคุมตัวแปรทั้งสองให้ได้ตามค่าที่ก�ำหนด การออกแบบ
ได้อาศัยจากการออกแบบข้างต้นที่ใช้หาค่าเอาท์พุทของระบบ

การออกแบบได้อาศัยค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์
ในการออกแบบระบบโดยไม่ได้อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงความ
ผิดพลาดมาพิจารณา ในการออกแบบแต่ค�ำนึงถึงค่าความสัมพันธ์
ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ทั้ ง 2 ตั ว มาพิ จ ารณาในการออกแบบการควบคุ มในงานวิจัย
แสดงดังภาพที่ 3

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ในการออกแบบแต่คํานึงถึงค่าความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 ตัว มา
วรอบมอเตอร์ใมนการออกแบบระบบโดยไม่
พิผิดจพลาดของความเร็
ารณาในการออกแบบการควบคุ
ในงานวิจัย แสดงดังภาพที่ ไ3ด้อาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดมาพิจารณา
ในการออกแบบแต่คํานึงถึงค่าความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้ง 2 ตัว มา
พิจารณาในการออกแบบการควบคุ
่3
194   วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีมปีในงานวิ
ที่ 12 จฉบััย บแสดงดั
ที่ 2 เดืงภาพที
อนพฤษภาคม
- สิงหาคม 2561
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รำไ

ภาพที
ภาพที่ 3่ 3การออกแบบการควบคุ
การออกแบบการควบคุมมในงานวิ
ในงานวิจจัยัย
่ 3 การออกแบบการควบคุ
ในงานวิจกัยได้ออกแบบจากค่าความผิดพลาดจริง
การออกแบบสมาชิ
พุทภาพที
ของการควบคุ
ระบบ ค่าของระบบคื
อินพุทมของสมาชิ
การออกแบบสมาชิ
ก อิ นกพุอิทนของการควบคุ
มมระบบ
อ ค่ า ความผิ ด พลาดของความเร็ ว รอบมอเตอร์
ของระบบคื
อ
ค่
า
ความผิ
ด
พลาดของความเร็
ว
รอบมอเตอร์
ไ
ฟฟ้
า
กระแสตรง
ได้
กําหนดสมาชิ
กของอิกนของอิ
พุทเป็นนพุ5ท เป็
ตัวนแปร5 ตั ว แปร
ค่ า อิ น พุ ท ของสมาชิ
ก ได้ อ อกแบบจากค่
าของการควบคุ
ความผิ ด พลาดจริ
ง ค่าไฟฟ้
าทกระแสตรงได้
กอ� ำอกแบบจากค่
หนดสมาชิ
การออกแบบสมาชิ
ก
อิ
น
พุ
ท
ม
ระบบ
อิ
น
พุ
ของสมาชิ
ก
ได้
า
ความผิ
ด
พลาดจริ
ง
แสดงดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5
งภาพทีได้่ 4กําและ
ภาพทีก่ 5ของอินพุทเป็น 5 ตัวแปร
ของระบบคือ ค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแสดงดั
กระแสตรง
หนดสมาชิ
แสดงดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ภาพที่ 4 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)
ภาพที่ 4 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)

ลัยร
า

ภาพที่ 4 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)

มห
าว

ิทยา

ภาพที่ 5 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L)
ภาพที่ 5 สมาชิกอินพุทของค่าความผิดพลาดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L)
การออกแบบการทํ
างานอาศัยความรู
้ทางการควบคุมม ความชํ
าวนาญในการเรี
ยนรู้ราะบบ
หรือความรู
้ที่ได้จาก
การออกแบบการท�
้ ท างการควบคุ
ความเร็
รอบมอเตอร์
กระแสตรง
ภาพทีำ่ งานอาศั
5 สมาชิกยอิความรู
นพุทของค่
าความผิดพลาดความเร็
วรอบมอเตอร์
ไฟฟ้ไฟฟ้
ากระแสตรง
(L) โดยไปควบคุมสัญญาณ
สมการทางคณิ
ตศาสตร์
ี่ช่วยทํหรื
าให้อความรู
เรารู้การทํ
างานได้
างานจาก
ความช�
ำนาญในการเรี
ยนรู้รทะบบ
้ที่ได้าจงานของระบบ
ากสมการทาง การออกแบบกฎการทํ
PWM ให้กับมอเตอร์
ไฟฟ้อาอกแบบกฎการทํ
กระแสตรงเพื่อควบคุ
มความเร็วรอบ
ความผิ
ด
พลาดของความเร็
ว
รอบมอเตอร์
ไ
ฟฟ้
า
กระแสตรง
โดยไปควบคุ
ม
สั
ญ
ญาณ
PWM
ให้
ก
ั
บ
มอเตอร์
ไ
ฟฟ้
า
กระแสตรง
คณิตศาสตร์ที่ช่วยท�ำให้เรารู้การท�ำงานของระบบ การออกแบบ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และ
เพื่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบกฎแสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7
กฎการท�ำงานได้ออกแบบกฎการท�ำงานจากความผิดพลาดของ ภาพที่ 7

ภาพที
่ 6 กฎการท�
ำงานควบคุ
สัญญาณ
PWM
ขับมอเตอร์
ากระแสตรง
ภาพที
่ 6 กฎการทํ
างานควบคุ
มสัญมญาณ
PWM
ให้กให้
ับตักวับขัตับวมอเตอร์
ไฟฟ้ไาฟฟ้
กระแสตรง
(R) (R)
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จัยรำม�ไพพรรณี
ที่ 12ให้ฉบั
อนพฤษภาคม
- สิงหาคม(R)2561 195
ภาพที่ 6 กฎการทํวารสารวิ
างานควบคุ
สัญญาณ ปีPWM
กับบตัทีว่ ขั2บเดื
มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง
ภาพที่ 6 กฎการทํางานควบคุมสัญญาณ PWM ให้กับตัวขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)

ชภัฏ

รำไ

ภาพที
ภาพที่ 7่ 7กฎการท�
กฎการทํำงานควบคุ
างานควบคุมสัมญสัญญาณ
ญาณPWM
PWMให้ให้กับกตัับวตัขัวบขัมอเตอร์
บมอเตอร์ไฟฟ้
ไฟฟ้ากระแสตรง
ากระแสตรง(L)(L)
สมาชิกเอาท์
พุท่ ควบคุ
มการทํางานควบคุ
างาน มีด้วมยกั
2 สัญPWM
ญาณ ให้
สัญกับญาณควบคุ
ม PWM
มควบคุ(L)มความเร็วรอบ
ภาพที
7 กฎการทํ
สัญนญาณ
ตัวขับมอเตอร์
ไฟฟ้าควบคุ
กระแสตรง
สมาชิ
กเอาท์
ุทกระแสตรง
ควบคุ
มการท�
งานช่วงการออกแบบอยู
มีมดการทํ
้วยกัานงาน
2 สัมีญดญาณ
ากระแสตรง
โดยมีช่วมงการออกแบบอยู
วมงความเร็
0 ่ -81050
มอเตอร์
ไฟฟ้พาสมาชิ
นช่นวง20สัไฟฟ้
- 1050
ประกอบไปด้
วย 5ควบคุ
สมาชิมกควบคุ
ดั่ในช่
งภาพที
และ
กเอาท์
พโดยมี
ุทำควบคุ
้ว่ใยกั
ญ
ญาณ
สัพัญลส์ญาณควบคุ
PWM
วรอบพัลส์
สัญญาณควบคุ
ควบคุมควบคุ
มความเร็
วรอบมอเตอร์่ในช่วงประกอบไปด้
สมาชิก ดังภาพที
และภาพที
่ 9 ่ 8 และ
ภาพที
่ ม9 PWM
มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง
โดยมี
ช่วงการออกแบบอยู
0 - 1050 พัวลยส์5ประกอบไปด้
วย 5่ 8สมาชิ
ก ดังภาพที
ภาพที่ 9

ลัยร
า

ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)
ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของสัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)
ภาพที่ 8 สมาชิกเอาท์พุทของ สัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (R)

ิทยา

ภาพที่ 9 สมาชิกเอาท์พุทของสัญญาณควบคุม PWM ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (L)

มห
าว

รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
รถนั่ ง คนพิ ก ารจั ด เป็ น อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยความพิ ก าร
ประเภทหนึ่ง มีคุณสมบัติช่วยในการเคลื่อนที่ มีลักษณะคล้ายเก้าอี้
แต่มีล้อ ส่วนใหญ่เป็นแบบสี่ล้อ ผู้นั่งสามารถหมุนหรือบังคับล้อให้
ขับเคลือ่ นได้เองหรือบางครัง้ อาจให้ผอู้ นื่ ช่วยเข็นให้กไ็ ด้ เมือ่ บุคคลใด

มีความยากล�ำบากในการเคลือ่ นทีไ่ ปไหนมาไหน ไม่วา่ จะเป็นอัมพาต
อัมพฤกษ์หรือขาขาด ก็สามารถใช้รถนั่งคนพิการเป็นอุปกรณ์
ช่วยได้และหากผู้นั้นยังสามารถใช้ส่วนบนของล�ำตัวได้ดี ก็สามารถ
ฝึกจนท�ำกิจวัตรประจ�ำวันภายในบ้าน รวมถึงการเดินทางออก
นอกบ้านได้ด้วยตนเองส�ำหรับรถนั่งคนพิการมาตรฐานแสดงดัง
ภาพที่ 10

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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รรณ
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สามารถใช้
ารเป็นเป็อุนปแบบสี
กรณ์ช่ล่ว้อยได้
้นั้นยันงหรื
สามารถใช้
าตัวเได้
ดี ก็อสบางครั
ามารถฝึ
กจนทํผาู้อกิื่นจช่วัตวยร
คล้ายเก้าอีร้แถนั
ต่ม่งีลคนพิ
้อ ส่วกนใหญ่
ผู้นแั่งละหากผู
สามารถหมุ
อบังคับล้สอ่วให้นบนของลํ
ขับเคลื่อนได้
องหรื
้งอาจให้
ประจํ
น รวมถึคงวามยากลํ
การเดินทางออกนอกบ้
านได้
ด้ว่ไยตนเองสํ
าหรับไม่
รถนั
คนพินกอัารมาตรฐานแสดงดั
่ 10 ก็
เข็นให้ากวั็ไนด้ภายในบ้
เมื่อบุคาคลใดมี
าบากในการเคลื
่อนที
ปไหนมาไหน
ว่า่งจะเป็
มพาต อัมพฤกษ์หงรืภาพที
อขาขาด
สามารถใช้รถนั่งคนพิการเป็นอุปกรณ์ช่วยได้และหากผู้นั้นยังสามารถใช้ส่วนบนของลําตัวได้ดี ก็สามารถฝึกจนทํากิจวัตร
ัยรำ�ไพพรรณี
ปีที่ 12 ฉบับทีา่ นได้
2 เดืดอ้วนพฤษภาคม
งหาคม
ประจํา196   วารสารวิ
วันภายในบ้าน จรวมถึ
งการเดินทางออกนอกบ้
ยตนเองสําหรั-บสิรถนั
่งคนพิ2561
การมาตรฐานแสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่

ชภัฏ

รำไ

ภาพที่ 10 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาพที่ 10 รถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
Arduino เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Hardware
และง่Software
ตัว บอร์ดดแปลง
Arduino
เพิ่มถูเติกออกแบบมา
ม
ด้าน Hardware
และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้
ใช้งานได้
าย ทั้งนี้ยังสามารถดั
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino
เป็
น
ไมโครคอนโทรเลอร์
ต
ระกู
ล
AVR
ที
่
ม
ี
ให้
ใ
ช้
ง
านได้
ง
่
า
ย
ทั
้
ง
นี
้
ย
ั
ง
สามารถดั
ด
แปลง
เพิ
่
ม
เติ
ม
พั
ฒ
พัฒนาต่อยอดทั
้งตัวบอร์
ด หรือโปรแกรมได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในงานวิจOpen
ัยแสดงดัSource
งภาพที่ คื11อมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งนาต่อยอด
Arduino
เป็นไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล AVR ที่มีการพัที่ใฒช้นาแบบ
การพัด้ฒานนาแบบ
OpenและSource
คือมีตักวารเปิ
อมูลทัถู้งกด้ออกแบบมาให้
าน ทั้งตัวบอร์
หรืองโปรแกรมได้
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Hardware
Software
บอร์ดดเผยข้
Arduino
ใช้งดานได้
่าย ทั้งนี้ยังสามารถดั
ดแปลง เพิ่มทเติี่ใช้มในงานวิจัย
งภาพที
11 งภาพที่ 11
พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงดั
ที่ใช้ในงานวิ
จัย่ แสดงดั

ภาพที่ 11 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Ardunio รุ่น UNO

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 11อ ไมโครคอนโทรลเลอร์สะท้
Ardunio
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบเพลาล้
อน จึงท�รุำ่นให้UNO
ตัวรับ Receiver ไม่สามารถรับล�ำแสงที่จะสะท้อน
งานวิจยั นีใ้ ช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพือ่ วัดความเร็วรอบเพลา กลับมาได้ ท�ำให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดย
เซ็นเซอร์
บความเร็
อ ่อหมุนผ่าน เรียArdunio
ล้อ ท�ำหน้าตรวจจั
บแผ่ตนรวจจั
ครีบโลหะที
่ตภาพที
ิดวกัรอบเพลาล้
บเพลาล้
อเมื
กลักษณะการท�
ำงานแบบนี้ว่า Dark On หรือ Dark Operate
่ 11 ไมโครคอนโทรลเลอร์
รุ่น UNO
งานวิ
จ
ย
ั
นี
ใ
้
ช้
เ
ซ็
น
เซอร์
ต
รวจจั
บ
วั
ต
ถุ
เ
พื
อ
่
วั
ด
ความเร็
ว
รอบเพลาล้
อ
ทํ
า
หน้
า
ตรวจจั
หน้าเซ็นเซอร์ จะขวางล�ำแสงทีส่ ง่ จากตัวส่ง Emitter ทีส่ ง่ ไปยังแผ่น แสดงดังภาพที่ 12 บแผ่นครีบโลหะที่ติดกับเพลาล้อ
เมื่อหมุนผ่เซ็
านหน้
าเซ็ตนรวจจั
เซอร์บความเร็
จะขวางลํ
าแสงที่ส่งจากตั
นเซอร์
วรอบเพลาล้
อ วส่ง Emitter ที่ส่งไปยังแผ่นสะท้อน จึงทําให้ตัวรับ Receiver ไม่
สามารถรับงานวิ
ลําแสงที
อนกลัตรวจจั
บมาได้บวัทํตาถุให้
พุตของตัอวรัทํบาเปลี
นแปลงไป
กลักษณะการทํ
างานอ
จัยนี่จ้ใช้ะสะท้
เซ็นเซอร์
เพืส่อถานะของเอาท์
วัดความเร็วรอบเพลาล้
หน้า่ยตรวจจั
บแผ่โดยเรี
นครีบยโลหะที
่ติดกับเพลาล้
แบบนี
อ Dark
Operate
แสดงดั
งภาพที
เมื่อหมุ้วน่าผ่Dark
านหน้On
าเซ็หรื
นเซอร์
จะขวางลํ
าแสงที
่ส่งจากตั
วส่ง่ 12Emitter ที่ส่งไปยังแผ่นสะท้อน จึงทําให้ตัวรับ Receiver ไม่
สามารถรับลําแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ ทําให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดยเรียกลักษณะการทํางาน
แบบนี้ว่า Dark On หรือ Dark Operate แสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR-OBJ-1
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แหล่งจ่ายไฟฟ้า
ปฏิกริ ยิ ากับแผ่นธาตุในเชิงเคมีเพือ่ เปลีย่ นพลังงานเคมีเป็นพลังงาน
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรืภาพที
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ตรวจจั
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ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของแผ่นธาตุ เซลล์ของแบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกน�ำมาต่อเข้ากันแบบอนุกรม ซึ่ง
ทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบ
นธาตุาทั้งบวกและลบท�ำจากโลหะ จะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะต้อง
แหล่ซึง่งจ่แผ่
ายไฟฟ้
ต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน
เรียกว่่ตาะกั“แผ่
นกั้นประกอบด้
” โดยน�ำมาจุ
่มไว้หในรือหมูใช้่ขจองเซลล์
แบตเตอรี
่ว-กรด
วยเซลล์
ต่อเข้6าด้เซลล์
วยกันมาต่ในหมู
องเซลล์กปรม
ระกอบขึ
้นด้ว่ ยกลุ
่ม
�ำนวนเซลล์
อกัน่ขแบบอนุ
แบตเตอรี
24 โวลต์
“ELECTROLYTE”
าน�้ำกรดผสม
ของแผ่นหรื
ธาตุอททีั้ง่เรีแผ่ยกว่
นบวกและแผ่
นลบน�้ำซึกรดผสมจะท�
่งแผ่นธาตุทั้งำบวกและลบทํ
าจากโลหะต่
างชนิด่ 13
กันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่น
ใช้ 12 เซลล์
แสดงดังภาพที
กั้น” โดยนํามาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือที่เรียกว่าน้ํากรดผสม น้ํากรดผสมจะทําปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมี
เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของ
แบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนํามาต่อเข้ากันแบบอนุกรม ซึ่งจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์
จะต้องใช้จํานวนเซลล์ 6 เซลล์มาต่อกัน แบบอนุกรม แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ แสดงดังภาพที่ 13
คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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รำไ

ภาพที่ 15 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ZYTD775
ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Amh
ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5 Amh
ภาพที่ 15 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ZYTD775
ก้านควบคุม
ผลการวิ
จ
ัย
ภาพที่ 13 แบตเตอรี่ 12 V 7.5ผลการวิ
Amh จัย
ก้านควบคุม
ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า
ภาพที่ 15 มอเตอร์ฒไนาระบบควบคุ
ฟฟ้ากระแสตรงมแบบฟั
ZYTD775
จากการออกแบบพั
ซซี่ลอจิกเพื่อ
ก้านควบคุมใช้ระบบการเปลี
่
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นแปลงความต้
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ที
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เ
ปลี
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5
VDC
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในแรงดันระหว่าง 0VDCผลการวิ
- 5 VDC
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มือมบัการเคลื
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ู้ใช้ทางทํ
ง่งานสามารถควบคุ
การเคลื
่โอดยการควบคุ
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อยู่ระหว่าง 40 - 80 กิโลกรัควบคุ
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ที่ 16มการเคลื่อนที่โดยการควบคุมผ่านก้านควบคุม แสดงดังภาพที่ 16

ภาพที่ 14 แสดงก้านควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่
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ภาพที่ 16 แสดงรถนั่งไฟฟ้าคนพิการ
มอเตอร์
ภาพที่ 16 แสดงรถนั่งไฟฟ้าคนพิการ
16 แสดงรถนั
่งไฟฟ้าาเข้คนพิ
การ
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในมอเตอร์กระแสจะแบ่
ง
รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจากงานวิจภาพที
ัย มีร่ าคาที
่ถูกกว่าการนํ
าจากภายนอกประเทศ
และซ่อมบํา
ออกไป 2 ทาง คือ ส่วนที่หนึ่งจะผ่านเข้าไปทีกว่
่ขดลวดสนามแม่
เ
หล็
ก
าเดิม ดังสรุปในตารางที่ 1 รถนั่งไฟฟ้าคนพิการจากงานวิจัย มีราคาที่ถูกกว่าการน�ำ
รถนั่ง่งจะผ่
ไฟฟ้าานคนพิการจากงานวิจัย มีราคาที่ถูกกว่าการนําเข้าจากภายนอกประเทศ และซ่อมบําร
(Field coil) ท�ำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นและอีกส่วนหนึ
เข้1 าจากภายนอกประเทศ และซ่อมบ�ำรุงรักษาง่ายกว่าเดิม ดังสรุป
กว่
าเดิเข้ม าดั่ ไปในขดลวด
ปในตารางที
แปลงถ่ า นคาร์ บ อนและผ่ า นคอมมิ ว เตเตอร์
ตารางที
1งสรุการเปรี
ยบเทีย่ ในตารางที
บรถนั่งคนพิ่ 1การแบบต่างๆที่มีใช้ในประเทศไทยกับงานวิจัย
อาร์เมเจอร์ท�ำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเช่นกัน ซึ่งทั้งสองสนามจะ
การเปรี
ยบเทียบรถนั่งคนพิการแบบต่างๆที่มีใช้ในประเทศไทยกับงานวิจัย
เกิดขึ้นขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเส้ตารางที
นแรงแม่่ 1เหล็
กและจะ
ไม่มีการติดกัน จะมีแต่หักล้างและมีการเสริมกัน ซึ่งท�ำให้เกิดแรง
บิตในอาร์เมเจอร์ ท�ำให้อาร์เมเจอร์หมุนซึง่ ในการหมุนนัน้ จะเป็นไป
ตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง
เฟืองเกียร์ คือ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการส่งถ่ายก�ำลังระหว่างเพลา
กับเพลา โดยอาศัยฟัน และเฟืองทั้งสองขบกัน เฟืองยังสามารถใช้
ในการทดสอบเพื่ อเพิ่ม และลดความเร็ว ของเฟืองตัว ที่ ใช้ ขั บได้
แสดงดังภาพที่ 15
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรถนั่งคนพิการแบบต่างๆ ที่มีใช้ในประเทศไทยกับงานวิจัย
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สูสูง ง

ง่าง่ยาย
ถูถูกก

งให้ชช่างผู
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เมตรจึทีงที่นมี่น้ําคหนั
้ําวามเหมาะสม
หนักก
จากตารางแสดงการทดสอบ
ทํทําการทดสอบโดยการเคลื
่อ่อนทีนที
่ในระยะทาง
เมตร
เคลื่อนที
่
ใ
นระยะทาง
200
1,000
เมตร
ที
่
น
้
�
ำ
หนั
ก
ผู
้
ใ
ช้
ง
านหนั
ก
กั
บ
การใช้
ง
านในพื
น
้
ที
จ
่
ำ
�
กั
ด
เช่
น
ในบ้
า
น
หรื
อ
สถานที
ท
่
ำ
�
งานหนักก45,
45,55,
55,62,
62,7070และ
และ8282กิกิโลกรั
โลกรัมมโดยเริ
โดยเริ่ม่มจัจับบเวลาจากจุ
เวลาจากจุดดเริเริ่ม่มต้ต้นนและหยุ
และหยุดดจัจับบเวลาเมื
เวลาเมื่อ่อรถนั
รถนั่งไฟฟ้
่งไฟฟ้าคนพิ
าคนพิกงาน
การาร เป็นต้น
ผูผู้ใช้้ใช้งานหนั
45, 55,ถึถึง62,
70 และ ่ก82่กําหนด
โลกรัสามารถสรุ
ม โดยเริม่ จัปบปผลการทดสอบได้
เวลาจากจุ
ดเริม่ ต้นว่าวและ
งระยะทางที
ํากิหนด
สามารถสรุ
ผลการทดสอบได้
่ารถนั
รถนั่งไฟฟ้
่งไฟฟ้าคนพิ
าคนพิกการสามารถทํ
ารสามารถทําความเร็
าความเร็วสูวสูงสุงสุดดเฉลี
เฉลี่ย่ยทีที่ 20.45
่ 20.45
ระยะทางที
หยุดจัเมตรต่
บเมตรต่
เวลาเมื
อ
่
รถนั
ง
่
ไฟฟ้
า
คนพิ
ก
ารถึ
ง
ระยะทางที
ก
่
ำ
�
หนด
สามารถ
สรุ
ป
และอภิ
ป
รายผลการวิ
จ
ย
ั
  
นาทีด้ด้วยน้
วยน้ําหนั
ําหนักกผูผู้ใช้้ใช้งาน
งาน4545 กิกิโลกรั
โลกรัมมกิกินนกระแสไฟฟ้
กระแสไฟฟ้าขณะเคลื
าขณะเคลื่อ่อนทีนที่เฉลี
่เฉลี่ย่ย 5.1
5.1 แอมแปร์
แอมแปร์ซึซึ่งจะเห็
่งจะเห็นนได้ได้ว่าวหาก
่าหาก
ออนาที
สรุปผลการทดสอบได้
ว
่
า
รถนั
่
ง
ไฟฟ้
า
คนพิ
ก
ารสามารถท�
ำ
ความเร็
ว
งานวิ
จ
ย
ั
นี
ไ
้
ด้
น
ำ
�
เสนอการพั
ฒ
นาระบบควบคุ
ม
แบบฟั
งานรถนั่งไฟฟ้
่งไฟฟ้าคนพิ
าคนพิกการมี
ารมีนน้ําหนั
้ําหนักกมากขึ
มากขึ้น้นรถนั
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การเคลือ่ นทีเ่ พิม่ มากขึน้ ด้วย การทดสอบการเลีย้ ว ในการทดลองใช้ การเคลื่อนที่ให้เป็นรถนั่งไฟฟ้ามีความเหมาะสม
งานในกรณีพื้นที่จ�ำกัด พบว่า รถนั่งไฟฟ้าคนพิการสามารถหมุน
คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 199

เอกสารอ้างอิง

รำไ

พพ
รรณ
ี

ยุทธนา ปิติธีรภาพ. (2555). ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าติดประกอบ
สําหรับรถเข็นคนพิการ. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 4.
เตชทัต บูรณะอัศวกุล. (2555). สมองใสไฮเทค. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี.
ชมพู นุ ท พรหมภั ก ดิ์ . (2556) การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ข อง
ประเทศไทย. ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ประจิ น พลั ง สั น ตกุ ล . (2549). เรี ย นรู ้ แ ละใช้ ง าน CCS C
คอมไพเลอร์. หนังสือชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ�ำกัด.
ณัฐพล วงศ์สันทรชัย, ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. (2547). เรียนรู้และ
ปฏิ บั ติ ก ารไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A.
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ�ำกัด.
เวคิน ปิยรัตน์. (2542). เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1. ภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์.
ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตวิไล. (2538). คู่มือนักอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ :
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน).
พรจิต ประทุมสุวรรณ. (2541). เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม :
เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
เดช สิ น ธุ ภั ค . (2545). สมาคมผู ้ พิ ก ารแห่ ง ประเทศไทย”,
www.apht-th.org.
สุชาติ จันทร์จรมานิตย์. (2555). ระบบควบคุม. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา.

ข้อเสนอแนะ

ลัยร
า

ชภัฏ

จากการที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้กับผู้พิการและ
สูงอายุ ผู้ที่ทดลองใช้งานรถนั่งไฟฟ้าผู้พิการชนิดมือบังคับการ
เคลื่อนที่ มีผลการตามสนองรายละเอียดดังนี้
1. การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ค่อนข้างดี แต่ช่วงออก
ตัวเกิดการกระตุกเล็กน้อย
2. ความเร็วในการเคลือ่ นทีเ่ หมาะสมต่อความต้องการของ
ผู้ใช้
3. เก้าอี้มีขนาดที่เหมาะสม แต่ส�ำหรับผู้พิการที่มีขนาด
ตัวใหญ่เก้าอี้มีขนาดเล็กเกินไป
4. ราคาอาจสูงเกินไปส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ ทีม่ รี ายได้ตำ�่ มาก
5. มีความต้องการน�ำไปใช้งานเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
กับผู้พิการและสูงอายุค่อนข้างสูง
จากผลการทดลองการออกแบบระบบควบคุมแบบฟัซซีล่ อจิก
โดยก�ำหนดสมาชิก 5 ตัวแปร การออกแบบกฎการท�ำงานใช้การ
เก็บข้อมูลจากผลการทดลอง ซึง่ ยังพบว่าช่วงของการเปลีย่ นตัวแปร
สมาชิกของกฎการท�ำงานมีการกระตุกเล็กน้อยจนผู้ใช้งานรู้สึกได้
ส่วนการออกแบบอุปกรณ์เสริม ระบบขับเคลื่อนระหว่างมอเตอร์
ไฟฟ้าฟ้ากระแสตรงกับล้อขับเคลือ่ นมีความเหมาะสมเนือ่ งจากไม่มี
ระยะคลอนระหว่างเพลากับมอเตอร์ แหล่งจ่ายพลังงานสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบก้านควบคุมมีขนาดกระชับพอดีกับมือ
ผู้ใช้งานแต่ในส่วนที่สัมผัสกับนิ้วมือเมื่อใช้งานนานๆ จะเกิดการ
ลืน่ ไถลจากเหงือ่ ของผูใ้ ช้งานเอง และสามารถกลับตัวได้โดยใช้พนื้ ที่
ต�่ำสุด 1 x 1 เมตร

มห
าว

ิทยา

1. ควรเพิ่มตัวแปรสมาชิกกฎการท�ำงาน จะท�ำให้การ
กระตุกระหว่างใช้งานลดน้อยลง
2. แบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นแบตเตอรี่แห้งมีน�้ำหนักก้อนละ
1 กิโลกรัม ต้องใช้จำ� นวน 2 ก้อน ท�ำให้มนี ำ�้ หนักรวมเฉพาะแบตเตอรี่
เท่ากับ 2 กิโลกรัม และใช้พื้นที่ 11 x 30 ตารางเซนติเมตร ซึ่งหากมี
การพัฒนาแบตเตอรีท่ มี่ ขี นาดเล็กลงกว่านีจ้ ะท�ำให้แบตเตอรีโ่ ดยรวม
มีน�้ำหนักเบากว่าเดิม และลดพื้นที่ในการติดตั้งเข้ากับตัวรถไฟฟ้า
ผู้พิการ เนื่องจากมีพื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างจ�ำกัด
3. ราคาในการจัดท�ำถึงแม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างต�่ำหาก
เปรียบเทียบกับการน�ำเข้าจากต่างประเทศ แต่ยังมีราคาสูงส�ำหรับ
ชุมชนที่มีรายได้ต�่ำมาก ซึ่งหากใช้อุปกรณ์ที่มีราคาต�่ำกว่าที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั จะท�ำให้ผทู้ มี่ รี ายได้ตำ�่ มากสามารถน�ำไปใช้เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ชีวิตให้กับตัวเองได้

คมสัน มุ่ยสี, กฤษณะ จันทสิทธิ์, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

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

คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ

รำไ

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

ระเบียบการตีพิมพ์
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1) ผู้วิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า
ทาง ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/
research/article_research/index.php หรื อ สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ ร ะบบ ThaiJo2.0
https://tcithaijo.org/index.php/RRBR/index
กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รํ า ไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรั ก ศั ก ดิ์ ช มู ล ตํา บลท่า ช้ า ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวั ดจั น ทบุรี ทั้ ง นี้ ส ามารถติด ตาม
รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ 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) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการชําระเงินได้ที่
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยรําไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php หรือที่อีเมลล์
research_rbru2010@hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น
ค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ดําเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์
และใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยัง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ขนาดกระดาษ A4
ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
o บทคัดย่อ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 คําใช้
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด
14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
- หัวข้อย่อยขนาด 14 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทนํา วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดําเนิน การวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
 คําศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คําบรรยายรูปภาพ
ให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

มห
าว

1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย
ปัญหาปัจจุบนั และการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.//หน้า.
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ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ
จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence
from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International
Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester
Wheatsheaf. pp. 152-159.
3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเป็นมา / ความสําคัญของปัญหาวิจัย

รำไ

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

ชภัฏ

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

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

ลัยร
า

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

3. วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)

ิทยา

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

4. ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)

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

มห
าว

5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

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

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

รำไ

ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

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

ลัยร
า

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

หมายเหตุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได้
2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์
และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10801 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com

มห
าว

ิทยา

กรุณาส่ง

