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กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน ์
Public Relations Strategies in Utilizing Social Media  
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บทคัดย่อ 

กระแสความนิยมต่อส่ือสังคมออนไลน์ของผูรั้บสารยุคใหม่ท่ีเป็นไปอย่างแพร่หลายส่งผลไม่น้อยต่อ
รูปแบบและวิธีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขององค์กรต่างๆ ใหเ้ปล่ียนแปลงไป โดยส่ือสังคมออนไลน์ถูกน ามาใช้
เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์อย่างกวา้งขวางไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค ซ่ึงนัก
ประชาสัมพนัธ์ควรจะตอ้งวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะในการส่ือสารผ่านช่องทางดงักล่าวของผูรั้บสารแลว้
วางแผนก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการ และพฤติกรรมการส่ือสาร
ของผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย นบัตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีชดัเจน การออกแบบเน้ือหา และ
วิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์จะตอ้งเนน้ท่ีความสดใหม่ของเน้ือหา 
น าเสนออยา่งโดดเด่นชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ถึง และเปิดโอกาสใหผู้รั้บสารไดมี้ส่วนร่วมเป็นส าคญั 

ค ำส ำคัญ: การประชาสมัพนัธ์ กลยทุธ์ ส่ือสงัคมออนไลน์ 
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Abstract 

The popularity of social media usage among the new generation audience has changed the channels and 
techniques of public relations in various organizations.  Multiple social media platforms like websites, blog, twitter, 
and facebook have been used extensively in public relations.  Thus, public relations practitioners should analyze 
the unique characteristics of the aforementioned social media and plan public relations strategy in order to meet 
interests, needs, and communication behaviors of the target audience. The public relations plan includes clear 
objectives, message design, and appropriate publicity techniques.  Public Relations via social media require timely 
contents, unique presentation style, ease of access, and public engagement. 

Keywords: Public Relations, Strategies, Social Media      

 

บทน ำ 

 ส่ือสงัคมออนไลน์นบัเป็นช่องทางท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในยคุปัจจุบนัเน่ืองจาก

เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ัว่ทุกมุมโลกสามารถรับส่งขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบดว้ยศกัยภาพในการส่ือสารท่ี

รวดเร็วไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและระยะทางและสามารถคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆโดยไม่จ ากดัปริมาณ 

(Somerville, Wood & Gillham, 2007) ซ่ึงพฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสารดงักล่าวนอกจากจะส่งผลต่อรูปแบบ

และวิธีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารรอบตวัของผูค้นในสังคมแลว้ยงัส่งผลต่อการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขององคก์รต่างๆ 

อีกดว้ย เพราะส่ือสงัคมออนไลนเ์ขา้มาท าใหป้ระชาชนผูรั้บข่าวสารสามารถติดต่อถึงกนัโดยท่ีแต่ละคนสามารถเป็น

ผูส้ร้างสารและส่งสารเองได ้อาจกล่าวไดว้่าส่ือสังคมออนไลน์ท าให้ทุกคนสามารถลุกข้ึนมาเป็นผูส้ร้างสารและ

เผยแพร่ข่าวสารแข่งกบันกัประชาสมัพนัธ์ขององคก์รต่างๆ ไดต้ลอดเวลา ดงันั้น นกัประชาสมัพนัธ์จึงตอ้งหนัมาใส่

ใจกับวิธีการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้เหมาะสมและตรงจุดจึงจะประสบ

ผลส าเร็จได ้

 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม (Social 

Tool) เพ่ือใชส่ื้อสารระหว่างกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเวบ็ไซต์และโปรแกรมประยุกต์บน

ส่ือใดๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ, 2553) โดยเนน้ให้ผูใ้ชท้ั้งท่ีเป็นผูส่้งสาร

และผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Collaborative) ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (มานะ ตรีรยาภิวฒัน์, 2553) ในรูปของขอ้มูล ภาพ 

และเสียง (วฒันี ภูวทิศ, 2554) ส่ือสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางท่ีผูค้นนิยมใช้ในการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความ

คิดเห็น ประสบการณ์ ความตอ้งการ และมุมมองต่อเร่ืองต่างๆ ระหว่างกนัโดยก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

        

3 

 

ของการส่ือสารจากแนวด่ิง (Vertical Communication) มาสู่การส่ือสารแนวนอน (Horizontal Communication) มาก

ข้ึน (Wilcox & Cameron, 2012) 

 ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มีหลายประเภท ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์(Website) บลอ็ก 

(Weblog) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ค (Facebook) 

 กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ 

 ในการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์นั้นองค์กรต่างๆ นิยมจดัท าเว็บไซต์ให้ผูส้นใจใชติ้ดตาม

ข่าวสารหรือติดต่อกบัองคก์รไดโ้ดยตรง ปัจจุบนัใครก็ตามท่ีตอ้งการรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัองคก์รใดองคก์รหน่ึง ไม่ว่า

จะเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินงานสินคา้บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ กม็กัเขา้ไปดูในเวบ็ไซตข์ององคก์รเป็นอนัดบั

แรก (Worley, 2007) เวบ็ไซต์จึงเป็นช่องทางหลกัท่ีองค์กรใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและบริหารความสัมพนัธ์กบั

กลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง โดยมีบทบาททั้ งให้ข้อมูล สร้างภาพลกัษณ์ สร้างการส่ือสารแบบสองทาง และเช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายทั้ งภายในและภายนอกองค์กร (Phillips & Young, 2009; 

Vorvoreanu, 2007) 

ผลส ารวจในสหรัฐอเมริกา (Wilcox, 2001) พบว่า นักข่าวใช้เวลาเฉล่ียถึงวนัละ 5 ชั่วโมงในการคน้หา

ขอ้มูลทางเวบ็ไซตข์ององคก์รต่างๆ มาประกอบการน าเสนอข่าวสู่สาธารณชน เน่ืองจากเวบ็ไซตส์ามารถใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัองค์กรแก่ผูเ้ขา้ชมไดอ้ย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ สินคา้ 

บริการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการคา้ และโอกาสการลงทุน ปัจจุบนัมีการจดัท าเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพนัธ์

องคก์รต่างๆอยา่งแพร่หลายโดยมีอตัราการเพ่ิมเป็นทวีคูณ (Genilo, Akther & Chowdhury, 2011) 

แม้ด้วยโครงสร้างหน้าท่ีบางประการของเว็บไซต์จะคล้ายกับเอกสารประชาสัมพันธ์ แต่เอกสาร

ประชาสมัพนัธ์เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีลกัษณะคงท่ีตายตวั ดว้ยรูปแบบชดัเจนเฉพาะเจาะจงตามช่องทางการเผยแพร่เพ่ือ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีองค์กรเป็นผูก้  าหนดขณะท่ีเวบ็ไซต์จะมีระบบน าส่งในตวัเอง มีผูรั้บสารท่ีองค์กรไม่ทราบ

ตวัตนท่ีแน่นอนชดัเจนและควบคุมไม่ไดก้ระจายอยู่ทัว่โลก เวบ็ไซตจึ์งจดัเป็นส่ือใหม่ท่ีแตกต่างจากส่ือทั้งหลายท่ี

เคยใช้กนัมาก่อนหน้า ถึงกบัมีค ากล่าวว่าเว็บไซต์เป็นส่ือมวลชนชนิดแรกท่ีนักประชาสัมพนัธ์ควบคุมได ้ โดย

สามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัสาธารณชนไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านการกลัน่กรองจากผูน้ าความคิดเห็นคนใด (Hill & 

White, 2000) 

 อย่างไรก็ตาม แมส่ื้อดงักล่าวจะมีศกัยภาพในการส่ือสารท่ีผสมผสานส่ือหลายชนิดเขา้ไวด้ว้ยกนัคือมีทั้ง

ขอ้ความเสียงและภาพ ทั้งภาพถ่าย กราฟิก และภาพเคล่ือนไหว สามารถน าเสนอเร่ืองราวไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ 

แต่ในขณะเดียวกนัการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางดงักล่าวก็มีขอ้จ ากดัรวมทั้งมีตวัแปรหลายประการท่ีองค์กรไม่
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สามารถควบคุมได ้อาทิ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มาเยี่ยมชม ความตั้งใจในการรับรู้ข่าวสารและการเลือกรับขอ้มูลเป็น

บางส่วน เป็นตน้ 

 ลักษณะการรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มผู้ รับสาร 

 กลุ่มผูรั้บสารเป้าหมายมีความส าคญัต่อการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทุกชนิดดงันั้นนกัประชาสัมพนัธ์จึงควร

รู้และเขา้ใจถึงลกัษณะการเปิดรับส่ือเวบ็ไซตข์องกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี การศึกษาเพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบักลุ่มผู ้

เขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์พบลกัษณะท่ีน่าสนใจคือ ผูรั้บสารส่วนใหญ่ชอบความรวดเร็วสะดวกสบายและต่ืนเตน้เร้าใจ 

ไม่ได้มีนิสัยรักการอ่านเป็นพ้ืนฐานแต่นิยมรับรู้เร่ืองต่างๆ อย่างผิวเผินเพ่ือความสนุกสนาน (Treadwell & 

Treadwell, 2000) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบริษทั ซันไมโครซิสเต็ม (Newsom & Carrell, 2001) ท่ีพบว่า 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร้อยละ  79 จะอ่านเน้ือหาแบบผ่านตา มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นท่ีอ่านอย่าง

ละเอียดแบบค าต่อค า และยงัพบว่ากลุ่มเป้าหมายร้อยละ 25 มีความเห็นว่าเน้ือหาสาระท่ีปรากฏทางเวบ็ไซต์ของ

องคก์รต่างๆ ยากต่อการท าความเขา้ใจ 

 นอกจากน้ี ประชาชนผูรั้บสารยงัมีลกัษณะการเปิดรับเน้ือหาทางส่ือเวบ็ไซตแ์ตกต่างไปจากการอ่านจาก

หนงัสืออีกดว้ย โดยในการเขียนเพ่ือประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารนั้นผูเ้ขียนจะ

สามารถดึงผูอ่้านใหส้นใจเร่ืองราวตามแนวทางท่ีวางไวต้ั้งแต่ตน้จนจบ แต่ผูรั้บสารของเวบ็ไซตจ์ะไม่ไดถู้กจ ากดั

แนวทางการรับสารดงัเช่นท่ีกล่าวมาเน่ืองจากเร่ืองราวท่ีประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซตจ์ าเป็นตอ้งน าเสนอเน้ือหาโดย

แตกออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนอยู่คนละหนา้โดยผูอ่้านสามารถเลือกอ่านหนา้ใดก่อนก็ไดด้งันั้นผูเ้ขียนจึงมีส่วน

ควบคุมผูอ่้านใหอ่้านเร่ืองราวเรียงตามล าดบัหรือแนวทางท่ีตอ้งการไดน้อ้ยมาก (Murray, 2013) 

 แนวทางการก าหนดเน้ือหาและรูปแบบของเว็บไซต์เพือ่การประชาสัมพนัธ์ 

ขณะท่ีองค์กรต้องการใช้เว็บไซต์เป็นส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลหรือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  

ฝ่ายประชาชนผูรั้บสารก็มีวตัถุประสงคข์องตนในการเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์เช่นกนั ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส่์วนใหญ่ใช้

เว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ เป็นจุดเร่ิมต้นในการค้นหาข้อมูลท่ีตอ้งการ การเขียนและออกแบบเว็บไซต์จึงต้อง

สามารถตอบสนองความตอ้งการข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายใหต้รงจุดโดยคิดถึงประโยชน์ของผูรั้บสารเป็นส าคญั 

(Marken, 2007) ดงันั้น นกัประชาสัมพนัธ์ผูรั้บผิดชอบจดัท าเวบ็ไซตจ์ะตอ้งสามารถประสานความตอ้งการของทั้ง

สองฝ่ายให้ลงตัวเพราะหากเว็บไซต์ขององค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการแล้วผูรั้บสารก็สามารถ

เปล่ียนไปเขา้เวบ็ไซตอ่ื์นไดอ้ยา่งง่ายดาย (Sedwick, & Rondon, 2013)  

 ผลการวิจยัในสหรัฐอเมริกา (Vorvoreanu, 2008) พบว่า เวบ็ไซต์ท่ีดีในมุมมองของผูรั้บสารมีลกัษณะ

ส าคญั 5 ประการ คือ มีความน่าไวว้างใจ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงขององค์กรท่ีจะใช้เว็บไซต์เป็น
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ช่องทางในการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เปิดโอกาสใหผู้รั้บสารมีส่วนร่วม เปิดใจกวา้งรับฟังความเห็นจากผูใ้ช้

เวบ็ไซต ์และเปิดโอกาสใหไ้ดส้นทนาตอบโตร้ะหวา่งกนั ซ่ึงประการสุดทา้ยน้ีเป็นคุณสมบติัโดดเด่นของเวบ็ไซตท่ี์

ส่ือประชาสมัพนัธ์แบบดั้งเดิมไม่สามารถท าได ้(Gustavsen& Tilley, 2003)  

 การก าหนดเน้ือหาและรูปแบบของเว็บไซต์มีหลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้คลา้ยการออกแบบข่าวสารผ่านส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ชนิดอ่ืนท่ีตอ้งมีองคป์ระกอบในเร่ืองของความสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ ความมีคุณภาพของขอ้มูลและ

ความคงเส้นคงวาในการน าเสนอ นอกจากท่ีกล่าวแลว้การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสมยัใหม่เช่นเวบ็ไซตย์งัตอ้งเน้น

ในเร่ืองความทนัสมยัของเน้ือหา การเปิดโอกาสใหผู้รั้บสารและองคก์รมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัไดอ้ยา่งเต็มท่ี การ

ออกแบบท่ีเรียบง่ายไม่ยุ่งเหยิง และเร่ืองราวในเว็บไซต์จะต้องง่ายต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการดู และง่ายต่อการ

น าออกไปใชง้านอีกดว้ย (Hallahan, 2001) 

 ส่วนการออกแบบเว็บไซต์นั้นแมอ้งค์กรส่วนใหญ่มกัจ้างผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวแต่นกัประชาสมัพนัธ์จะตอ้งร่วมรับผิดชอบโดยการประสานงานกบัผูอ้อกแบบอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพราะการ
ออกแบบเว็บไซต์จะส่งผลเช่ือมโยงไปถึงเน้ือหาท่ีนักประชาสัมพนัธ์จะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมและเรียบเรียงเพ่ือ
น าเสนอดว้ย 

เว็บไซต์ท่ีดีจะตอ้งช่วยให้ผูเ้ขา้มาเยี่ยมชมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองท่ีต้องการไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
สามารถเช่ือมต่อเขา้ไปสู่ขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่าย ดงันั้น หนา้แรกของเวบ็ไซตจึ์งตอ้งท าใหผู้เ้ขา้เยี่ยมชม
มองเห็นเคา้โครงของเน้ือหาทั้งหมดท่ีบรรจุอยู่และเม่ือเช่ือมโยงไปหนา้อ่ืนแลว้จะตอ้งสามารถกลบัมายงัหนา้แรก
ไดต้ลอดเวลา การใชข้อ้ความเพ่ือส่ือความหมายในการเช่ือมโยงสู่หนา้อ่ืนๆ ของเวบ็ไซตค์วรง่ายต่อการใชง้าน เช่น 
ใชค้  าวา่ “กดปุ่มน้ี” (Click Here) “ไปขา้งหนา้” (Forward) “ยอ้นกลบั”(Back) หรือ “รายละเอียด” (Detail) เป็นตน้ 

ผลส ารวจผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ (Nielsen, 2006) พบว่า การอ่านเร่ืองราวในเวบ็ไซต์นั้นส่วนใหญ่ผูเ้ขา้ชมจะ

อ่านเน้ือหาแต่ละหนา้ของเวบ็ไซต์ในรูปแบบตวั “F” (F-shaped Pattern) คือ อ่านส่วนบนแบบผ่านตาจากซ้ายไป

ขวา อ่านส่วนล่างถดัลงมาจากซา้ยไปขวาเช่นกนั จากนั้นจะอ่านแบบผ่านๆ เฉพาะดา้นซา้ยมือจากบนลงล่าง โดย

การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ควรมีแนวทางดังน้ี (Phillips & Young, 2009; Zappala & Carden, 

2010) 

1.  การจดัสมดุล แต่ละหนา้ควรกระจายน ้าหนกัไม่ใหเ้อียงไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป 

2. เคา้โครงของหน้า ควรเลือกรูปแบบท่ีง่ายไม่หวือหวานับตั้งแต่หวัขอ้หลกั หวัขอ้ย่อย ขอ้ความ 

ภาพประกอบ และพ้ืนหลงั นอกจากน้ี การออกแบบจัดหน้ายงัควรให้ง่ายต่อการเขา้ถึงข้อมูลแต่ละส่วนและการ

เช่ือมโยงต่อไปยงัหนา้อ่ืนๆ ดว้ย 

3. ลกัษณะตวัพิมพ ์ควรเลือกชนิดท่ีอ่านง่ายไม่ใหญ่หรือเลก็จนเกินไปส่วนหวัขอ้ควรเป็นตวัใหญ่หรือ

ตวัหนา 
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4. การเลือกใชสี้ ซ่ึงจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและภาพลกัษณ์ขององคก์รจึงควรหลีกเล่ียงสีจดัจา้น

หรือหลากหลายเกินไป ทั้งน้ีแต่ละหนา้ไม่ควรใชสี้เกิน 2-3 สี 

5. การใชภ้าพประกอบ ภาพสามารถช่วยส่ือความหมายและดึงดูดความสนใจได ้ จึงควรเลือกภาพท่ี

เขา้ใจง่ายส่ือความหมายชดัเจนและส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รในเชิงบวกเป็นหลกั 

6. การเลือกรูปแบบกราฟิก การแทรกกราฟิกท่ีเหมาะสมจะช่วยส่ือความหมายของเน้ือหาใหช้ดัเจนและ

ช่วยสร้างความน่าสนใจใหก้บัเวบ็ไซตไ์ดแ้ต่ก็ควรระลึกเสมอว่าการใส่กราฟิกมากเกินไปจะท าใหก้ารดาวน์โหลด

ขอ้มลูของผูใ้ชเ้กิดความล่าชา้ 

 กลยทุธ์การเขียนเพือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ 

 แมก้ารเขียนเพ่ือประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตจ์ะคลา้ยการเขียนเพ่ือประชาสัมพนัธ์ทางส่ือประเภทอ่ืนใน

เร่ืองของความถูกตอ้ง ชดัเจน และกระชบัรัดกุมแต่มีส่วนท่ีควรเพ่ิมเติมใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของส่ือและ

กลุ่มผูรั้บสาร ดงัน้ี (Zappala & Carden, 2010) 

1. เขียนอย่างสั้นกระชบั เพราะการรับขอ้มูลทางจอคอมพิวเตอร์ไม่สบายตาเหมือนการอ่านจากเอกสาร

ส่ิงพิมพ ์โดยผลวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่ผูรั้บสารอ่านเน้ือหาทางเวบ็ไซตไ์ดช้า้กวา่การอ่านจากเอกสารร้อยละ 25 ดงันั้น การ

น าเสนอเน้ือหาทางเวบ็ไซตจึ์งควรสั้นกระชบักวา่การน าเสนอทางส่ือส่ิงพิมพ ์

2. เน้ือหาแต่ละเร่ืองควรจบในหนา้เดียวเพราะผูอ่้านส่วนใหญ่จะไม่เปิดอ่านเน้ือหาเร่ืองเดิมในหนา้ถดัไป 

3. ควรยึดหลกัเกณฑก์ารเขียนเหมือนข่าวคือบอกประเด็นส าคญัตั้งแต่ตน้ให้เขา้ใจไดร้วดเร็ว มีการใช้

หวัขอ้หรือการพาดหวัเขา้ช่วย ส่วนเน้ือความควรคดักรองเฉพาะสาระส าคญัมาน าเสนอ โดยประเดน็ส าคญัของเร่ือง

ควรเห็นไดง่้ายโดยเขียนไวต้น้ประโยคหรือตน้บรรทดั และอาจใชก้ารเนน้หรือใชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ีแตกต่างจาก

ขอ้ความทัว่ไป 

 4.  หลีกเล่ียงประโยคซบัซอ้นและการใชค้ าวิเศษณ์ขยายเพราะจะท าใหผู้รั้บเขา้ใจสบัสน 

 5. ควรจดัเรียงเน้ือหาเป็นหวัขอ้ตามล าดบัเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วโดยมีโครงร่าง 3 ส่วน คือ 

ส่วนปูพ้ืนเพ่ือช่วยน าทางหรือสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้น ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหลกั และส่วนท่ีบอกแนวทางการ

ตอบสนองจากผูอ่้าน 

 

 กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่านบล็อก 

บลอ็ก (Blog) จดัเป็นเวบ็ไซตป์ระเภทหน่ึงท่ีด าเนินการโดยบุคคลท่ีตอ้งการน าเสนอและแบ่งปันเร่ืองราว

ความคิดเห็นต่างๆ ของตนเองกับผูอ่ื้นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูรั้บสารสามารถเข้ามาอ่านหรือแสดง
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ความเห็นเพ่ิมเติมได ้ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของบลอ็กนั้นจะเรียงล าดบัจากเน้ือหาใหม่ไปสู่เน้ือหาเก่า ผูเ้ขียนและผูอ่้าน

สามารถคน้เน้ือหายอ้นหลงัเพ่ืออ่านและแกไ้ขเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา (Safko& Brake, 2010)  

แมปั้จจุบนับล็อกส่วนใหญ่ยงัคงเป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคลท่ีใชส้ าหรับแสดงความเห็นส่วนตวัและบนัทึก

เร่ืองราวประจ าวนั แต่องค์กรต่างๆ ก็นิยมน ามาใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายวง

กวา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าต่อการลงทุน  

บลอ็กเป็นส่วนขยายมาจากเวบ็ไซต์ท่ีช่วยให้องค์กรสามารถติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายในลกัษณะ

ของการพดูคุยสนทนาไดอ้ยา่งเป็นส่วนตวัมากข้ึน โดยบลอ็กมีรูปแบบและกลไกการด าเนินงานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ

ประชาสมัพนัธ์อยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ (Duhe, 2007; Wilcox & Camelon, 2012) 

1. ใครก็สามารถสร้างบลอ็กไดจ้ากซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูปท่ีมีอยู่แลว้โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ิมตน้ จึงน าไปใช้

ไดท้ั้งองคก์รขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

2. ใชก้ารเขียนและรูปแบบการน าเสนอท่ีไม่เป็นทางการ ช่วยใหอ้งคก์รสามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นเยาวชนไดง่้ายข้ึน 

3. สามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตแ์ละบลอ็กอ่ืนไดง่้าย 

4. ผูรั้บสารสามารถน าเสนอขอ้มลูความคิดเห็นไดโ้ดยตรง 

5. สามารถปรับเปล่ียนเน้ือหาขอ้มลูไดง่้ายตลอดเวลา 

6. ใช้เทคโนโลยีการเผยแพร่ท่ีช่วยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้มาอยู่ในท่ีเดียวกันจึงช่วย

ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งหลากหลาย 

7. เป็นช่องทางให้องค์กรไดมี้ส่วนร่วมในการสนทนาทางออนไลน์ในประเด็นท่ีมีการสนทนากนัอยู่

แลว้ในกระดานสนทนาและบลอ็กอ่ืนๆ 

8. ช่วยให้องค์กรสามารถน าเสนอจุดยืนหรือเน้ือหาเร่ืองราวได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องผ่าน

กระบวนการกลัน่กรองของนกัข่าวส่ือมวลชน 

องคก์รต่างๆ จึงมกัใชบ้ลอ็กเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ดว้ยเหตุผลหลกั 4 ประการ คือ 1) เพ่ือส่ือสารกบักลุ่ม

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งทนัท่วงที 2) เพ่ือใหข้อ้มลูและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเก่ียวกบัการด าเนินงานและ

สินคา้บริการ 3) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารแลกเปล่ียนกนัระหว่างองค์กรกบัประชาชนเป้าหมายกลุ่มต่างๆ 

รวมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และ 4) เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารและการสะทอ้นขอ้มูลความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมายกลบัมายงัองคก์ร 

ทั้งน้ี ลกัษณะทางกายภาพของบล็อกท าให้แต่ละบล็อกมีความแตกต่างกัน ดงัน้ี (Zappala & Carden, 

2010)  
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1. เม่ือเราข้ึนขอ้ความบนบล็อกจะถูกประทบัวนัท่ีไวด้า้นบนหรือดา้นล่างของขอ้ความโดยอตัโนมติั 
โดยขอ้ความท่ีใหม่ล่าสุดจะอยู่ดา้นบนสุดเสมอ ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงความเคล่ือนไหวของบลอ็กและความทนัสมยั
ของเน้ือหาท่ีน าเสนอ 

2. แต่ละความเห็นท่ีถูกน าเสนอในบล็อกจะมี URL ก ากับเสมอ เช่น บล็อกของ Marriott ท่ีระบุว่า
http://www.blogs.marriott.com/default.asp?item=2208945 

3. เน่ืองจากแต่ละบลอ็กจะมีเน้ือหาหลากหลายจึงมกัมีการจ าแนกเน้ือหาออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ง่าย
ส าหรับผูอ่้านท่ีจะคน้หาเร่ืองท่ีตนสนใจ และยงัช่วยให้ผูดู้แลบล็อกสามารถเลือกน าเสนอเน้ือหาข้ึนบล็อกให้
เหมาะสมอีกดว้ย 

4. เน้ือหาในแต่ละหมวดหมู่จะมีป้ายก ากบั การตั้งช่ือหัวขอ้ในป้ายควรจะตอ้งส่ือถึงเน้ือหาหลกัของ

หวัขอ้นั้นๆ ใหช้ดัเจน โดยเป็นช่ือท่ีง่ายต่อการคน้หาและคนส่วนใหญ่มกัจะคิดถึงช่ือดงักล่าวเม่ือจะคน้ควา้ขอ้มูล

ในเร่ืองนั้นผา่นช่องทางออนไลน ์

5. ชุมชนบล็อก หรือ “Blogsphere” เป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานแนวคิดของการแบ่งปันข้อมูล

ความคิดระหว่างกนั ดงันั้นจึงควรเอ้ือใหผู้เ้ขา้เยี่ยมชมสามารถเช่ือมโยงไปยงับล็อกอ่ืนหรือเวบ็ไซต์อ่ืนท่ีน าเสนอ

เร่ืองราวในหวัขอ้เดียวกนัไดส้ะดวก 

ประเภทของบล็อกเพือ่การประชาสัมพนัธ์ 

โดยทัว่ไปนกัประชาสัมพนัธ์มกัเก่ียวขอ้งกบัการเขียนทางบลอ็ก 3 ประเภท (Wilcox & Cameron, 2012) 

คือ บล็อกขององค์กร (Organizational Blog) บล็อกของพนักงาน (Employee Blog) และบล็อกของบุคคลท่ีสาม 

(Third-Party Blog)  

1. กำรประชำสัมพันธ์ทำงบล็อกขององค์กร บลอ็กขององคก์รเป็นการน าเสนอเร่ืองราวในนามองค์กร 

มกัเขียนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือนกัประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขียนแทนผูบ้ริหาร หรือบางแห่งอาจ

วา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์เป็นผูเ้ขียนและดูแลให ้ซ่ึงการใชบ้ลอ็กกเ็พ่ือเป็นช่องทางในการสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างองค์กรกบักลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆ การน าเสนอเร่ืองราวใดๆ จึงมกัตอ้งใชค้วาม

ระมดัระวงัมากกวา่บลอ็กประเภทอ่ืน 

2. กำรประชำสัมพันธ์ทำงบล็อกของพนักงำน องค์กรบางแห่งอาจส่งเสริมให้พนักงานส่ือสารผ่าน

บลอ็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้รับผิดชอบเป็นหวัหนา้โครงการต่างๆ หรือผูท่ี้ท างานในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์และฝ่ายการตลาด ท่ีจะตอ้งติดต่อกบัคนจ านวนมาก โดยเห็นวา่บลอ็กของพนกังานเป็นช่องทางท่ีมี

ประสิทธิภาพในการสะทอ้นขอ้มูลและแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลบัมายงัองคก์ร รวมทั้งยงั
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เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอีกดว้ย ซ่ึงองค์กรแต่ละแห่งควรมีการก าหนดขอบเขตเพ่ือเป็น

กรอบใหพ้นกังานไดป้ฏิบติัตามอยา่งชดัเจนและไม่สุ่มเส่ียง  

3. กำรประชำสัมพันธ์ทำงบล็อกของบุคคลที่สำม นอกจากจะน าเสนอเน้ือหาประชาสัมพนัธ์ผา่นบลอ็ก

ขององคก์รและบลอ็กของพนกังานแลว้ องคก์รยงัอาจใชก้ารประชาสัมพนัธ์ผ่านบลอ็กของบุคคลท่ีสามไดอี้กดว้ย 

ซ่ึงบุคคลท่ีสามน้ีอาจเป็นบุคคลทัว่ไป ส่ือมวลชน หรือผูน้ าความคิดท่ีมีความเห็นในเร่ืองดงักล่าว สอดคลอ้งกบัองคก์ร 

โดยองค์กรควรรีบให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องครบถว้นแก่บรรดาบล็อกเกอร์ หรือบุคคลเหล่าน้ีเพ่ือให้เขาช่วยเป็นส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ไดอี้กทางหน่ึง 

กลยทุธ์การเขียนเพือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านบล็อก 

ปัจจุบนัองคก์รจ านวนมากมีบลอ็กเป็นส่วนประกอบของเวบ็ไซต ์ซ่ึงอาจมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รไปจนถึงเกร็ดความรู้เลก็ๆ นอ้ยๆ ซ่ึงควรมีกลยทุธ์ ดงัน้ี (Zappala & Carden, 2010)  

1. ควรตั้งช่ือบล็อกใหช้ดัเจนและน่าสนใจโดยสะทอ้นถึงองค์กรและสาระส าคญัท่ีตอ้งการจะส่ือ เช่น 

General Motors ใชช่ื้อ “Fast Lane” เป็นตน้ 

2. การออกแบบบลอ็กควรสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัเวบ็ไซตข์ององคก์ร แต่ไม่ซ ้ าซอ้นกนั  

3. ตดัสินใจให้รอบคอบว่าใครจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการเขียนบล็อกและจะข้ึนขอ้ความบ่อยเพียงใด 

โดยการข้ึนขอ้ความทางบลอ็กจะตอ้งตอบโตไ้ดอ้ย่างทนัท่วงทีจึงตอ้งมีผูรั้บผิดชอบการติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่วน

ใหญ่มกัตอ้งใชผู้รั้บผิดชอบเป็นกลุ่มบุคคล ส าหรับบลอ็กขององค์กรโดยปกติจะมีการข้ึนขอ้ความวนัละคร้ังหรือ

อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง 

4. เขียนใหเ้หมือนกบัการสนทนาโดยไม่ติดยึดกบัรูปแบบการเขียนท่ีเคยใชเ้ผยแพร่ทางส่ือส่ิงพิมพ ์โดย

บลอ็กจดัเป็น “พ้ืนท่ีแห่งเสรีภาพในการน าเสนอ” หรือ “Freedom of Voice” จึงควรท าใหผู้อ่้านรู้สึกวา่ก าลงัสนทนาอยู่

กบัเราโดยตรง ควรเนน้การใชค้ าสรรพนาม เช่น ”คุณ” “ผม” “พวกเรา” แต่ก็ตอ้งไม่ลืมเร่ืองการใชห้ลกัไวยากรณ์

และตวัสะกดท่ีถกูตอ้งดว้ย 

5. การแสดงความคิดเห็นนบัเป็นหัวใจส าคญัของบล็อก องค์กรจึงตอ้งมีจุดยืนท่ีชดัเจนว่าจะน าเสนอ

ความคิดเห็นในนามองค์กรออกไปอย่างไร และจะตอบรับต่อความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาแสดงไวใ้น

บลอ็กอยา่งไร โดยควรมอบหมายผูรั้บผิดชอบพร้อมทั้งระบุขอบเขตอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือใหเ้ขาสามารถส่ือสาร

ตอบโตไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

6. การปิดกั้นความคิดเห็นในเชิงลบต่อองคก์รอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีแต่ควรก าหนดจุดยืนใหอ้งคก์รไดเ้ป็น

ผูน้ าความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวมากกว่า โดยผูรั้บผิดชอบดูแลบล็อกขององค์กรควรให้ความส าคญักบัประเด็น

ต่อไปน้ี 
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6.1 ความโปร่งใส (Transparency) ผูรั้บผิดชอบดูแลบลอ็กควรใส่ช่ือตนเองใหช้ดัเจนเม่ือจะโพสต์

ขอ้ความหรือความคิดเห็นบนบลอ็กพร้อมทั้งระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัองคก์ร 

6.2 ความเป็นส่วนตวั (Privacy) ผูรั้บผิดชอบดูแลบลอ็กไม่ควรน าขอ้มูลท่ีมีการส่งถึงตนเองเป็นการ

ส่วนตวัไปเปิดเผยในบลอ็กขององคก์รหากจ าเป็นควรตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของขอ้ความก่อน 

6.3 ความเปิดเผย (Disclosure) ควรใส่ใจกบัความเขา้ใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าเสนอเน้ือหา 

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัองคก์รหรือสินคา้บริการท่ีน าเสนอ 

6.4 ความจริง (Truthfulness) ควรน าเสนอเร่ืองราวตามขอ้เทจ็จริงอยา่งตรงไปตรงมา 

6.5 ความน่าเช่ือถือ (Credit) ไม่ควรขโมยแนวคิดหรือถอ้ยค าจากบลอ็กอ่ืนมาใส่เป็นของตนเอง 

กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่านทวิตเตอร์ 

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาสาเหตุ

ส าคญัก็เน่ืองมาจากทวิตเตอร์เป็นทั้งเครือข่ายสังคมและบริการไมโครบลอ็ก (Microblogging Service) ท่ีอนุญาตให้

ผูใ้ชส้ามารถโพสตข์อ้ความท่ีมีความยาวมากๆ บนจอคอมพิวเตอร์หรือหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ โดยขอ้ความและการ

เช่ือมต่อจะแสดงบนหน้าส่วนตวัของผูใ้ช้งานและถูกส่งต่อไปยงัผูใ้ช้งานคนอ่ืนๆ หรือผูติ้ดตาม (Follower) ท่ี

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้มาติดตามความเคล่ือนไหวของผูใ้ชง้านคนนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นศิลปิน นกัการเมือง หรือบุคคลผูมี้

ช่ือเสียง 

ทวิตเตอร์ถูกพฒันาให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยผูใ้ชส้ามารถน าเสนอบทความ และ

ค าอธิบายประกอบ ท าใหท้วิตเตอร์ถูกใชเ้ป็นเวทีของการแบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ อย่างกวา้งขวาง ซ่ึงองคก์รและนัก

ประชาสัมพนัธ์มกัใช้การส่ือสารผ่านทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการตอบค าถามหรือขอ้ขอ้งใจของลูกคา้ แกข่้าวลือ

เก่ียวกับองค์กร กล่าวขอโทษในส่ิงท่ีองค์กรท าผิดพลาด และใช้ชักจูงให้ผูส้นใจมาสมคัรเป็นอาสาสมคัรใน

โครงการรณรงคข์ององคก์ร (Wilcox & Cameron, 2012) โดยมีกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

1. นกัประชาสัมพนัธ์ควรใชท้วิตเตอร์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กบั

องคก์ร และการจดจ าในตราสินคา้ขององคก์รมากกวา่เพียงแค่เพ่ือบอกกล่าวเร่ืองราวทัว่ไปขององคก์ร 

2. อยา่เขียนทวิตเตอร์แบบกระดานข่าว คือ ไม่ควรน าเสนอเฉพาะประกาศขององคก์รหรือการเช่ือมโยง

ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ควรใชท้วิตเตอร์เพ่ือสร้างการสนทนากบักลุ่มผูติ้ดตาม 

3. ควรโพสตเ์ฉพาะเร่ืองท่ีกลัน่กรองแลว้วา่ส าคญั และเขียนอยา่งสั้นกระชบั 

4. หมัน่ปรับปรุงเน้ือหาขอ้ความให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยควรมีการโพสต์ขอ้ความใหม่วนัละคร้ังเป็น

อยา่งนอ้ยเพ่ือใหช่ื้อองคก์รไม่ห่างหายไปจากผูติ้ดตาม 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

        

11 

 

5. ใช้ทวิตเตอร์ในยามท่ีองค์กรประสบวิกฤตเพราะเป็นช่องทางท่ีสามารถน าเสนอเร่ืองราวความ

คืบหนา้ของเหตุการณ์ไดง่้ายและรวดเร็ว โดยการเขียนจะตอ้งไม่เล่ือนลอยและมีหลกัฐานประกอบเสมอ 

กลยทุธ์การเขียนเพือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านเฟซบุ๊ค 

เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ (Wilcox & Cameron, 

2012) ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เฟซบุ๊คไดรั้บความนิยมก็เน่ืองมาจากถูกน าไปใช้ในงานโฆษณา การตลาด และการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยเฟซบุ๊คมีส่วนช่วยส่งเสริมงานดงักล่าวหลายประการ อาทิ ช่วยให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั

ผูบ้ริโภค ช่วยสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ และช่วยสร้างความจงรักภกัดีในตราสินคา้ เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คใหป้ระสบความส าเร็จ ควรมีแนวทางดงัน้ี (Wilcox & Cameron, 

2012) 

1. ควรเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กบัผูรั้บสารท่ีเขา้มาติดตามเฟซบุ๊คขององคก์รในฐานะ

เพ่ือน ไม่ใช่ในฐานะลกูคา้หรือบุคคลทัว่ไป 

2. นอกจากเน้ือหาในรูปของขอ้ความแลว้ควรน าเสนอเน้ือหาประเภทอ่ืนใหห้ลากหลาย เช่น ภาพ หรือ

คลิปวีดิโอ เร่ืองข าขนั เพลง การประกวดชิงรางวลั  

3. เนน้การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารใหส้ามารถส่ือสารกนัไดแ้บบสองทาง 

4. ใชก้ลยทุธ์การเขียนและน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีสนิทสนมและเป็นกนัเองเป็นหลกั 

 

บทสรุป 

แมส่ื้อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากโดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี แต่การประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางดงักล่าว

จะบรรลุผลหรือไม่เพียงใด ก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเขียนและออกแบบข่าวสารของนักประชาสัมพนัธ์

ผูรั้บผิดชอบเป็นส าคญั การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์จึงจ าเป็นตอ้งอาศยักลยุทธ์และด าเนินการอย่าง

รอบคอบ 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางดงักล่าวใหไ้ดผ้ลมีจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัคือจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

เขียนให้ชัดเจนและท าความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมายให้ถ่องแท้ ซ่ึงส่วนใหญ่

กลุ่มเป้าหมายจะรับข่าวสารทางส่ือสังคมออนไลน์แบบดูผ่านๆ การเขียนและน าเสนอเน้ือหาจึงตอ้งชดัเจนกระชบั

รัดกมุและใชก้ารเนน้ขอ้ความส่วนส าคญัใหโ้ดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ตน้ 
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บทคัดย่อ 

            ครูในยคุการศึกษาไทย 4.0 ตอ้งเป็นครูมืออาชีพ โดยมีความรู้ในศาสตร์ดา้นเน้ือหาความรู้ในวิชาท่ีสอน และ

ศาสตร์ดา้นการสอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดดี้ มีความสามารถใน

ดา้น ICT  เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ของ

ตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอจึงจะสามารถพฒันาผูเ้รียนในยุคการศึกษา 4.0 ให้เป็นบุคคลากรของประเทศท่ีมี

ศกัยภาพเพียงพอในการสร้างนวตักรรมจนไดเ้ป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพส่งขายไปยงัต่างประเทศเพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บั

ประเทศ การท่ีจะท าเช่นน้ีได้ผูเ้รียนหรือนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค ์การคิดผลิตภาพ การคิดนวตักรรม ซ่ึงเป็นการคิดท่ีสร้างผลผลิตท่ีมีความใหม่ ไม่ซ ้ า

แบบใครและมีความเป็นเชิงบวก นอกจากน้ียงัตอ้งมีการคิดรับผิดชอบ ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าในทุกขั้นตอน 

ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิตท่ีสร้างข้ึนโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมดว้ย   

ค าส าคัญ:  ครู   นกัเรียน  การศึกษา 4.0 
 

  

                                                           
1 รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
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Abstract 
           Teachers in Thailand Education 4.0 era must be professional teachers who possess both content knowledge 

in the subject matter and pedagogical content knowledge. Moreover, they need to have the following attributes: 

teaching and transforming knowledge to students, the ability to use ICT, following a professional code of ethics, 

the ability to work with other people, and continually developing their knowledge. Thus, they will be able to 

develop students in Education 4.0 era to their full potential. These students will become intelligent individuals who 

are able to innovate and design quality export products that will help increase the country’s income. To do these 

students need to be equipped with various thinking skills: analytical thinking, critical thinking, creative thinking,    

productive thinking, and innovative thinking so that they can design new unique positive products. They also need 

responsible thinking as they have to be responsible for work procedures and the products with regard to corporate 

social responsibility. 

Keywords: Teacher, Student, Education 4.0 

 

บทน า 

ครูและนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0  เป็นบุคคลท่ีสอดคลอ้งกับการจัดการศึกษา 4.0  ตามแนวคิดความ

พยายามของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จนัทร์โอชา ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 

4.0” มาใช ้เพ่ือผลกัดนัประเทศใหห้ลุดพน้กบัดกั 3 กบัดกัท่ีท าใหป้ระเทศไทยไม่สามารถข้ึนไปสู่กลุ่มท่ีมีรายไดสู้งได ้ 

กบัดกั 3 กบัดกันั้นคือ 1) กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) 2) กบัดกัความเหล่ือมล ้า (Inequality 

Trap) 3) กบัดกัความไม่สมดุลของการพฒันา (Imbalance Trap)  โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ 

และยัง่ยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลน้ี  ก่อนหน้าท่ีจะมีการพฒันาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเร่ิมกา้วสู่โมเดล 

Thailand 1.0 อยู่ในช่วงการขบัเคล่ือนดว้ยภาคเกษตรกรรม แลว้จึงค่อยปรับมาสู่ Thailand 2.0 เป็นยุคขบัเคล่ือนดว้ย

อุตสาหกรรมเบาท่ีมุ่งเนน้แรงงานราคาต ่า เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ Thailand 3.0 ขบัเคล่ือนดว้ยอุตสาหกรรมหนกั 

เช่นการผลิตรถยนต ์ซ่ึงการพฒันาของประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงสุด

เฉล่ียถึงร้อยละ 7 ต่อปี แต่มาถึงจุดหน่ึงหลงัปี พ.ศ. 2540 อตัรการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็นร้อยละ 3-4 ต่อปี  

เหตุผลส าคญัเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจงัและไม่เคยมีการพฒันาเทคโนโลยีของตวัเอง 

แรงงานไม่ไดมี้ทกัษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล ้าของโอกาส ซ่ึงในช่วงน้ีรัฐบาลตอ้งการกา้วกระโดดขา้มหุบ

เหวหรือกบัดกั ซ่ึงตอ้งใช้ความกลา้หาญทางการเมือง และตอ้งใช้พลงัท่ีเรียกกว่าพลงัประชารัฐในการขบัเคล่ือน 
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Thailand 4.0 การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก Thailand 3.0 เป็น Thailand 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการ

ผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก"  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม"  หัวใจส าคญัของการก้าวสู่

ประเทศไทยในยุค 4.0  คือ การพฒันาคนไทยใหมี้ความสามารถเชิงนวตักรรม  เปล่ียนจากความสามารถในการผลิต

สินค้าภาคอุตสาหกรรมมาสู่การผลิตสินค้าเชิงนวตักรรม  และส่ิงส าคัญในการพฒันาคนในระดับประเทศคือ

การศึกษา  การจดัการศึกษาในยุกตน้ี์จึงตอ้งเป็นการศึกษา 4.0   ซ่ึงจะตอ้งพฒันาใหค้นไทยมีความสามารถในการคิด 

โดยเฉพาะในดา้นการคิดสร้างสรรค ์ การคิดผลิตภาพเพ่ือใหส้ามารถสร้างนวตักรรมไดด้ว้ยตนเอง  

 
1. แนวคิดการจดัการศึกษา 4.0 กบัการพฒันาประเทศ 

การพฒันาประเทศให้ย ัง่ยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น  ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุค
ประเทศไทย 4.0  ซ่ึงการศึกษาไทยยุค 4.0   เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มี
อยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี ้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวตักรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม  ผูท่ี้มีผลโดยตรงต่อการพฒันาใหเ้ดก็และเยาวชนของประเทศมีทกัษะและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัประเทศ
ไทย 4.0  คือครู  ดงันั้นครูตอ้งมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
ส าหรับพฒันาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  โดยครูจะตอ้งสามารถสอนให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (Analytic Thinking) ซ่ึงเป็นการคิดพ้ืนฐานส าคญัส าหรับการคิดขั้นสูงต่อไป  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลมีหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบประเมินข้อมูล
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคิดทุกดา้นอย่างรอบคอบโดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดหลกัเหตุผลจนไดค้ าตอบท่ีเหมาะสม
หรือดีท่ีสุดเพ่ือน าไปใชใ้นการตดัสินใจประเมินหรือแกปั้ญหาต่างๆ  การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)เป็น
การคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดค้วามคิดใหม่ ความคิดริเร่ิม หรือความคิดตน้แบบ  ซ่ึง
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดดี้  และการคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) เป็นการผลิตหรือสร้างผลงานออกมา
เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนซ่ึงจะเป็นนวตักรรมในผลผลิตต่อไป และตอ้งมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility Thinking) 
ในงานท่ีท าในผลงานท่ีผลิตข้ึน  การสอนในยุคใหม่น้ีตอ้งการใหผู้เ้รียนสามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค ์การ
จดัการเรียนการสอนเน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างส่ิงใหม่ๆ ให้ไดอ้งค์ความรู้ใหม่ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ท่ีศึกษาทั้งของเดิม และของใหม่เขา้ดว้ยกนัผลิตเป็น ผลงานของตนเองไดอ้ย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตดัสินใจเลือกสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเหมาะสม  และมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ี
สร้างสรรคข้ึ์น  การสอนแบบน้ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความคิดใหม่ๆ เพ่ือมีผลใหค้นในประเทศมีความสามารถในการ
คิดส่ิงใหม่ๆ ผลิตผลงานใหม่ๆ ข้ึน โดยไม่ตอ้งคอยใชห้รือบริโภคส่ิงท่ีผูอ่ื้นประเทศอ่ืนคิดมาจ าหน่ายให ้ 
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ภาพท่ี 1 ผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียนกบัการศึกษา 4.0 
 
2. นักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 

นกัเรียนในยคุการศึกษา 4.0 จะเป็นบุคคลากรของประเทศท่ีมีศกัยภาพเพียงพอในการสร้างนวตักรรมจน
ไดเ้ป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพส่งขายไปยงัต่างประเทศ  เพ่ือเอาเงินตราเขา้ประเทศและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมี
รายไดสู้งได ้ ผูเ้รียนหรือนกัเรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นไดต้อ้งมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตวั  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นความสามารถดา้นการคิด  ไดแ้ก่  การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  เป็นการคิดในการแยกแยะ
ขอ้มูล  ทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อยๆ  และมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของ
ขอ้มูลเหล่านั้น  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ หรือท าให้เกิดความเขา้ใจเหตุการณ์ในแง่มุมต่างๆ ได้
ชัดเจนข้ึน  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นการคิดท่ีให้ระบุประเด็นปัญหา ประมวลข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งจากการคิดทางกวา้ง คิดทางลึกซ้ึง คิดอย่างละเอียด และคิดในระยะไกล   วิเคราะห์ขอ้มูล   พิจารณาทางเลือก 
โดยพิจารณาขอ้มูล โดยใช้หลกัเหตุผลและระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย   ลงความเห็น ตดัสินใจ ท านายอนาคต โดย
ประเมินทางเลือกและใช้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดท่ีมีองค์ประกอบส าคัญตาม
แนวคิดของ พอล ทอร์แรนซ์ (Paul Torrance) คือ การคิดคล่อง (Fluency) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) การคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) และการคิดตน้แบบ (Originality)  การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking)ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลในการท าภาพท่ีเกิดข้ึนให้ออกมาเป็นส่ิงท่ีเป็นผลิตภาพท่ีเป็นรูปธรรม  ท่ีสามารถน าไปใช้
แกปั้ญหาหรือไปท าประโยชน์ในงานต่างๆ ได  ้โดยการสร้างผลงาน แนวทางดงักล่าวน้ีจะตอ้งเน้นให้มีผลงาน
เกิดข้ึนจากผูเ้รียน ไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นผลงานวิชาการ ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรคต่์างๆ ดงันั้นไม่ว่า
จะเป็นการสอนภาษา ก็ตอ้งมีผลงานทางภาษา ถา้สอนวิทยาศาสตร์ตอ้งใหมี้ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ถา้สอนศิลปะ
ตอ้งมีงานศิลปะออกมา  ถา้เป็นงานทางเกษตร  ตอ้งมีผลงานเกษตรท่ีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาใดเร่ืองใด 
เป้าหมายจะตอ้งมีผลผลิตออกมาอยา่งชดัเจน นอกจากนั้น ผลผลิตท่ีออกมาจะตอ้งเป็น ผลผลิตท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ 
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ดว้ยพร้อมกนัไป  ไม่ใช่เพียงแต่ลอกเลียนคนอ่ืนมาเท่านั้น ในขณะท่ีรู้จกัคิดสร้างสรรค์ ส าหรับการคิดนวตักรรม
(Innovation Thinking) เป็นการคิดท่ีสร้างผลผลิตท่ีมีความใหม่  ไม่ซ ้ าแบบใครและมีความเป็นเชิงบวก  และการคิด
รับผิดชอบ (Responsible Thinking) ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าในทุกขั้นตอน  ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิตท่ี
สร้างข้ึนโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมดว้ย 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills; transversal skills) ส าหรับนักเรียน 4.0   เป็นกลุ่มความรู้  
ทกัษะและนิสัยการท างาน  ท่ีเช่ือว่ามีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทกัษะดงักล่าวน้ีเป็นผล
จากการพฒันากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) โดยภาคีเพ่ือทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  (The Partnership for 21st  Century Skills)   เบอร์นี ทริลลิง และชาลส์ แฟเดล (Bernie Trilling & 
Charles Fadel) ไดเ้สนอในหนงัสือ  21st Century Skills: Learning for Life in Our Times (2009) เป็นดงัต่อไปน้ี  3Rs  
7C  (ราชบณัฑิตยสถาน ,2558) 

 

 

ภาพท่ี 2 ผูเ้รียนหรือนกัเรียน 4.0 และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา : ปรับจาก Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco,  
John Wiley & Sons.(p.173) 

3Rs ประกอบดว้ย ทกัษะการรู้หนงัสือ ไดแ้ก่  1. Reading ทกัษะการอ่าน อ่านออก  2. Writing ทกัษะการ
เขียน เขียนได ้ 3. Arithmetic  ทกัษะเลขคณิต คิดเลขเป็น 

7Cs  ประกอบดว้ย ทกัษะ 7 ดา้น คือ 1. ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) เ ป็นการคิดอย่า งผู ้เ ช่ี ยวชาญ 2.  ด้านการ ส่ือสารสารสนเทศและการ รู้ เ ท่าทัน ส่ือ 
(Communications, Information, and Media Literacy) เป็นการส่ือสารอย่างซบัซอ้นและการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของส่ือต่าง ๆ 3. ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
เป็นความสามารถในการน าผูอ่ื้นและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท  4. ดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
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(Creativity and Innovation) เป็นการใชจิ้นตนาการ  การประยุกต ์ และการประดิษฐ์ ในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เร่ือง
ใหม่  5. ดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (cComputing and ICT Literacy) มีความรู้
แหล่งสารสนเทศและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค ์  6. ดา้นการท างาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง (Career 
and Learning Self–Reliance) มีความยืดหยุ่นและปรับตวัไดดี้ มีความสามารถในการจดัการ ท างานและเรียนรู้อย่าง
อิสระ  7. ดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross–Cultural Understanding) มีปฏิสัมพนัธ์ท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานกบัทีมงานท่ีมีความแตกต่างหลากหลายไดดี้  ทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดมุงหมายส าคญัของการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีช่วยผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเพ่ือเตรียมพร้อมท่ี
จะมีชีวิตในคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 เป็นทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความสามารถของ
ผูเ้รียนในยคุการศึกษา 4.0 ใหส้ามารถสร้างสรรคน์วตักรรมใหก้บัประเทศไดต่้อไป 

 
3. ครูในยุคการศึกษา 4.0 

ครูในยคุการศึกษา 4.0 ตอ้งเป็นครูมืออาชีพ หมายถึง ครูท่ีมีความรู้ในวิชาท่ีสอนเป็นอยา่งดี โดยมีความรู้ใน
ส่วนท่ีเป็นศาสตร์ดา้นเน้ือหาความรู้ท่ีสอน  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา 
ศิลปศึกษา หรือพละศึกษา และมีความรู้ในส่วนท่ีเป็นศาสตร์ดา้นการสอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน
หรือมีศิลปในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดดี้ มีความสามารถในดา้น ICT เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  รายละเอียดของ
คุณลกัษณะดา้นต่างๆ มีดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3  ครูในยคุการศึกษา 4.0 

 3.1 TPCK; TPACK เป็นความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี  (TPCK :  Technological 
Pedagogical Content Knowledge) (ราชบณัฑิตยสถาน, 2558) เป็นความสามารถบูรณาการระหว่างเน้ือหาวิชากบั
ศาสตร์การสอนไดเ้หมาะสม  สามารถผสานความรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นเน้ือหา ความรู้ดา้นการสอน และความรู้
ดา้นเทคโนโลยี เพ่ือช่วยใหก้ารสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้
และรวดเร็วข้ึน 

ความรู้ดา้นเน้ือหาหรือซีเค (Content Knowledge–CK) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจของครูผูส้อนใน
วิชาหรือเน้ือหาท่ีสอน ลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของ เน้ือหา มโนทศันส์ าคญั หลกัการ ทฤษฎี โครงสร้าง
และกรอบความคิดของเน้ือหาท่ีสอน รวมถึง ขอ้มลู หลกัฐาน กระบวนการสืบสวนและพฒันาความรู้ในเน้ือหาสาระ
นั้น 

ความรู้ดา้นการสอนหรือพีเค (Pedagogical Knowledge–PK) หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
ผูเ้รียน วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ วิธีการและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัการชั้นเรียน  การจดัประสบการณ์
เสริมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือทีเค (Technological Knowledge–TK) หมายถึง ความรู้ เ ก่ียวกับ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบแอนะล็อก (Analog System) และระบบดิจิทลั (Digital System) รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology–IT) เพ่ือวตัถุประสงค์ต่าง ๆ แต่เน่ืองจากความรู้ด้าน
เทคโนโลยีก าลงัอยู่ในสภาวะของการเปล่ียนแปลงและพฒันาอย่างรวดเร็ว ความรู้ทั้งหลายจึงอาจลา้สมยัไดใ้นเวลา
อนัรวดเร็ว ดงันั้นกรอบความคิดของการใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยีในทีพีซีเคจึงไม่ไดห้มายถึงความรู้ทัว่ไปด้าน
เทคโนโลยี (Computer Literacy) เท่านั้น  แต่หมายรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตวัของการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศหรือฟิตเนส (Fluency of Information Technology–FITness) กล่าวคือ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ
เทคโนโลยีในระดบัท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจ าวนัได ้

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)  หรือท่ีนิยมเรียกว่า  ทีแพ็ก (TPACK) 
หมายถึง ความรู้เก่ียวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเน้ือหาสาระด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ
วตัถุประสงค์และผูเ้รียน โดยสามารถปรับหรือประยุกต์เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
บริบทและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

ครูในยคุการศึกษา 4.0 ตอ้งเป็นครูท่ีมี TPCK คือมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสามารถน าเน้ือหาสาระท่ีเตรียมไว้
ผนวกกบัความรู้ท่ีคน้ควา้ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศดงักล่าว ซ่ึงมีผูอ่ื้นจดัท าไวใ้นรูป สถิติ ขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีสีสรรคส์วยงาม มีเสียงประกอบมาสร้างเป็นบทเรียน หรือสอดแทรกในบทเรียน ท าใหบ้ทเรียน
และการสอนแต่ละคร้ังมีความน่าสนใจ และสามารถส่ือความหมายของผูส้อนไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากความรู้ด้าน
เทคโนโลยีจะช่วยกระบวนการสอนตามเน้ือหาท่ีเตรียมไวน่้าสนใจยิ่งข้ึนแลว้ ความรู้ดา้นเทคโนโลยีแสวงหาขอ้มลู
และเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ผ่านเครือข่ายท่ีมีความเร็วสูง จะประหยดัเวลาในการเตรียมบทเรียนเป็นอย่างมาก รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีช่วยเตรียมบทเรียนจะช่วยให้สามารถน าเสนอบทเรียนได้อีกหลายคร้ัง และสามารถแก้ไข 
ปรับปรุงเพ่ือให้เน้ือหาสาระมีความทนัสมยั เหมาะสมยิ่งข้ึนไดโ้ดยง่าย  ตลอดจนเขา้ใจถึงการพฒันาผูเ้รียนให้มี
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21   

การสอนท่ีเนน้การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือใหผู้เ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป  การพฒันาความคิด
สร้างสรรค์มีเทคนิคหลายอย่าง จากการวิจยัพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ต ่า สามารถปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึนได ้ดว้ยการถามค าถาม และใหโ้อกาสไดคิ้ดค าตอบในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เป็นท่ี
ยอมรับของผูอ่ื้น สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนได ้แมบุ้คคลท่ีมีความคิดว่าตนเองไม่มีความคิด
สร้างสรรคก์ส็ามารถ สร้างความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนดว้ยการฝึกฝน เทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรคมี์ดงัน้ี  
(ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ,์ 2558)   1. เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ โดยการใหบุ้คคลแจกแจงแนวทางท่ีสามารถใชใ้น
การแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงมา 10 แนวทาง 2. เทคนิคการระดมพลงัสมอง เป็นเทคนิควิธีหน่ึงในการแกปั้ญหาของ
ออสบอร์น (Alex Osborn) จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลมีความคิดหลายทาง คิดไดค้ล่องในช่วงเวลาจ ากดั โดย
การใหบุ้คคลเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลกไ็ด ้จดรายการความคิดต่างๆ ท่ีคิดไดโ้ดยๆ แลว้ค่อยประเมินเลือกเอาความคิด
ท่ีดีท่ีสุดมาใช ้3. เทคนิคอุปมาอุปไมย เป็นการคิดจากส่ิงท่ีคุน้เคยไปสู่ส่ิงแปลกใหม่ และคิดจากส่ิงแปลกใหม่ไปสู่
ส่ิงคุน้เคย ท าไดโ้ดยใชก้ารเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย จากรูปลกัษณะหรือหนา้ท่ีของส่ิงท่ีคิด  4. เทคนิคการคิดอย่าง
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มีประสิทธิภาพ เป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความคิดของ เอด็เวิด เดอ โบโน (Edward De Bono) โดยใช้
เคร่ืองมือฝึกคิด 7 ขั้น และ 5. เทคนิค SCAMPER  เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคโ์ดยน าตวัย่อ
ของการคิด 7 แบบมาใชเ้ป็นหลกัในการคิด ตวัยอ่ทั้ง 7 ตวั มีความหมายดงัน้ี (www.creativethinking.net)  

S  =  Substitute   ทดแทน 

C  =  Combine   รวมกนั ผสมกนั 

A  =  Adapt   ปรับ  

M =  Minify, Magnify, Modify   ท าใหเ้ลก็…, ใหญ่…, ปรับโฉมใหม่ 

P  =  Put to other uses   ใชอ้ยา่งอ่ืน 

E  =  Eliminate   ก าจดัออกไป 

R  =  Reverse, Rearrange   กลบัทิศ จดัใหม่ 

(Bob Eberle., 1996 "Scamper: Creative Games and Activities for Imagination Development" 
Reproduced with permission of Prufrock Press Inc.) 

เทคนิคการคิดสร้างสรรคแ์บบต่างๆ ช่วยใหผู้เ้รียนคิดสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ไดด้ว้ยตนเอง  จึงมีผลมากต่อ

ผลงานเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนไดง่้าย 

3.2 มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู  การเป็นผูน้ าทางดา้นจิตใจเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัยิ่งอีกประการ
หน่ึงของครูมืออาชีพ  ซ่ึงมีความสามารถในการพฒันาตนและบุคคลอ่ืนให้เป็นคนท่ีมีจิตใจดี    การมีจิตใจดีเป็น
เกณฑห์ลกัในการตดัสินการเป็นคนดี ทั้งเกณฑท์างวิชาชีพและเกณฑท์างสังคม  ทั้งเกณฑท์างทางตะวนัตกและ
ตะวนัออก  ครูทุกคนจึงตอ้งเป็นผูน้ าทางจิตใจ   องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของครูมือ
อาชีพ ไดแ้ก่ 1) มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 2) มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานวิชาชีพครู 3) มีเจตคติท่ีดีต่อศิลปวฒันธรรม
ไทย 4) มีความเป็นผูน้ า  และ5) มีคุณธรรม จริยธรรม ใจกวา้ง มีเหตุผล รักความยติุธรรม รักความสามคัคี  

 ครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จะไดรั้บการเคารพจากศิษย ์ไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ไดรั้บการสนบัสนุน
จากเพ่ือนและผูบ้งัคบับญัชา ท าให้มีความกา้วหนา้ในการท างานและการประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจไดรั้บการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณให้เป็นตวัอย่างท่ีดีของบุคลากรในวิชาชีพ ในดา้นภาระงานการเป็นผูน้ าของสังคม ครูมืออาชีพ
ควรเป็นผูน้ าในดา้นการใชเ้หตุผลไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมหรือชุมชน  ไม่ปล่อยให้สังคม
เกิดความงมงายต่อความเช่ือผิดๆ ท่ีขาดหลกัการทางวิทยาศาสตร์  ครูจึงเป็นตวัแบบท่ีดีของสังคม  สามารถน าให้
สงัคมมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ าท่ีดีของสงัคม  
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3.3 .มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ครูมืออาชีพสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  สามารถสร้างมนุษยสัมพนัธ์กับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ทั้งเพ่ือนครู  นกัเรียน  ผูบ้ริหาร  และยงัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลภายนอกดว้ย  
ไดแ้ก่ผูป้กครองและคนในชุมชน   

1) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ดงัน้ี (ทศันีย ์ ชาติไทย, 2535) รัก
นกัเรียนและตั้งใจสอนนักเรียน  รับฟังปัญหาของนักเรียน   ให้ความสนบัสนุนกบันักเรียน  ให้ก าลงัใจนักเรียน  
ขยนัอบรมจริยธรรมให้นักเรียน  ขยนัดูแลเอาใจใส่นักเรียน   ท าตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีของนักเรียน  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความรู้กวา้งขวาง  เป็นผูมี้ความเพียร อดทนในกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าร่วมกบัผูเ้รียน ใชห้ลกัประชาธิปไตยใน
การจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัผูเ้รียน 

2) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดงัน้ี  (ธนรัชฏ ์ ศิริสวสัด์ิ , 2549)   

ทกัทายและพบปะกนัในโอกาสอนัควร   จริงใจต่อกนั   เล่ียงการนินทา   ไม่ซัดทอดความผิดให้คนอ่ืนเม่ือเป็น

ความผิดของตน   ยกย่องตามโอกาสอนัควร  ดว้ยความจริงใจ   ใจกวา้ง  เอ้ือเฟ้ือ  และใหค้วามร่วมมือกบัเพ่ือนดว้ย

ความเตม็ใจ  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ท าตนเสมอตน้เสมอปลาย  และไม่ท าตวัเหนือเพ่ือน  เห็นใจและช่วยเหลือ

เพ่ือนในยามทุกข ์ ใหเ้กียรติเพ่ือนร่วมงานทุกระดบั 

3) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี  (ธนรัชฏ์  ศิริสวสัด์ิ , 

2549)  เขา้ใจความคิดของผูบ้งัคบับญัชา  พยายามหาทางใหค้วามคิดของผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นความจริงและเกิดผลดี  

เรียนรู้นิสยัการท างานของผูบ้งัคบับญัชา   ท างานใหดี้และเต็มความสามารถ  พยายามท าความคิดของผูบ้งัคบับญัชา

ใหเ้ป็นความจริงและเกิดผลดี  เล่ียงการประจบ   ยกยอ่งและสรรเสริญผูบ้งัคบับญัชาตามโอกาสอนัควร   เขา้พบและ

ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสม   ท างานโดยใชเ้หตุผลเป็นส าคญั  ไม่นินทาผูบ้งัคบับญัชา  และ

ไม่รบกวนในเร่ืองเลก็ๆ  นอ้ยๆ  ตลอดจนไม่กล่าวถึงความยากล าบากในการปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชา   ประเมิน

การท างานของตนเป็นระยะๆ 

4) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน ดงัน้ี  (ธนรัชฏ์  ศิริ

สวสัด์ิ , 2549) เข้าใจความต้องการของชุมชนและสังคม  พยายามศึกษาความเปล่ียนแปลงของชุมชนอยู่เสมอ   

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดให้ชุมชนรับทราบ  และช่วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของชุมชนดว้ย    

พยายามใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  และใหชุ้มชนมีโอกาสมาใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรในสถานศึกษาดว้ย    รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนอยูเ่สมอ    มีความต่ืนตวัใน

การพฒันาสถานศึกษาและทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ 
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3.4 พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ  ครูมืออาชีพเป็นผูน้ าในวิชาชีพเป็นผูท่ี้พฒันาตนเองอย่าง

สม ่าเสมอ  โดยพฒันาทั้งดา้นปัญญา ดา้นศาสตร์ทางเน้ือหา ดา้นจิตใจ และคุณลกัษณะในวิชาชีพครู  เป็นการพฒันา

ตนอย่างรอบดา้น การพฒันาตนเองมีไดห้ลายแบบ เช่น โดยการอ่าน    จะตอ้งพฒันาการอ่านทางวิชาการทั้งดา้น

เทคนิคการอ่านและขอบข่ายของการอ่าน  โดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ   และโดยการศึกษาอบรมโดยระบบ

ทางใกลแ้ละระบบทางไกล     การศึกษาอบรมโดยระบบทางใกลเ้ป็นการศึกษาอบรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั

การศึกษาต่อ หรือการเขา้รับการอบรมในหน่วยงาน  เป็นวิธีท่ีปฏิบติักนัมากทั้งในอดีตและปัจจุบนั  การศึกษาอบรม

ทางไกลเป็นการศึกษาท่ีผูใ้ห้และผูรั้บความรู้มีการพบปะกนัโดยตรงนอ้ยกว่าการศึกษาอบรมทางใกล ้  ปัจจุบนัมี

การศึกษาอบรมทางไกลไดห้ลายรูปแบบ  และสามารถหาความรู้จากเวป็ในระบบต่างๆ ไดเ้ช่น  MOOC (Massive 

Open Online Course) เป็นตน้   

ครูในยคุการศึกษา 4.0 ตอ้งจดัใหมี้บรรยากาศชั้นเรียนในรูปแบบการสอนท่ีมีเป้าหมายหลกัตอ้งการ

ให้สร้างผลผลิตให้มากท่ีสุด ให้ความส าคญักบัผูเ้รียนไดล้งมือท าและพฒันาเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะ

ผลงานของตนเองในเชิงสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อผลงานท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะคนรุ่นใหม่ของ

สงัคมไทยในการพฒันาประเทศ  รูปแบบการสอนแบบซีซีพีอาร์ (CCPR) เป็นรูปแบบท่ีเนน้เป้าหมายน้ี  บรรยากาศ

ชั้นเรียนในรูปแบบการสอนน้ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญั 4 อยา่ง คือ 1) ส่งเสริมการคิดเชิงนวตักรรม เป็นกระบวนการ

ท่ีช่วยให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ ๆ มีการเสนอแนะ มีการพฒันา มีการจดัระบบข้ึนมา เพ่ือให้

กระบวนการนวตักรรมเกิดข้ึน เนน้การสร้างผลผลิต  และเนน้กระบวนการท่ีเป็นล าดบั  2) พัฒนาบนฐานคุณภาพ 

เน้นการให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของคุณภาพซ่ึงส าคญัมาก  หากผลผลิตท่ีพฒันาข้ึนมาไม่มีคุณภาพพอก็ไม่

สามารถจะพฒันาต่อยอดในอนาคตได ้ ดงันั้นทุกช้ินงานจึงตอ้งตอบโจทยใ์นเชิงคุณภาพ  ทั้งในดา้นผลผลิตและ

วิธีการ  3) ท ากิจกรรมเน้นความร่วมมือ เป็นความร่วมมือระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ใชก้าร

วิเคราะห์วิจารณ์และการพฒันาความสามารถของบุคคลในแต่ละกลุ่ม  4) สัมพันธ์กับสังคม โดยเนน้การปลูกฝัง

จิตส านึกทางสังคมใหก้บัผูเ้รียน  เป็นการท าผลงานโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนและตระหนกัถึงความจ าเป็นของสังคม

ในการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

นอกจากน้ีครูในยุค 4.0 น้ีตอ้งติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงหอ้งเรียนในอนาคต 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบางอยา่งไดเ้ขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนปกติแลว้ 

Michael Poh (2014) ไดเ้สนอ เทคโนโลยี 8 อยา่งท่ีเปล่ียนหอ้งเรียนในอนาคต  (8 Technologies That Will Shape Future 

Classrooms) ท่ีมา: http://www.hongkiat.com/blog/future-classroom-technologies/ 
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1)  ความเป็นจริงเสมือน  (Augmented Reality, AR) เป็นเทคโนโลยีท่ีผสานโลกของความจริง 

(real) เขา้กบัโลกเสมือน (virtual)ซ่ึงจะท าใหภ้าพท่ีเห็นในจอภาพกลายเป็นวตัถุสามมิติลอยอยูเ่หนือพ้ืนผิวจริง โดย

ใชว้ธีิซอ้นภาพสามมิติท่ีอยูใ่นโลกเสมือนไปอยูบ่นภาพท่ีเห็นจริงๆ ในโลกของความเป็นจริง ผา่นกลอ้งดิจิตอลของ

แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริง (Real time) การใชเ้ทคโนโลยี AR 

ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเห็นภาพสามมิติของระบบสุริยะ  เห็นดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของระบบ และดาวเคราะห์

ดวงต่างๆ ก าลงัโคจรรวบดวงอาทิตย ์  หรือทางชีววิทยาภาพ เทคโนโลยี AR ช่วยให้เห็น อวยัวะภายในร่างกาย 

โครงสร้างของหวัใจ โครงสร้างของกระดูกโดยเห็นเป็นภาพสามมิติ  

                 

ภ า พ ท่ี  4 ก า ร ใ ช้  AR ส ร้ า ง ภ า พ ร ะ บ บ สุ ริ ย ะ 
(ท่ีมา: http://www.eonreality.com/downloads/)  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 

ภ า พ ท่ี  5 โม เดลจาก เค ร่ื อง พิมพ์ส าม มิ ติ  (3D Printing) 
( ท่ี ม า :  http://www.hongkiat.com/blog/future-classroom-
technologies/) สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558 

 

2) เคร่ืองพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์พิมพว์ตัถุสามมิติ ให้มีรูปร่างเหมือนของ
จริงจากรูปแบบดิจิตอลการพิมพภ์าพ 3D จากคอมพิวเตอร์  เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยใหน้กัประดิษฐส์ร้างช้ินงาน
หรือช้ินส่วนท่ีไม่สามารถท าไดด้ว้ยขั้นตอนการสร้างแบบปกติ โดยไม่ตอ้งพ่ึงการใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เคร่ืองพิมพแ์บบน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นนวตักรรม  เม่ือไดอ้อกแบบช้ินงานท่ีตอ้งการ
จะท าแลว้  น าแบบท่ีสร้างข้ึงมาพิมพเ์ป็นวตัถุตามผลงานออกมา 

3) การประมวลผลแบบคลาวด์หรือกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นรูปแบบของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใชง้านบนอินเทอร์เน็ตท่ีเนน้การขยายตวัไดอ้ย่างยืดหยุ่น สามารถท่ีจะปรับขนาดไดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และมีการจดัสรรทรัพยากรโดยเนน้การท างานระยะไกลอยา่งง่าย ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การประมวลผลแบบคลาวด์หรือกลุ่มเมฆน้ี ท าให้ไม่ตอ้งน าต าราเรียนจ านวนมากติดตวัไปแต่ตอ้งมีการ
เขา้ถึงขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองกบัอุปกรณ์การอ่านท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Networking) เป็นสังคมท่ีมีการเช่ือมโยงกนัเพ่ือสร้าง

เครือข่ายดว้ยระบบออนไลน์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มทางสังคม หรือความสัมพนัธ์ทางสังคม ในกลุ่ม

คนท่ีมีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกนั บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหนา้เวบ็ และให้มีการ
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ตอบโตก้นัระหวา่งผูใ้ชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต มีจุดเด่นหลกั คือ ช่วยเร่ืองการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ ส่ือสารไดใ้น

วงกวา้ง ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็วและเป็นช่องทางการส่ือสารได้

ตลอดเวลา ในดา้นการศึกษาไดน้ ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนผ่านเคร่ือขาย  ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนร่วมกนั  มี

ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัผ่านทางอินเทอร์เนต การออกแบบการสอนท่ีดีท าใหช่้วยเสริมพลงัในการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน

ดว้ยกนัและผูเ้รียนกบัผูส้อนดว้ย 

5)  อุปกรณ์แสดงผลยืดหยุ่น (Flexible Displays)  เป็นอุปกรณ์แสดงผลท่ีโคงงอไดไ้ม่แตกหักง่าย  
โครงสร้างของอุปกรณ์แสดงผลแบบโคง้งอไดน้ี้ เป็นหนา้จอท่ีมีพ้ืนฐานอิงบนหนา้จอแบบ OLED ซ่ึงไม่ตอ้งใชแ้ผง 
backlight ดา้นหลงัแบบจอ LCD เดิม และหนา้จอแบบน้ีสามารถแสดงผลบนวสัดุท่ีท ามาจาก “พลาสติก” ได ้แทนท่ี
จะ เ ป็นกระจกแบบหน้า จอแบบ เ ดิมๆ    ก า รพัฒนา อุปกร ณ์แสดงผลยื ดหยุ่ น  ท า ให้ ได้กระดาษ
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic paper)  

  6) ไบโอเมตริก การเคลื่อนไหวของสายตา (Biometrics: Eye Tracking)เป็น เทคโนโลยีชีวภาพ 

ซ่ึงเป็นการผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยีทางดา้นชีวภาพและทางการแพทย ์กบัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เขา้

ด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม 

(Behaviors) ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใชใ้นการระบุตวับุคคลนั้นๆ ในโรงเรียนบางแห่งน าขอ้มูลดา้นไบ

โอเมตริกมาใช ้ เช่นใชส้แกนลายน้ิวมือในการยืมหนงัสือ  ในการเขา้ใชห้้องส่ือการศึกษา  ในอนาคตคิดน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจหรือมีความสงสัยในเน้ือหาท่ีสอน  โดยดูจากดวงตาหรือ

ใบหนา้ได ้ เพ่ือท่ีครูไดน้ ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  หรือใชต้รวจสอบกบัการเรียน

ทาง e-Learning  โดยพิจารณาจากกระบวนการเคล่ือนไหวของดวงตา  การใชเ้วลาในการจอ้งมองในต าแหน่งต่างๆ 

ของหนา้จอภาพ เพ่ือจดัส่งเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

                 
ภ า พ ท่ี  6 ก ร ะ ด า ษ
อเิลก็ทรอนิกส์  

ภาพท่ี 7 ไบโอเมตริก การเคลื่อนไหว
ของสายตา 

ภาพท่ี 8 มลัติทัช LCD สกรีน (Multi-
Touch LCD Screens)  

(ท่ีมา: http://www.hongkiat.com/blog/future-classroom-technologies/) 
7) มัลติทัช LCD สกรีน (Multi-Touch LCD Screens) เป็นหนา้จอสัมผสัท่ีสามารถรับค าสั่งไดที้

ละหลายจุดหลายค าสั่งพร้อมกนั  เป็นการต่อยอดมาจากหนา้จอสัมผสัทัว่ไปซ่ึงโดยปรกติถา้เป็นทชัสกรีนธรรมดา
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จะเป็นการรับค าสั่งไดที้ละจุดทีละค าสั่ง ท าให้เกิดรูปแบบการสั่งงานท่ีคล่องตวัมากข้ึน  และสามารถใชอุ้ปกรณ์

หนา้สมัผสัท่ีหลากหลาย อาจจะเป็นพ้ืนโต๊ะ ผนงัก าแพง แผน่กระจกกไ็ด ้ 

8) การสอนโดยใช้เกม (Game-Based Learning, GBL) เป็นส่ือในการเรียนรู้แบบหน่ึง ซ่ึงถูก

ออกแบบมาเพ่ือใหมี้ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กบัการไดรั้บความรู้ โดยสอดแทรกเน้ือหาในหลกัสูตรเอาไวใ้น

เกมและใหผู้เ้รียนเล่นเกมโดยท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้ต่างๆ ในเน้ือหานั้นผ่านการเล่นเกมนั้นดว้ย ในขณะท่ีลงมือ

เล่นผูเ้รียนจะได้รับทักษะ การเรียนแบบน้ีท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกมการศึกษา เป็นเกมท่ีมี

วตัถุประสงคใ์หผู้เ้ล่นเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ มิใช่เล่นเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น   

เทคโนโลยีต่างๆท่ีจะเขา้มามีผลต่อทางโรงเรียน  ครูตอ้งติดตามทนักบัความกา้วหนา้และสามารถวางแผน

เลือกและน ามาใชอ้ยา่งคุม้ค่าเพ่ือสร้างผลผลิตใหก้บัทางโรงเรียนและไดพ้ฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

ครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ตอ้งเป็นครูมือท่ีมี TPCK โดยมีความรู้ทั้งในศาสตร์ท่ีเป็นตวัเน้ือหาความรู้ใน

วิชาท่ีสอน และศาสตร์ดา้นการสอน  มีความสามารถในการปฏิบติัการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนไดดี้ มี

หลกัจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ หรือจดักระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคข์อง

การเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด  มีความสามารถในดา้น ICT สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและติดตาม

ความกา้วหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากน้ีส่วนท่ีขาดไม่ไดคื้อเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็น

ครู  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และเป็นผูท่ี้พฒันาความรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ืองอยูเ่สมอจึงจะสามารถพฒันา

ผูเ้รียนในยคุการศึกษา 4.0 ใหมี้คุณลกัษณะเป็นนกัเรียน 4.0  โดยส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถสร้างผลผลิตท่ี

เป็นนวตักรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  โดยไดรั้บการพฒันาความสามารถในการคิดเป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพพและตอ้งรู้คิดรับผิดชอบในการท างานทุก

ขั้นตอน  และรับผิดชอบต่อผลงานท่ีสร้างข้ึน  โดยค านึงถึงความยัง่ยืนในการอยูร่่วมกนัของพลโลก  ไม่คิดท่ีจะเอา

เปรียบคนอ่ืนเพ่ือใหส้ังคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุข  จึงนบัว่าครูและนกัเรียนในยุค 4.0 มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

พฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยืนต่อไป   
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาประสบการณ์การท่องเท่ียวของ
ผูพิ้การทางสายตา และ 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตา ใชวิ้ธีวิทยา
การศึกษาอตัชีวประวติัและเร่ืองเล่า เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นผูพิ้การ
ทางสายตาท่ีอยู่ในวยัท างานและมีประสบการณ์เดินทางท่องเท่ียวจ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่าผูพิ้การทาง
สายตามีความตอ้งการในการเดินทางท่องเท่ียวเหมือนคนปกติ นิยมเดินทางพร้อมกับครอบครัวแต่ก็สามารถ
เดินทางดว้ยตวัเองได ้มีการเตรียมตวัท่ีดีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง และพยายามช่วยเหลือตวัเองก่อนท่ีจะขอความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมคือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วดั และแหล่งเลือกซ้ือสินค้า 
ส าหรับปัญหาอุปสรรคท่ีพบระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกัคือ 1) ดา้นการ
เขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารทางการท่องเท่ียว 2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว และ 3) ดา้นทศันคติของคน
ในสังคม ผูพิ้การทางสายตาตอ้งการให้ภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมมือกนัในการแกปั้ญหา เพ่ือให้
สามารถเดินทางท่องเท่ียวและเขา้ถึงบริการต่างๆ ในสงัคมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัคนปกติ 
ค าส าคัญ: ผูพิ้การทางสายตา  เร่ืองเล่าชีวิต การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
  

                                                           
1 อาจารยป์ระจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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Abstract 
The objectives of this qualitative research were 1) to study travel experiences of visually impaired people; 

and  2)  to study problems and obstacles while traveling of visually impaired people.  This study applied the life 
history, and narrative approach. The data were collected through an in-depth interview with 10 working age people 
who were visually impaired and had travel experiences.  The results showed that visually impaired people wanted 
to travel like ordinary people. They normally traveled with their families, however they could travel by themselves. 
They were well- prepared before travelling, and tried to help themselves before asking support from others.  The 
popular attractions were natural attractions, temples and shopping centers.  The main problems and obstacles they 
faced while travelling could be divided into 3 main issues: 1)  access to tourism information; 2)  tourism facilities; 
and 3) attitudes of people in society. The visually impaired people urged a cooperation of both the government and 
related agencies to solve the problems in order to help them travel and equally access to services just like ordinary 
people.  
Keywords: Visually Impaired People, Life Narrative, Tourism 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อคนทุกกลุ่มในสังคม เพราะเป็นกิจกรรมท่ี
นอกจากจะสร้างความสุขและประสบการณ์ใหก้บัผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวแลว้ยงัสร้างรายไดใ้หก้บัแหล่งท่องเท่ียวและ
คนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย ดงันั้นการมีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ เพ่ือดึงดูดและรองรับนกัท่องเท่ียวทุก
กลุ่มจึงเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ (นิศา ชชักลุ, 2557) 

ในปัจจุบนักลุ่มของนกัท่องเท่ียวมีความหลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยั
ท างาน กลุ่มผูสู้งอาย ุหรือกลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัทางร่างกาย ซ่ึงในกลุ่มหลงัน้ีมีขอ้มลูจากองคก์ารสหประชาชาติแสดงให้
เห็นว่าทุก 1 ใน 10 คนของประชากรโลกเป็นผูพิ้การ และยงัพบอีกว่ากลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกมีผูพิ้การ
มากท่ีสุดในโลก (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษวดี พุทธภูมิพิทกัษ ์(2554) ท่ี
กล่าวถึงการท่องเท่ียววา่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองโลกโดยเฉพาะคนพิการซ่ึงนบัวนัจะมีมากข้ึน และ
อาจมีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรโลกในอนาคต  

ส าหรับประเทศไทยนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัการพฒันาคนทุกคนให้มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม ในขณะท่ีร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (2560-2565) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของการ
แกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าและความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม โดยเนน้ไปท่ีการก าหนดทิศทางในการสร้างความเท่า
เทียมในการเขา้ถึงบริการต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนน าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน 
(คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558) นอกจากน้ีแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2555-25559 ยงัก าหนดว่า คนพิการตอ้งเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ไดจ้ากระบบบริการดา้นสุขภาพ 
การศึกษา อาชีพ กีฬาและการท่องเท่ียว (คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2554) อยา่งไรกดี็ผล
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การศึกษาของสถาบนัวิจยัสังคมจุฬาลงกรณ์ (2554) พบว่า โอกาสในการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ของคนพิการนั้นยงัไม่
ทัว่ถึง ส่งผลให้ผูพิ้การมีขอ้จ ากดัในหลายดา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการท่องเท่ียว เช่น การเดินทางท่ีไม่สะดวก 
ปัญหาในเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูพิ้การ รวมทั้งทศันคติเชิงลบของคนในสงัคมท่ีมกัมองวา่ผูพิ้การไม่ควรเดินทางท่องเท่ียว (Hersh, 2016) 

งานวิจยัของ Bowell (2015) แสดงใหเ้ห็นว่าผูพิ้การและผูสู้งอายุในยุโรปมีมากถึง 120 ลา้นคนในปี 2005 
โดยร้อยละ 70 ของประชากรท่ีเป็นผูพิ้การและผูสู้งอายุมีความพร้อมทั้งสภาพการเงินและความสามารถทางร่างกาย
ในการเดินทางท่องเท่ียว ในประเทศไทยมีผูพิ้การท่ีไดรั้บการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ ณ เดือนธนัวาคม 2558 
เป็นจ านวนทั้งส้ินถึง 1,737,496 คน (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2559) ตวัเลขเหล่าน้ี
แสดงให้เห็นว่าจ านวนนกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัทางร่างกายมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน และผูมี้ความบกพร่อง
ทางการมองเห็นถูกจดัให้เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวผูพิ้การท่ีมีศกัยภาพในการเดินทางท่องเท่ียวค่อนขา้งสูงเพราะ
สามารถเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองได ้(Small, Darcy and Packer, 2012) ดงันั้นเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรใหค้วามสนใจในเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือ
ผูพิ้การเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ดีผลจากงานวิจยัของพิทกัษ ์ศิริวงศ ์และ ปัทมอร เส็งแดง (2554) พบว่าการพฒันาส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวของผูพิ้การยงัไม่เป็นรูปธรรมเน่ืองจากยงัขาดขอ้มูลทั้งในเร่ืองรูปแบบการ
เดินทางท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคทางการท่องเท่ียว รวมทั้งความตอ้งการในเร่ืองการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้กบัผูพิ้การ นอกจากน้ีผลการวิจัยของ Freeman and Selmi (2010) พบว่าถึงแมค้วามสนใจในเร่ืองการ
ท่องเท่ียวของผูพิ้การจะสูงข้ึนมากแต่การศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ียงัคงมีอยู่นอ้ย และในงานจ านวน
นอ้ยนั้นยงัเป็นการศึกษาเก่ียวกบัผูพิ้การทางการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่อีกดว้ย (Poria, Reichel and Brandt, 2011)  

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตา
เพ่ือใหท้ราบถึงโอกาสเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและบริการต่างๆ ทางการท่องเท่ียว รูปแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวและลกัษณะของการเดินทางท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตาในสังคมไทยเพ่ือน าไปสู่
ความเขา้ใจถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่องเท่ียว รวมถึงความตอ้งการในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับผูพิ้การทางสายตา ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูพิ้การทางสายตามีโอกาสเขา้ถึงกิจกรรมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียว รวมทั้งไดป้ระโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวและบริการดา้นต่างๆ ของการท่องเท่ียวอย่างเท่า
เทียมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสงัคม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาประสบการณ์การท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตา 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตา 
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แนวคิดที่เกีย่วข้อง 
ความหมายของค าว่าความพกิาร (Disability) 
ความพิการ (Disability) คือ ค าท่ีใชค้รอบคลุมทั้งความบกพร่องในดา้นต่างๆ ขอ้จ ากดัในการท ากิจกรรม

ต่างๆ และการตอ้งควบคุมการเขา้ร่วมในบางเร่ือง (Bowtell, 2015)  
 
ผู้พกิารทางสายตา (Visual Disabled) 

 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบบัท่ีสอง (กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ, 2556) ไดใ้หค้วามหมายของ “ผูพิ้การทางสายตา” ว่าหมายถึง บุคคล หรือ กลุ่มคน ท่ีสูญเสียการมองเห็น 
หรือผูท่ี้มีขอ้จ ากดัหรือความบกพร่องทางการมองเห็น ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1. คนตาบอด (The Blind) หมายถึง คนท่ีสูญเสียการมองเห็น ไม่สามารถมองเห็นไดใ้นระยะ 6 เมตร 
หรือ 20 ฟุต ท าใหสู้ญเสียการมองเห็นโดยรอบดา้นไม่สามารถอ่านหนงัสือธรรมดาได ้ตอ้งใชอ้กัษร
เบรลล ์(Braille Code) หรือวิธีการฟังแถบบนัทึกเสียง 

2. คนสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง คนท่ีสูญเสียการมองเห็นแต่ยงัสามารถอ่านอกัษรตวัพิมพ์
ท่ีมีขนาดใหญ่ได ้โดยใชอุ้ปกรณ์พิเศษหรือแวน่ขยาย 

 
การท่องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ (Accessible Tourism) 
Darcy & Dickson (2009) อธิบายค าว่า Accessible Tourism ว่าคือ การเดินทางท่องเท่ียวโดยการเพ่ิมความ

ตอ้งการในเร่ืองของการเขา้ถึงในมิติต่างๆ เช่น การเคล่ือนไหว การมองเห็น การไดย้ิน และการรับรู้ เพ่ือใหแ้ต่ละ
บุคคลไดรั้บความเสมอภาคและศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกนัผา่นผลิตภณัฑ ์บริการและสภาพแวดลอ้มท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือ
ทุกคน (Universal Design) ซ่ึงค าจ ากดัความน้ีหมายรวมถึงผูท่ี้เดินทางพร้อมกบัเดก็ในรถเขน็ ผูสู้งอาย ุและคนพิการ 
 

แนวคิดการออกแบบเพือ่คนทั้งมวล (Universal Design) 
การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพือ่การใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นแนวคิดเร่ืองการ

ออกแบบส่ิงของ สถานที่ และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็น คนป่วย คนสูงอายุ คนแคระ สตรี
ตั้งครรภ ์เด็กเลก็ท่ีมากบัรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่า ตาบอด หูหนวก แขนขาร่างกายพิการ คนพิการ
ทางปัญญาทางจิต คนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ันได้อย่างเท่าเทียม
กนั โดยไม่ตอ้งมีการออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ (Hersh, 2010 
and Mace, 1988) 
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 Bowtell (2015) ได้ศึกษาการประเมินมูลค่าและความน่าดึงดูดใจทางการตลาดของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบเขา้ถึงไดส้ าหรับคนทุกกลุ่มในยโุรปและพบวา่ความตอ้งการในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและบริการ
ต่างๆ ทางการท่องเท่ียวในยโุรปมีสูงข้ึนมาก โดยประชากรผูพิ้การและผูสู้งอายใุนยุโรปว่ามีมากถึง 120 ลา้นคนใน
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ปี 2005 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27 ของประชากรในยุโรป และอาจมีมากถึง 160 ลา้นคนในปี 2025 โดยร้อยละ 70 ของ
ประชากรท่ีเป็นผูพิ้การและผูสู้งอายุมีพร้อมทั้งสภาพทางการเงินและความสามารถทางร่างกายในการเดินทาง
ท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจาก European Commission (EU) (2013) ท่ีมีการประมาณว่านกัท่องเท่ียวผูพิ้การใน 
EU ท่องเท่ียวมากถึง 170 ลา้นคร้ังในช่วงกลางปี 2012 ถึงกลางปี 2103 และนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะใชจ่้ายมากกว่า
นักท่องเท่ียวปกติถึง 1.16 เท่า ซ่ึงมีศักยภาพท าให้เกิดรายได้สูงถึง 88.6 พันล้านยูโรในปี 2025 อย่างไรก็ดี
นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมากกว่าร้อยละ 25 เลือกท่ีจะไม่เดินทางท่องเท่ียวเพราะขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงบริการต่างๆ 
ทางการท่องเท่ียว 
 ตามกฎมาตรฐานความเท่าเทียมกันของสหประชาชาติ (The United Nations Standard Rules on the 
Equalisation of Opportunities, 1990) แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ของผูพิ้การซ่ึงแยกออกได้
เป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก (Facility design) แยกออกไดเ้ป็น 3 มิติคือ 1.1 การเขา้ถึงทางดา้น
กายภาพ เช่น ทางลาดส าหรับรถเข็น 1.2 การเขา้ถึงทางดา้นความรู้สึก เช่น การแตะสัมผสั ระบบการไดย้ิน เสียง 
และ 1.3 การเขา้ถึงทางดา้นการส่ือสาร ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัผูพิ้การทางดา้นการเขียนและการพดู 

2. ขอ้มลู (Information) ทั้งน้ีพบวา่การขาดแคลนขอ้มลูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีบงัคบัใหน้กัท่องเท่ียวผูพิ้การตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางท่องเท่ียว 

3. ทศันคติ (Attitudes) Stumbo and Pegg (2005) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่การปรับปรุงบริการต่างๆ เพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวผูพิ้การเพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ หากบุคลากรในหน่วยงานยงัมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นการ
อบรมพนกังานจึงเป็นเร่ืองส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา มิตตานนท์สกุล (2553) ท่ีพบว่าคนขบั
แท็กซ่ีส่วนใหญ่มีเจตคติในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูงต่อคนพิการ เน่ืองจากความกลวัถูกท าร้ายและเร่ืองของ
การส่ือสาร จึงควรจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ต่างๆ เพ่ือสร้างความความมัน่ใจและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้กบั
บุคคลทัว่ไปและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ยงัมีงานวิจยัอีกหลายช้ินท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียว ความตอ้งการและรูปแบบของส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเท่ียว และแนวทางในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองผูพิ้การในดา้นต่างๆ (มนสัสินี บุญมีศรีสง่า และคณะ, 2557; ชูกล่ิน อุนวิจิตร และคณะ, 
2557; พิทกัษ์ ศิริวงศ์ และ ปัทมอร เส็งแดง, 2554) ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ผูพิ้การมีความ
ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเหมือนคนปกติ โดยจะเดินทางกบัครอบครัวเป็นหลกั เพราะครอบครัวเป็นผูดู้แลและออก
ค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีเขา้ถึงได้
สะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น และอุปสรรคส าคญัท่ีพบในการเดินทางท่องเท่ียวคือการหาขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวส าหรับผูพิ้การ การขาดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพิ้การทั้งในส่วนของการเดินทาง แหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีพกัและร้านอาหาร รวมทั้งทศันคติของผูค้นในสงัคมท่ีมองวา่ผูพิ้การไม่ควรออกมาท่องเท่ียว 

การทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพิ้การทางสายตาท าใหผู้วิ้จยัเขา้ใจความหมายของค าวา่ ความพิการ การ
แบ่งประเภทของผูพิ้การของผูพิ้การทางสายตา ลกัษณะของการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบ
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ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ ส่วนการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพิ้การท าให้ผูวิ้จยั
พบว่าผูพิ้การเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ และมีความสามารถทั้ งทางร่างกายและทาง
เศรษฐกิจในการเดินทางท่องเท่ียว จดัเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลก ซ่ึง
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีสามารถน าใปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั การท าความเขา้ใจผูใ้หข้อ้มูลหลกัและขอ้มูลท่ีไดรั้บ รวมทั้งยงัท าใหผู้วิ้จยัสามารถอภิปรายผลการวิจยั
ไดอ้ยา่งครอบคลุมอีกดว้ย 

 
วิธีการวิจยั 
 การออกแบบการวจิยั 
 การวิจัยน้ีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยา แบบศึกษาประวติัชีวิตและเร่ืองเล่า (Life History and 
Narative Approach) ซ่ึงเป็นวิธีวิทยาภายใตก้ระบวนทศันส์ร้างสรรคส์งัคม (Social Constructivism Paradigm) ซ่ึงวิธี
น้ีเป็นวิธีการท่ีใชใ้นการเขา้ถึงความหมายของประสบการณ์ชีวิตดว้ยการศึกษาวิธีคิด การใหค้วามหมาย การตีความ
สถานการณ์และเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตของบุคคลจากอดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงจะมีผลต่ออนาคต เพราะเช่ือ
ว่าความจริงไม่ใช่ส่ิงคงท่ีแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างแตกต่างในแต่ละบริบทของสังคม และส่ิงท่ีส าคญัคือ
ความหมายและประสบการณ์ของมนุษย์ (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550) เร่ืองเล่าจึงน าเสนอในรูปแบบของ
อตัชีวประวติั (Autobiography) เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์บริบททางสงัคม  
 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 การเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกตวัอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยใช้
หลกัการว่าผูใ้ห้ขอ้มูลต้องมีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัย เป็นการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ตามคุณสมบติัคือ 1) เป็นผูพิ้การทางสายตา 2) อยู่ในวยัท างานและมีการเดินทางท่องเท่ียว
อยา่งสม ่าเสมอ 3) ยินดีใหข้อ้มลูผา่นการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งน้ีเม่ือขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์
ถึงจุดอ่ิมตวั (Theoretical Saturation) คือค าตอบท่ีไดซ้ ้ ากนัและไม่มีประเดน็ใหม่เพ่ิมเติม ผูวิ้จยัจึงหยดุการเกบ็ขอ้มูล 
โดยงานวิจยัน้ีมีผูใ้หข้อ้มลูหลกัทั้งส้ิน 10 คน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

1) ตัวผู ้วิจัย เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการวิจัยเน่ืองจากผู ้วิจัยต้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical 
Sensitivity) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดและครบถว้น ดงันั้นจึงมีการเตรียมในส่วนของความรู้ด้วย
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interview) มีการก าหนดแนวค าถามเพ่ือให้
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ทั้งน้ีผูวิ้จยัยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการเกบ็ขอ้มูล 

3) อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ ปากกา ดินสอ สมุดจดบนัทึก เป็นตน้ 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ านวน 
10 คน เพ่ือให้สามารถสังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยาของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์เปิดเผย
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ความรู้สึกไดเ้ต็มท่ี 2) การสังเกตและจดบนัทึก ลกัษณะของการเก็บขอ้มูลเป็นการเนน้ให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเล่าเร่ืองเพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวประสบการณ์การท่องเท่ียว โดยผูวิ้จยัไดส้งัเกตและจดบนัทึกประเด็นส าคญัระหวา่งการสัมภาษณ์ 
3) การศึกษาเอกสาร เป็นการเตรียมตวัทั้งก่อน ระหว่างการเก็บขอ้มูล และภายหลงัจากเก็บขอ้มูลแลว้ โดยการ
วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่ง 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ผูวิ้จยัตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าดา้นข้อมูล (Data Triangulation) 

(สุภางค์ จนัทวาณิช, 2540) เพ่ือยืนยนัว่าขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้งหรือไม่ โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลคือ 
การสมัภาษณ์ การจดบนัทึก การบนัทึกเสียง การสงัเกต 

การจดักระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การจดักระท าขอ้มลูเร่ิมตน้จากการถอดบทสัมภาษณ์จากการบนัทึกเสียงเป็นตวัอกัษร ผูวิ้จยัอ่านขอ้มลูแลว้

วิเคราะห์ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแก่นของขอ้มลูและพิจารณาความสมัพนัธ์ของขอ้มลู จากนั้นท าการแยกแยะขอ้มูล
ออกเป็นหมวดหมู่ และน าขอ้มูลในแต่ละหมวดหมู่มาน าเสนอแบบพรรณนาโดยมีขอ้ความบรรยายประกอบเพ่ือ
เพ่ิมความชดัเจน 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 
 จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูพิ้การทางสายตาจ านวน 10 คนและน ามาขอ้มูลมาวิเคราะห์ตาม
แนวทางของการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษามีดงัน้ี 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ภูมหิลงัและการด าเนินชีวติ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกคนอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งท่ีเป็นคนกรุงเทพฯ โดยก าเนิดและคนท่ีอยู่
ต่างจงัหวดัแต่เขา้มาเรียนและอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ โดยทุกคนอยู่ในวยัท างานและมีช่วงอายุตั้งแต่ 23 - 47 ปี จบ
การศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดบัปริญญาตรี โดยมีภาวะการพิการทางสายตาท่ี
แตกต่างกนัตั้งแต่เห็นเลือนรางจนถึงบอดสนิท โดยเป็นการพิการในช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั คือพิการแต่ก าเนิด พิการ
ในช่วงวัยเด็ก และพิการในช่วงวัยรุ่น ซ่ึงการพิการทางสายตาในช่วงอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้
สภาพแวดลอ้ม การเรียนรู้ การจดจ าลกัษณะของสภาพแวดลอ้มและส่ิงต่างๆ รวมถึงการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัของ
ผูใ้หข้อ้มลูแต่ละคน 
 ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนไดรั้บโอกาสในการอบรมเพ่ือเรียนรู้การใช้ชีวิตของผูพิ้การทางสายตาท่ีจดัโดย
หน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ศูนยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนยฝึ์กอาชีพ โรงเรียน
สอนคนตาบอด เป็นตน้ เพ่ือสามารถใชชี้วิตในสงัคมไดด้ว้ยตวัเอง และสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้โดย
การเรียนรู้ประกอบไปด้วยเร่ืองต่างๆ ดังน้ี คือ การเรียนอกัษรเบรลล์ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ไมเ้ท้าใน
ชีวิตประจ าวนั การใชชี้วิตประจ าวนัอย่างปลอดภยั การเดินทาง รวมถึงการเรียนวิชาชีพต่างๆ เช่น การนวด การท า
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การเกษตร เป็นตน้ การไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตอย่างคนปกติประกอบกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีต่างๆ  ในการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูพิ้การทางสายตา ท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูไม่ไดคิ้ดว่าตวัเองเป็นผูพิ้การแต่รู้สึกว่า
ตวัเองเป็นคนธรรมดาเหมือนคนปกติทัว่ๆ ไป ท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมประจ าวนั ท างานหาเล้ียงชีพตนเองและ
เดินทางไปไหนมาไหนไดด้ว้ยตวัเอง เพียงแค่ขาดประสาทสัมผสับางอย่างและตอ้งการความช่วยเหลือในบางเร่ือง
เท่านั้นโดยในปัจจุบนัผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนใชชี้วิตประจ าวนัอย่างปกติโดยมีทั้งท่ีพกักบัครอบครัวและอาศยัคนเดียว 
และเดินทางจากท่ีพกัอาศยัมาท่ีท างานดว้ยตวัเองทุกวนั โดยเป็นการเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง รถบสัประจ าทาง รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใตดิ้น รถแทก็ซ่ี ในช่วงวนัหยดุพกัผอ่นก็มีการ
เดินทางท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ กับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน โดยเป็นการไปท่องเท่ียวทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยในประเดน็น้ีผูใ้หข้อ้มลูกล่าวไวส้อดคลอ้งดงัความวา่ 
 “อย่ามองว่าคนท่ีขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปจะท าให้เขาไม่อยากท าอะไรเลย” (B นามสมมติ, 2559) 
 “อย่ามองว่าเราเป็นคนน่าสงสารเพียงเพราะแค่เราขาดอะไรบางอย่างไป” (C นามสมมติ, 2559) 
 
2. การหาข้อมูลก่อนการเดนิทางท่องเที่ยว 
 เน่ืองจากผูพิ้การทางสายตาจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลต่างๆ ในการท่องเท่ียวมากกว่าคนปกติ ดงันั้นการหา
ขอ้มูลของทั้งแหล่งท่องเท่ียว การเดินทาง ท่ีพกั ร้านอาหาร และอ่ืนๆ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี
ผูใ้หข้อ้มลูมีวิธีในการคน้หาขอ้มูลทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตั้งแต่สอบถามคนท่ีเคยไปยงัสถานท่ีนั้นๆ มาแลว้
ติดต่อไปยงัสมาคมต่างๆ เพ่ือใหจ้ดัรายการน าเท่ียวส าหรับกลุ่มคนตาบอดโดยเฉพาะ หรือสอบถามขอ้มูลต่างๆ ใน
รายการน าเท่ียวท่ีทางสมาคมไดเ้คยจดัน าเท่ียวไปแลว้ แต่วิธีท่ีผูใ้หข้อ้มูลนิยมใชใ้นการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ทางการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือการคน้หาขอ้มูลดว้ยตวัเองผ่านทางเวบ็ไซดต่์างๆ โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัใชโ้ปรแกรมอ่านออก
เสียงบนหนา้จอ (JAWS for Windows) ของทางไมโครซอฟท์ ซ่ึงเป็นโปรแกรมของต่างประเทศ ส าหรับในส่วน
ของภาษาไทยจะเป็นโปรแกรมอ่านออกเสียงบนหนา้จอเป็นภาษาไทยช่ือ โปรแกรมตาทิพย ์(PPA Tatip) ท่ีสมาคม
คนตาบอดร่วมกบัศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สร้างสรรค์ข้ึน ทั้งน้ีจะมี
โปรแกรมลกัษณะน้ีหลายโปรแกรม โดยบางโปรแกรมใชเ้สียงในการอ่านขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฏในเวบ็ไซดไ์ดเ้ลย 
ท าให้การหาขอ้มูลเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ดีโปรแกรมเหล่าน้ียงัไม่สามารถอ่านเวบ็ไซดท่ี์มี
ภาพปะปนกบัขอ้ความไดจึ้งท าให้ผูใ้ช้โปรแกรมน้ีมีปัญหาอยู่บา้งเม่ือเขา้สู่เว็บไซด์ท่ีมีทั้งขอ้ความและภาพอยู่
ดว้ยกนั ผูใ้หข้อ้มูลยงัไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่าโปรแกรมต่างๆ เหล่าน้ีสามารถติดตั้งท่ีคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยใชเ้วลาไม่
นานท าใหก้ารคน้หาขอ้มลูของผูพิ้การทางสายตาผา่นทางเวบ็ไซดต่์างๆ เป็นไปโดยสะดวก 
 
3. ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้พกิารทางสายตา 
 ส าหรับประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวนั้นผูใ้หข้อ้มูลทุกคนเดินทางท่องเท่ียวอยา่งสม ่าเสมอ  โดยกลุ่มคน
ท่ีผูใ้หข้อ้มูลเลือกเดินทางท่องเท่ียวดว้ยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ 1) ครอบครัว 2) เพ่ือนท่ีเป็นคนตา
บอดหรือตาเลือนราง และ 3) เพ่ือนท่ีเป็นคนตาดีท่ีพร้อมเดินทางและดูแลคนตาบอด แต่กมี็บางคร้ังท่ีผูใ้หข้อ้มูลตอ้ง
เดินทางท่องเท่ียวเพียงล าพงัซ่ึงก็ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง ส าหรับสถานท่ี



 

38 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 

ท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวมกัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็น ทะเล ภูเขา ป่า 
น ้ าตก เพราะถึงแมจ้ะมีความยากล าบากในการเขา้ถึง แต่แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีก็ท าใหผู้พิ้การทางสายตารู้สึกปลอด
โปร่ง ไม่มีความกดดนั สามารถใช้ประสาทสัมผสัท่ีมีอยู่ไดค้รบทุกดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไดย้ินเสียงของ
ธรรมชาติ การไดจ้บั ไดส้ัมผสักบัส่ิงต่างๆ รอบๆ ตวั การไดสู้ดอากาศท่ีบริสุทธ์ิ  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีท า
ใหผู้พิ้การทางสายตารู้สึกผอ่นคลายและชดเชยการมองไม่เห็นได ้ 

“คนตาบอดชอบเท่ียวธรรมชาติมาก เพราะได้สัมผัสกับส่ิงต่างๆ แม้แต่การด าน า้ท่ีถึงแม้จะไม่เห็นอะไร 
แต่การได้สัมผัสบรรยากาศในน า้กเ็ป็นความสุขแล้ว” (F นามสมมติ, 2559) 

ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลไดย้กตวัอยา่งแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจส าหรับผูพิ้การทางสายตา คือ น ้าตกหว้ย   แม่ขม้ิน 
ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงมีการท าทางเดินแบบมีราวจบัตลอดเส้นทาง ท าใหผู้พิ้การทางสายตาสามารถเดินเขา้สู่น ้ าตก
เองไดด้ว้ยตวัเอง และยงัมีการปรับภูมิทศัน์โดยรอบเพ่ือใหส้ะดวกต่อการเล่นน ้าในบริเวณน ้าตก ท าใหผู้ใ้หข้อ้มูล
รู้สึกมีความสุขกบัการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง  

“การมองไม่เห็นอาจจะเป็นอุปสรรคในการท่องเท่ียวบ้าง แต่ไม่มาก” (A นามสมมติ, 2559) 
นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลยงัเล่าเพ่ิมเติมอีกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ อาทิ วดัและแหล่งเลือกซ้ือสินคา้ (Shopping) 

ต่างๆ ก็เป็นสถานท่ีท่ีผูพิ้การทางสายตานิยมเดินทางไปท่องเท่ียวอีกดว้ย โดยผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่นิยมเดินทางไป
วดัเพ่ือการท าบุญ และใหอ้าหารปลา ท าใหจิ้ตใจสงบจากการเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ส่วนการไปเลือก
ซ้ือสินคา้ นั้นผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัและเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีกระท าได้
โดยง่ายเพราะสถานท่ีต่างๆ ในการเลือกซ้ือสินคา้สามารถเดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ค่อนขา้งครบ มีคนคอยช่วยเหลือดูแลและมีเสียงต่างๆ ทั้งจากฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจากผูข้ายใหไ้ดย้ินเสมอๆ ท า
ใหรู้้สึกไม่โดดเด่ียว รู้สึกมีผูค้นอยู่รอบขา้งและพร้อมจะใหค้วามช่วยเหลืออยู่เสมอ นอกจากน้ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความแปลกใหม่ก็เป็นท่ีดึงดูดให้ผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกตอ้งการเดินทางไปเท่ียวชม เช่น เมืองหิมะ ดรีมเวิลด์ แต่ก็มีผูใ้ห้
ขอ้มลูบางคนเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีความคุน้เคย เพราะตอ้งการหลีกเล่ียงการถูกหลอกลวงและไม่
ตอ้งการรบกวนผูอ่ื้นมากนกั ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลเดินทางท่องเท่ียวโดยเฉล่ียปีละ 5 – 6 คร้ังส าหรับการท่องเท่ียวไปยงั
ต่างจงัหวดั และเดินทางท่องเท่ียวทุกเดือนส าหรับการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครหรือ
โดยรอบกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูใ้หข้อ้มลูไดย้  ้าใหเ้ห็นวา่การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีผูพิ้การทางสายตาสามารถท าไดด้ว้ย
ตวัเอง 
 “ชอบเท่ียวมาก ย่ิงคนมองว่าคนตาบอดไม่ควรมาเท่ียวย่ิงต้องไปเท่ียวให้เค้าเห็นว่าเรากเ็ท่ียวเองได้ ต้องให้
เค้ายอมรับเราให้ได้” (E นามสมมติ, 2559) 
 ดา้นประสบการณ์การเดินทางของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลมีประสบการณ์เดินทางดว้ยยานพาหนะท่ี
หลากหลาย เช่น เคร่ืองบิน รถยนต ์รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เรือ โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 3.1 การเดนิทางโดยเคร่ืองบิน 
 ผูใ้หข้อ้มูลบางคนเคยมีประสบการณ์เดินทางดว้ยสายการบินต่างๆ ซ่ึงทุกคนใหข้อ้มูลตรงกนัว่า ทุกสาย
การบินมีระบบการดูแลผูพิ้การเป็นอย่างดีหากผูพิ้การไดแ้จง้รายละเอียดไวต้ั้งแต่ตอนส ารองบตัรโดยสาร การ
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ช่วยเหลือเร่ิมตั้งแต่การท าเช็คอินจนกระทัง่พาไปนัง่ในเคร่ืองบิน ทั้งน้ีผูพิ้การทางสายตาไดสิ้ทธ์ิในการข้ึนเคร่ืองบิน
ก่อนผูโ้ดยสารปกติแต่จะไดล้งจากเคร่ืองบินเป็นคนสุดทา้ย เพ่ือท่ีพนกังานจะไดมี้เวลาในการช่วยเหลือดูแลไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี ซ่ึงการบริการเหล่าน้ีสร้างความประทบัใจใหก้บัผูพิ้การทางสายตาเป็นอยา่งมาก 
 “สายการบินดูแลดีมากทุกสายการบินเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นความรับผิดชอบของเค้าหรือเปล่า แต่
ประทับใจมาก”(G นามสมมติ, 2559) 
 “เค้าท าให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนพิการ เราเป็นแค่คนธรรมดาคนหน่ึงเท่าน้ัน”(J นามสมมติ, 2559) 
 อย่างไรก็ดีผู ้ให้ข้อมูลเคยเดินทางด้วยเคร่ืองบินเฉพาะเส้นทางภายในประเทศเท่านั้ นย ังไม่เคยมี
ประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศ 
 3.2 การเดนิทางโดยรถยนต์ 
 การเดินทางดว้ยรถยนต์ส่วนตวัพร้อมกบัครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนท่ีสายตาดี และการเช่าเหมารถตู ้เป็น
ทางเลือกของการเดินทางท่ีผูใ้หข้อ้มูลช่ืนชอบมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถและแจง้ความตอ้งการ
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ตอ้งกงัวลว่าจะหลงทาง หรือตอ้งข้ึนลงรถท่ีไหน และสามารถแวะพกัตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา  
 “ไปรถส่วนตัวสบายท่ีสุด จอดได้ตามท่ีต้องการ และคนขับกจ็ะมาตามเราขึน้รถด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะตก
รถ”(D นามสมมติ, 2559) 
 อย่างไรก็ดีวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเสียค่าใช้จ่ายค่อนขา้งมาก และมีขอ้จ ากดัคือหากเป็นการเดินทางดว้ยรถยนต์
ส่วนตวัตอ้งมีคนขบัรถเป็นคนในครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีเป็นคนตาดีและพร้อมท่ีจะเดินทางดว้ยกนั แต่หากเป็นการ
เช่าเหมารถตูก้็ตอ้งหาคนร่วมเดินทางให้ไดพ้อดีกบัจ านวนท่ีนั่ง เพ่ือช่วยกนัรับผิดชอบค่าใชจ่้าย รวมทั้งตอ้งหา
คนขบัรถท่ีมีความเขา้ใจสภาพและความตอ้งการของผูพิ้การทางสายตาอีกดว้ย 
 “รถตู้ น่ังสบาย เดินทางสะดวกแต่ต้องหาคนไปพร้อมๆ กัน จะได้ช่วยกันหารค่ารถ” (G นามสมมติ, 2559) 
 3.3 การเดนิทางโดยรถไฟ 
 ส าหรับผูใ้หข้อ้มูลแลว้การเดินทางดว้ยรถไฟถือเป็นการผจญภยัคร้ังใหญ่เพราะใชเ้วลานานมาก เสียงดงั 
และมีความโคลงเคลงตลอดการเดินทาง รวมทั้งไม่สะดวกในการประมาณระยะในการกา้วเดิน ท าให้มีความ
ผิดพลาดและน าไปสู่อุบติัเหตุไดง่้ายถึงแมจ้ะใชไ้มเ้ทา้ช่วยก็ตาม ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลเคยเดินทางดว้ยรถไฟชั้น 3 โดยไม่
เสียค่าใชจ่้าย (รถไฟฟรี) ซ่ึงไม่มีการระบุท่ีนัง่ ท าใหต้อ้งยืนตลอดการเดินทางส าหรับการเดินทางในระยะทางไม่
ไกล เช่น กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม แต่หากเป็นการเดินทางในระยะทางไกล เช่น กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ผูใ้ห้
ขอ้มลูตอ้งนัง่ตามบริเวณทางเดินซ่ึงเป็นการกีดขวางผูอ่ื้น รวมทั้งตอ้งคอยระวงัสัมภาระต่างๆ ในการเดินทางเพราะ
มีมิจฉาชีพบนรถไฟค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีสินคา้บริโภคท่ีขายบนรถไฟมีราคาค่อนขา้งแพงท าใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย
ในส่วนน้ีสูง แต่ขอ้ดีของการเดินทางดว้ยรถไฟท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดรั้บคือการไดส้ัมผสักบัธรรมชาติระหวา่งการเดินทาง
อย่างเต็มท่ี การมีกระแสลมพดัผา่นตลอดเวลา การไดสู้ดกล่ินไอของธรรมชาติในทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีรถไฟว่ิงผ่าน การ
ไดย้ินเสียงรอบๆ รวมทั้งเสียงของผูโ้ดยสารคนอ่ืนๆ พดูคุยตลอดการเดินทาง ท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูไดใ้ชป้ระสาทสัมผสั
เตม็ท่ี รู้สึกผอ่นคลายและมีความสุข ชดเชยการมองไม่เห็นไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้มลูเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีผูใ้หข้อ้มูลได้
กล่าวไวว้า่ 
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 “เดินทางด้วยรถไฟถือว่าหนักหนาสาหัสมาก เคยขึน้รถไฟช้ัน 3 ไปเชียงใหม่ใช้เวลาไป 16 ช่ัวโมง นาน
มากแต่กคุ้็มค่ามากเพราะมีความสุขมากระหว่างการเดินทาง” (F นามสมมติ, 2559) 
 3.4 การเดนิทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
 การเดินทางดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามนิยม เพราะสะดวกในหลายประการ เช่น มีรถโดยสารให้
เลือกหลากหลายบริษทั ประเภทรถโดยสารสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เวลาในการเดินรถ และราคาท่ีสมเหตุสมผล 
อีกทั้งพนกังานขบัรถ พนกังานเก็บค่าโดยสารและผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการ
เดินทาง  
 “ถา้ไม่มีเพ่ือนไปดว้ยก็จะเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางเพราะสะดวก ราคาไม่แพง รถมีใหเ้ลือกเยอะ” 
(H นามสมมติ, 2559) 
 อยา่งไรกดี็หากมีการเพ่ิมเติมอุปกรณ์บางอยา่ง เช่น อุปกรณ์ใหเ้สียงเพ่ือบอกต าแหน่งวา่ขณะน้ีรถอยู่ท่ีไหน
แลว้ก็จะท าใหผู้พิ้การทางสายตามีความสะดวกในการเดินทางมากข้ึนและไม่ตอ้งรบกวนผูร่้วมเดินทางคนอ่ืนมาก
นกั  
 3.5 การเดนิทางโดยเรือ 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งหมดพบว่า การเดินทางดว้ยเรือไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารเพ่ือขา้มฟาก 
เรือหางยาว เรือเร็ว (Speed Boat) หรือเรือโดยสารเพ่ือการท่องเท่ียว ลว้นแลว้แต่เป็นการเดินทางท่ีมีความยากล าบาก
ค่อนขา้งมาก ตั้งแต่การข้ึนลงเรือท่ีเป็นเร่ืองท่ียากท่ีสุดเพราะตอ้งมีคนคอยดูแลและควรเป็นคนท่ีไดรั้บการฝึกมา
โดยเฉพาะ เพราะตอ้งอธิบายรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้น รวมไปถึงการเดินบนเรือซ่ึงจะมีความโคลงเคลงมาก 
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงท าให้การเดินทางดว้ยวิธีน้ีไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั ทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าวไวอ้ย่าง
สอดคลอ้งดงัน้ี 
 “พนักงานบนเรือต้องเน้นการอธิบายรายละเอียดให้คนตาบอดเข้าใจสภาพ เพ่ือท่ีจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้
มากท่ีสุด”(I นามสมมติ, 2559) 
 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวของผู้พกิารทางสายตา 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวมาแลว้ทั้ง 10 คนนั้น พบว่าทุกคนพยายามช่วยเหลือ
ตวัเองให้ไดม้ากท่ีสุดก่อนท่ีจะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น อย่างไรก็ดียงัมีประเด็นปัญหาต่างๆ ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตาซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

4.1 ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง/การเดินทาง เป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัมากเน่ืองจากยานพาหนะเป็น
ส่ิงท่ีจะน านกัท่องเท่ียวไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งสะดวก ปลอดภยั และสร้างความทรงจ าท่ีดี แต่ในทางปฏิบติั
แลว้ระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการของผูพิ้การทางสายตาได ้จึงท าใหย้งัมี
ปัญหาในดา้นต่างๆ ซ่ึงสามารถแยกตามประเภทของยานพาหนะได ้ดงัน้ี  

4.1.1 รถโดยสารประจ าทาง 
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การขาดส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ใหเ้สียงเพ่ือบอกไดว้่าขณะน้ีรถโดยสารอยู่ท่ีใดและท่ีนัง่
พิเศษเพ่ือผูพิ้การทางสายตาซ่ีงควรไดน้ัง่ท่ีนัง่ใกลท้างข้ึนลงหรือใกลค้นขบัเพ่ือความสะดวกในการข้ึนลงรถและ
การสอบถามเสน้ทาง  

การขาดการควบคุมความเร็วในการขับข่ี ท าให้ผูพิ้การทางสายตารู้สึกหวาดกลวัตลอดการเดินทาง 
รวมทั้งการเร่งรีบในการเขา้จอดยงัจุดจอดต่างๆ และการจ ากดัเวลาในการข้ึนลงรถ ซ่ึงเป็นปัญหามากเพราะผูพิ้การ
ทางสายตาจะใชเ้วลาในการข้ึนลงยานพาหนะมากกวา่คนปกติ  

การไม่มีจุดจอดท่ีแน่ชัดระหว่างทาง ท าใหผู้พิ้การทางสายตาท่ีตอ้งลงระหว่างทางตอ้งพ่ึงพิงพนกังาน
เกบ็ค่าโดยสาร หรือผูโ้ดยสารดว้ยกนัในการบอกทาง ซ่ึงบางคร้ังผูท่ี้ถกูไหวว้านกรู้็สึกวา่เป็นภาระ 

4.1.2 รถไฟ 
การขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี ท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือ ณ ชานชาลา เน่ืองจากระยะห่างระหวา่งตูร้ถไฟ

และชานชลาค่อนขา้งมาก ขั้นบนัไดในการข้ึนตูร้ถไฟมีความสูงกวา่ขั้นบนัไดปกติ อีกทั้งความโคลงเคลงขณะท่ีรถ
ว่ิงยงัเป็นปัญหาในการเดินระหว่างตูร้ถไฟหน่ึงไปยงัอีกตูร้ถไฟหน่ึงอีกดว้ย ท าใหผู้พิ้การทางสายตาตอ้งขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนเสมอ 

4.1.3 เรือ 
การขึน้ลงเรือ ไม่วา่จะเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ท่ีจอดเทียบท่าและสามารถเดินจากท่าเรือสู่ล าเรือได้

เลย เรือเร็วท่ีตอ้งเดินลุยน ้ าเพ่ือไปข้ึนเรือ หรือเรือหางยาวท่ีตอ้งกา้วจากท่าเรือเพ่ือลงสู่ล าเรือ ลว้นแลว้แต่สร้าง
ปัญหาใหก้บัผูพิ้การทางสายตาทั้งส้ินเพราะคล่ืนท่ีกระแทกตวัเรือตลอดเวลาท าใหต้วัเรือไม่อยู่น่ิง ส่งผลใหผู้พิ้การ
ทางสายตาไม่สามารถประมาณระยะห่างระหวา่งท่าเรือและตวัเรือไดถ้กูตอ้งจึงท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย  

4.1.4 เคร่ืองบิน 
การไม่ทราบเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรขึน้เคร่ือง (Check in) วา่เป็นเคานเ์ตอร์ใดและเคาน์เตอร์

นั้นๆ ตั้งอยู่ท่ีใด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูพิ้การทางสายตาไม่สามารถอ่านขอ้มูลจากกระดานแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคาน์เตอร์
ในการท าเช็คอิน (Departure Board) ไดด้ว้ยตวัเอง จึงตอ้งมีบุคคลอ่ืนช่วยเหลือในการอ่านขอ้มูลและน าทางไปยงั
บริเวณเคานเ์ตอร์ นอกนั้นพบวา่การเดินทางดว้ยเคร่ืองบินมีปัญหาระหวา่งการเดินทางนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากพนกังาน
มีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลผูพิ้การเป็นอยา่งดี 

4.2 ปัญหาด้านที่พกั ปัญหาท่ีผูใ้หข้อ้มลูพบสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ดา้นหลกัๆ คือ 
4.2.1 ปัญหาด้านส่ิงอ านวยความสะดวก การขาดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและสามารถรองรับ

ความตอ้งการของผูพิ้การทางสายตาได ้เช่น ป้ายบอกทางท่ีเป็นอกัษรเบรลล์ อุปกรณ์ให้เสียงในลิฟท์ ทางเดิน
ส าหรับผูพิ้การทางสายตา (Braille Block) ท าให้ผูพิ้การทางสายตาไม่สามารถหาทางไปสถานท่ีต่างๆ ในท่ีพกัได้
ดว้ยตวัเอง ตอ้งสอบถามหรือพ่ึงพาพนกังานของท่ีพกั ซ่ึงหลายคร้ังพนกังานไม่ว่างท่ีจะตอบค าถามหรือน าทางไป
ยงัสถานท่ีต่างๆ ท าใหเ้สียเวลาในการสอบถามจากคนอ่ืนๆ และยงัพบว่าบ่อยคร้ังท่ีพนกังานของท่ีพกัแจง้พิกดัของ
สถานท่ีต่างๆ ผิดไปจากท่ีควรเป็น ท าใหเ้กิดการหลงทางอยูเ่สมอ  

4.2.2 ปัญหาด้านพนักงาน ซ่ึงแยกออกเป็นเร่ือง 1) การขาดความรู้ความเขา้ใจในการดูแลผูพิ้การ เช่น 
การท่ีพนกังานน าทางผูพิ้การทางสายตาดว้ยการดึงไมเ้ทา้ท าใหเ้กิดการเสียหลกั หรือการท่ีพนกังานเลือกใหข้อ้มูล
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ของท่ีพกัเพียงบางส่วนเพราะความเขา้ใจว่าผูพิ้การทางสายตาไม่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์หรือสถานท่ีทุกแห่งในท่ีพกั
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองลกัษณะทางกายภาพของท่ีพกั 2) ทศันคติแง่ลบท่ีมีต่อผูพิ้การว่าไม่ควร
เดินทางท่องเท่ียว หรือการไม่ทราบสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูพิ้การท าใหพ้นกังานมีการใส่อารมณ์ในการอธิบายขอ้มลู
ต่างๆ เพราะผูพิ้การทางสายตามีการสอบขอ้มลูท่ีมากกวา่คนปกติ 

ส าหรับปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบมกัเป็นปัญหาเลก็ๆ นอ้ยๆ  เช่น การไม่ทราบว่ามีส่ิงของอะไรในหอ้งพกับา้ง 
การหาส่ิงของต่างๆ ในท่ีพกัไม่เจอ หรือการลืมว่าวางกุญแจไวท่ี้ใดและไม่สามารถหาเจอไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งโทรมา
ขอความช่วยเหลือจากพนกังาน เป็นตน้ ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลพบว่าพนกังานส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับการอบรมการดูแลผู ้
พิการ ท าใหไ้ม่มีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งในการช่วยเหลือผูพิ้การในเร่ืองต่างๆ 

4.3  ปัญหาด้านร้านอาหาร ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนใหส้ัมภาษณ์ตรงกนัว่าเป็นปัญหาท่ีผูพิ้การทางสายตาพบบ่อย
ท่ีสุดและตอ้งพ่ึงพิงพนกังานในร้าน หรือคนอ่ืนๆ รอบขา้งเป็นอย่างมาก โดยสามารถแยกประเด็นปัญหาออกตาม
ลกัษณะของการรับประทานอาหารดงัน้ี 

4.3.1 อาหารตามส่ัง (A La Carte) ผูพิ้การทางสายตาตอ้งใหพ้นกังานอ่านเมนูใหฟั้งว่ามีอะไรบา้ง และ
ในหลายคร้ังตอ้งขอใหพ้นกังานทบทวนเมนูอีกรอบซ่ึงท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่เป็นการเสียเวลาอยา่งมาก พนกังานจึง
แจง้เพียงแค่ไม่ก่ีเมนู ท าใหผู้พิ้การมีโอกาสในการรับประทานอาหารท่ีไม่หลากหลาย  

4.3.2 อาหารชุด (Set Menu) หรือโต๊ะจีน ปัญหาท่ีพบคือการไม่ทราบว่ามีอาหารอะไรวางอยู่ตรงไหน
บา้ง ท าใหผู้พิ้การทางสายตาตอ้งสอบถามบุคคลอ่ืนอยู่ตลอด รวมทั้งเม่ือมีการหมุนหรือสับเปล่ียนอาหารไปจากจุด
เดิมก็ท าให้ไม่ทราบต าแหน่งและไม่กลา้ตกับ่อยๆ เพราะเกรงจะรบกวนคนอ่ืนบนโต๊ะอาหาร ท าให้ผูพิ้การส่วน
ใหญ่เลือกท่ีจะอาหารเพียงบางอยา่งและไม่ตกัเพ่ิมอีก  

4.3.3 อาหารบุพเฟ่ต ์(Buffet)  ผูพิ้การทางสายตาตอ้งอาศยัผูอ่ื้นในการน าทางมายงัแถวตั้งอาหาร (Line 
Buffet) และอธิบายวา่มีอาหารอะไรบา้งก่อนจะท่ีตกักลบัไปรับประทาน ซ่ึงผูพิ้การทางสายตารู้สึกเกรงใจท่ีอาจตอ้ง
รบกวนผูอ่ื้นหลายคร้ัง 

4.4 ปัญหาด้านแหล่งท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้หข้อ้มูลประสบปัญหาดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด เพราะใน
แหล่งท่องเท่ียวจะมีพนกังานหรือนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ ท่ีพร้อมจะใหค้วามช่วยเหลืออยู่แลว้ รวมทั้งตวัผูพิ้การทาง
สายตาเองกท็ราบศกัยภาพของตวัเองและจะไม่ท าอะไรท่ีเกินกวา่ความสามารถทางร่างกายหรือประสบการณ์ท่ีมีอยู่
แลว้ อยา่งไรกดี็ปัญหาในแหล่งท่องเท่ียวสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ 

4.4.1 การขาดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ เช่น ป้ายบอกทางหรือแผนท่ีท่ีมีอกัษรเบรลลก์ ากบั 
ทางเดินส าหรับผูพิ้การทางสายตา  เสียงสญัญาณเตือนในจุดต่างๆ เพ่ือท าใหผู้พิ้การทางสายตาสามารถท่องเท่ียวได้
ดว้ยตวัเองไม่ตอ้งรบกวนผูอ่ื้นมาก 

4.4.2 การขาดบุคลากรเพ่ือดูแลนักท่องเท่ียวผู้พิการโดยเฉพาะ เช่น อาสาสมคัรเพ่ือน าเท่ียวผูพิ้การทาง
สายตา เจา้หนา้ท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถใหข้อ้มูลและความช่วยเหลือผูพิ้การไดอ้ยา่งถูกตอ้งของเพ่ือให้ตวั
ผูพิ้การเองไดรั้บอรรถรสในการท่องเท่ียวท่ีครบถว้น 
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4.5 ปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาเก่ียวกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลเคยพบสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น
หลกัๆ คือ 

4.5.1 ทัศนคติในแง่ลบต่อนักท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้ พิการ  โดยพนกังานส่วนใหญ่มองว่าเป็นภาระท่ีท าให้
ตอ้งใชเ้วลานานข้ึนในการดูแล การอธิบายขอ้มูลต่างๆ และในบางคร้ังยงัตอ้งเสียเวลาในการท างานเพ่ือเดินไป
รับส่งผูพิ้การทางสายตาในจุดต่างๆ 

4.5.2 การขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้พิการทางสายตาอย่างถกูต้อง ท าใหก้ารช่วยเหลือในหลาย
คร้ังเป็นการช่วยเหลือท่ีผิดวิธีและสร้างปัญหาอ่ืนๆ ใหค้นพิการทางสายตา เช่น การบอกทางโดยการดึงไมเ้ทา้ของ
คนตาบอดแทนท่ีจะจบับริเวณแขนของคนตาบอด การไม่ไดบ้อกระยะห่างระหว่างส่ิงต่างๆ เช่น ระยะห่างของ
ขั้นบนัได ระยะห่างระหวา่งตวัรถกบัขอบถนน ระยะห่างระหวา่งเรือสองล า ซ่ึงน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุได ้

 4.6 ปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลทางการท่องเที่ยว อีกหน่ึงปัญหาหลกัของผูพิ้การทางสายตาคือการหา
ขอ้มูลเพ่ือเตรียมตวัก่อนการเดินทาง ซ่ึงผูพิ้การส่วนใหญ่พยายามคน้หาขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตวัเองจากในเวบ็ไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งไรกดี็การคน้หาขอ้มลูยงัเป็นปัญหาส าหรับผูพิ้การเน่ืองจากสาเหตุหลกั 2 ประการคือ 

4.6.1 เวบ็ไซต์ทางการท่องเท่ียวมักจะมีภาพประกอบค่อนข้างมาก แต่อุปกรณ์ท่ีผูพิ้การทางสายตาใชใ้น
การคน้หาขอ้มลูไม่สามารถอ่านขอ้มูลภาพได ้ท าใหผู้พิ้การทางสายตาไม่สามารถเขา้ใจรายละเอียดท่ีปรากฏในภาพ
ได ้ 

4.6.2 ข้อมูลส่วนใหญ่ในเวบ็ไซต์เป็นข้อมูลส าหรับบุคคลท่ัวไป  ยงัขาดการระบุรายละเอียดส าหรับผู ้
พิการทางสายตา เช่น สถานท่ีใดบา้งท่ีมีป้ายบอกทางท่ีเป็นอกัษรเบรลล ์มีทางเดินส าหรับผูพิ้การทางสายตา บริการ
อาสาสมคัรเพ่ือน าเท่ียวใหผู้พิ้การทางสายตา หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมในการดูแลผูพิ้การหรือไม่ เป็นตน้ 
 
5. ความต้องการการอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้พกิารทางสายตา 

เน่ืองจากผูพิ้การทางสายตาตอ้งการช่วยเหลือตวัเองให้มากท่ีสุดก่อนท่ีจะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
ดงันั้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท าให้ผูพิ้การทางสายตาสามารถเดินทาง
ท่องเท่ียวไดด้ว้ยตวัเองและไดรั้บความสุขจากการท่องเท่ียวเท่าเทียมกบัคนปกติ ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลไดใ้หค้  าแนะน าใน
เร่ืองการอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับผูพิ้การทางสายตาซ่ึงสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ดา้นหลกัๆ คือ 

5.1 ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
5.1.1 ควรจดัใหมี้อาสาสมคัรน าเท่ียวผูพิ้การทางสายตาประจ าในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
5.1.2 ควรจดัใหมี้การอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งในเร่ืองของทศันคติท่ีมีต่อ

ผูพิ้การ การดูแลผูพิ้การอย่างถูกตอ้ง และความส าคญัของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู ้
พิการทางสายตา เพราะบ่อยคร้ังท่ีพบวา่มีการน าส่ิงของต่างๆ มาวางทบัทางเดินส าหรับ
ผูพิ้การทางสายตา 
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5.1.3 เจา้หน้าท่ีในภาคส่วนต่างๆ ควรอธิบายขอ้มูลให้ครบถว้นและให้ผูพิ้การทางสายตา
ตดัสินใจเองว่าสามารถท ากิจกรรมทางการท่องเท่ียวใดไดบ้า้งตามศกัยภาพท่ีตนเองมี 
ไม่ควรตดัสินใจแทนผูพิ้การ 

5.2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5.2.1 ควรจดัใหมี้อุปกรณ์ให้เสียงในสถานท่ีต่างๆ เช่น รถโดยสารประจ าทาง ลิฟท ์ทางขา้ม

ถนน 
5.2.2  ควรจดัใหมี้ทางเดินส าหรับผูพิ้การทางสายตาในสถานท่ีต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก

ในการบอกเสน้ทาง  
5.2.3 ควรจดัใหป้้ายบอกทางหรือแผนท่ีแนะน าเสน้ทางมีอกัษรเบรลลก์ ากบั โดยอกัษรเบรลล์

ท่ีก ากบัอาจระบุเฉพาะท่ีส าคญัๆ เช่น หอ้งน ้า ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 
5.2.4 ควรจดัใหมี้การท าภาพจ าลองส าหรับคนสายตาเลือนราง เพราะคนกลุ่มน้ียงัสามารถม

องเห็นไดเ้พียงแต่ภาพจ าลองตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่ปกติเท่านั้น 
5.2.5 ควรจดัให้มีทางลาดพร้อมราวจบัในแหล่งท่องเท่ียวแบบปิด เช่น พิพิธภณัฑ์ เพราะ

สามารถใชป้ระโยชนไ์ดท้ั้งในผูพิ้การประเภทต่างๆ และผูสู้งอาย ุ
5.2.6 ควรจัดให้ มีโปรแกรมอ านวยความสะดวกต่างๆ (Application)  ท่ี ใช้ ร่ วมกับ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยเฉพาะโปรแกรมท่ีสามารถบอกไดว้่าผูพิ้การทางสายตาอยู ่ณ จุด
ใดในสถานท่ีนั้นๆ หรือสามารถคน้หาสถานท่ีต่างๆ โดยใชเ้สียงได ้

5.2.7 ควรเพ่ิมเติมข้อมูลท่ีส าคัญส าหรับผูพิ้การทางสายตาในเว็บไซต์ทางการท่องเท่ียว 
เพ่ือใหผู้พิ้การเขา้ใจสภาพการท่องเท่ียวก่อนตดัสินใจเดินทาง 

 
6. การเดนิทางท่องเที่ยวกบับริษทัน าเที่ยว 
 เม่ือไดส้อบถามถึงการเลือกเดินทางท่องเท่ียวกบับริษทัน าเท่ียวผูใ้หข้อ้มูลทุกคนตอบตรงกนัวา่ตอ้งการให้
มีบริษทัท่ีจดัรายการน าเท่ียวเพ่ือผูพิ้การทางสายตาโดยเฉพาะ โดยมีผูใ้หข้อ้มูลบางคนเคยเดินทางท่องเท่ียวกบัทาง
บริษทัน าเท่ียว แต่ปัญหาท่ีพบคือตอ้งเป็นการเดินทางไปกบัครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีสามารถดูแลกนัเองได ้เพราะ
มคัคุเทศกไ์ม่สามารถดูแลทุกคนไดอ้ยา่งทัว่ถึงรวมทั้งผูใ้หข้อ้มูลกรู้็สึกเกรงใจคนตาดีท่ีร่วมเดินทางในทริปเดียวกนั
วา่ตอ้งเสียเวลาค่อนขา้งมากในการรอและอาจไม่เขา้ใจลกัษณะการท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตา ท าใหผู้ใ้หข้อ้มูล
รู้สึกอึดอดัในการเดินทางท่องเท่ียวร่วมกบัคนตาดี ในประเดน็น้ีผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวถึงวา่ 
 “ถา้มีบริษทัท่ีจดัทวัร์ใหค้นตาบอดโดยเฉพาะ จะซ้ือทวัร์ไปแน่ๆ” (B นามสมมติ, 2559) 
 “ไปทวัร์ร่วมกบัคนตาดีแลว้เกรงใจเคา้ เพราะแต่ละท่ีมีเวลาจ ากดัแต่เราตอ้งใชเ้วลามากกวา่คนอ่ืน กลวัเคา้
ไม่เขา้ใจ” (G นามสมมติ, 2559) 
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7. ทัศนะของผู้พกิารทางสายตากบัการจดัการการท่องเที่ยวเพือ่ผู้พกิารของภาครัฐ 
 ในทศันะของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนพิการใชชี้วิตร่วมกบัคนปกติในสังคมและ
เขา้ถึงบริการต่างๆ ในสังคมไดอ้ย่างเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป แต่ในความเป็นจริงแลว้บริการต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัขาดการสนบัสนุนในการสร้าง การปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเหมาะสมกบัผูพิ้การ อีกทั้งยงัขาดการอบรมให้ขอ้มูลความรู้กบัเจา้หนา้ท่ีและบุคคลทัว่ไปเพ่ือท่ีจะเขา้ใจการอยู่
ร่วมและการดูแลคนพิการทางสายตา นอกจากน้ีรัฐบาลยงัควรส่งเสริมการปรับทศันคติของคนตาดีบางคนท่ีมองวา่
คนตาบอดไม่ควรออกมาเดินทางท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูพิ้การไม่รู้สึกว่าตวัเองไร้ท่ียืนในสังคม ไม่มีตวัตน ไม่มี
โอกาส โดยผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวถึงประเดน็น้ีไวอ้ยา่งหลากหลายดงัน้ี 
 “เวลาโดนถามว่ามาคนเดียวเหรอ จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเค้ามองว่าเราเป็นปัญหา แต่เราดูแลตัวเองได้”(A นาม
สมมติ, 2559) 
 “เราอยู่บนโลกใบเดียวกันไม่ใช่หรือ แต่คนตาดีให้โอกาสเราแค่ไหน”(D นามสมมติ, 2559) 
 “คนตาบอดกคื็อคนท่ัวไปท่ีขาดประสาทสัมผัสแค่อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ความต้องการ ความฝัน ความหวัง
กเ็หมือนคนท่ัวๆ ไป การท่องเท่ียวเป็นเหมือนส่ิงท่ีมาเติมเตม็ความฝันของเรา”(I นามสมมติ, 2559) 
 “การมองไม่เห็นท าให้เกิดปัญหาแค่การไม่ทราบรายละเอียด แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเสพความสุขจาก
การท่องเท่ียว เพราะความสุขไม่ได้ขึน้กับการมองเห็นเท่าน้ัน แต่ยังขึน้กับสัมผัสอ่ืนๆ เช่น เสียง กล่ิน บรรยากาศ
รอบตัวและบคุคลท่ีเราได้สัมผัส”(F นามสมมติ, 2559) 

 
อภิปรายผล 
จากการวิจยัพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 10 คนเป็นผูพิ้การทางสายตาท่ีสามารถท างานหาเล้ียงชีพตวัเองได้

และใชเ้วลาวา่งในการเดินทางท่องเท่ียวอยูเ่สมอ โดยสามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดด้ว้ยยานพาหนะท่ีหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนตวั รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ เรือ หรือเคร่ืองบิน แต่ช่ืนชอบการเดินทางดว้ยรถยนต์
ส่วนตวัเน่ืองจากเป็นประเภทของการเดินทางท่ีไดรั้บความสะดวกสบายมากท่ีสุด แหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางไป
ท่องเท่ียวคือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วดั และแหล่งเลือกซ้ือสินคา้ ส าหรับบุคคลผูร่้วมเดินทางไปดว้ยส่วน
ใหญ่เป็นคนในครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีเป็นคนตาบอดดว้ยกนั และไม่นิยมเดินทางกบับริษทัน าเท่ียวเน่ืองจากเกรงว่า
จะรบกวนนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนๆ ท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย ทั้งน้ีผูพิ้การทางสายตาสามารถคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวได้
ดว้ยตวัเองจากทางเวบ็ไซดต่์างๆ โดยทุกคนพยายามเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนการเดินทางและช่วยเหลือตวัเองก่อนขอ
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเสมอ อย่างไรก็ดีผูวิ้จยัพบว่าผูพิ้การทางสายตาท่ีมีประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนั และเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั กลบัพบปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงสามารถจ าแนกปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตาออกไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกัๆ คือ 1) ดา้นการเขา้ถึง
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ และ3) ดา้นทศันคติของคน
ในสงัคม 
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 ผลการวิจยัท าใหพ้บว่าผูพิ้การทางสายตายงัคงมีความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Pagan (2014) ท่ีไดก้ล่าวถึงผลของการท่องเท่ียวว่าท าให้ผูพิ้การรู้สึกมีความมัน่ใจในตวัเองและ
สามารถหลีกหนีความรู้สึกของการเป็นเพียง “วตัถุท่ีตอ้งดูแล” (Objects of care) นอกจากน้ี พิทกัษ ์ศิริวงศ์ และ 
ปัทมอร เส็งแดง (2554) ยงัไดส้รุปวา่ความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางท่องเท่ียว และผูพิ้การตอ้งการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพ่ือใหไ้ดมุ้มมองและประสบการณ์ใหม่ๆ ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของผูพิ้การทางสายตาคือ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วดั และแหล่งเลือกซ้ือสินคา้นั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูกล่ิน อุนวิจิตรและคณะ 
(2557) ท่ีพบว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัคนพิการควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
ศาสนา เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการคลายเครียด และท าใหสุ้ขภาพจิตดีข้ึน ส่วนแหล่งเลือกซ้ือสินคา้
นั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าให้ผูพิ้การทางสายตาสามารถใชจิ้นตนาการจากการฟังเสียงไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี
ผลการวิจยัในส่วนของบุคคลท่ีผูพิ้การทางสายตาเลือกท่ีจะร่วมเดินทางไปดว้ยยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
บริษทัอินทชัรีเสิร์ชฯ (2555) ท่ีจดัใหค้นพิการเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวประเภท “ครอบครัวส าคญั” เพราะครอบครัวจะ
เป็นผูดู้แลระหว่างการท่องเท่ียว และการไดพ้บปะคนพิการดว้ยกนัจะเป็นการสร้างเสริมพลงัใหก้บัทั้งร่างกายและ
จิตใจซ่ึงจะเป็นการพฒันาศกัยภาพของคนพิการไดอี้กทางหน่ีง 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท่องเท่ียวของผูพิ้การทางสายตาท่ีพบในงานวิจยันั้นสอดคลอ้งกบั
อุปสรรคในการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ของผูพิ้การท่ีระบุไวใ้นกฏมาตรฐานความเท่าเทียมกนัของสหประชาชาติ (1990) 
โดยในดา้นของการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารและส่ิงอ านวยความสะดวกรวมทั้งบริการต่างๆ นั้นพบวา่ไม่ไดถ้กูออกแบบ
มาเพ่ือรองรับการใชง้านของคนทุกกลุ่มในสังคม จึงท าใหผู้พิ้การทางสายตาไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้นได้อย่างเต็มท่ี สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Bowtell (2015) ท่ีพบว่าการไม่สามารถเขา้ถึงข้อมูลทางการ
ท่องเท่ียวเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหผู้พิ้การตอ้งยกเลิกการเดินทาง ทั้งน้ีองคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization, 2013) ไดมี้การก าหนดวา่ผูพิ้การทุกคนมีสิทธ์ิอยา่งเต็มท่ีเทียบเท่าคนปกติในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ยานพาหนะและลกัษณะทางกายภาพในสถานท่ีต่างๆ ดงันั้นแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 
จึงเป็นประเดน็ท่ีควรถกูหยิบยกมาพิจารณาอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยทั้ง 3 ภาคส่วนคือ 1) ภาครัฐ 2) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบ และ 3) ผูพิ้การหรือผูมี้ขีดจ ากดัต่างๆ ตอ้งร่วมมือกนัในการด าเนินโครงการต่างๆ (สถาบนัสร้าง
เสริมสุขภาพคนพิการ, 2554).  ส่วนปัญหาในดา้นทศันคติของคนในสังคมนั้น Gillovic & McIntosh (2015) ได้
อธิบายว่าทศันคติดา้นลบของคนในสังคมเป็นอุปสรรคท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในการเดินทางท่องเท่ียวของผูพิ้การ ดงันั้น
การให้ความรู้กบัคนทัว่ไปรวมทั้งผูมี้หนา้ท่ีให้บริการในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเร่ือง
ความส าคญัของคนพิการ การช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกตอ้ง นอกจากจะเป็นการปรับเปล่ียนทศันคติของคน
ในสังคมแลว้ยงัเป็นการลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามแนวคิดของรัฐบาล
ในเร่ืองของการ “ใหโ้อกาส ใหเ้กียรติ ใหก้ าลงัใจ” เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเท่าเทียมของคนพิการไดอี้กดว้ย (กรม
ประชาสมัพนัธ์, 2559) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
1. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวควรมีการตรวจสอบส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียวหรือบริการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การจดัท านโยบายเก่ียวกบัการออกแบบส่ิงของ สถานที่ และ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่รองรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรจดัท านโยบายเก่ียวกับการอบรม การปรับทศันคติและพฒันา
บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการใหข้อ้มูลและการบริการผูพิ้การ เพ่ือใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความส าคญัและ
สิทธิต่างๆ ท่ีผูพิ้การ เพ่ือใหผู้พิ้การสามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชนต่์างๆ ไดเ้ท่าเทียมกบัคนปกติ 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวและบริการต่างๆ ท่ีมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้พิการหรือส่ิงท่ีผู ้พิการควรเตรียม เพ่ือให้ผู ้พิการสามารถใช้ข้อมูลนั้ นๆ 
ประกอบการตดัสินใจและการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัผูพิ้การประเภทต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ

เส้นทางน าเท่ียว การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ทางการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มผู ้
พิการ 

2. ควรมีการส ารวจค่าใช้จ่ายต่อคนต่อคร้ังของการท่องเท่ียวส าหรับผูพิ้การเพ่ือน ามาแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของกลุ่มนกัท่องเท่ียวผูพิ้การท่ีมีต่อภาคส่วนต่างๆ 

3. ควรมีการศึกษามุมมองของผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีมีต่อการจดัน าเท่ียวใหผู้พิ้การ เพ่ือน าไปสู่การขยาย
ตลาดนกัท่องเท่ียวและเพ่ิมทางเลือกใหผู้ป้ระกอบการ 
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การพฒันาแบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
The Development of a Test to Measure Thinking Ability on Solving Natural Resource 

and Environment Conservation Problems of Prathom Suksa VI Students under the 
Office of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area 2 
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สมคิด พรมจุย้2 
นวลเสน่ห์ วงศเ์ชิดธรรม3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต  2 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 500 คนไดม้าโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยไดแ้ก่แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ท่ีก าหนดสถานการณ์ให ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความตรง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเท่ียง 

ผลการวิจยัปรากฏว่า (1) แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ประกอบดว้ย ดา้นการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสม ดา้นการใชน้ ้ า ดา้นการใชป่้าไม ้ดา้นการใชส้ัตวป่์า และ ดา้นการใชแ้ร่
ธาตุซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ท่ีก าหนดสถานการณ์ให ้จ านวน 40 ขอ้ และ (2) แบบวดัความสามารถ
ในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมีความตรงตามเน้ือหาโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
3 ขา้ราชการบ านาญ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ระหว่าง 0.60 - 1.00  ความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.76  อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60  และความเท่ียงมีค่า
เท่ากบั 0.91 
ค าส าคัญ:   แบบวดั  การคิดแกปั้ญหา  การอนุรักษท์รัพยากร  ส่ิงแวดลอ้ม  ประถมศึกษา 
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to construct a test to measure thinking ability on solving natural 
resource and environment conservation problems of Prathom Suksa VI students under the Office of Nakhon 
Ratchasima Primary Education Service Area 2; and (2) to verify quality of the constructed test to measure thinking 
ability on solving natural resource and environment conservation problems of Prathom Suksa VI students under 
the Office of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area 2. 
 The research sample consisted of 500 Prathom Suksa VI students in schools under the Office of Nakhon 
Ratchasima Primary Education Service Area 2 during the second semester of the 2013 academic year, obtained by 
multi-stage sampling.  The employed research instrument was a test to measure thinking ability on solving natural 
resource and environment conservation problems.  It was a situational test in the form of multiple choice objective 
test with four choices.  Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, content validity 
index, difficulty index, discriminating index, and reliability coefficient.  
 Research results showed that (1) the constructed test to measure thinking ability on solving natural 
resource and environment conservation problems was composed of items on problems of inappropriate utilization 
of land, problems of utilization of water, problems of utilization of forest, problems of utilization of wild animals, 
and problems of utilization of minerals; the test was a 40-item situational test in the form of multiple choice 
objective test with four choices; and (2) the constructed test had content validity as shown by the IOCs ranging 
from 0.60 to 1.00; its difficulty indices ranged from 0.20 to 0.76; its discriminating indices ranged from 0.20 to 
0.60; and its reliability coefficient was 0.91. 
Keywords:   Test, Thinking ability, Natural resource conservation, Environment, Prathom Suksa    
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีมีการขยายตวัอย่างไม่มีขอบเขต  ท าให้
สังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การพฒันากระบวนการคิดจะช่วยให้เยาวชนสามารถแกปั้ญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การตดัสินใจอย่างไตร่ตรองและมีสติรอบคอบ ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ดงั
ปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   หมวด  4  แนวการจดัการศึกษา มาตรา  24  การจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีใหมี้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกตค์วามรู้มา
ใช้เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551  ไดก้ าหนด
ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ดงันั้นการคิดจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัและจ าเป็นของ
มนุษย ์ (รัชนีกลู  ภิญโญภานุวฒัน์, 2554, น. 54) 
 การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง  ในการจดักระท ากบัขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีรับเขา้มาโดยเป็นรากฐานท่ีมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้และการแกปั้ญหาของบุคคล ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้และการแกปั้ญหาบุคคลจะตอ้งรู้จกัใช้
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การคิดแบบวิเคราะห์  วิจารณ์ ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงหรือปัญหานั้นในลกัษณะต่างๆ  และการใชก้ารคิดใน
การคน้หาแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนรู้และแกปั้ญหา   ปัญหาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและสามารถเกิดข้ึนไดก้บั
ทุกคน  เน่ืองจากการพฒันาระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีใหท้นัสมยั  การพฒันาเป็นไปดว้ยความรวดเร็วเช่นน้ี
ก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนมากมายท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย ์ เม่ือเกิดปัญหามนุษยจ์ าเป็นตอ้งขจดัปัญหาเหล่านั้นออกไป  
ปัญหาท าใหค้วามคิดเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา  ความขดัแยง้หรือค าถามจะเกิดภาวะ
ไม่สมดุลข้ึนจะเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจซ่ึงเป็นส่ิงเร้ากระตุน้ให้บุคคลคิดหาค าตอบเม่ือสามารถตอบ
ค าถามนั้นๆ ได ้บุคคลจะกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล ดงันั้นมนุษยจึ์งมีการคิดแกปั้ญหาเพ่ือให้ตวัเองนั้นกลบัเข้าสู่
สภาวะสมดุล  (สุวิทย ์ มลูค า, 2551, น. 11) 
 การคิดแกปั้ญหา  เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของมนุษย ์ เพราะมนุษยต์อ้งเจอปัญหาอยู่ทุกๆ วนั 
ทกัษะการคิดแกปั้ญหามิใช่เพียงแต่การรู้จกัคิดและรู้จกัการใชส้มองหรือเป็นทกัษะท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญาเพียงอยา่ง
เดียว  แต่ยงัเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาทศันคติ  วิธีคิด  ค่านิยม  ความรู้  ความเขา้ใจในสถานการณ์ของสังคมไดดี้
อีกดว้ย  ซ่ึงในระบบการจดัการศึกษาจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการพฒันาและฝึกเยาวชนให้มีโอกาสฝึกทกัษะการ
คิดแกปั้ญหาใหม้ากข้ึน (สุวิทย ์ มูลค า, 2551, น. 16)การคิดแกปั้ญหาถือว่าเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของการคิดทั้ง
มวล การคิดแกปั้ญหาเป็นส่ิงส าคญัต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย ์ ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารคิดเพ่ือแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา  ทกัษะการคิดแกปั้ญหาเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชนต่์อการด ารงชีวิต  ผูท่ี้มีทกัษะการคิด
แกปั้ญหาจะสามารถเผชิญกบัภาวะท่ีเคร่งเครียด ไดอ้ย่างเขม้แข็ง  ทกัษะการแกปั้ญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จกัคิด
และรู้จกัการใชส้มอง หรือเป็นทกัษะท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยงัเป็นทกัษะท่ีสามารถ
พฒันาทศันคติ วิธีคิด  ค่านิยม  ความรู้  ความเขา้ใจในสภาพการณ์ของสังคมไดดี้อีกดว้ย (ประพนัธ์ศิริ   สุเสารัจ, 
2543, น. 103)  การคิดแกปั้ญหาจึงเป็นทกัษะส าคญัและจ าเป็นของมนุษยท่ี์อยู่ในภาวะสังคมปัจจุบนั ซ่ึงระบบ
การศึกษาจะต้องให้ความส าคญัในการพฒันาฝึกฝนเยาวชนได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มากข้ึน  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  ท่ีมีความเหมาะสมและชดัเจน  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 5  ประการไดแ้ก่  1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด  3)  
ความสามารถในการแกปั้ญหา  4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   และ 5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
ซ่ึงประการท่ีมีความส าคญัส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งการใหเ้กิดนั้นคือ  ความสามารถในการคิด  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น. 5-6)  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  การคิดแก้ปัญหาเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ ซ่ึงในชีวิตประจ าวนัของคนนั้นมกัจะพบปัญหาต่างๆ  เช่น  ปัญหาเก่ียวกบัการท างาน 
ปัญหาส่วนตวั  ปัญหาสังคม  ปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้  ผูคิ้ดแกปั้ญหาจะตอ้งศึกษาถึงสาเหตุท่ีมา
ของปัญหาซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนั และพยายามท่ีคน้คิดหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือแกไ้ข  การคิดหาวิธีการ
อาจได้มาโดยการศึกษาค้นควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ  การขอค าปรึกษาจากผูมี้ประสบการณ์  หรือจาก
ประสบการณ์เดิม แลว้จึงตดัสินใจเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด  เพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนไทย  ทุกคนในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง มีความรู้อนัเป็น
สากล มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยี  มีทกัษะชีวิต  และมีจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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 การมีจิตส านึกเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นการปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยรู้จกัคิดแกปั้ญหา  ส าหรับประเทศไทยส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้ของการ
ถกูท าลายเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมามากมาย  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย ์ โดยสาเหตุใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจ   เจตคติและค่านิยมท่ีถูกตอ้งต่อส่ิงแวดลอ้ม   ดงันั้น
แนวทางในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้งพฒันาท่ีคุณภาพของมนุษยซ่ึ์งเป็นสาเหตุของปัญหาโดยการ
ให ้“การศึกษา” โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั  คือปลูกฝังเจตคติและความเช่ือท่ีเหมาะสมทางส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่บุคคล
เพราะเม่ือบุคคลมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและมีเจตคติความเช่ือท่ีเหมาะสมในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดีแลว้  
ย่อมจะช่วยใหเ้ขาสามารถเลือกตดัสินใจปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามสถานการณ์  โดยไม่ตอ้งอาศยัการบงัคบัของ
กฎหมายหรือระเบียบใดๆ (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2540) มีการสร้างแบบวดัการมีจิตส านึกส าหรับการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัประถมศึกษาเป็นส่วนมาก  แต่ขณะเดียวกนัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตอ้งการให้นกัเรียนมีสมรรถนะท่ีสูงประกอบดว้ยความรู้  จิตส านึก และทกัษะ ซ่ึงทกัษะความสามารถในการคิด
แกปั้ญหากจ็ าเป็น 
 จากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีของเพียเจท ์ พบวา่  ช่วงวยัท่ีมีอายุตั้งแต่  7-12  ปี   เดก็มีความสามารถคิด
เหตุและผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ยึดเฉพาะการรับรู้เท่านั้น เด็กสามารถคิดยอ้นกลบัสามารถ
เขา้ใจ เร่ืองการอนุรักษส์ามารถพิจารณาส่ิงต่างๆ ได ้ สามารถจะจินตนาการเง่ือนไขของปัญหาในอดีต  ปัจจุบนั  
และอนาคต  โดยพฒันาสมมติฐานอยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้(ศิริกาญจน ์ โกสุมภ ์ และดารณี  
ค าวจันงั, 2551, น. 24) และ เคร่ืองมือวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มยงั
มีนอ้ย   ดงันั้นผูวิ้จยั  จึงสนใจท่ีจะสร้างและพฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  
ตามทฤษฎีกระบวนการแกปั้ญหาของเวียร์  ท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ส าหรับใชใ้นการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูผูส้อนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต  2 
 2.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
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นิยามศัพท์ 

 1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  การท านุบ ารุงดิน  น ้ า  ป่าไม ้สัตวป่์า และแร่ธาตุ  ให้
คงสภาพเดิม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2   
 2.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา   หมายถึง  ความคิดท่ีจะปฏิบัติหรือแสดงออกของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต   
 3.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หมายถึง ความคิดท่ีจะปฏิบติั
หรือแสดงออกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2   
 4.  การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หมายถึง  
การสร้างแบบวดัและการตรวจสอบคุณภาพแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1  ไดแ้บบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ท่ีมีคุณภาพ 
 2.  ได้แนวทางในการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่ืนและระดบัชั้นอ่ืนๆ 
 3.  ไดส้ารสนเทศเก่ียวกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาเดก็ต่อไป 
 4.  ท าใหน้กัเรียนทราบระดบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของตนเอง 

 

วิธีการวิจยั 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
1)  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2556   จ านวน 3,522  คน    
2)  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา  เขต  2  ปีการศึกษา  2556  จ านวน  500  คน  ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของยามาเน 
(Yamane, 1967)  และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi–stage random sampling)  โดยเทียบสัดส่วนระหว่าง
ประชากรแต่ละอ าเภอแต่ละศูนยเ์ครือข่ายกบัขนาดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
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(1)  กลุ่มตวัอย่างท่ี  1  ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ในการศึกษา  2556  จ านวน  150  คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายจากจ านวนนกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างของแต่ละอ าเภอ  คูณกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการหารดว้ยจ านวนนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  
น าไปเทียบหาสัดส่วนจ านวนนักเรียนแต่ละศูนยเ์ครือข่าย  ผูวิ้จัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ใช้ในการทดสอบคร้ังท่ี  1  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบวดัวิเคราะห์หาดชันีความ
สอดคลอ้ง  และวิเคราะห์แบบทดสอบรายขอ้หาค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนก  ปรับปรุงและคดัเลือกแบบทดสอบ
ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑจ์ านวน 80  ขอ้   

(2)  กลุ่มตวัอย่างท่ี  2  ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ในการศึกษา  2556  จ านวน  150  คน  โดยใชเ้ทคนิคกลุ่มท่ีรู้ชดั (Known-group 
technique)  เปรียบเทียบขอ้มูลของ  2  กลุ่ม  กลุ่มท่ีรู้ชดัและกลุ่มท่ีรู้ไม่ชดั โดยการเทียบสัดส่วนและเจาะจงเลือก
นกัเรียนท่ีมีคะแนนทดสอบระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 50  ข้ึนไป จ านวน 75  คน  และ
นกัเรียนท่ีมีคะแนนทดสอบระดบัชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต ่ากวา่ร้อยละ 20   จ านวน  75  คน ผูว้ิจยัท า
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการทดสอบคร้ังท่ี  2  โดยใชแ้บบทดสอบ
ท่ีพฒันาข้ึนและมีคุณสมบติัตามเกณฑจ์ านวน  60  ขอ้  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบวดั  และวิเคราะห์หาค่าความตรง
เชิงโครงสร้าง  

(3)  กลุ่มตวัอย่างท่ี  3  ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ในการศึกษา  2556  จ านวน  200  คน  ใช้ในการทดสอบคร้ังท่ี  3 โดยใช้
แบบทดสอบท่ีพฒันาข้ึนและมีคุณสมบติัตามเกณฑจ์ านวน  40  ขอ้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบวดัทั้งฉบบั   
 2.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบวดัความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  ท่ีก าหนดสถานการณ์
ให ้ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี  คือ 1)  
การใชท่ี้ดินไม่เหมาะสม  2) การใชน้ ้ าไม่เหมาะสม  3) การใชป่้าไมไ้ม่เหมาะสม  4)  การใชส้ัตวป่์าไม่เหมาะสม  
และ  5)  การใชแ้ร่ธาตุไม่เหมาะสม จ านวนสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  20  สถานการณ์ๆ  ละ 4  ขอ้ รวมทั้งหมด  
จ านวน  80  ขอ้  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน  คือตอบถกูไดค้ะแนน  1 คะแนน  ตอบผิดไดค้ะแนน 0  คะแนน   (สุดา
รัตน ์ ไชยเลิศ  2553: 57)  และมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัดงัน้ี 

2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 2   ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม คือ  
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  2.1.1  เพ่ือสร้างแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2   
  2.1.2  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
 2.2  ศึกษา  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดขอบข่ายเน้ือหา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551   การวดัและ
ประเมินผล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาก าหนดกรอบการสร้างแบบวดั  สภาพปัญหา  และค าอธิบายสภาพ
ปัญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  และก าหนดสถานการณ์ 
 2.3  เขียนรายการสภาพปัญหา  และค าอธิบายสภาพปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
ผูวิ้จยัรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
น ามาวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และคดัเลือก  แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม   
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 ผลการวิจยั 
การวิจยัในคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการสร้างเคร่ืองมือ   ได้แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  ซ่ึง
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  ท่ีก าหนดสถานการณ์ให ้ มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมสภาพปัญหา
การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยสภาพปัญหาดา้นต่างๆ  ดงัน้ี  คือ 1)   การใชท่ี้ดินไม่เหมาะสม  
2) การใชน้ ้ าไม่เหมาะสม  3) การใชป่้าไมไ้ม่เหมาะสม  4)  การใชส้ัตวป่์าไม่เหมาะสม  และ 5) การใชแ้ร่ธาตุ ไม่
เหมาะสม  จ านวน  1  ฉบบั  จ านวน  40  ขอ้       

2.  ผลการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
1)  ความตรงตามเน้ือหา  (Content validity) ของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการ

อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีอยูร่ะหวา่ง 0.60  ถึง  1.00  จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5  คน 

2)  ค่าความยากของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยการวิเคราะห์หาค่าความยากเป็นรายขอ้พบวา่แบบวดัมีค่าความ
ยากรายดา้นอยูร่ะหวา่ง  0.24 ถึง  0.75    
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3)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใชสู้ตรสหสัมพนัธ์แบบพอยท์- ไบซีเรียล  มีค่าอ านาจจ าแนก
รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง  0.54    

4)  ความตรงตามโครงสร้าง โดยใชเ้ทคนิคกลุ่มท่ีรู้แน่ชดั ( known-group  technique) โดยเปรียบเทียบ
ขอ้มูลของ 2  กลุ่มท่ีรู้แน่ชดักบักลุ่มท่ีไม่รู้แน่ชดั โดยใชส้ถิติทดสอบที (t- test) พบว่า คะแนนนกัเรียนกลุ่มรู้แน่ชดั
สูงกวา่กลุ่มไม่รู้แน่ชดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5)  ค่าความเท่ียงของแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นการตรวจสอบโดยใชสู้ตร  KR-20   พบวา่แบบวดัมีความเท่ียงรวมทั้งฉบบัเท่ากบั  0.81 
 
 อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2   
ผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีส าคญัท่ีน ามาอภิปราย  ดงัน้ี   

1. การพฒันาแบบวดั 
  การพฒันาแบบวดัผูว้ิจยัใชแ้นวคิดในการสร้างขอ้ค าถามตามกระบวนการคิดแกปั้ญหาของเวียร์  
คือ  ระบุปัญหา  วิเคราะห์ปัญหา  เสนอวิธีแกปั้ญหา  และตรวจสอบผลลพัธ์  ผูวิ้จยัสร้างแบบวดัโดยพิจารณาสภาพ
ปัญหา  และค าอธิบายสภาพปัญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  ก าหนดสถานการณ์   และเกณฑก์ารให้
คะแนน ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากเช่ียวชาญ  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะขอ้ค าถามในแบบวดัมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) 
ระหว่าง 0.60 - 1.00  ค่าดชันีความสอดคลอ้งจะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั .50  ถือว่าเป็นขอ้ความท่ีมีความตรง
ตามเน้ือหาและสามารถน าไปใชไ้ด ้(วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง,  2554, น. 57)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์  
ไชยเลิศ  (2553, น. 79 -81)  ได้สร้างแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดต้ั้งแต่ 0.60 - 1.00งานวิจยั
ของวรัตถ์  ศิริชา  (2544, น. 125) เร่ือง  การสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ค่าดชันี    ความสอดคลอ้งท่ีค านวณได้
ตั้งแต่  0.50 - 1.00 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุไรรัตน ์ คนคล่อง (2545, น. 72)  ไดศึ้กษา ความสามารถคิดแกปั้ญหา
และค่านิยมในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.50 - 1.00  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กิจจา  จริยะประดบั (2545, น. 86) ท่ีไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัการเห็น
คุณค่าอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ใน
จงัหวดัสงขลา     ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดต้ั้งแต่  0.50  ถึง  1.00  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจิรา  สุข
สาร (2545, น. 108 -110)  ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัคุณธรรม จริยธรรมท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าตั้งแต่  0.57   ถึง 1.00 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทวินทร์  
พิศวง  (2448, น. 76-80)  ได้พัฒนาแบบวดัคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้ น
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มธัยมศึกษาปีท่ี  3  จงัหวดัจนัทบุรี  เพ่ือพฒันาและตรวจสอบคุณภาพแบบวดัคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จงัหวดัจนัทบุรี  มีความตรงเชิงเน้ือหาโดยค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
ค าถามมีค่าระหว่าง  0.66  ถึง 1.00  และงานวิจยัของ จรรทิมา  หลงประไพ   (2551, น. 57)  ไดพ้ฒันาแบบวดั
ความสามารถดา้นทกัษะ การคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมบ่งช้ีอยูร่ะหว่าง  0.57  ถึง 1.00  จากการวิเคราะห์  แบบวดัท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึน พบว่า  เคร่ืองมือวดัมีความตรงเชิงเน้ือหามีค่าดชันีความสอดคลอ้งตามเกณฑแ์สดงว่า  แบบทดสอบแต่ละขอ้
เป็นตวัแทนของสภาพปัญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดั
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาได ้
  2.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวดั 
  2.1  ความตรงเชิงโครงสร้าง 

การหาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  โดยการใชเ้ทคนิคกลุ่มท่ีรู้ชดั (Known -Group Technique) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ของกลุ่มท่ีรู้ชดัและกลุ่มท่ีรู้ไม่
ชดั มาทดสอบความแตกต่าง  จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พบวา่ มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างจากการ
ทดสอบโดยใชเ้ทคนิคกลุ่มท่ีรู้ชดั  และวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าทีมีความตรงเชิงโครงสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูวิ้จยัไดแ้บ่งกลุ่มท่ีรู้ชดั โดยใชเ้ดก็เก่งท่ีผา่นการทดสอบในระดบัชาติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดค้ะแนนโอเน็ตตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป และกลุ่มอ่อนผ่านการทดสอบในระดบัชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดค้ะแนนโอเน็ตต ่ากวา่ร้อยละ 20 สอดคลอ้งกบั สมคิด  พรมจุย้, บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ 
(2554, น. 26-30)  กล่าวถึงวิธีการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มท่ีรู้กนัว่ามีลกัษณะท่ีตอ้งการวดักบักลุ่มท่ีรู้
ว่าไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งการวดั   แลว้ค านวณคะแนนเฉล่ียของทั้ง  2 กลุ่มมาทดสอบนยัส าคญัทางสถิติโดยใชสู้ตร t-
test  และงานวิจยัของบุญยภา  ชมศิริ (2547, น. 82-88) ไดส้ร้างแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  2546  ของโรงเรียนใน
อ าเภอโพนทอง  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ความตรงเชิงโครงสร้างโดยใชเ้ทคนิคกลุ่มรู้ชดั 
ผลการวิจยัพบว่า แบบวดัวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างจากการทดสอบโดยใชเ้ทคนิค
กลุ่มรู้ชดั และวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที มีความตรงเชิงโครงสร้างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และเท
วิน  พิศวง (2548, น. 76 – 80) ได้พฒันาแบบวดัคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จงัหวดัจนัทบุรี มีความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงตรวจสอบโดยใชเ้ทคนิคกลุ่มรู้ชดั  มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
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2.2  ค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบวัด 
จากการทดสอบแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
สามารถหาค่าความยาก  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบรายขอ้จากการทดสอบ   คร้ังท่ี 1  พบวา่อยูใ่นเกณฑทุ์กขอ้  มี
ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง  0.72  และอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20   ถึง  0.56   ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแบบวดัท่ีสร้าง
ข้ึนมีค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกมีค่าความยากระหว่าง 0.20 ถึง  0.80  ค่าอ านาจจ าแนก  0.20  ข้ึนไปและค่า
อ านาจจ าแนกตอ้งเป็นบวก และขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .40 ข้ึนไปถือว่าเป็นขอ้สอบท่ีจ าแนกไดดี้มาก  
(วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง, 2554, น. 109) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรัตถศิ์ริชา (2544, น. 129) การพฒันาแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ าวนัของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  ไดค่้าความยากระหวา่ง 0.44 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.22
ถึง 0.55  ในการค านวณหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมกบัแบบวดัท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
มีค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ ์ จึงถือไดว้่าแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 แต่ละขอ้มีคุณภาพทั้งดา้นค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดต้รวจสอบ
คุณภาพแบบวดัหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกจากการทดสอบคร้ังท่ี 1และการทดสอบคร้ังท่ี2  มีค่าความยากอยู่
ระหวา่ง 0.24 ถึง  0.75  และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง  0.54   
  2.3  ความเที่ยงของแบบวัด 

ผูวิ้จัยวิเคราะห์ค่าความเท่ียงของแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2  ทั้งฉบบั  พบว่า  ค่าความเท่ียง 0.805  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูวิ้จยัมีกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวดัท่ีดีเป็นไปตามหลกัวิชา  โดยเฉพาะดา้นสภาพการใชแ้ร่ธาตุไม่เหมาะสมมีค่าความเท่ียงสูงสุด  
คือ  0.821 

เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ บุญเชิด  ภิญโญอนนัต ์ (2550, น. 65)  ท่ีกล่าววา่ ค่าความเช่ือมัน่ ของ
แบบทดสอบควรมีค่ามากกวา่ 0.70  จึงจะเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญยภา  
ชมศิริ (2547: 82-88) ไดส้ร้างแบบวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2546ของโรงเรียนในอ าเภอโพนทอง สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ไดค่้าความเท่ียงของแบบวดัวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ฉบบัท่ี  1 ถึง 10 มีค่า .70, .83, 
.88, .89, .88, .74, .89, .89, .89 และ .83 ตามล าดบั จริยา  ภูสีฤทธ์ิ (2550, น. 69) ท่ีสร้างแบบวดัการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความเท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั 0.75  ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิของคูเดอร์ริ
ชาร์ดสนั (KR -20)และ วรัตถศิ์ริชา (2544, น. 129) การพฒันาแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาพฤติกรรม
สุขภาพในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลามีค่า
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ความเท่ียงตั้งแต่  0.782  ถึง  0.930 ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  (KR -20)  แสดงใหเ้ห็นว่า แบบ
วดัท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนมีคุณภาพดา้นความเท่ียง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1.1  การน าแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ฉบบัน้ีไปใช้
โดยศึกษารายละเอียดในคู่มือการใชใ้หเ้ขา้ใจ 

1.2  การน าแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ฉบบัน้ีไปใช้
โดยช้ีแจงนกัเรียนใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการท าแบบทดสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1.3  ในการท าวิจยัในคร้ังน้ี  ประชากรการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดงันั้นการน าแบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาการ
อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉบบัน้ีไปใชก้บัประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ี
แตกต่างออกไป ควรน าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างใหม่เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือซ ้ าเพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจในการน าไปใช ้
 2.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการพัฒนาแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ 

2.2  ควรพฒันาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

2.3  ควรพฒันาคลงัของแบบทดสอบประเภทโจทยส์ถานการณ์ใชรู้ปแบบในการปฏิบติัจริง  
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร  2) ศึกษาระดบัการ
พฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 3) ศึกษาปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
องค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูง และ4) ศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาองค์การสู่การเป็น
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นบุคลากรของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 91 คน ค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่วนขอ้มลูเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
  ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวดั
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) การพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3) ปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์ารสู่
การเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูงของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอ็ดได้แก่ ปัจจัยด้าน
สนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และปัจจยัดา้นการจดัตั้ ง
ควบคุมองคก์ารใหส้มดุล ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมกนัไดร้้อยละ 56.50 (R2 = .565) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 และ4) ขอ้เสนอแนะไดแ้ก่ หน่วยงานควรจดัหาทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และควรจดั
อบรม แลกเปล่ียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ:  ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ 

                                                           
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1)  to study the administrators' strategic leadership; 2)  to study the 
level of practices on organizational improvement to move towards a high performance organization; 3)  to study 
leadership factors affecting organizational improvement to move towards a high performance organization; and 4) 
to provide recommendations for organizational improvement to move towards a high performance organization of 
District Community Development Offices in Roi Et Province. The sample in this research consisted of 91 officials 
of District Community Development Offices in Roi Et Province, calculated by using Taro Yamane’s formula with 
95% confidence level. The research instruments were questionnaires. Statistics employed for analyzing quantitative 
data were the percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression, while qualitative data were 
analyzed through content analysis.  
 The main research findings were as follows: 1)  Strategic leadership of the administrators of District 
Community Development Offices in Roi Et Province as a whole was at the highest level; 2)  The practices on  
organizational improvement to move towards a high performance organization of District Community 
Development Offices in Roi Et Province as a whole was at the highest level; 3)Strategic leadership factors affecting 
organizational improvement to move towards a high performance organization of District Community 
Development Offices in Roi Et Province were sustaining an effective organizational culture, determining strategic 
direction, and establishing balanced organizational controls which could totally explain the dependent variables at 
56.50 ( R2 = .565)  with .05 level of statistical significance; and 4)  Recommendations for organizational 
improvement to move towards a high performance organization of District Community Development Offices in 
Roi Et Province included: providing appropriate and sufficient human resources, offering training, exchanging and 
building learning network. 
Keywords: Strategic Leadership, High performance organization, District Community Development Offices  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีความเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งรวดเร็วและสลบัซบัซอ้นไดส่้งผลใหอ้งคก์ารใน
ปัจจุบนัปรับตวัเป็นองค์การมีการขบัเคล่ือนดว้ยฐานความรู้ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าองค์กรใดท่ีมีความรู้
หรือมีฐานขอ้มูลท่ีมากยอ่มไดเ้ปรียบองคก์รอ่ืน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะเสริมสร้างพฒันาองคก์รสู่การเป็นองคก์ารท่ีมี
ขีดสมรรถนะสูงท่ีมีการยอมรับว่าเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตาม
สภาวการณ์ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชน ในส่วนขององค์กรภาครัฐจ าเป็นตอ้งขบัเคล่ือนไปตาม
แนวทางท่ีไดมี้การก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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มาตรา 11 ท่ีก าหนดใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ ความสารถ ในส่วนราชการ เพ่ือใหมี้ลกัษณะเป็นองค์การ
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงอย่างสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพ่ือ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริม
และพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัการ
บริหารราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
  นอกจากนั้น ประเดน็การพฒันาหน่วยงานของรัฐใหมี้ขีดสมรรถนะสูง หรือองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ยงัปรากฏความส าคญัตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – พ.ศ. 2561) ท่ีไดร้ะบุใหส่้วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการดงัน้ีคือ 1) ปรับปรุงหน่วยงานราชการ
ใหมี้ความเหมาะสมกบัภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความซ ้ าซอ้น มีความ ยืดหยุ่น คล่องตวัสูง สามารถปรับตวัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือบริบท ในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 2) ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐมี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) 
ยกระดบัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้ ให้การน าองค์การ
เป็นไปอย่างมีวิสัยทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ และผลกัดนัสู่การปฏิบติั การให้
ความส าคญักบัประชาชนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตวั การส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันา ตนเอง มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตดัสินใจโดยอาศยั
ขอ้มูลสารสนเทศอย่างแทจ้ริง และท างานโดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นส าคญั 4) ส่งเสริมและพฒันาหน่วยงานของรัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government) 5) ส่งเสริมใหส่้วนราชการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และ6) พฒันาระบบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการให้มีความ
เหมาะสม ใหมี้ความน่าเช่ือถือ มุ่งเนน้การวดัผลลพัธ์เป็นส าคญั ลดภาระงาน ขั้นตอน และงบประมาณใหก้บัส่วน
ราชการ รวมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผล (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2556, น. 28-38)   
  การพฒันาหน่วยงานของรัฐใหมี้ขีดสมรรถนะสูง หรือองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงไปสู่ความส าเร็จนั้น 
นอกจากจะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนัของบุคลากรในองค์การแลว้ ยงัตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สามารถส่งเสริมการด าเนินงานงานและการพฒันาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงด้วยการเสริมทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของสมาชิกในองค์การใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จภายใตส้ภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบนัได ้ซ่ึงผูน้ าท่ีดีนั้นนอกจากจะตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ 
แลว้ยงัตอ้งเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปของตนเองเพ่ือใหบ้ริหารงานในโลกาภิวตันเ์ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ดงันั้น ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากองคก์ารมีการเปล่ียนแปลงท่ีคาดไม่
ถึง หรือการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง ผูน้ าจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการบริหารกลยุทธ์ และพฒันาตนเอง
ใหมี้ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงเพญ็ประภา สาริภา (2556) ท าการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 พบวา่ 
ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนั้น นฤมล สุภาทอง (2550) กไ็ดท้ าการวิจยัในท านองเดียวกนั โดยศึกษาประเดน็ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนมเขต 2 
พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารแบบผูส้ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล
โรงเรียนโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากผลงานวิจยัท่ีหยิบยกข้ึนมาพอเป็นตวัอยา่ง จึงกล่าวไดว้่า
ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆไปสู่ความส าเร็จ  
  ส าหรับส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ มีหนา้ท่ีด าเนินการและประสานงานเก่ียวกบัการพฒันา ชุมชน
ในอ าเภอ ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนดไวว้่า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชนใหดี้ข้ึน โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน “มีเป้าหมายของการด าเนินงานท่ีจะให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามเกณฑค์วามจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน” (จปฐ.) ทั้ง 9 หมวด คือ สุขภาพดี มีบา้นอาศยั 
ฝักใฝ่การศึกษา รายไดก้า้วหนา้ ปลกูฝังค่านิยมไทย ร่วมใจพฒันา (จุรีภรณ์ เจริญเสียง, 2555, น. 29) การด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจดงักล่าวใหบ้รรลุผลส าเร็จ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอจะตอ้งด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาระบบราชการไทย และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้การพฒันาหน่วยงานใหมี้ขีดสมรรถนะสูง หรือ
องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ท่ีเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทยนัน่เอง 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขต
จงัหวดัร้อยเอด็ โดยศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดา้นการบริหารทรัพยากร
ในองค์การ  ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม ดา้นการ
จดัตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล (Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., 2005) และการพฒันาองค์การสู่
การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ดตามกรอบแนวคิด
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2557) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองค์การ ดา้นการวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ ดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัการกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ  เพ่ือจะไดเ้ป็น
ขอ้มูลใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดน้ าเอาผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระกอบพิจารณาวางยทุธศาสตร์เพ่ือ
ยกระดบัการพฒันาหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์ารทีมีขีดสมรรถนะสูงไดมี้ประสิทธิภาพและและประสิทธิผลต่อไป 
 

  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D8%C3%D5%C0%C3%B3%EC%20%E0%A8%C3%D4%AD%E0%CA%D5%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีผลต่อการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูง
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
 4. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

  1. ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็สามารถน า
ผลวิจยัไปใชใ้นการวางยทุธศาสตร์ด าเนินงานพฒันาหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงอยา่งย ัง่ยืน 
  2. เป็นขอ้มลูใหก้บัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ในการน าไปปรับนโยบาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงไดอี้กดว้ย 
  3. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลให้ผูศึ้กษาท่ีมีความสนใจในดา้นการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูงน าไปพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ในดา้นน้ีใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีด สมรรถนะสูง
ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research) โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ดงัน้ี 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นบุคลากรของของส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด 20 แห่ง จ านวน 117 คน (ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ จงัหวดัร้อยเอ็ด ณ วนัท่ี 27 
มีนาคม พ.ศ. 2558) ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรทาโร่ ยามเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน 
.05 ได้จ านวน 91 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) เพ่ือหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนประชากรท่ีเป็นบุคลากรของส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็แต่ละแห่ง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 
เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-
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List) ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัภาวะผูเ้ชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการ
พฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด และตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการพฒันาองค์การสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended)  
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนงัสือจากคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บขอ้มูลจากบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ จากนั้น
ผูวิ้จยัจดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จดัส่งหนงัสือ พร้อมแบบสอบถามไปให้กบั
กลุ่มตวัอย่างทางไปรษณีย ์โดยส่งแบบสอบถามตามท่ีอยู่ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ โดย
แนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม และท าการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามกลบัมาครบจ านวน และท าการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 91 ชุด ท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และน าแบบสอบถามมาลงรหัสเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ 
พร้อมทั้งค าบรรยาย ผลการวิจยั 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็นออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย

การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 

 1. ผลการวิจยัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นการบริหารทรัพยากรในองค์การมีระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดา้น
สนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติัอย่างมีคุณธรรม และดา้นการจดัตั้งควบคุม
องคก์ารใหส้มดุล ซ่ึงสามารถพิจารณาโดยรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีความสามารถในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวิสยัทศัน์ของกรมการพฒันาชุมชน รองลงมาไดแ้ก่ มีความสามารถในการก าหนดแผน
กลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และส่ิงคุกคามจากภายในและภายนอกหน่วยงาน และขอ้ท่ีมี
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ระดับต ่าสุดได้แก่ มีการถ่ายทอดแผนไปยงัทุกๆ ส่วนทั่วทั้ งหน่วยงาน และสอดคลอ้งกับบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 
 1.2 ดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์าร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ สามารถบริหารจดัการงบประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม 
รองลงมาไดแ้ก่ ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบติังาน และขอ้ท่ี
มีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ สามารถบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆของหน่วยงานใหเ้กิดความคุม้ค่า คุม้ทุน และพร้อมต่อ
การใชง้าน 
 1.3 ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ท างานให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา รองลงมาได้แก่ สามารถปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานให้
สอดคลอ้งกับสภาพของการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และข้อท่ีมีระดับต ่าสุดได้แก่ สามารถสร้างค่านิยมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรักและความสามคัคีกนัภายในหน่วยงาน  
 1.4 ดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังานอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย รองลงมาไดแ้ก่ ปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาทุกคนโดยยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรม และขอ้ท่ีมีระดบั
ต ่าสุดไดแ้ก่ มีความรักและความเอ้ืออาทรต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน 
 1.5 ดา้นการจดัตั้งควบคุมองค์การใหส้มดุล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีการพฒันาปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารงาน เพ่ือ
พฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รองลงมาไดแ้ก่ สามารถจดัใหพ้นกังานท า งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีความเขา้ใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ผลการวิจยัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง
ของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัการ
กระบวนการ ดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ ดา้นการน าองค์การ และดา้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงสามารถ
พิจารณาโดยรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นการน าองคก์าร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกเป็น
รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงความผาสุขและประโยชน์สุขของสงัคมเป็น
ส่วนหน่ึงในยุทธศาสตร์และการปฏิบติังานประจ าวนั รองลงมาไดแ้ก่ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ และค่านิยมในการ
ท างานไวช้ดัเจน และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ สามารถด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบติัท่ี
เป็นรูปธรรม  
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 2.2 ดา้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
แยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความเส่ียงท่ีคุกคามต่อความยัง่ยืนของ
หน่วยงาน เป็นตน้ มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รองลงมาไดแ้ก่ ค านึงถึงความตอ้งการ
ของหน่วยงานในดา้นความคล่องตวั และ ความยืดหยุ่นในการ และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานผ่านตวัช้ีวดัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผลการด าเนินการท่ีผ่าน ผลการด าเนินการของ
คู่แข่งหรือเกณฑเ์ปรียบเทียบท่ีส าคญั  
 2.3 ดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ สามารถจดัการกบัขอ้ร้องเรียน
ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้มัน่ใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิผล รองลงมาไดแ้ก่ มีการก าหนดความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของผลผลิตและ
บริการ และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีการรับฟัง ปฏิสมัพนัธ์ และสงัเกตผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือให้
ไดส้าร สนเทศท่ีสามารถน าไปใชบ้ริการ และสนบัสนุนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
 2.4 ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีตวัวดัผลการด าเนินการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และไดมี้การด าเนินการติดตามบ่อย รองลงมาไดแ้ก่ มีระบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ รวมทั้งขอ้มูล และ
สารสนเทศท่ีมีความพร้อมใชง้านอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และความจ าเป็น
ทางภารกิจอย่างมีประสิทธิผลในกรณีฉุกเฉิน  และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดความรู้
ของบุคลากร เพ่ือใชใ้นการสร้างนวตักรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
 2.5 ดา้นการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีการด าเนินการดูแลปัจจยัสภาพ แวดลอ้มในการท างาน
ในดา้นสุขภาพและสวสัดิภาพและความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีท างานของบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงให้ดีข้ึน 
รองลงมาไดแ้ก่ มีการบริหารอตัราก าลงั ความตอ้งการของบุคลากรและความจ าเป็นของหน่วยงาน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า
สามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเน่ือง  และข้อท่ีมีระดับต ่าสุดได้แก่ มีวิธีประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพฒันาท่ีชดัเจน  
 2.6 ดา้นการจดัการกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
แยกเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีการก าหนดขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของผลผลิตและการบริการแก่
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รองลงมาไดแ้ก่ มีการป้องกนัไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการใหบ้ริ
การ และการท างานซ ้า รวมทั้งการลดตน้ทุน การประกนัความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพของผูรั้บบริการและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหน้อ้ยท่ีสุด และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีการเตรียมพร้อมส าหรับรับมือต่อภยัพิบติัหรือภาวะ
ฉุกเฉินเป็นอยา่งดี 
 2.7 ดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
แยกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มีผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการและการจดัการห่วงโซ่
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อุปทาน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตน้ทุน) รองลงมาไดแ้ก่ มีผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์ารและการก ากบัดูแลในภาพรวม 
และขอ้ท่ีมีระดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรในภาพรวม  
  3. ผลการวิจยัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีผลต่อการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูง
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า มีปัจจยั 3 ปัจจยั จากจ านวน 5ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ เรียง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจยัดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล  ปัจจยัดา้นการก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และปัจจยัดา้นการจดัตั้งควบคุมองคก์ารใหส้มดุล ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมกนัได้
ร้อยละ 56.50 (R2 = .565)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 1 
 
        ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta) ของการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณและสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจในพหุคูณ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

ตวัแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์าร 
ท่ีมีประสิทธิผล (X3) 

.222 .074 .293 2.994 .004* 

ดา้นการก าหนดทิศทางเชิง 
กลยทุธ์ (X1) 

.231 .080 .257 2.884 .005* 

ดา้นการจดัตั้งควบคุมองคก์ารให ้
สมดุล (X5) 

.188 .069 .264 2.710 .008* 
 

a=1.552,  R=.319,  R2 =.565, adj.R2 =.296, F=13.599 SEest = .243, Sig >.05* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัดา้นการก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ และปัจจยัดา้นการจดัตั้งควบคุมองคก์ารใหส้มดุล มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบ เท่ากบั .222, .231 และ .188 ตามล าดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .293, .257 และ . 264 ตามล าดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั .319 (R = 
.319) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 56.50 (R2 = .565) ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้น
สนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และปัจจยัดา้นการจดัตั้ ง
ควบคุมองคก์ารใหส้มดุลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูง
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็รวมกนัไดร้้อยละ 56.50 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากบั .243 (SEest = .243) ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 1.552 (a = 1.552) 
การทดสอบนยัส าคญัของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณมีค่าเท่ากบั 13.599 (F =13.599) ซ่ึงสามารถสร้างสมการ
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พยากรณ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูง
ของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ไดด้งัน้ี 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y' = 1.552+.222X3 + .231X1 + .188X5 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z' = .293ZX3 + .257ZX1 + .264X5 
 4. ข้อเสนอแนะมีผลสรุปท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านดังน้ีคือ ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจังหวดัร้อยเอ็ดไดแ้ก่ 
บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบริหาร รองลงมาได้แก่ ส านักงานไม่มีอาคารเป็นเอกเทศเฉพาะ ส่วน  
ขอ้เสนอแนะแนวทางต่อการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ
ในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ ไดแ้ก่ ควรจดัหาทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาไดแ้ก่ หน่วยงานควรจดั
อบรม แลกเปล่ียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็น้ี มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายไวใ้น
ท่ีน้ี 3 ประเดน็ใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 1. ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์ารมีระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล ดา้น
มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และด้านการจัดตั้ งควบคุมองค์การให้สมดุล ทั้ งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารของ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในจงัหวดัร้อยเอ็ดสามารถแสดงภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในระดบัสูง โดยผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวิสัยทศัน์ของกรมการพฒันา
ชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังานอย่างเสมอตน้เสมอปลาย และมีการพฒันาปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์การบริหารงาน เพ่ือพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทรรศนะ บุญขวญั (2548, น. 3) ท่ี
เห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์เป็นความสามารถในการท านายอนาคตดว้ยมีสายตาท่ีกวา้งไกล รักษาความยืดหยุน่ และ
ใจกวา้งพอท่ีจะให้อ  านาจหรือรับฟังบุคคลอ่ืนในการสร้างสรรค์และการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์เท่าท่ีจ าเป็น และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรังสรรค ์ประเสริฐศรี (2554, น. 206) ท่ีกล่าวว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะเป็นกระบวนการ
ในการก าหนดทิศทางและการกระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์การในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา
เพ่ือใหอ้งคก์ารอยูร่อดต่อไปได ้ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็ประภา สาริภา (2556) ท่ีท าการวิจยั
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกานตรัตน์ ศรีประเสริฐ (2557) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองการใช้
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า 
การใช้ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
  2. การพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขต
จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการให้
ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และ
การจดัการความรู้ ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัการกระบวนการ ดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ ดา้นการ
น าองค์การ และดา้นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีเป็นเพราะส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในจงัหวดัร้อยเอด็
มุ่งเนน้การพฒันาองค์การใหมี้ลกัษณะเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การด าเนินงานท่ี
ค านึงถึงความผาสุขและประโยชนสุ์ขของสงัคม รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความ
ทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์และความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความเส่ียงท่ีคุกคามต่อความยัง่ยืนของหน่วยงาน มาเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และมัน่ใจว่าขอ้ร้องเรียนไดรั้บการแกไ้ขอย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิผล วดัผลการด าเนินการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และไดมี้การด าเนินการติดตามบ่อย ดูแลปัจจยัสภาพ แวดลอ้มในการท างานในดา้นสุขภาพและสวสัดิ
ภาพและความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีท างานของบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงใหดี้ข้ึน ก าหนดขอ้ก าหนดท่ีส าคญั
ของผลผลิตและการบริการแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนมีผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการและการ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตน้ทุน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพสุ เดชะรินทร์ (2550, น. 9) ท่ี
กล่าวว่าองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเป็นองค์การท่ีเก่ง มีแผนรองรับกบัสภาวะต่างๆ อย่างชดัเจนมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีกระทบต่อการท างานจากรอบดา้นทุกมุมมองท าใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจบรรลุตามวตัถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นท่ียอมรับ โดยผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเพญ็พิชชา โคตรชาลี (2557) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ผลการวิจยั องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐณิช เกตุกณัฑร (2555) ท่ีท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ผลการวิจยัพบว่า องค์การสมรรถนะสูงของสถานีต ารวจ
นครบาลบุคคโลโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  
   3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล ปัจจยัดา้นการก าหนด
ทิศทางเชิงกลยทุธ์ และปัจจยัดา้นการจดัตั้งควบคุมองคก์ารใหส้มดุลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพฒันา
องคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็รวมกนัไดร้้อย
ละ 56.50 (R2 = .565) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .243 (SEest = .243) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานตามท่ีก าหนดไว ้โดยสามารถอภิปรายผลตามล าดบัท่ีของสมการถดถอยดงัน้ี  
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 3.1 ปัจจยัดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล  กรณีท่ีพบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ดา้นสนบัสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผลกบัการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูงของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด เน่ืองจากการสนับสนุนวฒันธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล 
(sustaining an effective organizational culture) จะท าให้มีความสามารถในการก าหนดเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องคก์ารและค่านิยมใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอก สามารถเลือกวฒันธรรมองคก์ารท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท างานของสมาชิก (Hitt, M. A., Ireland, R. D., & 
Hoskisson, R. E., 2005)  จึงท าใหผู้บ้ริหารส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ท างานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสามารถปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ของการเปล่ียนแปลงจากภายนอกได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติมา จ านงค์เลิศ (2550) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของหัวหนา้หอผูป่้วย บรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.2 ปัจจยัดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ กรณีท่ีพบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการก าหนด
ทิศทางเชิงกลยทุธ์กบัการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขต
จงัหวดัร้อยเอ็ด เน่ืองจากมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ และสามรถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ตลอดจนจูงใจ
กระตุน้ผูร่้วมงานใหป้ฏิบติัตามไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพ่ือก าหนด
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง (Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., 2005) จึงท าให้
ผูบ้ริหารส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสามารถในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
วิสยัทศันข์องกรมการพฒันาชุมชน ก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และส่ิงคุกคาม
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัวิสาข์ ทองติง  (2557) ท่ีท าการวิจัยเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยพบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดบัสูง (r=.662) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์
 3.3 ปัจจยัดา้นการจดัตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล กรณีท่ีพบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการ
จดัตั้งควบคุมองคก์ารใหส้มดุลกบัการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชน
อ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ เน่ืองจากมีการจดัการบริหารงานดูแลในกระบวนการท างานใหไ้ดม้าตรฐาน คุณภาพ
การบริหาร ผูรั้บบริการ พึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บและผูใ้หบิ้การมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
(Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., 2005) จึงท าให้ผู ้บริหารส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพัฒนา
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การบริหารงาน เพ่ือพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จดัใหพ้นกังานท า งานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็พิชชา โคตรชาลี (2557) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B0%D4%B5%D4%C1%D2%20%A8%D3%B9%A7%A4%EC%E0%C5%D4%C8%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D1%B9%C7%D4%CA%D2%A2%EC%20%B7%CD%A7%B5%D4%A7%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการเป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
ขอนแก่นจังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการเป็นองค์กรทีมีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น โดยพบว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนอยู่
ในระดบัสูงมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการควบคุมและประเมินผลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนดา้นการน าองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
      1.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูงของส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีดงัน้ี 
 1) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และค่านิยม
ไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือท่ีองคก์รจะไดน้ ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อไป  
           2) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามผลการด าเนินงานผ่านตัวช้ีวดัโดย
เปรียบเทียบกบัเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผลการด าเนินการท่ีผา่น ผลการด าเนินการของคู่แข่งหรือเกณฑเ์ปรียบเทียบ
ท่ีส าคญัเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน  
  3) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนบัสนุนการรับฟัง ปฏิสมัพนัธ์ และสงัเกตผูรั้บบริการ และผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือให้ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถน าไปใชบ้ริการ และสนบัสนุนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 
  4) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนบัสนุนการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
เพ่ือใชใ้นการสร้างนวตักรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
  5) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการเรียนรู้และการพฒันาท่ีชดัเจน 
  6) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนบัสนุนการเตรียมพร้อมส าหรับรับมือต่อภยัพิบติัหรือภาวะ
ฉุกเฉินเป็นอยา่งดี 
  7) หน่วยงานควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการเพ่ิมผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรใน
ภาพรวม  
 1.2 ขอ้เสนอแนะดา้นภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดั
ร้อยเอด็ มีดงัน้ี 
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 1) หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปรับเปล่ียนวฒันธรรมและค่านิยมในการท างานให้สอดคลอ้งกบัสภาพของการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอก มีการน าแบบแผนการปฏิบติังานท่ีดีมาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงาน สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกนั และสร้างค่านิยมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรักและความสามคัคีกนั
ภายในหน่วยงาน  
 2) หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและวิสัยทศัน์ของกรมการพฒันาชุมชน ก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และส่ิงคุกคามจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีน าไปสู่การก าหนดทิศทางท่ีจะ
ปฏิบติัไดจ้ริง ควบคุมกลยทุธ์ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลกลยทุธ์ท่ีน าไปปฏิบติั ตดัสินใจปรับเปล่ียนแผนการ
บริหารไดส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงแผนไปยงัทุกๆ ส่วนทัว่ทั้งหน่วยงาน และสอดคลอ้งกบับทบาท
หนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆอยา่งชดัเจน  
  3) หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีการพฒันาปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารงาน เพ่ือ
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จดัใหพ้นกังานท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด และเสริมสร้างเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารสู่การเป็น
องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัญหา และ
อุปสรรคของหน่วยงานแต่ละแห่ง เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นเป็น
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
  2.2 ควรศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์อ่ืนๆท่ีน่าจะส่งผลต่อการพฒันาองค์การสู่การ
เป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.3 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ในดา้นการจดัตั้งควบคุมองคก์ารใหส้มดุล 
 2.4 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ในดา้นดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
 2.5 ควรใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ิมเติม เพ่ือใหก้ารศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมี
ความครอบคลุมยิ่งข้ึน  
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jw.janejira@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพ่ือพฒันาชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 
เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี (2) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัศึกษาและ (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการใช้งานชุดฝึกปฏิบติั  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ ง ตรัง จ านวน 23 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงัน้ี (1) เคร่ืองมือการพฒันา ไดแ้ก่ โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2 (2) เคร่ืองมือทดลอง 
ไดแ้ก่ ชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์และ (3) เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบติั แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชง้านชุดฝึกปฏิบติั และแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงผลการวิจยัมีดงัน้ี   
 1. ชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์  เร่ือง โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 
ประกอบดว้ยชุดฝึกปฏิบติั จ านวน 7 ชุดค าสั่ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าชุดฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสมใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั โดยมีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ คือ 75.65/76.09 ซ่ึงพบว่าใกลเ้คียงกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด คือ 80/80 
 2. นกัศึกษามีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
 3. ผลด้านความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติน้ี พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคือ ดา้น
วิ ธีการสอนมีค่า เฉล่ีย  4.16 ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 และด้านความรู้ความเข้าใจมีค่า เฉ ล่ีย  3.94 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ:   ชุดฝึกปฏิบติั โปรแกรมภาษาซี  โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี   
 

                                                           
1 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop C Programming Language for Windows Operating 
System practice sets on Data Structures and Algorithms; (2) to study the achievement of the students; and (3) to 
study students’ satisfaction on the practice sets. The sample comprised 23 undergraduate students studying in the 
Bachelor of Business Administration Program, specializing in Business Computer, Faculty of Management at Suan 
Dusit University, Trang Center. The research instruments consisted of (1) Dev C++ version 4.9.9.2 as a 
development tool; (2) C Programming Language for Windows Operating System Practice Sets; and  (3) data 
collecting which were a quality assessment form, a pre-test and a post-test before and after using the practice sets, 
and a satisfaction evaluation form. The statistics employed for data analysis were the mean, and standard deviation. 
The results were as follows: 
 1. The C Programming Language for Windows Operating System practice sets on data structures and 
algorithms included 7 practice sets. The developed practice sets were efficient at 75.65 / 76.09 based on the pre-
determined 80/80 efficiency criterion, thus they were appropriate for using as a research tool. 

2. The students’ post-learning achievement was higher than their pre-learning counterpart achievement.   
3. Regarding students’ satisfaction, it was found that the students’ satisfaction on the practice sets was at 

the high level.  Concerning individual aspect of the practice sets, it could be ranged from the highest to the lowest 
as follows: the content scored 4.19 with standard deviation of 0.62, the teaching methods scored 4.16 with standard 
deviation of 0.63, and the knowledge and understanding scored 3.94 with standard deviation of 0.52 respectively. 
Keywords: Practice Sets, C Programming Language, Data structures and algorithm 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การ เ รียน รู้ในยุคศตวรรษท่ี  21 ผู ้สอนควรมีทักษะและคุณลักษณะท่ีรอง รับการ เข้า ถึ ง เ พ่ื อ  
สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้ นเรียนแนวใหม่เพ่ือพัฒนาผู ้เ รียน โดยการจัดการเรียนการสอน 
ในยุคน้ีตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และยึดหลกัการว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
โ ด ย คุ ณ ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู้ ต้ อ ง เ น้ น ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ ป ฏิ บั ติ  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
ในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
จากการปฏิบติัจริง (ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2559) 

และในปี พ.ศ. 2551 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดว้ิจยัและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ซ่ึงแบ่งแนวทางการจดัการเรียนรู้เป็น 9 แนวทาง ประกอบดว้ย  
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1. การจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
 2. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการพหุปัญญา  
 3. การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์และท่ีเนน้การปฏิบติั  
 4. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 5. การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์  
 6. การจดัการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้    
 7. การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน   
 8. การจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแกปั้ญหา  
 9. การจดัการเรียนรู้แบบพฒันากระบวนการคิดดว้ยการใชค้ าถาม   
 โดยรูปแบบการสอนแบบใหม่เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การฝึกปฏิบติัจริง และการประยุกต์ใชค้วามรู้เพ่ือการป้องกนัและแกปั้ญหา 
(หน่วยส่งเสริมและพฒันาวิชาการ, 2551) 
 ซ่ึงจากแนวทางการจดัรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัการจดัรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ของ
ส านัก ง าน เลขา ธิ ก า รสภาการ ศึกษา  โดยการ เน้นผู ้ เ รี ยน เ ป็นส า คัญ  ซ่ึ งผู ้ เ รี ยน เข้า ม า มี ส่ วน ร่ วม 
ในชั้นเรียนมากข้ึน เนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา และเนน้การปฏิบติั ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รียนเ พ่ิม ข้ึน โดยผู ้เ รี ยนจะมีความ รู้ในเ ร่ืองนั้ นๆ  มาก ข้ึน ซ่ึ งการน า ชุด ฝึกปฏิบัติห รือชุดฝึกอบรม 
มาใชก้บัผูเ้รียนในการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน และผูเ้รียนสามารถฝึก
ปฏิบติัจริงได ้สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จุฑารัตน์ คชรัตน์ และคณะ ไดเ้สนองานวิจยัเร่ือง ผลของการใชชุ้ดฝึก
ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พน ธ์ ท่ี มี ต่ อ ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ แ ล ะค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ใ นก า ร ท า วิ ท ย า นิ พน ธ์ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น 
ระดบับณัฑิตศึกษา พบวา่ ชุดฝึกการท าวิทยานิพนธ์ของผูเ้รียนระดบับณัฑิตศึกษา มีประสิทธิภาพ 86.84/89.32 และ
ผู ้ เ รี ย น ร ะ ดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ท่ี ใ ช้ ชุ ด ฝึ ก ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ห ลั ง เ รี ย น สู ง ก ว่ า 
ก่อนเ รียนอย่ า ง มีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.05 และมีความพึงพอใจต่อชุด ฝึกการท า วิทยา นิพนธ์ 
อยู่ในระดบัมาก (จุฑารัตน์ คชรัตน์, 2556, น. 408-417)  และ อนิวรรตน์ พลรักษ์  และสมศกัด์ิ อรรคทิมากูล ได้
เสนองานวิจัย เ ร่ือง  การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม  เ ร่ืองไมโครคอนโทรลเลอร์และ 
การประยุกตใ์ชง้านหุ่นยนตพ้ื์นฐาน พบว่าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผูเ้รียนมีความพึง
พอ ใ จ ต่ อ ชุ ด ฝึ กอบรม ท่ี ส ร้ า ง ข้ึ นอ ยู่ ใ น ร ะดับม า ก ท่ี สุ ด  และ ชุ ด ฝึ กอบรม มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เ ฉ ล่ี ย 
ร้อยละ 78.16/75.0 ซ่ึงพบว่าใกลเ้คียงกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 80/80 ซ่ึงสามารถน าชุดฝึกอบรมน้ีไปใชใ้นการ
ฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อนิวรรตน ์พลรักษ,์ 2556, น.50-57)   

เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี เป็นเร่ืองท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอน
วิธี ตลอดจนการเขา้ใจและเรียนรู้ถึงประเภทของขอ้มูล สามารถประยุกตแ์ละเลือกใช้แต่ละประเภทของขอ้มูลใน
การเขียนโปรแกรมแต่ละประเภท และเขา้ใจถึงขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมและใชข้ั้นตอนวิธีนั้นเขียนโปรแกรม
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมจะเนน้การสอนเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อาจท าให้
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ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดใ้นระดบัหน่ึง โดยผูเ้รียนจะขาดทกัษะขั้นตอนการคิดและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งขาดทกัษะการเขียนโปรแกรม ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองพ้ืนฐานในการเร่ิมตน้กระบวนการคิดการแกปั้ญหาและการ
เขียนโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะพฒันาทักษะในด้านน้ีเพ่ือน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเร่ืองน้ีจะเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการเขียนโปรแกรมของผูเ้รียน 
และในการประกอบอาชีพทางดา้นการเขียนโปรแกรม 
 ดังนั้นผูวิ้จัยจึงเสนอ ชุดฝึกปฏิบัติเพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมของผูเ้รียน 
เ ร่ืองโครงสร้างข้อมูลและขั้ นตอนวิธี  โดยชุดฝึกปฏิบัติถูกออกแบบมาเ พ่ือให้สอดคล้องกับเ น้ือหา 
ในบทเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนมากข้ึน และช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจขั้นตอนวิธีในการ
เขียนโปรแกรม ขอ้มูลแต่ละประเภทในโครงสร้างขอ้มูลและการด าเนินการกบัขอ้มูลแต่ละประเภทเพ่ิมข้ึนจาก
ชุดฝึกปฏิบติั ตลอดจนผูเ้รียนสามารถท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข หรือเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบขั้นตอนวิธีตามแนวคิด
ของผูเ้รียนได ้โดยอา้งอิงจากชุดฝึกปฏิบติัน้ี และให้ผูเ้รียนมีทกัษะพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมและสามารถน า
ทกัษะพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมน้ีไปพฒันาและศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพทางดา้นการเขียนโปรแกรม และการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ได ้ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและ
ขั้นตอนวิธี  
 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัการภาษาซีบนระบบปฏิบติัการ
วินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใช้งานชุดฝึกปฏิบติัการภาษาซี บนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี 
 
นิยามศัพท์ 

 ชุดฝึกปฏิบติั หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีผูส้อนสร้างข้ึนให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัและเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองท่ีเรียนและมีทกัษะในเน้ือหาเร่ืองนั้นเพ่ิมเติมจากการเรียนทฤษฎี 
 ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ หมายถึง ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นตวักลางในการควบคุม
ฮาร์ดแวร์ สามารถจดัการขอ้มลูท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
 ภาษาซี หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู ้เ รียนจากการประเมินผลการเ รียนรู้ ก่อนและ 
หลงัการใชง้านชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูเ้รียนในการใชง้านชุดฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ไดชุ้ดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการ
วินโดวส์ เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี โดยผูเ้รียนมีเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน 
 3. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใชง้านชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์  
เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี 
 
วิธีการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
จ านวน 23 คน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั มดีงันี ้ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา คือ โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ ชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  เร่ือง 
โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย  

3.1. แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี 

3.2. แบบทดสอบวัด ผลสั มฤท ธ์ิ ก่ อนและหลัง ก า ร ใช้ ชุ ด ฝึ กป ฏิบั ติ โปรแกรมภ าษา ซี 
บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี 

3.3. แบบส ารวจความพึงพอใจการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 
เร่ือง โครงสร้างขอ้มลูและขั้นตอนวิธี 

วิธีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบชุดฝึกปฏิบัติ ผู ้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาโดยเน้นเ น้ือหา 
ใหส้อดคลอ้งกบับทเรียน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี ซ่ึงภายในชุดฝึกปฏิบติั ประกอบดว้ย ชุดค าสั่งการ
เขียนโปรแกรม เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะประมวลผลและดูผลลพัธ์การท างานของโปรแกรม  และแบบฝึกหัด
ทบทวนเน้ือหาแต่ละบทเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมและใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาในแต่ละบท
มากข้ึน โดยการทดลองการเขียนโปรแกรมตามความเขา้ใจในเน้ือหาแต่ละบทของผูเ้รียน โดยอา้งอิงตวัอย่างจาก
ชุดฝึกปฏิบติัน้ี ซ่ึงชุดฝึกปฏิบติัพฒันาและทดสอบโดยใชโ้ปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2 
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วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดน้ าชุดฝึกปฏิบติัไปใชป้ระกอบการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
เน้ือหาของแต่ละบทเรียนมากข้ึน และผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการ
วินโดวส์ โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเขียนโปรแกรมจ านวน 3 ท่าน  

2) เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนของผู ้เ รียนจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ก่อนและ 
หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์  

3) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในการใช้งานชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรม
ภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์  

การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติ ดงัน้ี 
ผูว้ิจยัเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความเขา้ใจในเน้ือหาของผูเ้รียน โดยส่วนหน่ึงวิเคราะห์จากขั้นตอนวิธี

และทกัษะการเขียนโปรแกรมของผูเ้รียน และวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียน โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) เพ่ือวิเคราะห์คะแนนของผูเ้รียนผูเ้รียนแต่ละคนมีคะแนน
แตกต่างไปจากค่ากลางมากนอ้ยเพียงใด (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2555)  

1) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 
1.1 ค่าเฉล่ีย ( )   
1.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  

2) สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา (พวงรัตน ์ทวีรัตน,์ 2549, น.117) ไดแ้ก่ 
2.1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (IOC)  
2.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Difficulty: p)  
2.3 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (Discrimination: r) 

3) การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของการใช้ชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการ
วินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี และแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 
ตามเกณฑ ์80/80 (เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528)  
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล   

 ผลการวจิยั 

 1. ชุดค าสั่งภาษาซีเร่ืองโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี โดยก าหนดขอบเขตชุดค าสั่งแต่ละชุดค าสั่ง
สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาเรียนแต่ละบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วยชุดค าสั่งหลักๆ แบ่งตามบทเรียนได้ทั้ งหมด 
7 ชุดค าสัง่ โดยแต่ละชุดค าสัง่หลกัจะประกอบดว้ยชุดค าสัง่ยอ่ยภายใน ไดแ้ก่   
  1.1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ยชุดค าสั่งยอ่ย ไดแ้ก่ ชุดค าสัง่โครงสร้างการท างานแบบ
ล าดบั ชุดค าสั่งโครงสร้างการท างานแบบเลือก ชุดโครงสร้างการท างานแบบท าซ ้ าหรือวนรอบ และชุดค าสั่งการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์  

X SD

X

SD
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 1.2 แถวล าดับ  (Array) ประกอบด้วย ชุดค าสั่ ง ย่อย  ได้แ ก่  โครงส ร้ างข้อมูลแบบแถวล าดับ  
1 มิติ 2 มิติ และหลายมิติ ชุดค าสั่งการด าเนินการกบัขอ้มูลแบบแถวล าดบั การสร้างแถวล าดบั การเพ่ิมและการลบ
ขอ้มลูในแถวล าดบั และชุดค าสัง่ขอ้มลูแบบโครงสร้าง 
 1.3   รายการเช่ือมโยง (Linked List) ประกอบดว้ยชุดค าสัง่ยอ่ย ไดแ้ก่ ชุดค าสัง่โครงสร้างขอ้มลูแบบ
รายการ และชุดค าสัง่การด าเนินการกบัขอ้มลูแบบรายการ การสร้างรายการเช่ือมโยง การเพ่ิมและการลบขอ้มลูใน
รายการเช่ือมโยง  

1.4    แถวคอย (Queue) ประกอบดว้ยชุดค าสัง่ยอ่ย ไดแ้ก่ ชุดค าสัง่โครงสร้างขอ้มลูแบบแถวคอย  และ
ชุดค าสัง่การด าเนินการกบัขอ้มูลแบบแถวคอย การสร้างแถวคอย การเพ่ิมและการลบขอ้มูลในแถวคอย  

1.5   ตน้ไม ้ (Tree) ประกอบดว้ยชุดค าสัง่ยอ่ย ไดแ้ก่ ชุดค าสัง่โครงสร้างขอ้มลูแบบตน้ไม ้ (Binary Tree) 
และชุดค าสัง่การด าเนินการกบัขอ้มลูแบบตน้ไม ้การสร้าง การคน้หา และการลบขอ้มลูของไบนารีทรี 

1.6   การเรียงล าดบัขอ้มลู (Sorting Data) ประกอบดว้ยชุดค าสัง่ยอ่ย ไดแ้ก่ ชุดค าสัง่การเรียงล าดบัแบบ
แทรก (Insertion Sort) ชุดค าสัง่การเรียงล าดบัแบบเลือก (Selection Sort) ชุดค าสัง่การเรียงล าดบัแบบฟอง (Bubble 
Sort) และชุดค าสัง่การเรียงล าดบัแบบเรดิกซ์ (Radix Sort) 

1.7   การคน้หาขอ้มลู (Searching Data) ประกอบดว้ยชุดค าสัง่ยอ่ย ไดแ้ก่ ชุดค าสัง่การคน้หาขอ้มลูแบบไบ
นารี (Binary Search) 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและ
ขั้นตอนวิธี  

รายการ ประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 ประสิทธิภาพของกระบวนผลลพัธ์ E2 
ก าหนดเกณฑ ์ 80.00 80.00 
ประสิทธิภาพ 75.65 76.09 

แปลผล ต ่ากวา่เกณฑ ์ ต ่ากวา่เกณฑ ์

  

จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 23 คน มี
ประสิทธิภาพเฉล่ียร้อยละ 75.65/76.09 ซ่ึงพบว่าต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด คือ 80/80 เน่ืองจากผูเ้รียนส่วน
ใหญ่ไม่มี พ้ืนฐานทักษะความรู้ด้านขั้ นตอนการคิดและการเ ขียนโปรแกรม ส่งผลให้ระดับคะแนน 
การท าแบบทดสอบค่อนขา้งต ่า ดงันั้นประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีจึงต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนด  

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัน้ี ใชวิ้ธีการทดสอบ การท าแบบทดสอบและ
ร่วมดว้ยวิธีการสงัเกตการเขียนโปรแกรมของผูเ้รียนตามแบบทดสอบ 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบทดสอบรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี โดยวิเคราะห์ 
2 ส่วน คือ ส่วนความยากง่ายของแบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบค่อนขา้งง่าย มีค่าตวัถูกและตวัลวง คือ 0.76 และ 
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0.24 ต า มล า ดับ  ซ่ึ ง อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ค่ า ค ว ามย าก ท่ี ดี ส าห รับตัว ถู ก ซ่ึ ง ต้อ ง มี ค่ า อ ยู่ ร ะหว่ า ง  0.20 - 0.80  
ตวัลวงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.05 - 0.30 และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ใชเ้ทคนิค 27% ซ่ึงจากการวิเคราะห์อ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบคือ 0.14 ซ่ึงเป็นค่าจ าแนกท่ีไม่ดี อนัเน่ืองมาจากคะแนนส่วนใหญ่ของเด็กกลุ่มอ่อนและ
คะแนนส่วนใหญ่ของเดก็กลุ่มเก่งมีคะแนนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีผูเ้รียนท าได ้

แบบทดสอบ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนเรียน 3 

6 
0.89 

หลงัเรียน 0.88 

 จากตารางท่ี  2 เ ม่ือน าผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเ รียนของผู ้เ รียนมาวิเคราะห์ 
หาค่าเฉล่ียพบว่า ในภาพรวมผูเ้รียนสามารถท าคะแนนไดเ้พ่ิมข้ึน โดยผูเ้รียนไดค้ะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 3 
คะแนน และจากการสังเกตการณ์เขียนโปรแกรมของผูเ้รียนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั พบว่า ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้ นตอนวิ ธีการคิดมากข้ึน โดยผู ้เ รียนสามารถประยุกต์ใช้ชุดฝึกปฏิบัติในเ ขียนโปรแกรม 
ตามขั้นตอนวิธีการคิดของผูเ้รียนได ้

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชง้านชุดฝึกปฏิบติั 
ตารางที่ 3 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชง้านชุดฝึกปฏิบติั  

ประเดน็ (n=23) M S.D. ร้อยละ ระดบั 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.1 เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนเพ่ิมข้ึน 

3.94 
3.96 
4.09 
3.78 
 

0.52 
0.37 
0.51 
0.67 
 

78.87 
79.20 
81.80 
75.60 

 

มาก 
มาก 

1.2 ความรู้ความเขา้ใจขั้นตอนการท างานของโปรแกรม มาก 
1.3 สามารถน าโปรแกรมไปพฒันาเพ่ือเขียนโปรแกรม  

ทดสอบตามความเขา้ใจของตนเองได ้
มาก 

 
2. ด้านเนือ้หา 
     2.1 ระดบัความยากง่ายของโปรแกรมเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
     2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการสอนกบัเน้ือหาและโปรแกรม 
     2.3 โปรแกรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองเรียน 
3. ด้านวธีิการสอน 

3.1. ท าใหบ้ทเรียนน่าสนใจมากข้ึน 
3.2. ลกัษณะการน าเสนอเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
3.3. ตอ้งการเรียนดว้ยบทเรียนในลกัษณะน้ีกบัเร่ืองการเขียนโปรแกรม  

อ่ืน  ๆ
3.4. ผูเ้รียนรู้สึกสนุกกบัการเรียน 

4.19 
4.09 
4.26 
4.22 
4.16 
4.13 
4.13 
4.13 

 
4.26 

0.62 
0.73 
0.62 
0.52 
0.63 
0.63 
0.63 
0.63 

 
0.62 

83.80 
81.80 
85.20 
84.40 
83.25 
82.60 
82.60 
82.60 

 
85.20 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.11 0.59 82.10 มาก 
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จากตารางท่ี 3 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชง้านชุดฝึกปฏิบติั โดยภาพรวมพบวา่ผูเ้รียนมี
ค ว าม พึ งพอใจ ในระดับม า ก  โดย มี ค่ า เ ฉ ล่ี ย  4.11 ส่ วน เ บ่ี ย ง เ บนมาตร ฐ าน  0.59 คิ ด เ ป็น ร้ อ ย ละ 
ของระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 82.10  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
1. ด้านท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  คือ ด้านเน้ือหา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก  โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็นร้อยละของระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 83.80 
2. ด้านท่ีผู ้เ รียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับท่ีสอง  คือ  ด้านวิธีการสอน  มีความพึงพอใจโดยรวม 

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 คิดเป็นร้อยละของระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 83.25 
3. ด้านท่ีผู ้เ รียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คือ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  มีความพึงพอใจโดยรวม 

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็นร้อยละของระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 78.87 
อภิปรายผล 
1. ชุดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี ซ่ึง

เป็นชุดฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ มีทั้งหมด 7 ชุดค าสัง่หลกัๆ ซ่ึงชุดฝึกปฏิบติัท่ีสร้างข้ึนอิงเน้ือหาในบทเรียนเป็นหลกั และ
ไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดของหน่วยส่งเสริมและพฒันาวิชาการ ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบแนวการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการน าชุดฝึกไปใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากการสอนเน้ือหาในทฤษฎี โดย
เน้นการปฏิบัติ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ผูเ้รียนทดลองเขียนโปรแกรมเอง เพ่ือเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและการฝึกปฏิบติัจริง  

2. ผลสั มฤท ธ์ิท า งก า ร เ รี ยน รู้ ขอ งผู ้ เ รี ยนจ ากก าร ใช้ง าน ชุ ด ฝึ กป ฏิบั ติ โปรแกรมภาษา ซี 
บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เพ่ิมข้ึน กล่าวคือ มีคะแนนหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคนท าให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองท่ีเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเร่ืองผลของการใชชุ้ดฝึกการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมี
ต่อผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจ ในการท าวิทยานิพนธ์ของผูเ้รียนระดบับณัฑิตศึกษา 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู ้เ รียนท่ีใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ พบว่าผู ้เ รียนมีความ 
พึงพอใจในระดบัมาก โดยผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใชง้านชุดฝึกปฏิบติั ในดา้นเน้ือหาและวิธีการสอนรูปแบบ
น้ี ท าให้ผู ้เ รียนมีความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการสร้างและทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เร่ืองไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยกุตใ์ชง้านหุ่นยนตพ้ื์นฐาน 
 

บทสรุป 

1. ไดชุ้ดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ือง โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี 
ซ่ึงเป็นชุดฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้ มีทั้งหมด 7 ชุดค าสั่ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าชุดฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสมใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัได ้โดยมีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ คือ 75.65/76.09 ซ่ึงพบว่าใกลเ้คียงกบัเกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนด คือ 80/80 
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 2. ผลการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 23 คน ปรากฏวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ มีคะแนนหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคน จากการประเมินผลการฝึก
ปฏิบติั สรุปไดว้า่ มีความรู้จากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเพ่ิมข้ึนในระดบัท่ีน่าพอใจ 
 3. ผลด้านความพึงพอใจของผู ้เ รียนจากการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ น้ี พบว่า  ผู ้เ รียนมีความพึงพอใจ 
ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นเน้ือหา มีค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคือ ดา้น
วิ ธีการสอน มีค่า เฉล่ีย 4.16 ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 และด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่า เฉล่ีย 3.94 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

การใชชุ้ดฝึกปฏิบติัโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เร่ืองโครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี
จะไดป้ระสิทธิภาพมากข้ึน หากผูเ้รียนมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ซ่ึงจะสามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมได้ง่ายข้ึน และผูเ้รียนสามารถท่ีจะใช้ชุดฝึกปฏิบัติน้ีเป็นพ้ืนฐานในการเขียน
โปรแกรมทดสอบความเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนของผูเ้รียนไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงควรน าชุดฝึกปฏิบติัน้ีไป
ใชท้ดลองกบัผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการเขียนโปรแกรม หรือทดลองกบัผูเ้รียนท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะทางดา้นขั้นตอนวิธี
ในการเขียนโปรแกรมดว้ยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
1. การพฒันาชุดฝึกปฏิบติั เร่ือง โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธีดว้ยภาษาอ่ืน เพ่ือท าให้ชุดฝึกปฏิบติั

น่าสนใจมากข้ึน  
2. ควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เร่ือง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในรูปแบบอ่ืนๆ 

เพ่ือช่วยเสริมทกัษะดา้นความรู้ความเขา้ใจ และการคิดแกปั้ญหาในการเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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ผลกระทบของคุณลกัษณะบุคลกิภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรและ
ความส าเร็จขององค์กรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัร้อยเอด็ 

The Effects of Personality Traits on Organizational Learning Competency and 
Organizational Success of Sub-District Administrative Organizations 

in Roi-Et Province 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาผลกระทบขององคป์ระกอบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อ

ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร  2) ศึกษาผลกระทบของความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรต่อ

ความส าเร็จขององคก์ร และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของบุคลิกภาพส่วนบุคคลกบับรรยากาศ

ขององค์กรท่ีส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ องค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 203 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คุณลกัษณะการมีจิตส านึกท่ีดี และความมัน่คงทางอารมณ์ ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .10 ตามล าดบั 2) ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรส่งผลทางบวกต่อ

ความส าเร็จขององค์กร และ 3) บรรยากาศขององค์กรส่งผลทางบวกโดยตรงต่อความสามารถในการเรียนรู้ของ

องคก์ร 

ค าส าคัญ: คุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล ความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร ความส าเร็จขององคก์ร  

                 บรรยากาศขององคก์ร 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the effects of personality traits on organizational learning 
competency; 2) to study the effects of organizational learning competency on organizational success; and 3) to 
study the relationship between personality traits and organizational climate influencing organizational learning 
competency. The sample in this study were 203 sub-district administrative organizations in Roi-Et province. The 
instruments employed for data collection were a questionnaire, and an in-depth interview. The results of the study 
revealed that 1) personality traits, especially conscientiousness and emotional stability affected organizational 
learning competency at the .01, and .10 levels of statistical significance; 2) organizational learning competency 
positively affected organizational success; and 3) organizational climate positively and directly affected 
organizational learning competency. 

Keywords:  Personality Traits, Organizational Learning Competency, Organizational Success,  

        Organizational Climate 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้และรุนแรงมาก

ข้ึนถือเป็นยุคแห่งความวิกฤติทุกดา้น ทุกประเทศในโลกไม่สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์น้ีได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การก้าวเขา้ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 ท าให้กลุ่ม

ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศตอ้งพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กบัตนเองเพ่ือรองรับการขยายตวัทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมขา้มชาติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

(2555-2559) ของไทย ใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์การเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถ

ของคนเพ่ือให้ประเทศสามารถพฒันาให้กา้วหน้าต่อไป ในการบริหารจดัการองค์กร ทรัพยากรมนุษยถื์อว่ามี

ความส าคญัท่ีสุดในการเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กับองค์กร ดงันั้นองค์กรต่างๆ จึงให้

ความส าคญักบัการคน้หาวิธีการท่ีจะเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การสร้างความส าเร็จท่ีเหนือกว่า

ขององคก์ร 

คุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล หมายถึงพฤติกรรมหรือลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลในการแสดงออก

และการปฏิบติัต่อผูอ่ื้น ซ่ึงบุคลิกภาพส่วนบุคคลน้ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบติังานร่วมกนัในองคก์ร จาก

การวิจยัของ Barrick and Mount (1991) ไดค้น้พบว่าคุณลกัษณะของบุคคลมี 5 ประการไดแ้ก่ 1) การชอบเขา้สงัคม 
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การแสดงออก 2) ความมัน่คงทางอารมณ์ ไม่โกรธ ไม่ใชอ้ารมณ์ 3) ความปรองดอง หรือเห็นพร้อมตอ้งกนั ยินยอม 

โอนอ่อนผ่อนตาม 4) ความมีสติ รอบคอบ รับผิดชอบ และ 5) การชอบเปิดเผย เปิดกวา้ง ยอมรับส่ิงใหม่ๆ อยากรู้

อยากทดลอง นอกจากน้ี จากผลการศึกษาวิจยัของ Barrick and Mount (1993) ยงัพบวา่ คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล

ส่งผลต่อความส าเร็จของงานโดยเฉพาะคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีสติ รอบคอบและมีความรับผิดชอบมี

ความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จขององคก์รในระดบัสูง 

การเรียนรู้และพฒันาคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลเป็นกระบวนการส าคญัในการส่งเสริมใหบุ้คลากร

ในองค์กรเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีหลากหลายเพ่ือน ามาใชใ้นการปฏิบติังานให้

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร จากการศึกษางานวิจยัในอดีต พบวา่ ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีส่งผล

ต่อความส าเร็จขององคก์ร การบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งอาศยับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงานท่ี

จะตอ้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลแสดงความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่อยา่งเต็มศกัยภาพเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว ้Oh, Labianca, and Chung (2006) กล่าวว่าลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลท่ีท างานในองค์กรเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสนบัสนุนใหแ้ต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมการปฏิบติังาน โดยเฉพาะการเรียนรู้ในองค์กร 

(Organizational Learning) ซ่ึง Bierly and Hamalaine (1995) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า การเรียนรู้ขององคก์รจะช่วย

ท าใหอ้งคก์รเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนและท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ  

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดัและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การซ่ึงรับนโยบายในการ

บริหารจดัการมาจากกรมการปกครองทอ้งถ่ินในการปฏิบติังานเพ่ือสนองตอบต่อการดูแลความกินดีอยู่ดีของ

ประชาชน การท่ีองคก์ารจะสามารถปฏิบติังานหรือบริการประชาชนใหเ้กิดบรรลุเป้าหมายไดน้ั้นตอ้งอาศยับุคลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น ทั้งการมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ความกลา้แสดงออก 

รวมถึงความรอบคอบและรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะยอมรับและปรับตวัอยู่เสมอ ดงันั้น การศึกษาวิจยัน้ีจึงมีความ

มุ่งหวงัท่ีจะศึกษาถึงคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลของผูน้ าของเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์าร

บริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในองคก์รและความส าเร็จขององคก์ร 

 

วัตถุประสงค์ 

           1. เพ่ือศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ขององคก์ร  
           2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์รต่อความส าเร็จขององคก์ร 
           3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลกบับรรยากาศของ
องคก์รท่ีส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร  
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นิยามศัพท์ 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล  หมายถึง  พฤติกรรมหรือลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร  หมายถึง  ระดบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแกไ้ขปัญหา การปรับปรุง เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานจากกระบวนการเรียนรู้ภายใน    
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็  

บรรยากาศขององคก์ร  หมายถึง  นโยบาย แนวปฏิบติัและสภาพแวดลอ้มการท างานภายในองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็ 

ความส าเร็จขององค์กร  หมายถึง  ผลลพัธ์การบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวข้ององค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็ 

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หมายถึง  เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
เขตจงัหวดัร้อยเอด็   
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือเกิดความเขา้ใจถึงผลกระทบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล ความสามารถในการเรียนรู้ใน
องคก์ร และความส าเร็จขององคก์ร 

 2. ผลการศึกษาวิจยัน าไปสู่การประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องเทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

 3. ผลการศึกษาน าไปสู่การขยายกรอบแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบังานวิจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ป
ยงักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนท่ีมีบริบทท่ีแตกต่าง 

4. เพ่ือเป็นฐานความรู้ใหก้บัผูท่ี้มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ใน
องคก์รและส่งผลไปยงัความส าเร็จขององคก์ร 
 
วิธีการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิธีผสม (Mixed Method) โดยการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากร (Population) และกลุ่มตวัอย่าง (Sampling) ไดแ้ก่ตวัแทนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 203 แห่ง โดยเก็บขอ้มูลทั้ งหมด 
ประกอบดว้ย เทศบาลเมืองร้อยเอด็ จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 68 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 
133 แห่ง โดยผูใ้หข้อ้มลูคือ นายกองคก์ารบริหารจงัหวดั/นายกเทศมนตรี/นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพนกังาน
ธุรการ และการสมัภาษณ์เชิงลึกนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เพ่ือค านวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน และร้อยละ น าไปใชใ้น

การบรรยายลกัษณะทางประชากร 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson product Moment Correlation Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

3. การถอดเทปการสมัภาษณ์เพ่ือสรุปประเดน็เน้ือหาส าคญั (Content Analysis)  
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
การวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเคร่ืองมือวิจยัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช ้ (Try Out) จ านวน 30 

คน เพ่ือท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ซ่ึงผลการทดสอบพบวา่ค่าความ
เท่ียงตรงของเคร่ืองมืออยูร่ะหว่าง 0.620-0.883 และค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.787-0.876 ซ่ึงถือวา่เป็นค่าท่ียอมรับ
ได ้(Nunnally and Berstein, 1994)  
 
ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  52.30)  อายุ  30-40  ปี (ร้อยละ  46.90)  รองลงมามี

อายุ  41-50  ปี (ร้อยละ  28.00)  มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.10) ระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ  
51.60)  รองลงมา  ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ  48.40)  มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 7 ปี (ร้อยละ 54.70) 
รองลงมามีประสบการณ์ 5-7 ปี (ร้อยละ 25.80) มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า  20,000  บาท (ร้อยละ  46.90)  รองลงมา  
รายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ  32.00)  และต าแหน่งงานในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นเจา้พนกังานธุรการ 
(ร้อยละ  60.10)  รองลงมาเป็นเทศมนตรี/นายก อบต. (ร้อยละ  21.90) 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.87) เม่ือแยกเป็นแต่ละองคป์ระกอบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคลพบว่า คุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลดา้นการเปิดเผยรับประสบการณ์ใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (�̅� = 
3.97) รองลงมาคือดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น (�̅� = 3.92) และดา้นการมีจิตส านึก (�̅� = 3.88) ตามล าดบั 

 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1-7 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือสรุปขอ้

สมมติฐานดงัตารางท่ี 1-3 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลลพัธ์การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถใน
การเรียนรู้ขององคก์รขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

คุณลกัษณะบุคลกิภาพส่วนบุคคล 
ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร 

Beta S.D. t sig 

การเปิดเผยตนเอง(Ex) .088 .105 .841 .402 

ความมัน่คงทางอารมณ์ (Em) .196 .111 1.758 .081* 

การมีจิตส านึกท่ีดี (Co) .326 .105 3.097 .002*** 

ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Ag) .029 .119 .241 .810 

การเปิดเผยพร้อมรับประสบการณ์ใหม่(Op) .140 .104 1.350 .179 

เพศ -.011 .157 -.138 .890 

อาย ุ .106 .150 1.415 .160 

*p<.1, **p<.05, ***p<.01, 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตารางท่ี 1  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานท่ี 1-5 พบว่าคุณลักษณะ
บุคลิกภาพส่วนบุคคลดา้นความมัน่คงทางอารมณ์และการมีจิตส านึกมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความสามารถใน
การเรียนรู้ขององคก์าร (.196, .326 ท่ีระดบั p<.10, p<.01) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลดา้นการ
เปิดเผยตนเอง การเขา้ใจผูอ่ื้น และการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถการเรียนรู้ของ
องคก์าร สรุปวา่ผลการศึกษาสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2, 3 ส่วนสมมติฐานท่ี 1, 4 และ 5 ไม่สนบัสนุน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลพัธ์การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จขององคก์รขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

ตวัแปรต้น 
ความส าเร็จขององค์กร 

Beta S.D. t sig 

ความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร .753 .060 12.499 .000*** 

เพศ -.022 .133 -.323 .747 

อาย ุ .002 .132 -.023 .982 

*p<.1, **p<.05, ***p<.01, 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 6 พบว่าความสามารถในการเรียนรู้ของ

องค์กรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์การ (.753 ท่ีระดบั p<.01) สรุปว่าผลการศึกษาสนับสนุน

สมมติฐานท่ี 6 

ตารางท่ี 3 แสดงผลลพัธ์การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลกบับรรยากาศขององค์

การท่ีส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

ตวัแปรต้น 
ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร 

Beta S.D. t sig 

การเปิดเผยตนเอง(Ex) .082 .102 .802 .424 

ความมัน่คงทางอารมณ์ (Em) .116 .107 1.083 .281 

การมีจิตส านึกท่ีดี (Co) .287 .097 2.947 .004*** 

ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Ag) -.104 .120 -.863 .390 

การเปิดเผยพร้อมรับประสบการณ์ใหม่(Op) .094 .108 .870 .386 

บรรยากาศขององคก์ร (OCL) .390 .080 4.889 .000*** 

บรรยากาศขององคก์ร x การเปิดเผยตนเอง .032 .091 .348 .728 

บรรยากาศขององคก์ร x ความมัน่คงทางอารมณ์ .149 .117 1.270 .207 

บรรยากาศขององคก์ร x การมีจิตส านึกท่ีดี -.082 .108 -.762 .448 

บรรยากาศขององคก์ร x ความเขา้ใจผูอ่ื้น -.185 .103 -1.792 .076* 

บรรยากาศขององคก์ร x การเปิดเผยพร้อมรับ

ประสบการณ์ใหม่ 

.122 .103 1.188 .237 

เพศ .037 .146 .256 .799 

อาย ุ .220 .138 1.590 .115 

*p<.1, **p<.05, ***p<.01, 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 7a-7e ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบรรยากาศขององคก์ารส่งผลทางบวกต่อความสามารถใน

การเรียนรู้ขององค์การ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ี 7a-7e พบว่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศใน

องค์การกบัคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อความสามารถในการ
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เรียนรู้ขององค์การ (-.185 ท่ีระดับ p<.1) ส่วนปฏิสัมพนัธ์กับคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัเลย สรุปวา่ผลการศึกษาน้ีไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 7a-7e 

การอภิปรายผล 

 ผลจากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลท่ีมีความโดดเด่นและเอ้ืออ านวยต่อการ

พฒันาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จตามแนวคิดของ Barrick and Mount (1991) โดยเฉพาะคุณลกัษณะบุคลิกภาพ

ส่วนบุคคลดา้นความมัน่คงทางอารมณ์และการมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสลิลดา ป่ินสุวรรณ (2554) ไดอ้ธิบายว่าคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลแบบมีสติมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติัอาชีพของบุคลากร นอกจากน้ี Barrick and Mount (1991, 1993) 

ไดย้ืนยนัว่าคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลแบบมีจิตส านึกเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถพยากรณ์ความส าเร็จไดทุ้ก

อาชีพ และไดย้ืนยนัว่าบุคลิกภาพส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จขององคก์ารโดยตรงโดยเฉพาะ

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก โดยในการงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอว่าการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้อิสระในการแสดง

ความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นช่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน 

และ Matzler and Mueller (2011) ไดเ้สนอแนะว่า คุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลดา้นการมีจิตส านึกท่ีดีส่งผล

โดยตรงต่อการมุ่งเนน้การเรียนรู้ภายในองคก์ารซ่ึงคุณลกัษณะน้ีท าให้เห็นถึงความตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของ

การมุ่งเนน้การเรียนรู้และพร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคคื์อการท่ีบุคลากรในองคก์รมีความพร้อม

และเต็มใจในการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ซ่ึงกนัจากเปิดโอกาสอย่างอิสระใหก้บับุคลากรภายในองค์กร 

โดยเฉพาะในปัจจุบนัการเรียนรู้ของบุคลากรภายในองคก์รอย่างเป็นพลวตัจะส่งเสริมใหอ้งค์กรมีศกัยภาพในการ

แข่งขนัท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Oh et al. (2006) ไดย้ืนยนัว่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มย่อย และ

ภายในองค์กรจะช่วยให้พนักงานเกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีและเกิดการพฒันา สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได ้และนอกจากน้ี 

Chow and Jong-min (2004) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า กระบวนการในการสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วย

สนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังาน ท าใหง้านต่างๆ มีคุณภาพ

มากข้ึนและส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารท่ีดีข้ึนบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีมุ่งหวงั  

 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยน้ีมีบางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีลกัษณะท่ีแตกต่างของบุคลากร

ภายในองคก์ารท่ีมาจากหลากหลายกระบวนการในการเขา้มาปฏิบติังานองคก์ารจึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการปรับ

ทศันคติและเป้าหมายขององคก์าร อยา่งไรกต็าม ผลการวิจยัท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารขององค์การท่ี
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ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมวา่บุคลิกภาพส่วนบุคคลมีความส าคญัต่อการความส าเร็จขององคก์ารมากเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี

ช่วยใหก้ารท างานร่วมกนัเป็นไปไดอ้ย่างราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดโ้ดยเฉพาะบุคลิกภาพส่วน

บุคคลท่ีเป็นผูมี้จิตส านึกท่ีดีมีความมัง่คงทางอารมณ์ เน่ืองจากบุคคลท่ีมีความมัน่คงในอารมณ์ ใจเยน็ อดทน อด

กลั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์และวางแผนในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการมีจิตส านึก

ท่ีดีในการปฏิบัติตน การเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้ งด้านการท างาน และการอยู่ในสังคม จะช่วยให้ผูร่้วมงานหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการยอมรับและพร้อมใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานรวมถึงมีความเต็มใจท่ีจะสร้างสรรค์

บรรยากาศในองคก์ารใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพได ้ 

บทสรุป 

 ผลกระทบของบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์รและความส าเร็จขององค์กร
ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็  สามารถสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี  

1. บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 – 40 
ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 7 ปี ต าแหน่งงาน
ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นเจา้พนกังานธุรการ  มีรายไดต่้อเดือนถวัเฉล่ียต่อเดือน      ท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่ 20,000 บาท  

 2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
บุคลิกภาพส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ดภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
ไดแ้ก่ ดา้นการเปิดเผยตนเอง ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ ดา้นการมีจิตส านึก ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น ดา้นการเปิดเผย
รับประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงสามารถสรุปแยกประเดน็ในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

2.1 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผย
รับประสบการณ์ใหม่ อยูใ่นระดบัมาก เช่น องคก์รมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เม่ือมี
งานใหม่ๆ เขา้มาผูน้ าขององคก์รยินดีในการเขา้มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ  ผูน้ าขององค์กรมีการคน้หาและน าเสนอ
วิธีการปฏิบติังานใหม่ๆ อยู่เสมอ และผูน้ าขององค์กรเสนอแนะให้มีการจดักิจกรรมระหว่างหน่วยงานเพ่ือเช่ือม
สมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

2.2 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความมัน่คง
ทางอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก เช่น ผูน้ าขององคก์รมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์ร ผูน้ าขององคก์รส่งเสริมและ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรอย่างเต็มท่ี บุคลากรมัน่ใจในความสามารถของตนเองเวลาท่ีตอ้ง
น าเสนองานต่อท่ีประชุม ผูน้ าขององคก์รยอมรับในความผิดพลาดของตนเองและพร้อมจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
จิตส านึก อยู่ในระดบัมาก เช่น  เม่ือไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีไม่ใช่หน้าท่ีผูน้ าขององค์กรยินดีและพยายาม
ปฏิบติังานนั้นอย่างดีท่ีสุด ผูน้ าขององคก์รมาท างานตรงต่อเวลา และไม่ใชเ้วลาราชการในภารกิจส่วนตวั ผูน้ าของ
องค์กรสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จทนัตามก าหนดเวลาทุกคร้ังและผูน้ าขององค์กรปฏิบติังานได้
ถกูตอ้งตามระเบียบ ขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด 
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2.4 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเขา้ใจ
ผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัมาก เช่น ผูน้ าขององคก์รใหค้วามสนใจในการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
ผูน้ าขององคก์รยอมรับและยินดีปรับปรุงงานตามท่ีไดรั้บขอ้เสนอแนะทุกคร้ัง ผูน้ าขององคก์รเป็นผูมี้จิตอาสาใน
การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนเป็นประจ า และผูน้ าขององคก์รชอบท างานเป็นกลุ่มเพ่ือจะไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

2.5 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผย
รับประสบการณ์ใหม่ อยู่ในระดบัมาก เช่น ผูน้ าองคก์รมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
เม่ือมีงานใหม่ๆ เขา้มาผูน้ าขององค์กรยินดีในการเขา้มีส่วนร่วมในงานนั้นๆ  ผูน้ าขององค์กรมีการคน้หาและ
น าเสนอวิธีการปฏิบติังาน ใหม่ๆ อยู่เสมอ ผูน้ าขององค์กรเสนอแนะให้มีการจดักิจกรรมระหว่างหน่วยงานเพ่ือ
เช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

3. บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการ
เรียนรู้ขององคก์ร และความส าเร็จขององคอ์งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถใน
การเรียนรู้ขององคก์ร ดา้นความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงสามารถแยกประเดน็สรุปในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

3.1 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถ
ในการเรียนรู้ขององค์กร อยู่ในระดบัมาก เช่น ความสามารถในการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ ใน
การท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับกลยุทธ์ และแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานไดอ้ย่างรวดเร็วเม่ือ
สถานการณ์เปล่ียนแปลง มีเครือข่ายในการท างานทั้งในระหวา่งหน่วยงานยอ่ยและระหวา่งองคก์ร 

3.2 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จ
ขององค์กร อยู่ในระดบัมาก เช่น องค์กรไดรั้บการกล่าวถึง และช่ืนชมจากบุคคลภายนอก  มีกระบวนการหรือ
แนวคิดในการท างานใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายทุกดา้น 

4. บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ร
ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัมาก เช่น องค์กรสนบัสนุนบุคลากรให้มีการปรับตวัและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้การท างานใหม่ๆ  องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรแต่ละคนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดต้ามจินตนาการอยา่งเป็น
อิสระ องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดแรงบนัดาลใจในการท างานรวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัของการปรับตวัเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกกิจการ 

5. บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ มีสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั รายไดต่้อเดือนและต าแหน่งงานในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร ความส าเร็จขององคก์รและบรรยากาศในองคก์ร โดยรวมและ
เป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 1. ผูบ้ริหารสามารถน าเอาผลลพัธ์ท่ีไดน้ี้ไปช่วยในการวางแผนการด าเนินงานหรือการก าหนดนโยบายใน
การปฏิบติังานร่วมกนักบับุคลากร นัน่คือผลลพัธ์ดงักล่าวจะช่วยให้ผูบ้ริหารไดรู้้ว่าคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วน
บุคคลแบบใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเทอย่างเต็มท่ีและสามารถท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได ้ 

2. ผูบ้ริหารน าไปสู่การวางแผนการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์ารแบ่งปันความรู้ 
หรือสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ผลกระทบของคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ขององค์การและความส าเร็จขององค์การขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นของ
บุคลากรในเขตจงัหวดัอ่ืน เช่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นตน้ เพ่ือไดข้อ้มลูทางการ
วิจยัท่ีหลากหลาย 

2. ควรศึกษาตวัแปรท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถในการเรียนรู้
ขององคก์ารและความส าเร็จขององค์การขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
ขององคก์ารและความส าเร็จขององค์การ มุ่งเนน้กบัการเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการท างานของ
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ควรหาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ เช่น ภาวะผูน้ า ความเป็น
อิสระของบุคคล การจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นตน้ 
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การส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในประเทศไทย 
Market Promotion for Ecotourism in Thailand 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
(2) ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ (4) เสนอแนวทางในการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศ
ไทย  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีเคยมี
ประสบการณ์ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 อย่างนอ้ย 2 กิจกรรม จ านวน 1,000 คน แบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 502 
คนและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 498 คน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามนักท่องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษา  เชิงคุณภาพ คือ แบบสมัภาษณ์การส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ส าหรับสมัภาษณ์
หวัหนา้อุทยานแห่งชาติ ผูน้ าชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงอุทยานแห่งชาติและผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว และการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติ เชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ใชก้ารวิเคราะห์ค่าถดถอย  

                                                           
1 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2 อาจารยป์ระจ าคณะพฒันาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
3 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

mailto:chatchapons5@gmail.com
mailto:chatchapons5@gmail.com
mailto:oatxtra@gmail.com


 

104 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่  7  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แยกเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดงัน้ี นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 25,587 บาท ใชเ้วลาท่องเท่ียวในอุทยานฯ 
1-2 วนั โดยท ากิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม คือ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูปบนัทึกภาพ/เสียง และใชจ่้ายภายใน
อุทยานฯ เฉล่ีย 2,776 บาท เลือกพกัรีสอร์ทท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงอุทยานฯ และจดัการการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง  

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โสด เป็นพนกังานบริษทัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 46,003 บาท ใชเ้วลาท่องเท่ียวในอุทยาน 1-2 วนั โดย    ท า
กิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม คือ ศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูปบนัทึกภาพ/เสียง เดินป่า  และใชจ่้ายภายในอุทยานฯ เฉล่ีย 
3,394 บาท เลือกพกัรีสอร์ทท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงอุทยานฯ และจดัการการท่องเท่ียวดว้ยตนเอง   

2) ความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมี
ความตอ้งการและความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก แต่หากวิเคราะห์เชิง
ลึกรายพ้ืนท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีความตอ้งการและ
ความพึงพอใจปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดบัมากท่ีสุด   

3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากการศึกษาพบว่าหากมองมิติดา้น
ความต้องการส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่าปัจจัยด้านพ้ืนท่ี ด้านการจัดการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
บุคลากรและดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว ซ่ึงมิติดา้นความตอ้งการเหล่าน้ีลว้นเป็นมิติเชิง
บวกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรั้บต่อมา ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหาก
มองมิติดา้นความตอ้งการ พบว่า ปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวเชิง
นิเวศชาวต่างชาติเห็นวา่ราคาท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีความเหมาะสม  

4) แนวทางในการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ตลาดหลกัคือ ตลาด
นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ ควรยกระดบัแผนการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว และ
บูรณาการการส่ือสารการตลาด ส่วนตลาดนอกประเทศ ควรเนน้การท าการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณา
การ ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์โดย
ใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท่องเท่ียว ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว การส่งเสริมการตลาด  
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Abstract 
The objectives of this research were (1) to study characteristics and tourist behaviors of eco-tourists in 

Thailand; (2) to study the needs for and satisfaction with eco-tourism of eco-tourists in Thailand; (3) to study factors 
affecting the decision to partake in eco-tourism of eco-tourists in Thailand; and (4) to propose guidelines for 
marketing promotion of eco-tourism in Thailand. 

The research sample consisted of 1,000. They were classified into 502 Thai tourists and 498 foreign tourists, 
Thai and foreign eco-tourists who studied tourist information, had previous experiences in at least two tourist 
activities in Doi Inthanon National Park, Khao Yai National Park, Kaeng Krachan National Park, Kui Buri National park, 
Khao Sok National Park, and Surin Islands National Park from July 2015 to April 2016. The employed data collecting 
instruments for the quantitative study were a questionnaire for tourists. In the qualitative study, the key informants 
consisted of officer heads of national parks, representatives of The Tourism Authority of Thailand (TAT), Office 
of Tourism and Sports,  Subdistrict Administrative organization (SAO), tour operators and ecotourism in the areas, 
representatives of local administrative organizations in charge of national park areas, representatives of tourism 
work agencies, community leaders in tourism sites, and representatives of tourist companies with business operation 
in national parks. Data were analyzed with descriptive statistics of frequency, percentage, mean, and standard 
deviation, and with inferential statistical procedure of multiple regression analysis.  

Research results showed that (1) regarding characteristics and tourist behaviors of eco-tourists in 
Thailand, the majority of Thai tourists were females, aged 21 – 30 years, with bachelor’s degree educational level, 
being single, being company employees with average monthly salary of 25,587 baht, spending time of 1 – 2 days 
for sight-seeing in the national park and doing three main activities of trekking in the forest, nature study, and 
taking photographs/sound recording, spending on the average of 2,776 baht within the national park, choosing to 
stay in resorts near the national park, and managing their tourist activities by themselves; as for foreign tourists, 
the majority were females, aged 21 – 30 years, with bachelor’s degree educational level, being single, being 
company employees with average monthly salary of 46,003 baht, spending time of 1 – 2 days for sight-seeing in 
the national park and doing three main activities of trekking in the forest, nature study, and taking 
photographs/sound recording, spending on the average of 3,394 baht within the national park, choosing to stay in 
resorts near the national park, and managing their tourist activities by themselves. 

(2) regarding the needs for and satisfaction with eco-tourism of eco-tourists, both Thai and foreign tourists 
had the needs for and satisfaction with the majority of eco-tourism factors at the high level; however, if in-depth 
analysis of specific tourist areas were undertaken, it was found that Thai tourists who visited Surin Islands National 
Park had the needs for and were satisfied with eco-tourism factors at the highest level 

(3) regarding factors affecting the decision to partake in eco-tourism of eco-tourists in Thailand, it was 
found that for the needs of Thai tourists, the factors of tourist area, tourism management with social responsibility, 
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tourism personnel, and price were factors that affected their decision for making the trips; all of these need factors 
were positive factors that correlated with their subsequently obtained satisfaction; as for the needs of foreign 
tourists, the price factor was the factor that affected their decision for making the trips, with their opinion that the 
present prices were appropriate. 

(4) regarding guidelines for marketing promotion of eco-tourism in Thailand, the promotion could be 
directed toward two main markets, namely, the market for Thai tourists and the market for foreign tourist; for the 
Thai tourists market, The focus should be on upgrading the level of ecotourism marketing plan, promotion of 
ecotourism activities, integration of marketing communications, for the foreign tourists market, the focus should be 
on integration of marketing ecotourism, sale promotion, promotion of specific target groups and publicity through 
a variety of media. 
Keywords: Tourist behavior, Factors affecting tourist’s decision, Marketing promotion   
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบัประเทศอย่างต่อเน่ือง ดงัสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูของกรมการท่องเท่ียว (2556) ท่ีระบุวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดข้องนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า สัดส่วนของนกัท่องเท่ียวและรายไดท่ี้
เกิดจากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในทุกๆ ปี อย่างไรก็ดีแมว้่าการท่องเท่ียวจะสร้างรายไดใ้หก้บั
ประเทศแต่ในทางตรงกนัขา้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีปราศจากการดูแลบ ารุงรักษาและการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบท าให้แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและเชิงศิลปวฒันธรรมหลายแห่งเส่ือม
โทรมอยา่งรุนแรง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ดงันั้นการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้นการพฒันา ฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรม และ
รักษาทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างย ัง่ยืน ดงัท่ี ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ระบุไวว้่าความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
ในการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการเติบโตและพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระยะเวลาท่ีผ่านมาเป็น
สาเหตุใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบอีกมากมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเท่ียวและบริเวณใกลเ้คียงอนัเน่ืองมาจากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมจ านวนสูงข้ึน 

ส าหรับประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพการท่องเท่ียวสูงเน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรม สังคม วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยอุทยานแห่งชาติจ านวน 147 แห่ง ซ่ึง
จากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2557 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ  (2556)  แสดงให้ เ ห็นว่ า 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศยงัคงไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมตลอดจนไดรั้บการตอบสนองอยา่งดีจากทั้งภาครัฐและ
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เอกชนท่ีตระหนักในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างจริงจงั โดยมีการจดัน าเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน ในขณะท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต่างประเทศ พบว่าแนวความคิดดงักล่าวไดมี้การพฒันาถึงขั้นปฏิบติัการรองรับการท่องเท่ียว
อยา่งมีประสิทธิภาพจนก่อใหเ้กิดกระแสส าคญั คือกระแสของความตอ้งการการท่องเท่ียวแบบ Ecotourism สูงมาก
ข้ึนและกระแสของการเร่งรัดเสนอขายการท่องเท่ียวแบบ Ecotourism กระแสดงักล่าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
รูปแบบตลาดการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
 สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Thai Eco Tourism and Adventure Travel Association: 
TEATA) ไดแ้สดงความเห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนทุกปี แต่ยงัขาด
การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเชิงลึก รวมถึงความส าคญัของตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศ
ไทย ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ความตอ้งการ ความพึงพอใจ
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 4. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวิจยั 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรประกอบดว้ย นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี เกบ็ขอ้มลูกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติท่ีมีความโดดเด่นดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ภูมิภาค ตามค าแนะน าของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสมาคม TEATA รวม 6 แห่ง
ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกยุบุรี 
อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
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ธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากเอกสาร วารสาร ผลงานวิจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
มีวิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 1. การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติซ่ึงใชก้ารก าหนดตวัอย่าง (Sample Size) ค านวณโดยการใช้
สูตรของ  Taro Yamane  ท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ี  95 % (0.05) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 939 คน โดย
ก าหนดตวัอย่างจ าแนกตามอุทยานแห่งชาติท่ีศึกษาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional) กบัขนาดประชากร คณะผูว้ิจยั
เลือกเกบ็ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือการเขา้ไปแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งหลงัจากเขา้
มาเท่ียวในอุทยานแห่งชาติแลว้ เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของแบบค าตอบแลว้ ไดแ้บบสอบถามจ านวน 
1,000 ชุด  
 2. การวิจยัเชิงคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามประเดน็ต่างๆ 
ในแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ผูอ้  านวยการ/
ตวัแทนจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั/ตวัแทนจากส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดั ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ตวัแทนสมาคมดา้นการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ผูน้ าชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงอุทยานแห่งชาติ และนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม สถิติท่ีใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติอา้งอิง การพยากรณ์โดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)   ใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยั 

1. ลกัษณะและพฤตกิรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 จากการวิเคราะห์จ านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยอ้นหลงั 5 ปี พบว่าภาพรวมจ านวน
นกัท่องเท่ียวในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเม่ือพยากรณ์จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใน
อีก 5 ปีขา้งหนา้พบว่าการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนทุกปี ยกเวน้
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ท่ีนกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้ลดลงในปี พ.ศ.2560 และจะกลบัมาเพ่ิมข้ึนในอีก 4 ปีท่ี
เหลือ ขณะท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นอุทยานฯ เพียงแห่งเดียวท่ีจะมีนักท่องเท่ียวลดลงทุกปี แต่เม่ือพยากรณ์
โดยรวมแลว้ พบว่าในอีก 5 ปีขา้งหนา้สัดส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยในทุกอุทยานแห่งชาติมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
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45 ส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนทุกปีในทุกอุทยาน
แห่งชาติ และเม่ือพยากรณ์โดยรวมแลว้ พบวา่ในอีก 5 ปีขา้งหนา้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในทุกอุทยานแห่งชาติจะ
มีจ านวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58 

  นักท่องเที่ยวชาวไทย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือมีอายุระหว่าง   
41-50 ปี และระหว่าง 21-30 ปี ตามล าดบั ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานะโสด ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัท นักเ รียน/นักศึกษา และข้าราชการตามล าดับ มีรายได้เฉ ล่ีย  25,587 บาท  ใช้เวลาท่อง เ ท่ี ยว 
ในอุทยานฯ 1-2 วนั ยกเวน้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เพียงแห่งเดียวท่ีใช้เวลาท่องเท่ียวระหว่าง 3-4 วนั 
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเพ่ือศึกษาธรรมชาติ ตั้ งแคมป์ เดินป่า ส่องสัตว์ และด าน ้ าดูปะการัง โดยส่วนใหญ่ 
ใชจ่้ายในการเท่ียวอุทยานฯ เฉล่ีย 2,776 บาท ส าหรับการเลือกสถานท่ีพกัในระหวา่งการท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่
พกัท่ีรีสอร์ท แต่มีบางส่วนไม่คา้งคืน ส าหรับรูปแบบการเดินทางพบว่าส่วนใหญ่วางแผนท่องเท่ียวดว้ยตนเอง 
ย ก เ ว ้น อุทย านแ ห่ งช า ติหมู่ เ ก า ะ สุ ริ นท ร์ เ พี ย งแ ห่ ง เ ดี ย ว ท่ีนัก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ว า งแผน เ ท่ี ย ว เ อ งควบคู่ 
กบัการใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว 

  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  นักท่องเ ท่ียวเพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนท่ีใกล้เ คียงกัน  
ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี รองลงมาคือมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีสถานะโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และธุรกิจส่วนตวั ตามล าดบั มี
รายไดเ้ฉล่ีย 46,003 บาท ใชเ้วลาท่องเท่ียวในอุทยานฯ 1-2 วนั ยกเวน้อุทยานแห่งชาติเขาสกเพียงแห่งเดียวท่ีใชเ้วลา
ท่องเท่ียวระหว่าง 3-4 วนั นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเพ่ือเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ส่องสัตว ์และด าน ้ าดูปะการัง โดย
ส่วนใหญ่ใชจ่้ายในการเท่ียวอุทยานฯ ประมาณ 3,394 บาท ส าหรับการเลือกสถานท่ีพกัในระหว่างการท่องเท่ียว 
พบว่า ส่วนใหญ่พกัท่ีรีสอร์ท และโรงแรมตามล าดบั ส าหรับรูปแบบการเดินทางพบว่าส่วนใหญ่วางแผนท่องเท่ียว
ดว้ยตนเอง ยกเวน้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เพียงแห่งเดียวท่ีนกัท่องเท่ียววางแผนเท่ียวเองควบคู่กบัการใช้
บริการบริษทั  น าเท่ียว 
 2. ความต้องการและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

 นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความตอ้งการและความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปในรายพ้ืนท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีความตอ้งการและความพึงพอใจปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด   

3. ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เ ม่ือมองในมิ ติความต้องการ  พบว่ า ปัจจัยด้าน พ้ืน ท่ี  ด้านการจัดการ ท่ี รับผิดชอบต่อสั งคม  

ดา้นบุคลากร และดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย มิติความตอ้งการ
เหล่าน้ีลว้นเป็นมิติเชิงบวกท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับ ส าหรับมิติความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่าปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัเดียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว โดย
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ ช า ว ต่ า ง ช า ติ เ ห็ น ว่ า ร า ค า ท่ี เ ป็ น อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บัน มี ค ว า ม เ หม า ะสม ดี แ ล้ว  
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แต่เม่ือพิจารณาในมิติความพึงพอใจ พบวา่ปัจจยัดา้นพ้ืนท่ี ดา้นการจดัการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม และดา้นราคา เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ดงัปรากฎในตารางท่ี 1 

 

ปัจจยัด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การตดัสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

การตดัสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

มิติ 
ความตอ้งการ 

มิติ 
ความพึงพอใจ 

มิติ 
ความตอ้งการ 

มิติ 
ความพึงพอใจ 

ด้านพืน้ที่   -  

ด้านการจดัการที่รับผดิชอบต่อสังคม   -  

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   - - - - 

ด้านการมส่ีวนร่วมของชุมชนท้องถิ่น - - - - 
ด้านบุคลากร   - - 
ด้านราคา  -   

 
ตารางท่ี 1 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 4 .  แนวทางในการส่ง เสริมตลาดการท่องเที่ ยว เ ชิงนิ เวศในประ เทศไทย  จากการสัมภาษณ์ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถก าหนดแนวทางในการส่งเสริมตลาด
การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็น 2 มิติคือ แนวทางส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตลาดภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ  
 4.1 แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดภายในประเทศ โดยการบูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยประเดน็ส าคญั 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

 1) ยกระดับแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ีเนน้การกระตุน้ศกัยภาพตลาดนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยโดยพฒันาระบบสินคา้การท่องเท่ียวสมยัใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและรสนิยมของนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม 
Gen-Y ภายใตบ้ริบทของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของชุมชมเพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยืน 

 2) ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว  
 2.1) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท ากิจกรรมความร่วมมือกบัชาวบา้นท่ีอยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติ เพ่ือกระตุน้ให้
ชาวบา้นเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.2) สร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ใหน้กัท่องเท่ียวผา่นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของแต่
ละพ้ืนท่ี เช่น แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีตน้ไมสู้งใหญ่ อาจจดักิจกรรมโรยตวัจากยอดไมสู้ง การเดินบนสะพานแขวน เป็น
ตน้ และอาจเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัใหอ้ยูใ่นเสน้ทางเดียวกนั  
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 2.3) สนบัสนุนการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จดัโครงการ 
Let ‘s Go Travel Green ซ่ึงเป็นการการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในจงัหวดั หรืออุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี เปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท าโป่งเทียมใหส้ตัวป่์า  

 2.4) ขยายฐานตลาดเดก็และเยาวชน เน่ืองจากตลาดกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีจะเติบโตข้ึนมาเป็นก าลงั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนสังคม โดยผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวควรประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาจดักิจกรรม
ทศันศึกษาใหก้บัเดก็และเยาวชน เพ่ือใหค้นกลุ่มน้ีเกิดความรักความตระหนกัในการรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียว 

 3) บูรณาการการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความ
เขา้ใจ และสร้างการยอมรับระหวา่งผูป้ระกอบการกบันกัท่องเท่ียว ซ่ึงผลดีท่ีจะตามมาคือช่วยกระตุน้การขาย สร้าง
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดงันั้นจึงควรบูรณาการกิจกรรมการส่ือสารการตลาดต่างๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง (direct marketing) เขา้ดว้ยกนั เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ
ของธุรกิจท่องเท่ียว สร้างการมีส่วนร่วมในการส่ือสารและขอ้มลูการท่องเท่ียวร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.2 แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดภายนอกประเทศ โดยการบูรณาการการท างาน
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ทั้งส านกังานภายในและภายนอกประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุ
พืช ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ชมรม/สมาคมการท่องเท่ียวของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ยประเดน็ส าคญั 4 ประเดน็ ดงัน้ี 

 1) ท าการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ การตลาดประเภทน้ีนักท่องเท่ียวจะได้
สัมผสักับสภาพธรรมชาติ โดยไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ได้รับการปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีโอกาสได้ศึกษาความเป็นอยู่ของคนในสังคม ได้แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์กบัคนในชุมชน ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการและพฒันาการท่องเท่ียว ก่อให้เกิดการกระจาย
รายไดภ้ายในชุมชน  

การท าการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ จะตอ้งด าเนินการภายใตมิ้ติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป ตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและนกัท่องเท่ียว ส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีสนใจการท่องเท่ียวประเภทน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ส่งเสริมการขาย และท าการตลาดทางตรง (direct marketing) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ใหเ้กิดความพึงพอใจ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้า 

 2) ส่งเสริมการขาย 
 2.1) ส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มหลกัใหเ้ดินทางท่องเท่ียวในวนัธรรมดาเพ่ิมมากข้ึน  
 2.2) จดั FAM trip การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยดึงกลุ่มผูป้ระกอบการและผูท่ี้ท างานในแวดวง การ

ท่องเท่ียวในต่างประเทศ ใหเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยาน เป็นตน้ เพ่ือกลบัไปประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึน 

2.3) จดัโรดโชว ์(road show) ท่ีเนน้ตลาดนกัท่องเท่ียวอเมริกนั เยอรมนั โดยเนน้ส่ือสารกิจกรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหห้ลากหลาย และช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
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 3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวกลุ่ม Gen-Y ชาว
อเมริกัน เยอรมนั และอาเซียน เน่ืองจากนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสูง 
  4) การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวแต่ละอุทยานแห่งชาติ 

 โดยสรุปแลว้ การวิเคราะห์การส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทย สามารถน าเสนอดงั
ภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 Infographic ลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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 อภิปรายผล 
 1. ลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวยุโรป เม่ือ
พิจารณาแลว้พบว่าแนวโนม้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทย นกัท่องเท่ียวชาวยุโรปยงัคงมีบทบาทส าคญั
เช่นเดียวกบัในอดีตและเร่ือยมาจนปัจจุบนัซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมการท่องเท่ียว (2556) รายงานสรุปผลการศึกษาว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท ากิจกรรมในตลาด    เชิงนิเวศ ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ส าหรับจ านวนวนัพกัของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใชเ้วลาท่องเท่ียวโดยประมาณ 1-2 วนั เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาจึงตอ้ง
อาศยัการเดินทางในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ ดงัสอดคลอ้งกบั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ระบุว่า 
นักท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีพ านักระยะสั้ น โดยมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวในช่วง
วนัหยดุสุดสปัดาห์ และวนัหยดุต่อเน่ืองทั้งน้ี ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการมกัเลือกนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
มีระยะเวลาในการพ านกัยาวกว่า เพ่ือความสะดวกในการจดัหาท่ีพกั อย่างไรก็ตามนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีพ านกั
ระยะสั้นมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา ดงันั้นการจดัเส้นทางการท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะ
ในบางจงัหวดั เช่น จงัหวดัน่าน มีระยะทางระหว่างเส้นทางค่อนขา้งไกล ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่นิยมมาท่องเท่ียว
ในช่วงวนัหยดุสั้นๆ 
 ขณะท่ีการเลือกลกัษณะกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ ต่าง เ ลือกท า กิจกรรมเ ร่ืองการ ถ่าย รูปบันทึกภาพ/ เ สียง ศึกษาธรรมชาติ  เ ดินป่า  ตามล าดับ  
หากเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาท่ีผา่นมาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) พบวา่ในอดีตนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกบักิจกรรมดูนก ข่ีชา้ง และเดินป่า ส าหรับรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว 
พบว่า นักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่วางแผนท่องเท่ียวด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ท่ีระบุวา่นกัท่องเท่ียวมากกวา่คร่ึงหน่ึงมีวิธีการท่องเท่ียวโดยท าเองทั้งหมด 
 2. ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่านักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีความตอ้งการและความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศส่วนใหญ่ระดบัมาก        แต่หาก
วิเคราะห์เชิงลึกรายพ้ืนท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีความ
ต้อ ง ก า ร และค ว า ม พึ งพอ ใ จ ปั จ จั ย ด้ า นก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ ร ะ ดับม า ก ท่ี สุ ด  ค ว า มต้อ ง ก า ร 
ท่ีแทจ้ริงของนกัท่องเท่ียวชาวไทยนั้นคือ ความตอ้งการส่ิงดีๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรั้บจากการท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
โดยคาดหวงัวา่หากมีโอกาสกลบัมาอีกคร้ังก็จะไดรั้บการปฎิบติัอยา่งเช่นท่ีผา่นมา ดงันั้นนกัท่องเท่ียวชาวไทยจึงพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดบัมากท่ีสุดส่วนหน่ึงอาจมาจากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศทาง
ท ะ เ ล ท่ี มี ทั ศ นี ย ภ า พ ง ด ง า ม  มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ตั้ ง แ ต่ เ ร่ิ ม ต้ น จ น 
เสร็จส้ินการเดินทางดงัสอดคลอ้งกบัท่ีสมชยั เบญจชย (2549) ระบุว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจึงตอ้งการการบริการและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ ทั้งในระดบักวา้งและระดบัลึกซ้ึง 
ซ่ึงเป็นเสมือนการเพ่ิมพนูประสบการณ์และไดรั้บความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หากมองมิติดา้นความตอ้งการส าหรับ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่าปัจจยัดา้นพ้ืนท่ี ดา้นการจดัการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นบุคลากรและดา้นราคา เป็น
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเน่ืองจากความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การ
จดัการท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  เจา้หนา้ท่ีท่ีพยายามอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว และ
ราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงมิติดา้นความตอ้งการเหล่าน้ีลว้นเป็นมิติเชิงบวกท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรั้บต่อมา 
 ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติหากมองมิติด้านความต้องการ พบว่า ปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัย 
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศชาวต่างชาติเห็นว่าราคาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัมีความ
เหมาะสม ดงันั้นหากตอ้งการขยายตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติจ าเป็นตอ้งสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วง Low Season ดงัสอดคลอ้งกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) ท่ี
ระบุว่ากลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างตลาดสู่ High Value นั้นมีมาตราการหน่ึงคือการเร่งเพ่ิมรายไดโ้ดยการเจาะ
ตลาดกลุ่มเฉพาะท่ีมีแนวโนม้การจ่ายสูงหน่ึงในนั้นคือกลุ่ม Green Tourism (Eco Luxury), ส่งเสริมการเดินทางของ
กลุ่ม ท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคมนอ้ยเช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม Responsible Tourists กลุ่ม Green Tourism ขยายฐาน
นกัท่องเท่ียวตลาดหลกักลุ่มระดบักลาง-บนจากเอเชีย (ไม่รวมจีน อินเดีย) ยโุรป (ไม่รวมรัสเซีย) อเมริกา ตะวนัออก
กลาง โอเชียเนีย เพ่ิมการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยหาตลาดทดแทน หรือกระตุน้
การเติบโตของตลาดท่ีเดินทางในช่วง Low Season น าเสนอสินคา้และกิจกรรม ท่ีเพ่ิมมลูค่าวิถีไทย 7 กลุ่ม (ขยายผล
ต่อเน่ืองจากปีท่องเท่ียว วิถีไทย) แต่หากมองมิติความพึงพอใจ พบว่า ปัจจยัดา้นพ้ืนท่ี ดา้นการจดัการท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม และปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจาก
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์  อุทยานแห่งชาติขนาด
ใหญ่ต่างตระหนกัและใส่ใจกบัการจดัการท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อพ้ืนท่ี และราคาค่าใชจ่้ายมีความคุม้ค่า
หากเปรียบเทียบกบัอุทยานแห่งชาติในประเทศอ่ืนๆ  
 4) แนวทางในการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา่แนวทางในการ
ส่งเสริมทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ เน้นแนวทางมิติของผูม้าเยือน (Guest) เร่ืองการ
สนบัสนุนการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น Let ‘s Go Travel Green สนบัสนุนการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว
โดยเฉพาะสินคา้ท่ีระลึก โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว และประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ เน่ืองจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีการกระจุกตวัของการเดินทางท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาช่วง
ฤดูกาลท่องเท่ียวจ านวนมาก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สร้างการรับรู้ใหก้บั
นักท่องเท่ียวในวงกวา้งพร้อมก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นในแต่ละเดือน ดงัสอดคลอ้งกบัท่ีกรมการ
ท่องเท่ียว (2556) ระบุว่าประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองการส่ือสารทางการตลาด และควรส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงเดือนนอกฤดูกาลท่องเท่ียวโดยกระตุ้นด้วยกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเท่ียวและจัด
กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยัเพ่ือแนะน านกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงเดือนต่างๆ ส าหรับ
ส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น การน าหน่วยงานต่างๆ เขา้มาศึกษาดูงาน พบว่า เป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ี
ส าคญั แต่แนวทางน้ีควรเป็นการดูงานขนาดเลก็ หากมาศึกษาดูงานเป็นคณะใหญ่ อาจไม่เกิดประโยชน์ทั้งกบัผูม้า
ศึกษาดูงาน และพ้ืนท่ีในคราวเดียวกนั การส่งเสริมนักท่องเท่ียวกลุ่ม Generation Y (Gen Y) เป็นกลุ่มท่ีช่ืนชอบ
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กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายแต่กิจกรรมหน่ึงท่ีคนกลุ่มน้ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ คือการถ่ายรูปบนัทึกภาพและ
เสียงซ่ึงปัจจุบนัเป็นช่องทางการส่ือสารในสังคมออนไลน์ท่ีแพร่หลายมากในปัจจุบนั เพียงแต่การใชส่ื้อจะมิใช่เพียง
แค่การถ่ายภาพและแชร์เท่านั้น แต่ตอ้งมีการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกบันกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่นการรณรงค์
ถ่ า ย ภ าพห รื อบัน ทึ ก วี ดี โ อก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ภ า ย ใ ต้ค า ส า คัญ ท่ี ส่ื อ ถึ ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ  เ ช่ น  
ความรับผิดชอบ การศึกษาเรียนรู้ เป็นตน้ ส าหรับการส่งเสริมตลาดนกัท่องเท่ียวสตรี ผลการศึกษาระบุชดัเจนว่า 
นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศผูห้ญิงมีจ านวนมากกวา่ผูช้าย ดงันั้นตลาดน้ีจึงเป็นตลาดท่ีมีความส าคญัและมีแนวโนม้เติบโต
ไดดี้ในอนาคต เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าบทบาทการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของผูห้ญิงปรากฎให้เห็นตั้งแต่การ
ประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลก (Earth Summit) เม่ือปี 2535 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีรัชนีกร แซ่วงั (2555) ท่ีกล่าวไวว้่า 
แนวคิดของผูห้ญิงท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco natural tourism) ส่งผลให้เกิดกระแสการ
พฒันาการท่องเท่ียวในดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียวใน
การศึกษาและเรียนรู้ ตลอดจนการพฒันาคน จากการประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลกท่ีประเทศบราซิล  
 ส าหรับแนวทางในการส่งเสริมตลาดภายนอกประเทศ เนน้แนวทางมิติของผูม้าเยือน (Guest) เร่ืองการ
ส่งเสริมนักท่องเ ท่ียวกลุ่ม ASEAN เข้ามาท่องเ ท่ียว ในอนาคตอันใกล้ตลาดการท่อง เ ท่ียวเ ชิ ง นิ เ วศ 
กลุ่มนกัท่องเท่ียวอาเซียนจะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากการเปิดประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมนกัท่องเท่ียวกลุ่ม
ยุโรปเขา้มาท่องเท่ียวเพราะเป็นตลาดท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากความ
ประทบัใจท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บระหวา่งการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ จากนั้นนกัท่องเท่ียว
จะบอกต่อ หรือกลบัมาเท่ียวซ ้ าดงัสอดคลอ้งกบัอมรรัตน์ วงศเ์ป็ง (2550) ท่ีระบุว่าเม่ือนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปไดม้า
ช่ืนชมแลว้เกิดความประทบัใจในการท่องเท่ียวก็จะช่วยประชาสัมพนัธ์ แนะน าเชิญชวนใหบุ้คคลอ่ืนมาท่องเท่ียว
และกลบัมาท่องเท่ียวประเทศไทยอีกคร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั 
 1. เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวยัท างาน มีการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น website blog twitter youtube ฯลฯ ดงันั้นจึงควรใชช่้องทางการ
ส่ือสารเหล่าน้ีในการประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลาย 
 2. จากผลการวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสตรีวยัท างานซ่ึงมีศกัยภาพในการใชจ่้ายเงินเพ่ือ
การท่องเท่ียว จึงควรออกแบบกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี และดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาท ากิจกรรมนานข้ึน 
 3. ข้อมูลจากการวิจัยช้ีให้เห็นว่ากลไกด้านราคามีผลต่อมิติความต้องการและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวควรให้ความส าคญักบัการตั้ง
ราคาท่ีเหมาะสมและจดัแพค็เกจการท่องเท่ียวในราคายอ่มเยาเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1 .  บ ริษัทน า เ ท่ี ยวควร พิจารณาบรร จุ กิจกรรมการ ท่อง เ ท่ี ยวส าห รับก ลุ่ม เ ป้ าหมาย เฉพาะ  
เช่น นกัท่องเท่ียวสตรี นกัท่องเท่ียวท่ีชอบศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูป เดินป่า ฯลฯ ไวใ้นโปรแกรมการท่องเท่ียว 
 2. ควรศึกษาการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทางทะเล เน่ืองจาก
ผลการวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลมีศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว เชิงนิเวศทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากใน
อนาคตนกัท่องเท่ียวสูงอายุจะเป็นกลุ่มท่ีมีสดัส่วนเพ่ิมมากข้ึน และนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจดัวา่เป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพใน
การใชจ่้ายเงินสูง 
 4. ควรศึกษาการออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
เพ่ือสร้างความรักและหวงแหนทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีจะได้รับของเจ้าหน้าท่ีชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (2) การเตรียมความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม หลงัเกษียณอายุ
งานของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
 โดยการวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแบบสร้างทฤษฏีฐานรากโดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 
ปีข้ึนไป จ านวน 10 คน โดยการเก็บขอ้มูลแบบการสนทนากลุ่ม บนัทึกเสียง และการสังเกต การวิเคราะห์เอกสาร
และศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการแปลความและตีความขอ้มูล  และเลือกตวัอย่างเชิง
ทฤษฏีโดยวิธีการเจาะจงตามลกัษณะท่ีก าหนดไว ้เพ่ือหาขอ้สรุปในประเดน็เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีจะไดรั้บ
หลงัการเกษียณอายุงาน การเตรียมความพร้อมในดา้นเศรษฐกิจ ท่ีอยู่อาศยั สุขภาพร่างกาย การใชเ้วลาว่างและดา้น
ครอบครัวสังคม โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี คือ 1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2) วิธีการ
ด าเนินการวิจยั ประกอบดว้ย การออกแบบการวิจยั ขอบเขตการวิจยั ผูใ้หข้อ้มูลหลกั และเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั 
3) การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยสรุปผลการสนทนากลุ่ม 
        ผลการวิจยัพบว่า 1) เจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เกือบทั้งหมด มี
ความรู้ความเขา้ใจดีต่อการเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณอายุงาน แต่มีเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เพียง
ส่วนนอ้ยท่ีครอบครัวมีฐานะค่อนขา้งดี จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน 2) 
เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีสภาวะการเตรียมความพร้อมค่อนขา้งดีใน 5 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ี
อยูอ่าศยั ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นการใชเ้วลาวา่ง และดา้นครอบครัวและสงัคม และไดมี้การจดัระดบัปัญหาในดา้น
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยพบว่า ปัญหาดา้นสุขภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ปัญหาดา้นเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง และ

                                                           
1 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศยัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด  3) ขอ้เสนอแนะท่ีทางกลุ่มสนทนาเสนอให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั ด าเนินการ คือ การจดัท าคู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุงาน โครงการออก
ก าลงักายเพ่ือสุขภาพ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมหลงัเกษียณอายุงาน  และโครงการเงินกูย้ืมเพ่ือการประกอบ
อาชีพเสริม 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน  เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
    จ ากดั  ทฤษฏีฐานราก 
 
  



 

120 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่  7  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

 

Abstract 
 
       The Objectives of this research were to study (1) various benefits that retirees of the Federation of 
Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited would be given (2) preparation for economic and social 
aspects after retirement of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited officers. 
 This qualitative research aimed to study grounded theory model by using focus group discussion. 
Those who joined the focus group discussion were 10 officers of the Federation of Savings and Credit Cooperatives 
of Thailand Limited aged 55 years and over. During the discussion, voice recorder was used together with action 
observation. Documentary analysis, related research literature review, data analysis were interpreted as well as 
theoretical sampling with prescribed characteristics so as to find various benefits gained after retirement. Economic 
aspects preparation, dwelling, health, free time spending and family and social aspect were studied the following 
procedure : 1) related research literature review 2) research methodology comprised of research design, research 
limitation, data providers and research tools 3) data analysis by the summary of focus group discussion. 
 The results showed that 1) most of the Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand 
Limited officers understood the preparation for retirement. Only a few of them who were well founded that did not 
feel the necessity of retirement preparation. 2) five aspects that the Federation of Savings and Credit Cooperatives 
of Thailand Limited officers were well prepared were economic, dwelling, health, free time spending and family 
and social. When these aspects were ranked, it was found that health was the highest problem, economic problem 
was moderate and dwelling was the lowest problem. 3) Suggestions for the Federation of Savings and Credit 
Cooperatives of Thailand Limited from the focus group discussion were to produce guidelines for retirement 
preparation, to set up exercise for health project, training course on occupation after retirement and loan for part 
time self-employment project.     
Keywords: Retirement preparation, The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited  
       Officer, Grounded Theory 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเกษียณอายุในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซ่ึงไม่มีการ
ปรับเปล่ียนอายุเกษียณมาตั้งแต่ ปี 2494 ขณะท่ีอายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดเปล่ียนจากประมาณ 44 ปีใน พ.ศ. 2494 
เป็นประมาณ 75 ปีใน พ.ศ. 2553 ท าใหอ้ายุหลงัเกษียณยืนยาวข้ึนมาก เป็นภาระทั้งงบประมาณและภาวะพ่ึงพิงของ
ผูสู้งอายุ โดยทัว่ไปบุคคลท่ีประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เม่ือถึงช่วงอายุท่ีหน่วยงานก าหนด
ไว ้บุคคลเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งออกจากงาน ซ่ึงเกณฑก์ารเกษียณอายขุองแต่ละหน่วยงานแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
งาน สภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่วนใหญ่มกัอยู่ในช่วงอายุ 55ปีข้ึนไป งานลกัษณะการให้บริหารหรืองานท่ี
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จ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ มกัจะก าหนดอายุเกษียณสูงกว่างานท่ีใช้ก าลงักาย โดยบุคคลท่ี
เกษียณอายจุะมีรายไดอ้ยูใ่นรูปบ าเหน็จบ านาญโดยไม่ตอ้งท างาน 
 การก าหนดอายเุกษียณถือเป็นการเลือกปฏิบติัรูปแบบหน่ึง โดยมุมมองของสงัคมต่อผูมี้อายุเกิน 60 ปี
คือ 1) ควรเลิกท างานเพ่ือมีเวลาพกัผอ่นมากข้ึน เน่ืองจากปัญหาสุขภาพท่ีมาพร้อมกบัอายุท่ีเพ่ิมข้ึน และ 2) เป็นผูไ้ม่
มีความสามารถท่ีจะท างานต่อได ้เน่ืองจากประสิทธิภาพการท างานลดลง ไม่สามารถแข่งกบัวยัแรงงานท่ีมีทกัษะ
การท างานสูงกว่าหรือมีการศึกษาดีกว่า ค ากล่าวรวมเช่นน้ีไม่มีการประเมินคุณค่าหรือ ความสามารถในการท างาน
ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงหากจะกล่าวไปแลว้คงไม่มีใครอยากเกษียณอายุไปพร้อมกบัความยากจนหรือปัญหารายไดไ้ม่พอกบั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทุกคนตอ้งการความร ่ ารวย ตอ้งการมีทรัพยสิ์นเงินทองโดยเฉพาะเม่ือถึงวยัเกษียณอายุ หลาย
คนอาจมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั แต่นัน่ คือความประมาทในการใชชี้วิต ดงันั้น เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
โดยไม่ตอ้งประสบปัญหาทางการเงิน ควรมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการวางแผนทางการเงินส าหรับ
ชีวิตและครอบครัวเพ่ืออนาคตท่ีดี โดยการยึดหลกัท่ีวา่ “สร้างรายได ้ลดรายจ่าย และเพ่ิมการออม” 
 ส าหรับการเกษียณอายุมีปัญหาต่อการด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆค่อนขา้งมาก ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการใชเ้วลาว่าง และดา้นความสัมพนัธ์กบัคู่ชีวิตและสมาชิกในครอบครัว ส าหรับ
ปัญหาทางดา้นร่างกาย เกิดความเส่ือมของอวยัวะต่างๆ เช่น กระดูกเส่ือมท าใหเ้กิดปัญหาในการเดินระบบประสาท
ต่างๆ ท าใหเ้กิดปัญหาตามองไม่ชดั หูตึง สุขภาพถดถอย ท าใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆตามมา ปัญหาดา้นจิตใจ เม่ือมี
เวลาว่างมากข้ึนท าใหรู้้สึกว่าตนเองดอ้ยคุณค่า หมดความหมายเกิดอาการหงุดหงิด ซึมเศร้า ปัญหาดา้นสังคม เกิด
จากการขาดการพบปะสังสรรค ์ กบัสังคมภายนอก ท าใหรู้้สึกว่าอ านาจท่ีเคยมีอยูห่มดไป การไดรั้บการยกย่องจาก
สังคมลดนอ้ยลงไป ความมีคุณค่าและศกัด์ิศรีลดลงหรือหมดไป ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เกิดจากการลดลงของรายได ้
ทั้งรายไดป้ระจ าและรายไดพิ้เศษ แต่กลบัมีรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึนในการดูแลรักษาสุขภาพ ปัญหาดา้นการใชเ้วลาว่าง 
เกิดความเครียดและความเบ่ือหน่าย หากไม่มีงานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆ ท า ปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัคู่ชีวิต
และสมาชิกในครอบครัว มีเวลาวา่งท่ีเขา้ไปมีบทบาทในครอบครัวท่ีท าใหส้มาชิกในครอบครัวเกิดความรู้สึกอึดอดั
และไม่พึงพอใจ ท าใหรู้้สึกหงุดหงิดและไม่สบายใจ (สุธิดา กิติศรีวรพนัธ์, 2531)  
 กล่าวโดยสรุป การเกษียณอายงุานของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั อาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูท่ี้เกษียณอายุในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการใชเ้วลาว่าง และ
ดา้นความสมัพนัธ์กบัคู่ชีวิตและสมาชิกในครอบครัว ผลกระทบขา้งตน้มีผลต่อการด าเนินชีวิตของผูเ้กษียณอายุเป็น
อย่างมาก การเตรียมความพร้อมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในดา้นต่างๆ จ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานาน และมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะระหว่างช่วงอายุ 45-60 ปี ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการเกษียณอายุงาน ผูท่ี้มีการ
เตรียมพร้อมท่ีดีมกัจะสามารถใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุงานไดอ้ย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานของเจา้หนา้ท่ีชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เพ่ือท่ีให้ผูท่ี้จะเกษียณอายุงานไดต้ระหนักถึงความส าคญัและมีการ
เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือการเกษียณอายอุยา่งมีความสุข 
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาถึงสิทธิประโยชนต่์างๆ ของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  
 2. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม หลงัเกษียณอายุงานของเจา้หนา้ท่ีชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
  
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
  การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของการเกษยีณอายุ  
  เกษียณ หมายถึง ส้ินไป โดยราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า การ
เกษียณอายุ หมายถึง การครบก าหนดอายุรับราชการส้ินก าหนดเวลารับราชการหรือการเกษียณอายุงาน 
(Retirement) เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพท่ีก าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการ จา้งงานตอ้งออกจาก
งานเม่ือถึงช่วงอายุท่ีก าหนดไว ้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง การเกษียณอายุ หมายถึง การถอนตวัออกจากภาวการณ์หน่ึง
ไปสู่ภาวการณ์หน่ึง จากส่ิงแวดลอ้มหน่ึงไปสู่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ซ่ึงเบอร์นไซด์ (Burnside, 1988) กล่าวถึงการ 
เกษียณอายุคลา้ยคลึงกบั แอชเลย ์(Atchley, 1994) ว่าเป็นวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพท่ีอยู่ในช่วงต ่าสุดของการ
จา้งงาน ความรับผิดชอบต่ออาชีพและโอกาสในการท างานต่างๆจะลดต ่าลงท่ีสุด บุคคลท่ีเกษียณจะมีรายไดใ้นรูป
ของบ าเหน็จบ านาญ โดยไม่ตอ้งท างานเกณฑก์ารเกษียณอายุของแต่ละประเทศจะแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม
และส่ิงแวดลอ้มแต่จะอยู่ในช่วง อายุระหว่าง 55-65 ปี ซ่ึงบางประเทศจะพิจารณาลกัษณะงานเขา้ประกอบกบัการ
เกษียณอาย ุคือ งานระดบับริหารหรืองานใช ้สมองจะก าหนดอายเุกษียณสูงกวา่งานท่ีใชก้ าลงักายหรืองานระดบัล่าง
ลงมา เช่น ประเทศฝร่ังเศสผูป้ฏิบติังานในระดบัตน้จะเกษียณเม่ืออายุ 55 ปี ระดบักลาง 60 ปี และระดบัสูงเม่ืออายุ 
65 ปี (วรวรรณ ชยัซ่ือ, 2556) 
  แนวคิดเกีย่วกบัการเตรียมความพร้อมเพือ่เกษยีณอายุ  

               การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุถือเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหน่ึง ท่ีมีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
ประสบความสาเร็จและความสุขในชีวิต (Kimmel, 1980, p. 107) หรือท่ีประนอม โอทกานนท ์(2554, น. 39) ใชค้ า
ว่าความสุขสมบูรณ์ในชีวิต (Wellness) วิจิตร บุญยะโหตระ (2537, น. 19) แบ่งช่วงชีวิตของบุคคลออกเป็น 3 ช่วง 
คือ วยัเดก็ วยัผูใ้หญ่ และวยัสูงอาย ุซ่ึงช่วงวยัสูงอายน้ีุจะเป็นยคุทองของชีวิต หากบุคคลไดมี้การวางแผนและเตรียม
ความพร้อมมาอยา่งดีและรัดกมุ การวางแผนใชชี้วิตหลงัเกษียณจึงมีความสาคญัมากเท่ากบัการวางแผนการศึกษาใน
วยัเดก็ และการวางแผนในการประกอบอาชีพในวยัผูใ้หญ่  

   การวางแผนเพ่ือใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ  บุคคลต้องพิจารณาตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม ไดแ้ก่ สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน การใชเ้วลา สถานท่ี
อยู่อาศยั วิถีชีวิตใหม่ และฐานะการเงินท่ีเปล่ียนไป (Kiker & Myers, 1990, p. 53) เพ่ือให้กระบวนการน้ีต่อเน่ือง
เป็นการป้องกนัภาวะวิกฤติในช่วงสุดทา้ยของชีวิต  
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   ส าหรับช่วงระยะเวลาความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุท่ีเหมาะสมนั้น นักวิชาการหลายท่านได้
ก าหนดไวแ้ตกต่างกัน วิจิตร บุญยะโหตระ  (2537, น. 10) แนะน าว่า ควรเตรียมล่วงหน้าประมาณ 10 ปีก่อน
เกษียณอายุ ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์ (2542, น. 1) แนะน าว่า บุคคลควรเร่ิมเตรียมตัว 10-20 ปีก่อนเกษียณอายุ 
ใกลเ้คียงกบัประสบ รัตนากร (2530, น. 78) ท่ีสนบัสนุนใหข้า้ราชการเตรียมความพร้อมตั้งแต่อายุ 40 ปี ในขณะท่ี
ลีดด้ี และวินบรันด์ (Leedy & Wynbrandt, 1987, pp. 96-97) แนะน าให้บุคคลมีการเตรียมความพร้อมให้เร็วท่ีสุด 
โดยใหเ้ร่ิมวางแผนเตรียมการไวต้ั้งแต่อาย ุ30 ปี  
    ศรีจิตรา บุนนาค ให้ข้อคิดว่า การเตรียมความพร้อมตั้ งแต่วยัเยาว์ โดยการมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหต้นเป็นท่ีพ่ึงแก่ตนเองในทุกๆ ดา้น Self Support, Self Reliance และ Self sufficiency มีความสาคญั
ยิ่งเพ่ือจะเป็นผูสู้งอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอิสระและมีศกัด์ิศรี คงสถานภาพช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคม
ใหไ้ดน้านท่ีสุด ก่อนจะเขา้สู่ภาวะพ่ึงพาและภาวะทุพพลภาพ ทั้งน้ีควรมีการเตรียมการตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาเป็น
ตน้ไป (ศรีจิตรา บุนนาค, 2549, น. 99) สอดคลอ้งกบับุญเทือง โพธ์ิเจริญ (2551, น. 122-123) ท่ีใหข้อ้แนะน าว่าเม่ือ
อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนตอ้งตั้งใจเรียน หมัน่ขวนขวายหาความรู้ เพ่ือจะมีโอกาสไดง้านท่ีดี เม่ือถึงวยัท างาน ตอ้ง
ตั้งใจท างานอยา่งมุ่งมัน่ ซ่ือสตัยสุ์จริต สร้างผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือความภาคภูมิใจของตนเอง รู้จกัเกบ็ออมเงิน
เพ่ือสร้างฐานะและความมัน่คงของชีวิต ไม่ใชชี้วิตหรูหราฟุ่ มเฟือย ติดในยศ อ านาจ ต าแหน่ง ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจใหแ้ขง็แรง เพ่ือท่ีเม่ือถึงวยัเกษียณจะสามารถปรับตวัปรับใจใหก้บัการท่ีตอ้งออกจากงาน ยอมรับ
ความชราท่ีมาเยือน และเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ในวยัเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุข 

              Atchley (1994, p. 210) แบ่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายอุอกเป็น 2 ระยะ คือ  
                   1. ระยะก่อนการเกษียณนานๆ (Remote Phase) ระยะน้ีความคิดเร่ืองการเกษียณอายุยงัอยู่

ห่างไกลมาก การเตรียมความพร้อมในระยะน้ีสามารถเร่ิมไดต้ั้งแต่ก่อนวยัท างาน หรือเร่ิมเม่ือวยัท างาน ส่ิงท่ีสมควร
เตรียมในระยะน้ีไดแ้ก่  

           1.1 การเงิน ตอ้งมีการเตรียมในระยะยาว บุคคลท่ีตอ้งการมีชีวิตหลงัเกษียณท่ีสบายตอ้งมี
การวางแผนดา้นการเงินใหม้าก   

           1.2 การใชเ้วลาว่าง การพฒันาทกัษะการใชเ้วลาว่างจะท าไดง่้ายในวยัหนุ่มสาว เน่ืองจาก
การศึกษาวิชาการต่างๆ เปิดกวา้งส าหรับวยัน้ี  

           1.3 การดูแลรักษาสุขภาพ สุขภาพวยัเกษียณอายุจะดีไดต้อ้งไดรั้บการดูแลอย่างดีตั้งแต่วยั
หนุ่มสาว บุคคลท่ีไม่ดูแลสุขภาพของตนมาแต่ตน้ สุขภาพในวยัเกษียณอายกุจ็ะไม่ดีตามไปดว้ย  

                   2. ระยะใกลเ้กษียณ (Near Phase) ระยะน้ีบุคคลเร่ิมรู้สึกว่าการเกษียณอายุใกลเ้ขา้มาถึงตนเอง
แลว้ เช่น อาจเห็นคู่สมรส หรือเพ่ือนร่วมงานวยัใกลเ้คียงกนัเกษียณอาย ุส่ิงท่ีตอ้งเตรียมในระยะน้ีไดแ้ก่  

           2.1 ด้านจิตใจ พยายามยอมรับเกณฑ์ของสังคมท่ีถูกก าหนดไว  ้ไม่วิตกกังวลกับการ
เกษียณอายจุนเกินไป  

           2.2 ดา้นทศันคติต่อการเกษียณอาย ุหากบุคคลไดมี้การเตรียมความพร้อมในระยะก่อนการ
เกษียณนานๆ มาอยา่งดี จะไม่เกิดทศันคติดา้นลบต่อการเกษียณอาย ุ 
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                 หน่วยงานส่วนใหญ่มกัจะจดัโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุให้แก่ผูท่ี้จะ
เกษียณในปีสุดทา้ยก่อนการเกษียณราชการ ซ่ึงจะช่วยไดเ้พียงเร่ืองจิตใจและพฒันาทศันคติเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือในดา้นการเงิน ท่ีอยู่อาศยั และสุขภาพแก่ผูเ้กษียณอายุได ้เพราะเร่ืองเหล่าน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้ง
ยาวนานและตอ้งท ามาโดยสม ่าเสมอในการเตรียมการ 
   ผลกระทบจากการเกษยีณอายุ 
   การเกษียณอายุเป็นภาวะท่ีเกิดควบคู่กับการเข้าสู่ว ัยสูงอายุ  จึงท าให้ผู ้เกษียณอายุมีการ
เปล่ียนแปลงสถานภาพในขณะเดียวกนัถึง 2 อย่าง คือ สถานภาพเป็นผูเ้กษียณอายุกบัสถานภาพเป็นผูสู้งอายุ จึง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูเ้กษียณในหลายดา้น ซ่ึงลว้นแต่มีผลต่อการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่  

        1) ผลกระทบดา้นร่างกาย ผูเ้กษียณอายุตอ้งเผชิญกบัปัญหาความเส่ือมของอวยัวะต่างๆ เช่น 
ระบบประสาท ตามองไม่ชดั หูตึง ระบบกระดูกเส่ือม นอกจากน้ี ทฤษฎีเก่ียวกบัความสูงอายุดา้นชีววิทยา ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีท าลายตนเอง (Autoimmunity Theory) และทฤษฎีระบบภูมิคุม้กนั (Immune System Theory) กล่าวว่า เม่ือ
อายุมากข้ึนร่างกายจะสร้างภูมิคุม้กนัปรกติน้อยลง พร้อมๆ กบัสร้างภูมิคุม้กนัชนิดท าลายตวัเองมากข้ึน ท าให้
ร่างกายต่อสูก้บัเช้ือโรคไดไ้ม่ดี เจบ็ป่วยง่าย และเป็นรุนแรง ยิ่งหากผูเ้กษียณอายขุาดความรู้ในดา้นการดูแลสุขภาพก็
จะยิ่งท าใหสุ้ขภาพเส่ือมลงอยา่งรวดเร็ว  

        2) ผลกระทบดา้นจิตใจ การเกษียณอายุก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัต่อกิจวตัร
ประจ าวนั ผูเ้กษียณอายุตอ้งละท้ิงบทบาททางสังคมท่ีเคยปฏิบติัมายาวนาน สูญเสียต าแหน่งหน้าท่ี อ านาจและ
เกียรติยศ ในขณะเดียวกัน การเกษียณอายุท าให้ผูเ้กษียณถูกตีตราว่าเป็นผูสู้งอายุ ถูกมองว่าไร้ความสามารถ 
นอกจากน้ี ในวยัน้ีผูสู้งอายุยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะการสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด เช่น การเสียชีวิตของคู่สมรส เพ่ือนและ
ญาติวยัเดียวกนั รวมถึงการสูญเสียความสัมพนัธภาพในครอบครัว เน่ืองจากในวยัน้ีลกูๆ มกัจะมีครอบครัวและแยก
ยา้ยไปอยู่ขา้งนอก ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ การติดต่อสัมพนัธ์กนัหรือมี
กิจกรรมร่วมกนัลดลงกว่าแต่ก่อน หากผูเ้กษียณอายไุม่สามารถปรับตวัต่อสภาพเช่นน้ีไดจ้ะเกิดความรู้สึกว่าตนเอง
ไร้คุณค่า ไม่มีความหมาย น าไปสู่การมีอารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า ระแวง ทอ้แท ้ผิดหวงั โดดเด่ียว ขาดความพึง
พอใจต่อสภาพชีวิตในปัจจุบนัจนอาจถึงกบัฆ่าตวัตายได ้(ประภาศรี มานิตย,์ 2542, น. 11)  

      3) ผลกระทบดา้นสังคม การเกษียณอายุเป็นการถอนบทบาททางสังคมภายนอก  ท าให้ผู ้
เกษียณมีสังคมแต่ภายในบา้น ขาดการพบปะสังสรรคก์บัเพ่ือนร่วมงาน บทบาททางสังคมลดลง อ านาจต่างๆ ท่ีเคย
มีก็หมดไป ส่งผลใหผู้เ้กษียณเกิดความรู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกย่อง รู้สึกเหงาและวา้เหว่ ซ่ึงหาก
ไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนจะก่อใหเ้กิดปัญหาทางจิตใจได ้ 
        4) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ เม่ือผูเ้กษียณอายตุอ้งออกจากงานท าใหร้ายไดท่ี้ไดรั้บลดนอ้ยลง 
ซ่ึงในช่วงน้ีถา้ภาระรับผิดชอบของผูเ้กษียณเสร็จส้ินไปแลว้ก็จะไม่เป็นปัญหามากนกั เพราะค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปจะ
ลดลง เน่ืองจากส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยูก่บับา้น อย่างไรก็ตาม จะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนบา้ง ไดแ้ก่ รายจ่ายเก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพท่ีเส่ือมลง 
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2558) ผลการวิจยัพบว่า  การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ เป็นการวาง

แผนการด าเนินการหรือการปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือเป็นการเตรียมตวัในการด าเนินชีวิตภายหลงัเกษียณอายุ
ท างาน จึงตอ้งมีการเตรียมตวัดา้นต่างๆ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเตรียม ตวัดา้นจิตใจ 2) การเตรียมตวัดา้นร่างกาย 3) การ
เตรียมตวัดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง 4) การเตรียมตวัดา้นกิจกรรมการใชเ้วลาว่าง  5) การเตรียมตวัดา้นสัมพนัธภาพใน
ครอบครัว และ 6) การเตรียมตวัดา้นท่ีอยูอ่าศยั ผูท่ี้มีการเตรียมตวัท่ีดีจะสามารถใชชี้วิต ภายหลงัเกษียณอายไุดอ้ย่าง
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ปิยะดา พิศาลบุตร และพิทกัษ ์ศิริวงศ ์(2557) ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรเกือบทั้งหมดมีความรู้ดีต่อการ
เตรียมตวัหลงัเกษียณอายุ มีบุคลากรเพียงส่วนน้อยท่ีครอบครัวมีฐานะดี ไม่เห็นความจ าเป็นในการเตรียมตวั 2) 
บุคลากรมีสภาวะการเตรียมตวัค่อนขา้งดีในทุกๆดา้น คือ ดา้นท่ีอยู่อาศยั งบประมาณ การใช้เวลาว่างและดา้น
สุขภาพ  และไดมี้การจดัระดบัปัญหาในดา้นต่างๆ พบว่า ดา้นท่ีอยู่อาศยัมีปัญหาค่อนขา้งนอ้ย และมีปัญหาดา้น
สุขภาพค่อนขา้งมาก 3) ขอ้เสนอแนะท่ีกลุ่มสนทนาเสนอใหม้หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชด าเนินการ คือ จดัท า
คู่มือการเตรียมตวัเกษียณอาย ุโครงการอบรมวิชาชีพเพ่ือเป็นอาชีพเสริม โครงการจา้งงานบุคลากรหลงัเกษียณอายุ 
โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพและจดัตั้งชมรมผูเ้กษียณอาย ุ   

สุพรรณี รัตนานนท์, เมธี จนัทชาติ และทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ (2557) พบว่า รูปแบบการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเกษียณอายุของครูโรงเรียนเอกชนในแต่ละช่วงอายุมีความคลา้ยคลึงกนั คือ ผูท่ี้จะเกษียณอายุทุกช่วงอายุตอ้ง
เตรียมความพร้อมทั้ง ทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นการใชเ้วลา โดย
ครอบครัวตอ้งสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายทุุกดา้นในเร่ืองอารมณ์/ความรู้สึก ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
และดา้นวตัถุ/ส่ิงของ ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายทุุกดา้นใน
เร่ืองการใหค้วามรู้ ค าแนะน าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุและการจดักิจกรรมเพ่ือ
สนบัสนุน/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอาย ุพฒันี ทองพึง (2555) พบวา่ ผลการศึกษาหาความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปแบบการวางแผนการเงินส าหรับครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครกบัการวางแผนทางการเงินเม่ือ
ยามเกษียณ พบวา่รูปแบบท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติของขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ระดบัต าแหน่ง 
ครูปฏิบติัการ  (คศ.1) และครูช านาญการ (คศ.2) เป็นไปตามกรอบการวิจยัท่ีก าหนด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% โดย 
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ และสถานภาพการสมรส ท่ีนยัส าคญั ปัจจยัรูปแบบการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือวนัเกษียณ คือ การลงทุนกองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล ท่ีมีนยัส าคญั ปัจจยัความพร้อมในการเตรียมตวั
เพ่ือวยัเกษียณท่ีมีนัยส าคญั คือ การมีรายไดเ้พียงพอ และตอ้งการมีความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินเพ่ือการ
เกษียณอยา่งพอเพียง 
  
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การออกแบบการวิจัย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชวิ้ธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสร้างและไดรั้บการตรวจสอบ โดยการเก็บขอ้มลู
และการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางสังคมอยา่งเป็นระบบ ผูวิ้จยัใชก้ระบวนทศันแ์บบการตีความ
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นิยม (Interpretivism) และการสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ตามแนวทางของ Charmaz (2006) เพ่ือค้นหา
ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน และผลกระทบจากการเกษียณอายุงาน เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างทฤษฎีฐานรากจากขอ้มลูเหล่าน้ีต่อไป 
  ขอบเขตการวจิยั 
       1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการท าความเขา้ใจถึง 1) ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน และ 2) ผลกระทบจากการเกษียณอายุงาน เพ่ือประโยชน์ในการตระหนักถึง
ความส าคญัของการเตรียมความในการเกษียณอายงุาน พร้อมกบัก าหนดนโยบาย และการวางแผนของผูบ้ริหารของ
สหกรณ์ อนัจะน าไปสู่การจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ต่อไป 
  2.  ขอบเขตดา้นประชากร เป็นการศึกษากบัเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั ท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป จ านวน 10 ราย ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกท่ีมีอายุมากกว่า 55 ปี จ านวน 15 ราย ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 66.67 ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั   
       3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ.2559 
  ผู้ให้ข้อมูลหลกั   
       1) การเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัเพ่ือศึกษาการใหค้วามหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเกษียณอายุงาน และ 2) ผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ ผูวิ้จยัไดเ้ลือกตวัอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) ภายใต้หลกัการส าคญัคือ ผูใ้ห้ข้อมูลมีความสอดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดย
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบติั ดงัน้ี 1) เป็นเจา้หน้าท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 2) เป็นผูมี้อายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป และ 3) มีความยินดีในการเขา้ร่วมการวิจยัและให้
ขอ้มลูโดยการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือใชใ้นการสร้างทฤษฎีท่ีตอ้งการศึกษา (Patton, 1990) เม่ือขอ้มลูท่ี
ไดจ้ากการสนทนามีค าตอบท่ีซ ้ า ๆ กนั โดยไม่มีประเด็นใหม่แลว้ หรือเรียกว่าทฤษฎีถึงจุดอ่ิมตวั (Theoretical 
Saturation) ผูวิ้จยัจึงหยดุเกบ็ขอ้มลู โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้มลูจาก ผูใ้หข้อ้มลูหลกัจ านวนทั้งส้ิน 10 ราย 

  คร่ืองมอืส าหรับงานวจิัย 
        ส าหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ แนวค าถามการวิจยัท่ีไดรั้บการพฒันามา
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดน้ าแนวค าถามดงักล่าวใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรง
และความครอบคลุมเชิงเน้ือหาโดยก าหนดประเด็นค าถามในเร่ือง ความจ าเป็นของการเตรียมตวัหลงัเกษียณอายุ
งาน สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัเกษียณอายุงาน ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัเกษียณอายุงาน โดยอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการโดยการด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุดบนัทึก ปากกา รวมถึงตวั
ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท าวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้รอบประเดน็ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มโดยเนน้
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมตวัเพ่ือเกษียณอายใุนเร่ืองถ่ินท่ีอยูอ่าศยั สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพ และ
การใชเ้วลาว่าง ระหว่างผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มกบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม และระหว่างผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มดว้ย
กนัเอง  
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  ผลการวจิยั 
 โดยผูวิ้จยัจะขอน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
        1) ความรู้ของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บหลงัเกษียณอายุงานจากการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ พบว่าความเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่ม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองไดรั้บเป็นอย่างดีและสามารถคาดการณ์สิทธิประโยชนท่ี์
ตนเองจะไดรั้บหลงัเกษียณอายุงานได ้โดยเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ จะไดรั้บหลงัเกษียณอายุงาน ไดแ้ก่ 
เงินบ าเหน็จ และเงินสะสม 
       1.1 เงินบ าเหน็จ ให้ไดรั้บหลงัจากการเกษียณอายุงานแลว้ โดยเงินท่ีได ้เท่ากบั อายุงานคูณดว้ย
เงินเดือนขั้นสุดทา้ย จะเท่ากบัเงินบ าเหน็จท่ีจะไดรั้บ 
       1.2 เงินสะสมสมทบ โดยชุมนุมสหกรณ์ฯจะหกัเงินจากเจา้หนา้ท่ีไว ้5% ของเงินเดือนท่ีไดรั้บใน
แต่ละเดือนจนถึงเกษียณอายงุาน พร้อมดอกเบ้ียในอตัราท่ีก าหนดไว ้โดยจะท าการแยกบญัชีของแต่ละรายไว ้
  โดยการทราบสิทธิประโยชน์ท่ีเจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ จะท าให้เจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์แต่ละคนสามารถประมาณการรายรับท่ีเกิดจากบ าเหน็จและเงินสะสมหลงัเกษียณอายุได ้และคาดการณ์
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยต่อตนเองและครอบครัว ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนมากได ้
        2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่ามีการเตรียมตวัเพ่ือการเกษียณอายุทุกคน โดยเจา้หนา้ท่ีฯ จ านวน 8 ราย ไดมี้
การเตรียมความพร้อมตั้งแต่อายุ 45 ปี และเม่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อเพ่ือนๆ บุคลากรเก่ียวกบัการเตรียมตวั
เพ่ือการเกษียณจากประสบการณ์ท่ีมีโอกาสพูดคุย พบว่ามีเจา้หนา้ท่ีอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงท่ีมีการเตรียมตวัเพ่ือการ
เกษียณตั้งแต่ยงัไม่ใกลเ้กษียณอายุ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีมีฐานะทางครอบครัวไม่ค่อยดีนกั มีเงินเดือนท่ีไดรั้บใน
ปัจจุบนัและผลประโยชนค์าดวา่จะไดรั้บในอนาคตค่อนขา้งนอ้ย หรือตอ้งมีภาระในการดูแลพ่อแม่ ญาติหรือบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะหลงัเกษียณอายุราชการ ส าหรับเจา้หนา้ท่ีอีกประมาณเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีไม่สนใจหรือไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุราชการ โดยส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดี 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานมัน่คงและคาดวา่จะไดรั้บเงินเดือนค่อนขา้งสูงนอก จากน้ียงัมีเจา้หนา้ท่ีฯ อีกจ านวนหน่ึงคิด
ว่าเงินบ าเหน็จท่ีไดรั้บหลงัเกษียณเม่ือรวมกบัเงินสะสมจากการเก็บหอมรอบริบหากตั้งแต่มาท างานใหม่ๆ และใช้
อยา่งประหยดัน่าจะเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงจะไม่เห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อมเพ่ือเกษียณอายุงาน 
ซ่ึงจากการสนทนาผูวิ้จยัพบว่าสามารถจ าแนกการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ีอยู่
อาศยั ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นการใชเ้วลาว่าง และดา้นครอบครัวและสงัคม โดยเจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยฯ์ ท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นโดยรวม ดงัต่อไปน้ี 
         2.1 ดา้นเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมในดา้นเศรษฐกิจเพ่ือการเกษียณอายขุองเจา้หนา้ท่ีชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดว้ยวิธีการออมจากรายได้ประจ า เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ประมาณ
คร่ึงหน่ึงไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เม่ือเขา้ท างานนอ้ย และไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม การเตรียมความ
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พร้อมดา้นเศรษฐกิจของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่จึงมกัเร่ิมท าเม่ือมีเงินเดือนสูง และค่าใชจ่้าย
ภายในครอบครัวลดลง ซ่ึงบุคลากรต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปีข้ึนไป การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจของ
เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่มกัอิงกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าท่ีตนเองไดรั้บในปัจจุบนั จึงพบ
ปัญหารายไดห้ลงัเกษียณต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้เช่น ปัญหาเร่ืองอตัราเงินเฟ้อ ปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ซ่ึง
เงินสวสัดิการครอบคลุมไม่ถึง ปัญหาผูต้อ้งรับผิดชอบเล้ียงดูผูมี้อุปการคุณหรือญาติ กล่าวไดว้่าการเตรียมความ
พร้อมดา้นเศรษฐกิจเพ่ือการเกษียณอายรุาชการเป็นเร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ท าไดย้าก การออม
เงินนอกเหนือจากบ าเหน็จรายเดือนจึงต้องเก็บเผื่อไวค่้อนขา้งมาก และตอ้งมีการปรับตัวภายหลงัเกษียณอายุ
ราชการเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน โดยการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลงใหม้ากท่ีสุด เช่น ค่าสันทนาการ การ
ท่องเท่ียวและบนัเทิง ค่าเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัราคาแพง เป็นตน้ 
  2.2 ดา้นท่ีอยู่อาศยั เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั จ านวน 8 รายหรือ 
80% มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง บางรายกูย้ืมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผอ่นเงินกูย้ืมดงักล่าว
หมดแลว้ ท่ีเหลือมีบา้นเป็นของตนเองมาก่อนเขา้ท างานท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ท่ียงัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง จะกลบัไปอยูภู่มิล  าเนาเดิมในต่างจงัหวดัหลงัเกษียณอายงุาน  
        2.3 ดา้นสุขภาพร่างกาย เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีการเตรียม
ความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกายโดยรวมค่อนขา้งดี เพราะทางหน่วยงานมีโครงการออกก าลงักายทุกวนัพุธของแต่
ละสัปดาห์ ซ่ึงปัญหาดา้นสุขภาพนั้นเป็นปัญหาหลกัในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุงาน และมีผลกระทบไปยงั
เศรษฐกิจ การใชเ้วลาว่าง ครอบครัว และสังคมของเจา้หนา้ท่ีหลงัเกษียณดว้ย ในปัจจุบนัทางชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยฯ์มีสนามหญา้และลานออกก าลงักายสามารถใชเ้ดินหรือว่ิงออกก าลงักายได ้โดยมีการเตรียมความพร้อมดงัน้ี 
               - การเตรียมความพร้อมดา้นการออกก าลงักาย โดยทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั มีโครงการออกก าลงักายทุกวนัพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยใชส้นามหญา้และลานออกก าลงักายสามารถใชเ้ดิน
หรือว่ิงออกก าลงักายได ้  

              - การเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสุขภาพ โดยเจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากดั มีการตรวจสุขภาพประจ าปีบ่อยข้ึนโดยการตรวจปีละ 2 คร้ัง  

              - การเตรียมความพร้อมดา้นอาหารการกิน โดยเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จ ากดั มีการกินอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารแบบชีวจิต การรับประทานขา้วไรเบอร์ร่ี ขา้วกลอ้ง การปลูกผกัสวน
ครัวร้ัวกินได ้ฯลฯ  
  2.4 ดา้นการใชเ้วลาว่าง เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีการเตรียม
ความพร้อมในดา้นการใชเ้วลาวา่ง เช่น การท างานอดิเรก การท่องเท่ียว การท างานบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ การ
เขา้วดัท าบุญ ศึกษาธรรมะ การท าสวน ฯลฯ ส่วนใหญ่ตอ้งการอยู่กบัลูกหลาน มกัจะใหค้วามสนใจใชเ้วลาว่างใน
การท าอาหารเพ่ือรับประทานเอง  การปลูกต้นไม้ ท างานบ้าน รับ-ส่งบุตรหลานไปโรงเรียน เป็นต้น ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีของชุมนุมฯ ท่ีตอ้งการเดินทางออกไปท่องเท่ียว มกัจะใชเ้งินเก็บท่ีสะสมไวห้รือจากการเก็บออมในแต่ละ
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เดือน ซ่ึงอาจจะเป็นการท่องเท่ียวภายในประเทศหรือต่างประเทศ และมกัจะเดินทางไปท่องเท่ียวในช่วงมีการหยดุ
ติดต่อกนัหลายๆ วนั 
  2.5 ดา้นครอบครัวและสังคม เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีความ
กงัวลกบัการเตรียมความพร้อมในดา้นสังคมและครอบครัวมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่กบัลูกหลานของ
ตนเอง นอกจากคู่สมรสและมีบุคลากรเพียงจ านวนนอ้ยท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานก่อนเกษียณค่อนขา้งสูงท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบจากสังคมอนัเน่ืองมาจากผูใ้ต้บังคับบัญชา  เพ่ือนบ้านหรือสังคมภายนอก  อาจจะกล่าวได้ว่า
เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการเตรียมตวัดา้น
สงัคมและครอบครัวมากนกั  
  2.6 ปัญหาท่ีเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั พบในการด ารงชีวิตหลงั
เกษียณอายงุาน จากการสนทนากลุ่มพบวา่ในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายงุาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
ท่ีอยู่อาศยั ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นการใชเ้วลาว่าง และดา้นครอบครัวและสังคม โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคาดวา่
จะเกิดปัญหาในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุราชการ โดยให้มีการก าหนดระดบัปัญหาในดา้นต่างๆ ตั้งแต่ระดบั
นอ้ย ปานกลาง และมากตามล าดบั ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเห็นวา่ปัญหาดา้นสุขภาพจะเป็นปัญหามากท่ีสุด ปัญหาดา้น
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัจะเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด 

       3) บทบาทของประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั และบทบาทของ
เจา้หน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน จากการสนทนากลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เก่ียวกบับทบาทของประธานกรรมการฯ ท่ีมีต่อการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายงุาน สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 บทบาทของประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั ควรจะ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุงาน 
โดยจดัท าโครงการหรือกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
     (1) การจดัท าคู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุงาน โดยมีเน้ือหาดา้นความ
จ าเป็นในการเตรียมตวัเพ่ือการเกษียณอายงุาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ท่ีเจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไดรั้บหลงั
เกษียณอายงุาน โดยปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุงาน แนวทาง/วิธีการเตรียมความพร้อม
ในดา้นต่างๆเพ่ือการเกษียณอายุงาน และเผยแพร่ความรู้ดงักล่าวผ่านอินทราเน็ตของหน่วยงาน การอบรม/สัมมนา
เจา้หนา้ท่ีฯในวาระต่างๆ เช่น การปัจฉิมนิเทศเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเกษียณอายุงาน  โดยหน่วยงานท่ีร่วมกนัจดัท าคู่มือ 
ไดแ้ก่ สายสนบัสนุนองคก์าร และสายพฒันาและสารนิเทศ 
     (2) โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือรองรับการมีสุขภาพท่ีดีทั้งในปัจจุบนัและ
หลงัเกษียณอายงุาน อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคตได ้ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาหลงัเกษียณอายุงาน โดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรร่วมกนัจดัท าโครงการน้ี คือ สายสนบัสนุนองคก์าร และสายพฒันาและสารนิเทศ  
    (3) โครงการฝึกอบรมงานอาชีพเสริมหลงัเกษียณอายงุาน โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีของสหกรณ์
ฯ ท่ีตอ้งการจะเพ่ิมรายไดห้รือใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะช่วงหลงัเกษียณอายุงาน เช่น การเช่ารถขบั
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แท็กซ่ี การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ซ่ึงโครงการน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัผูท่ี้ท างานในปัจจุบนัและผูท่ี้จะเกษียณอายุ
งานไปแลว้ หน่วยงานท่ีควรร่วมกนัจดัท าโครงการน้ี ไดแ้ก่ สายสนบัสนุนองคก์าร และสายพฒันาและสารนิเทศ 
   (4) โครงการเงินกู้เพ่ือการประกอบอาชีพเสริม เพ่ือสนับสนุนให้เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลาท่ีท างานอยู่ และเม่ือเกษียณอายุแลว้เป็นการช่วยเหลือ
บุคลากรท่ีมีเงินเดือน  หรือบ าเหน็จ/บ านาญน้อย ตลอดจนผูท่ี้มีภาระรับผิดชอบบุคคลอ่ืนในครอบครัวด้วย 
หน่วยงานท่ีควรร่วมกนัจดัท าโครงการน้ีไดแ้ก่ สายธุรกิจ และสายพฒันาและสารนิเทศ   
  3.2 บทบาทของเจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ในการให้ความ
ร่วมมือกบักิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวกบัผูเ้กษียณอายงุาน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนแ์ก่ตนเอง โดยบางโครงการสามารถ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายงุาน โดยเฉพาะปัญหาดา้นสุขภาพ 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยเร่ืองส าคญัท่ีเจา้หนา้ท่ีฯ จะตอ้งค านึงถึงเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการเกษียณอายงุาน มีดงัน้ี 

(1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายงุาน ยิ่งเร่ิมเร็วเท่าไรยิ่งดี เพราะหากเร่ิมชา้ 
บางคนอาจเตรียมตวัไม่ทนัเน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมตวันานไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ 
เป็นตน้ 

(2) การหลีกเล่ียงไม่กูห้น้ียืมสินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกลเ้กษียณอายุ
งาน เพราะโอกาสท่ีจะปลดหน้ีสินไดห้ลงัเกษียณอายุงานมีน้อย เน่ืองจากมีรายไดท่ี้ลดลงประกอบกบัอาจจะไป
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต่์างๆ และอาจจะมีความเส่ียงเกิดข้ึนไดสู้ง 

(3) การมีชีวิตอยู่ไดเ้องหลงัเกษียณอายุงาน โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งพ่ึงพาลูกหลาน ญาติ 
ฯลฯ เช่น การพ่ึงพาดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นเศรษฐกิจ และความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

(4) การรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ข็งแรงอยู่เสมอ เช่น การออกก าลงักาย ซ่ึงมีโอกาส
เกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากกว่าวยัก่อนเกษียณอายุงาน การไม่พ่ึงพาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น เช่น ญาติพ่ีนอ้ง โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาหลงัเกษียณอายงุาน  

5) การท าบุญใส่บาตร การท าสงัฆทานเป็นประจ า จะท าใหจิ้ตใจผอ่งใสและมีความสุข 
 
 ข้อสรุปเชิงทฤษฏี 
 ขอ้สรุปเชิงทฤษฏีของการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. สิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีจะไดรั้บจากการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน คือ เงินบ าเหน็จ 
เงินสะสม และเงินสวสัดิการต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้จะเกษียณอายุงานมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์ท่ีตนไดรั้บเป็น
อยา่งดีและคาดการณ์สิทธิประโยชนท่ี์ตนเองจะไดรั้บหลงัเกษียณอายงุานได ้
 2. การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายงุาน สามารถจ าแนกออกได ้5 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
ท่ีอยู่อาศยั ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นการใช้เวลาว่าง และดา้นครอบครัวและสังคม โดยทั้ง 5ดา้นนั้น ผูท่ี้เตรียม
เกษียณอายงุานไดมี้การเตรียมความพร้อมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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 3. ส่ิงท่ีคาดว่าจะเป็นปัญหาในการด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุงาน คือ ปัญหาดา้นสุขภาพ ปัญหาดา้น
เศรษฐกิจ และปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
 4. บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ในการท่ีจะ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายงุาน โดยการจดัท าคู่มือการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุ
งาน โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ โครงการฝึกอบรมงานอาชีพเสริมหลงัเกษียณอายุงาน และโครงการเงินกู้
เพ่ือการประกอบอาชีพเสริม 
 5. บทบาทหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ในการให้ความ
ร่วมมือกบักิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัผูเ้กษียณอายุงาน และส่ิงท่ีควรค านึงถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
เกษียณอายุงาน ไดแ้ก่ 1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายุงาน “ยิ่งเร่ิมเร็วเท่าไรยิ่งดี” 2) การหลีกเล่ียงไม่กู้
หน้ียืมสินเป็นจ านวนมาก 3) การมีชีวิตอยู่ไดเ้องหลงัเกษียณอายุงาน 4) การรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ข็งแรงอยู่
เสมอ และ 5) การท าบุญตกับาตรเพ่ือจิตใจท่ีผอ่งใส 
  
              การอภิปรายผล 
 จากการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีความรู้เร่ืองการเตรียม
ความพร้อมในการเกษียณอายุงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นอย่างดี และไดมี้การเตรียมตวัเพ่ือการ
เกษียณอายงุานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั เศรษฐกิจ สุขภาพ การใชเ้วลาวา่ง ดา้นครอบครัวและสงัคมในระดบัดี 
ในดา้นท่ีอยู่อาศัย ระดับปานกลางไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของสุเทพ พลูสวสัด์ิ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่ามี 2 ดา้นอยู่ในระดบัดี คือ ดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ ส่วนดา้นรายได้
ค่าใช้จ่าย ดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้นงานอดิเรก และการมีส่วนร่วมในสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปิยะดา พิศาลบุตร และพิทกัษ ์ศิริวงศ์ แต่ส่ิงท่ีพบจากงานวิจยัน้ีพบว่าเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั มีความต่ืนตวั และมีการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายงุานอยา่งมาก จึงสามารถ
ใหข้อ้มลูตลอดจนขอ้เสนอแนะในการเกษียณอายงุานไดค่้อนขา้งท่ีชดัเจน และตรงประเดน็ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
1) ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า เจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีความรู้ต่อการ

เตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานในระดบัค่อนขา้งดี โดยไดเ้ห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการ
เตรียมความพร้อมในการเกษียณอายงุาน จากขอ้คน้พบดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  1.1 สายสนบัสนุนองคก์าร และสายพฒันาและสารนิเทศ ควรสร้างความตระหนกัถึงความส าคญั
ของการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์โดยเร่ิมตั้งแต่การเขา้มา
ท างานโดยการก าหนดเป็นนโยบายและแผนด าเนินการเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีชุมนุมฯน าไปปฏิบติั และมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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  1.2 หวัหนา้สายสนบัสนุนองคก์ร ควรสร้างแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ
งานของเจา้หนา้ท่ีในสงักดั โดยเฉพาะการเตรียมตวัดา้นเศรษฐกิจและดา้นสุขภาพ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการท างานของ
หน่วยงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2) ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า เจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับหลงัเกษียณอายุงานเป็นอย่างดี จากข้อค้นพบดังกล่าวมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  2.1 ความรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นเพียงกฎระเบียบ
กวา้งๆเท่านั้น เช่น วิธีค านวณบ าเหน็จขณะท่ีเกษียณอายุ แต่ยงัไม่สามารถประมาณบ าเหน็จบ านาญรายเดือนท่ีเป็น
ตวัเงินซ่ึงจะไดรั้บหลงัเกษียณอายุงานได ้หรือไม่สามารถประมาณอตัราเงินเฟ้อในอนาคตได ้กองคลงัควรมีการจดั
อบรมเก่ียวกบัวิธีประมาณเงินเดือนก่อนเกษียณ (Money wage) และค่าของเงินเดือน ณ เวลาต่างๆ หลงัเกษียณ (Real 
wage) ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีใหม่ทุกๆปี นอกจากน้ีควรจดัโครงการอบรมเก่ียวกบัการออมเงินเพ่ือใชห้ลงัเกษียณอายงุาน 
โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ มาใหค้ าแนะน าและใหค้วามรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม 
  2.2 สายสนับสนุนองค์การ และสายพฒันาและสารนิเทศ ควรจดัท าคู่มือสิทธิประโยชน์ของ
เจา้หนา้ท่ีชุมนุมสหกรณ์ฯ หลงัเกษียณอายงุานท่ีสั้นกระชบั เขา้ใจง่าย และมีตวัอย่างประกอบค าอธิบาย และท าการ
เผยแพร่ผา่นหนงัสือ วารสาร อินทราเน็ต ของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัคร้ังต่อไป 
ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าศึกษาเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 

ซ่ึงในคร้ังต่อไปควรวิจยัในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณอายงุานของหน่วยงานภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึง
จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้นๆ และสามารถท่ีจะน าไปใชป้ระโยชนไ์ดท้ัว่ทั้งองคก์าร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรม เร่ืองการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของครูผูรั้บการอบรมท่ีฝึกอบรมดว้ยชุด
ฝึกอบรม 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผูรั้บการอบรมท่ีฝึกอบรมดว้ยชุดฝึกอบรม 4) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีฝึกอบรมดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตและทดลองใช ้และ 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ี
ครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนและทดลองใช ้

 การด าเนินการวิจยัมี 2 ระยะ ระยะแรก เพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรม เร่ืองการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีขั้นตอนย่อยดังน้ี คือ พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม ก าหนด
ประเภทของชุดฝึกอบรม เขียนแผนการฝึกอบรม ผลิตส่ือท่ีใชใ้นชุดฝึกอบรม ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรม 
และทดลองใชเ้บ้ืองตน้ โดยท าการทดลองแบบเด่ียว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม กบัครูประถมศึกษาในโรงเรียน
จงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 คน เพ่ือน าผลท่ีไดใ้นการทดลองแต่ละคร้ังมาปรับปรุง จากนั้นจึงด าเนินการทดลองใช้
จริงกับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวดันนทบุรี อีกจ านวน 30 คน เคร่ืองมือการวิจัย คือ ชุดฝึกอบรม 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู จากนั้นไดค้ดัเลือกชุด
การสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึน จ านวน 3 ชุด
การสอน น ามาทดลองใช้ในระยะท่ีสอง ระยะท่ีสอง เพ่ือทดลองใช้ชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนกบั
นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 5 ระดบัชั้นละ 30 คน รวมจ านวน 90 คน เป็นนกัเรียนในโรงเรียน
จงัหวดันนทบุรีท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตชุดการสอนสอนอยู่  เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อน
                                                           
1 รองศาสตราจารยป์ระจ า สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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เรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
การทดสอบค่าที ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัมีดงัน้ี (1) ชุดฝึกอบรมเร่ือง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ในการทดลองเบ้ืองต้นมีประสิทธิภาพ E1/E2  = 82.38/80.00  และทดลองใช้จริงมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.67/80.33 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 (2) ครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ย
ชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม (3) ครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (4) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ (5) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ:    ชุดฝึกอบรม  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม  การบูรณาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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Abstract 

The objectives of this research were as follows: (1) to develop a training package on production of activity 
group instructional packages focusing on integration among learning areas for primary school teachers in 
Nonthaburi based on the set of efficiency criterion or (2) to study learning achievement of teachers who were 
trained with the training package (3) to study the satisfaction of teachers who received training by learning from 
the training package (4) to study learning achievement of students who learned from activity group instructional 
packages focusing on integration among learning areas that were produced and tried out by the trained teachers 
and (5) to study the satisfaction of students who learned from the instructional packages that were produced and 
tried out by the trained teachers. 

 The research process comprised two stages; the first stage was the development of a training package on 
production of activity group instructional packages focusing on integration among learning areas.  It was composed 
of the following steps, developing the training program, determining the type of the training package, writing the 
training plan, producing the training media, verifying quality of the training package, and preliminary trying out 
the training package.  The preliminary try-out was conducted in the forms of individual try-out, small group try-
out, and field try-out with 30 primary school teachers in Nonthaburi province in order to apply results of each try-
out for subsequent improvement of the training package.  After that, the training package was experimented with 
30 primary school teachers in Nonthaburi province.  The research instruments were a training package, a learning 
achievement test for pre-testing and post-testing, and a questionnaire on teacher’s satisfaction.  In the trial run, 
three activity group instructional packages focusing on integration among learning areas produced by the trained 
teachers were selected for experimented with students in the second stage.  The second stage was the 
experimentation of the selected three group activity instructional packages produced by the trained teachers with 
three classrooms of Prathom Suksa II, Prathom Suksa III, and Prathom Suksa V students, each of which consisting 
of 30 students.  All classrooms were in primary schools in Nonthaburi province in which the teachers who produced 
the instructional packages were teaching.  The research instruments were a learning achievement test for pre-testing 
and post-testing, and a questionnaire on student’s satisfaction.  Statistics employed for data analysis were the E1/E2 
efficiency index, t-test, mean, and standard deviation. 

 Research findings were as follows: (1) regarding the efficiency of the training package on production of 
activity group instructional packages focusing on integration among learning areas, its E1/E2 efficiency index in the 
preliminary try-out was 82.38/80.00, while that in the trial run was 80.67/80.33 which met the 80/80 efficiency 
criterion; (2) the post-training learning achievement of teachers who were trained with the training package was 
higher than their pre-training counterpart achievement, and their overall satisfaction with the training package was 
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at the high level; and (3) the post-learning achievement of students who learned from the instructional packages 
produced by the training was higher than their pre-learning counterpart achievement, and their satisfaction was at 
the highest level. 

Keywords: Training package, Group activity instructional package, Integration, Learning area 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 เร่ืองแนวการจดัการศึกษา 
โดยเฉพาะมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี คือ ให้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และจดัการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนัในทุกวิชา นอกจากนั้น หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนรู้ ในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ “จดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และกระบวนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน คือ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ซ่ึงผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเป็นอยา่งดี”  

 จากมาตรการหรือนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มีประเด็นท่ีตรงกนั คือ การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผสมผสานสาระความรู้ดา้น
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างสมดุล จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้บูรณาการให้กบันกัเรียนเป็นเร่ืองส าคญั 
ประกอบกบัในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดเวลาเพ่ิมเวลาการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบั
ประถมศึกษา เวลาท่ีเหลือใหจ้ดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไวร้วมกนัโดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนแบบกลุ่มกิจกรรม  

 การจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมท่ีเนน้การสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จ าเป็นตอ้ง
หาเคร่ืองมือท่ีช่วยถ่ายทอดเน้ือหาและกิจกรรมใหเ้ป็นแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงควรใหมี้การ
น าชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่ือประสมท่ีมีการจดัระบบ
เน้ือหา กิจกรรม และวตัถุประสงคใ์หมี้ความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั และสามารถบูรณาการสาระความรู้ทั้ง 2-8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา การงานพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยี และศิลปะเขา้ไวด้ว้ยกนัในดา้นเน้ือหา กิจกรรม และส่ือ ในรูปชุดการสอนซ่ึงช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวได ้
ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกควรมีการอบรมครูประถมศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะความช านาญในการผลิตชุด
การสอนดงักล่าว 

 ประกอบกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่
สถานศึกษาและชุมชนในบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย คือ อ าเภอต่างๆ ในจังหวดันนทบุรี ดังนั้น ครู
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ประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ควรจะไดรั้บการอบรมในล าดบัแรก เพราะชุดการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นนวตักรรมท่ียงัไม่ไดน้ ามาใช ้อีกทั้งการจดัการ
เรียนการสอนแบบเนน้การบูรณาการในโรงเรียนจงัหวดันนทบุรีควรมีขั้นตอนโดยใชชุ้ดการสอนมาช่วย ยงัไม่ไดมี้
การด าเนินการท่ีสนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 การพฒันาครูดว้ยการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้และความสามารถในการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เนน้การบูรณการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอด็ 
พ.ศ. 2555-2559 ในยทุธศาสตร์ท่ี 1 ใหย้กระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียนและครูในขอ้ 1.4 - 1.5 มีใจความส าคญั
วา่ “ส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพเพ่ือผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง และพฒันาส่ือเพ่ือเป็นตน้แบบให้
ทุกระดบัการศึกษาใชเ้ป็นตน้แบบ ในการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานใกลเ้คียงกนั”  

ส าหรับกระบวนการฝึกอบรมครูจ าเป็นต้องมีส่ือหลายอย่างมาช่วยให้การถ่ายทอดเน้ือหาสาระและ
ประสบการณ์ไดค้รบถว้น และให้ผูรั้บการอบรม คือ ครูประถมศึกษาเกิดการเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบติัได ้คือ ชุด
ฝึกอบรม ซ่ึงจะใชวิ้ธีการถ่ายทอดดว้ยการบรรยายและฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองจนผูรั้บการอบรมสามารถผลิตได ้
ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรอย่างยิ่งท่ีจะมีการวิจยัและพฒันาชุดฝึกอบรมเร่ือง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม ซ่ึงเป็นนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลยัต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรม เร่ือง ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจงัหวดันนทบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการอบรมของครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรม เร่ือง ชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรม เร่ือง ชุดการสอนแบบกลุ่ม
กิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณา
การระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนและทดลองใช ้

 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการ
ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนและทดลองใช ้
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สมมติฐานการวิจยั 

 1. ชุดฝึกอบรม เร่ือง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส าหรับครูประถมศึกษาท่ีพฒันาข้ึนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

 2. ครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เร่ืองการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการ 
บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสมัฤทธ์ิทางการอบรมหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม 

 3. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครู
ผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนและทดลองใชมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 1. รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัและพฒันา 

 2. ประชากรในการวิจยั มี 2 กลุ่ม กลุ่มที่หน่ึง คือ ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี 
จ านวน 4,082 คน ท่ีเขา้รับการอบรม (โรงเรียนในจงัหวดันนทบุรี ครอบคลุมโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
ประถมศึกษานนทบุรี และโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ต าบล และ
เทศบาล) กลุ่มที่สอง คือ นกัเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนจงัหวดันนทบุรีท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เนน้การบูรณาการระหวา่กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 65,060 คน 

 3. ขอบข่ายเน้ือหาสาระในการวิจยั ครอบคลุม หวัขอ้ส าคญัท่ีถ่ายทอดในชุดฝึกอบรม ประกอบดว้ย 3 เร่ือง 
ดงัน้ี เร่ืองท่ี 1 แนวคิดการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เร่ืองท่ี 
2 การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเร่ืองท่ี 3 ตวัอย่างการ
ผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. ระยะเวลาในการวิจยั ปีการศึกษา 2559 

 5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชุดฝึกอบรมเร่ืองการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้น
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ (1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม (2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอบรมของครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรม (3) ความพึงพอใจของครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ย
ชุดฝึกอบรม และ (4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนและ
ทดลองใช ้และ (5) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนและทดลองใช ้
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กรอบแนวคิดการวจิยั 

 กรอบแนวคิดการวิจยั ครอบคลุมการศึกษา หลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบัชุดฝึกอบรม ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการอบรมในเร่ืองชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบัชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม และการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน่ือง
ดว้ยเป็นการพฒันานวตักรรมดา้นส่ือจ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการทดสอบ 

 

 

หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด 

 การฝึกอบรม 

 ขดุฝึกอบรม 

 ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด 

 

 การฝึกอบรม 

 ขดุฝึกอบรม 

 ชุดการสอนแบบกลุ่ม 

   กิจกรรม 

 การจดัการเรียนรู้แบบ 

   บูรณาการ 

 การทดสอบ

ประสิทธิภาพ 

 

 

ชุดฝึกอบรมเร่ืองชุดการ

สอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้

การบูรณาการระหวา่งกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของ 

   ครูผูรั้บการอบรมท่ีฝึกอบรม 

   ดว้ยชุดฝึกอบรม 
 

 ความพึงพอใจของครูผูรั้บ

การอบรมท่ีอบรมดว้ยชุด 

   ฝึกอบรม 

 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

   นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการ 

   สอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิต 

   ข้ึนและทดลองใช ้
 

 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี

เรียนดว้ยชุดการสอนท่ีครูผูรั้บ

การอบรมผลิตข้ึนและทดลอง

ใช ้
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ระยะแรก เป็นการพฒันาชุดฝึกอบรม เร่ืองการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการ
ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดัจงัหวดันนทบุรี 
จ านวน 116 โรงเรียน จ านวน 3,198 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียน
สงักดัจงัหวดันนทบุรี จ านวน 60 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการทดลองใชเ้บ้ืองตน้ 
จ านวน 30 คน ในการทดลองใชจ้ริง จ านวน 30 คน 

2. เคร่ืองมือการวิจยั คือ (1) ชุดฝึกอบรมประกอบดว้ย คู่มือการใชชุ้ดฝึกอบรม เอกสารการฝึกอบรม 
สไลดค์อมพิวเตอร์ และแบบฝึกปฏิบติั มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี ขั้นท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรหรือเน้ือหาในการฝึกอบรม 
ขั้นท่ี 2 ก าหนดประเภทของชุดฝึกอบรม ขั้นท่ี 3 เขียนแผนการฝึกอบรม ขั้นท่ี 4 ผลิตส่ือท่ีใชใ้นชุดฝึกอบรม ขั้นท่ี 5 
ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรมโดยผูท้รงคุณวุฒิ ขั้นท่ี 6 ทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมดว้ยการทดสอบประสิทธิภาพ
เบ้ืองต้น และขั้นท่ี 7 ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมด้วยการทดลองใช้จริง ชุดฝึกอบรมได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิอยู่ในระดบัดี (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนอบรมและหลงัอบรมมีจ านวน 2 ตอน ตอนท่ี 1 
ภาคทฤษฎีเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัแบบชนิดเลือกตอบ จ านวน 5 ตวัเลือก และตอนท่ี 2 ภาคปฏิบติัจ านวน 1 ขอ้ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนอบรมและหลงัอบรมเป็นแบบคู่ขนานกนั ส่วนแบบทดสอบก่อนอบรมมีจ านวน 10 
ขอ้ และแบบทดสอบหลงัอบรมจ านวน 10 ขอ้ แบบทดสอบก่อนอบรมและหลงัอบรมแบบภาคปฏิบติัเป็นชุด
เดียวกนั  แบบทดสอบไดผ้่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิอยูใ่นระดบัดี คุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความยาก
ง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.28 – 0.71 ค่าความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.81 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูรั้บการอบรม มีจ านวน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของ
ครูผูรั้บการอบรม ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ มีจ านวน 5 ขอ้ค าถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของครู
ผูรั้บการอบรมท่ีมีต่อคุณภาพของส่ือในชุดฝึกอบรม มีจ านวน 21 ขอ้ค าถาม และตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของครูผูรั้บ
การอบรมท่ีมีต่อผลท่ีไดรั้บดว้ยชุดฝึกอบรม จ านวน 7 ขอ้ค าถาม ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ จ านวน 1 ขอ้ค าถาม ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเขียน
ตอบ ผูท้รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดบัดี ไดน้ ามาทดลองใชแ้ละหาค่าความเช่ือมัน่หรือ
ความเท่ียงเท่ากบั 0.92 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองตน้และการทดลองใชจ้ริงในการใช้
ชุดฝึกอบรมมี 5 ขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ประเมินตนเองก่อนเรียน ขั้นท่ี 2 น าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท่ี 3 ด าเนินการฝึกอบรมโดย
วิทยากรบรรยายประกอบสไลดค์อมพิวเตอร์ ครูผูรั้บการอบรมจะบนัทึกสาระส าคญั และศึกษาเอกสารการฝึกอบรม
และท ากิจกรรมท่ีวิทยากรมอบหมายลงในแบบฝึกปฏิบติั และตรวจค าตอบหรือแนวตอบท่ีปรากฏในแบบฝึกปฏิบติั 
ขั้นท่ี 4 สรุปการฝึกอบรม และขั้นท่ี 5 ประเมินตนเองหลงัเรียน ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมกระดาษค าตอบของครูผูรั้บ
การอบรมท่ีท าทดลองก่อนอบรมและหลงัอบรม และกิจกรรมท่ีท าในแบบฝึกปฏิบติั และแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีครูผูรั้บการอบรมต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ขอ้มลู สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที 

 ระยะที่สอง เป็นการทดลองใชชุ้ดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึน 

1. ประชากรในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยั คือ นกัเรียนประถมศึกษาจ านวน 90 คน ท่ีเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียน
จงัหวดันนทบุรี จ าแนกเป็น (1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพท่ี 116 จ านวน 1 
หอ้งเรียน จ านวน 30 คน (2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 
30 คน และ (3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัเรียนไดม้าโดยการสุ่มเลือกแบบเจาะจง เหตุผลท่ีเจาะจงเป็นโรงเรียนท่ีครูผูรั้บการอบรม
ผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 3 คน ไดผ้า่นการคดัเลือก
จากการประเมินชุดการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนซ่ึงมีคะแนนการประเมินคุณภาพ
ของชุดการสอนสูงกวา่ครูผูรั้บการอบรมคนอ่ืน 

2. เคร่ืองมือการวิจยัในการทดลองใชชุ้ดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนไปทดลองใช ้ไดแ้ก่ 
(1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีจ านวน 3 หน่วยการเรียน หรือตามจ านวนชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการ
อบรมผลิตข้ึนและผ่านการประเมิน คือ (1.1) เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน
จ านวน 10 ขอ้ รวมจ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบส าหรับหน่วยการเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (1.2) เป็น
แบบทดสอบก่อน เ รี ยนจ า นวน  10  ข้อ  และแบบทดสอบหลัง เ รี ยนจ า นวน  10  ข้อ  ร วมจ า นวน  
20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบส าหรับหน่วยการเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 และ (1.3) เป็นแบบทดสอบก่อน
เ รียนจ านวน 10  ข้อ  และแบบทดสอบหลัง เ รี ยนจ านวน 10  รวมจ านวน 20  ข้อ  เ ป็นแบบทดสอบ  
ส าหรับหน่วยการเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนทั้ ง  
3 หน่วยการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน  แบบปรนัยชนิดแบบเลือกตอบจ านวน 4 ตวัเลือก ไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิอยู่ในระดบัดี คุณภาพของขอ้สอบเป็นไปตามเกณฑ์ และ (2) แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนมีจ านวน 2 ตอน ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วย 
ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมแบบเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ค าถาม และตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะ จ านวน 1 ขอ้ค าถาม ลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบเปิดหรือแบบเขียนตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจไดผ้่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิอยู่
ในระดบัดี คุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่หรือความเท่ียงเท่ากบั 0.97 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการทดลองใช้ชุดการสอนในแต่ละระดบัชั้นใช้เวลาจ านวน 4 – 5 
ชัว่โมง ชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมมาทดลองใชก้บันกัเรียนมีขั้นตอนการสอนท่ีเหมือนกนั คือ ขั้นท่ี 1 ประเมิน
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ตนเองก่อนเรียน ขั้นท่ี 2 น าเขา้สู่บทเรียน ขั้นท่ี 3 ประกอบกิจกรรมการเรียนใหน้กัเรียนศึกษาจากชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย เอกสารการสอน บตัรกิจกรรม บตัร
ค าถามและแนวตอบ และแบบฝึกปฏิบัติ ขั้นท่ี 4 สรุปบทเรียน และขั้นท่ี 5 ประเมินตนเองหลงัเรียน ผูวิ้จยัไดเ้ก็บ
รวบรวมกระดาษค าตอบท่ีนักเรียนท าในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน กิจกรรมท่ีนักเรียนท าในแบบฝึก
ปฏิบติั และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีนกัเรียนตอบ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั 
 1. ชุดฝึกอบรม เร่ืองชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับ
ครูประถมศึกษา พบว่า ในการทดลองเบ้ืองต้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.38/80.00 และทดลองใช้จริงมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 =  80.67/80.33 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
 2. ครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรม โดยมีค่าท่ี 22.41 

 3. ครูผูรั้บการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากต่อชุดฝึกอบรม ในการทดลองใชเ้บ้ืองตน้และ
ทดลองใชจ้ริงในเร่ือง (1) เอกสารฝึกอบรมมีตวัอยา่งน าไปปฏิบติัได ้และวิทยากรบรรยายไดช้ดัเจนอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และวิทยากรเปิดโอกาสให้ผูรั้บการอบรมไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัวิทยากรอยู่ในระดบัมาก และ (2) ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการอบรมน าไปใชใ้นการสอนและในการพฒันาตนเองในวิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด 

 4. นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการ
ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เร่ืองสมาธิกบัดวงอาทิตย ์นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสารการเรียนรู้ เร่ือง น ้ากบัชีวิต และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เร่ือง การผลิตและบริการ
สินคา้ ซ่ึงพบว่า นกัเรียนทั้ง 3 ระดบัชั้นทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (โดยมีค่าเฉลย
ของคะแนนก่อนเรียนเรียงตามล าดบัดงัน้ี x = 4.60,  x = 4.87 และ x  = 5.63 ค่าเฉล่ียของคะแนนหังเรียนเรียง
ตามล าดบัดงัน้ี x  - 9.37,  x  = 9.77 และ x  = 10.90)  

 5. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจในแต่ละระดบัชั้นก็
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีดงัน้ี (1) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไดรั้บความรู้ และความเขา้ใจเน้ือหาสาระเป็นอย่างดี
และบตัรค าถามและแนวค าตอบช่วยท าให้นกัเรียนไดท้ดสอบความรู้ (2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สนุกกบั
การเรียน ไม่เบ่ือเรียน และนกัเรียนไดเ้รียนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่ม
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กิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ (3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดเ้รียนแบบบูรณา
การระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

 อภิปรายผล 

 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เร่ืองการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ในการทดลองเบ้ืองตน้ E1/E2 = 82.38/80.00 และ
ทดลองใชจ้ริง E1/E2 = 80.67/80.33 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าครูผูรั้บการอบรมท าคะแนนกิจกรรม
ระหวา่งเรียนดว้ยชุดฝึกอบรม และคะแนนทดสอบหลงัอบรมอยูใ่นเกณฑร้์อยละ 80 เน่ืองจากเหตุผลดงัน้ี 

1.1 ชุดฝึกอบรมผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเป็นการทดลองใช้
เบ้ืองตน้ โดยท าการทดลองแบบเด่ียวเพ่ือน าผลมาปรับปรุงก่อนท่ีจะทดลองแบบกลุ่ม จากนั้นจึงด าเนินการทดลอง
แบบกลุ่ม และน าผลท่ีไดจ้ากการทดลองแบบกลุ่มมาปรับปรุง เพ่ือทดลองแบบภาคสนาม น าผลท่ีไดจ้ากการทดลอง
แบบภาคสนามมาปรับปรุงเพ่ือทดลองใชจ้ริง ดว้ยกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพหลายขั้นตอนเพ่ือการปรับปรุง 
จึงท าใหชุ้ดฝึกอบรมชุดน้ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งคะแนนกิจกรรมระหวา่งอบรมและคะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบหลงัอบรม 

1.2 ส่ือในชุดฝึกอบรม โดยเฉพาะเอกสารการฝึกอบรมและวิทยากร จากการสอบถามความ 
พึงพอใจของครูผูรั้บการอบรมในขั้นการทดลองเบ้ืองตน้ (จ านวน 21 คน) และทดลองใชจ้ริง (จ านวน 30 คน) ต่างก็
มีความเหมือนกนัในระดบัมากถึงมากท่ีสุด วา่เอกสารการฝึกอบรมมีตวัอยา่งประกอบน าไปปฏิบติัได ้ในประเด็นน้ี
ยงัพบวา่ ตรงกบัชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2558, น.40) ไดก้ล่าววา่ “ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการเสนอเน้ือหา คือ การใชภ้าษา
ท่ีถ่ายทอดเป็นภาษาเรียบๆ และการให้ตัวอย่าง เป็นหลกัส าคัญท่ีจะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ คือ การ
สอดแทรกตวัอยา่งประกอบ เพ่ือใหเ้กิดความกระจ่างและความเขา้ใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน” 

     นอกจากน้ี ครูผูรั้บการอบรมมีความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรว่ามีความชดัเจนและวิทยากร
เปิดโอกาสให้ครูผูรั้บการอบรมไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัวิทยากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ี
เพราะการฝึกอบรมแบบบรรยายประกอบส่ือดว้ยชุดฝึกอบรมมีวิทยากรเป็นส่ือหลกัท่ีส าคญัท่ีถ่ายทอดความรู้ให้กบั
ผู ้ รั บการอบรมเข้า ใจ เ น้ือหาสาระ ท่ีน า เสนอ  และต้อง เ ปิดโอกาสให้ค รูผู ้ รับการอบรมได้ซักถาม 
ขอ้สงสยัต่อไป 

     ทั้งหมดน้ีจึงเป็นเหตุผลส าคญัท าใหค้รูผูรั้บการอบรมท าคะแนนกิจกรรมระหวา่งอบรมและคะแนน
ทดสอบหลงัอบรมไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของครูผู้ รับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึกอบรม ในการทดสอบประสิทธิภาพ
ใชจ้ริง พบว่า ครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมในการทดสอบประสิทธิภาพ
เบ้ืองตน้และทดลองใชจ้ริงหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนอบรม เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครู
ผูรั้บการอบรมทั้ งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีไดรั้บคร้ังน้ีครู
น าไปใชใ้นการพฒันาตนเองในวิชาชีพครูไดม้ากท่ีสุด จึงท าใหค้รูผูรั้บการอบรมส่วนใหญ่ตั้งใจท่ีจะฟังการบรรยาย
และท ากิจกรรมระหว่างอบรม คือ การเขียนแผนการสอนและการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมใหไ้ด ้เพ่ือจะ
น าไปใชป้ระโยชน์ท่ีโรงเรียนของตนเอง จึงส่งผลท าใหค้รูผูรั้บการอบรมท าคะแนนทดสอบหลงัอบรมสูงกว่าก่อน
การอบรม ทั้งท่ีครูผูรั้บการอบรมมีระดบัความรู้ท่ีเขา้รับการอบรมคละกนั (คือมีความรู้ดี ปานกลาง และอ่อน) 

 นอกจากน้ีในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของครูผูรั้บการอบรมท่ีอบรมดว้ยชุดฝึกอบรม ยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัการพฒันาชุดฝึกอบรมท่ีท ากบักลุ่มผูรั้บการอบรมเป็นครูทั้ง 3 เร่ือง คือ (1) อภิภู  สิทธิภูมิมงคล (2545) ได้
ท าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดฝึกอบรมการวิจยัชั้นเรียน เร่ืองการพฒันาและการทดลองใชน้วตักรรมเพ่ือพฒันา
กระบวนการสอนกบัครู (2) อุษาวดี  จนัทรสนธิ และคณะ (2556) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดฝึกอบรม
ส าหรับครู เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และ (3) 
เขมณัฏฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2557) ไดท้ าการพฒันาชุดฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 
งานวิจยัทั้ง 3 เร่ือง พบว่า ผลการวิจยัในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมของครูผูรั้บการอบรม หลงัการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูผู้รับการอบรมผลติขึน้และทดลองใช้จริง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
ดว้ยชุดการสอนสูงกวา่ก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะชุดการสอนท่ีครูผูรั้บการอบรมลิตข้ึน
ซ่ึงได้รับความรู้จากการฝึกอบรมได้ยึดหลกัการและแนวคิดของการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมของ 
ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และหลกัการและแนวคิดของการสอนแบบบูรณาการมาผสมผสานกนั ท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มช่วยเหลือกนั และเน้ือหาสาระมีการบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียน
ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน 

 จากการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทั้ง 3 ระดบัชั้นต่างมีความเห็นเหมือนกนัว่า โดยรวมมีความ
พึงพอใจต่อชุดการสอนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นชั้นเด็กเล็กท่ีสุดในการ
ทดลองใชชุ้ดการสอนคร้ังน้ี มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.87) ไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจเน้ือหาสาระเป็นอย่างดี และพึงพอใจต่อบตัรค าถามและแนวตอบช่วยท าใหน้กัเรียนไดท้ดสอบความรู้ท่ีเรียน 
ส่วนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.60) คือ นกัเรียนได้
เรียนแบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการอยา่งมาก และ
นกัเรียนสนุกกบัการเรียนไม่เบ่ือหน่าย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.87) เหมือนกนันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 คือ นกัเรียนไดเ้รียนแบบเนน้การบูรณาการ
ระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนแบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึน 
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แสดงใหเ้ห็นในสองประการ คือ (1) ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนแบบบูรณาการอยา่งจริง และ (2) ครูผูรั้บการอบรมท่ีผลิตชุดการสอนและทดลองใชส้ามารถ
น าชุดการสอนไปใชไ้ดใ้นการสอนและเผยแพร่ยงัครูผูส้อนอ่ืนๆ ได ้เพราะชุดการสอนน้ีท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และท่ีส าคญั คือ ครูผูรั้บการอบรมไดรั้บความรู้และความสามารถในการ
ผลิตชุดการสอนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชนใ์นการสร้างชุดการสอน และส่งผลท าใหน้กัเรียนท่ี
เรียนดว้ยชุดการสอนของครูผูรั้บการอบรมผลิตข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนสูงกว่าก่อน
เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1) การน าชุดฝึกอบรมไปใช้ต้องมีส่ือให้ครูผูรั้บการอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมครบทั้ ง 3 
ประเภท คือ เอกสารการฝึกอบรม สไลด์คอมพิวเตอร์ และแบบฝึกปฏิบติั โดยเฉพาะแบบฝึกปฏิบติั ครูผูรั้บการ
อบรมควรมีคนละ 1 เล่ม จะท าใหก้ารท ากิจกรรมในระหว่างอบรมท าไดค้รบถว้น และท่ีส าคญัช่วยใหค้รูผูรั้บการ
อบรมบางคนท่ีฟังการบรรยาย ทราบวา่หลงัการบรรยายแต่ละช่วงตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง 
 2) เน่ืองจากชุดฝึกอบรมเร่ืองน้ีเนน้กระบวนการใหค้รูผูรั้บการอบรมสามารถผลิตชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ได ้ควรมีระยะในการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 3 วนั จากการ
ทดลองในการทดลองแบบภาคสนามและการทดลองใชจ้ริง ครูผูรั้บการอบรมผลิตไม่ทนัตอ้งส่งมาภายหลงัจากการ
ฝึกอบรมส้ินสุดหลงัแลว้ 1 สปัดาห์ 

 3) การอบรมควรให้ครูผูรั้บการอบรมไดบู้รณาการทั้งเน้ือหา กิจกรรม และส่ือ ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดงันั้น ผูใ้ห้การอบรมควรให้ครูผูรั้บการอบรมเตรียมหนงัสือเรียนและแบบเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้มาในวนัอบรม หรือผูใ้หก้ารอบรมตอ้งจดัเตรียมไวใ้หใ้หมี้จ านวนพอเพียงและทุกระดบัชั้น หากไม่มีไวใ้หค้รู
ผูรั้บการอบรมกไ็ม่สามารถผลิชุดการสอนได ้

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

     ครูจะไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรม เร่ืองชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนน้การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใชใ้นวิชาชีพครูเช่นเดียวกบัชุดการสอนแบบกลุ่ม เพราะครูท่ีรับการอบรม
ในการทดลองใชเ้บ้ืองตน้และทดลองใชจ้ริงมีความเห็นเหมือนกนัว่าผลท่ีไดรั้บจากการอบรมดว้ยชุดฝึกอบรม คือ 
ท าใหค้รูน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์ดา้นจริยธรรมของนกัทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร  2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคล   และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมท่ีใชต้ดัสินใจในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใชว้ินยัขา้ราชการ และประมวลจริยธรรมของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 เป็นกรอบการประพฤติปฏิบติัตนและปฏิบติังานเช่นเดียวกบัขา้ราชการต าแหน่งอ่ืน                 
2) นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก และ
ในทุกหลกัจริยธรรม (ไดแ้ก่ หลกัความยุติธรรม  หลกัการไม่ท าอนัตราย  หลกัการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์  
และหลกัการเคารพในบุคคล) อยู่ในระดบัสูงมากเช่นกนั  และ 3) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใช้หลกั
จริยธรรมตดัสินใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยหลกัความยติุธรรมและหลกัการเคารพในบุคคลเป็น
หลกัจริยธรรมท่ีใชต้ดัสินใจในการปฏิบติังาน  อยู่ในระดบัสูง และหลกัการไม่ท าอนัตรายและการท าในส่ิงท่ีดีและ
เป็นประโยชนอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค าส าคัญ: หลกัจริยธรรม  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study: (1) the ethics of human resource officers in Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA), (2) the ethical behaviors of human resource officers when performing their 
tasks and duties, and (3) human resource officers’ views on ethics used for making decision when performing difficult 
tasks.  
 The results were as follows: (1) the ethics that the BMA used as a practical framework for 
organizational officers are the discipline and the Code of Ethics of the BMA Officers and Employees (2007), (2) 
the ethical behaviors of human resource officers were very high. The results revealed that the officers in the BMA 
strictly followed the four elements of principlism. The most practical level of ethics among human resource officers 
ranged from justice, non-maleficence, beneficence, and autonomy respectively, and (3) overall, they gave the 
highest score on the items evaluating their views on ethics used for the task performance. They gave the highest 
score on the items relevant to the principle of justice and autonomy. In addition, the lower score was given to the 
items relevant to the principle of  non-maleficence and beneficence respectively. 
Keywords: Ethical, Ethical Behaviors, Human Resource Officers in The BMA. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคญัของต่อความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์าร   ถือเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารงานของทุกองคก์าร เพราะหากบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ก็จะมีแนวโนม้น าความส าเร็จมาสู่องค์การ ในทางตรงกนัขา้มหากการบริหารจดัการลม้เหลวอาจท าให้เกิดสภาวะ
ขาดก าลงัคน ขาดคนท่ีมีความรู้ความสามารถ องคก์ารไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากบุคคลใหเ้หมาะสมได ้ หรือหาก
พฒันาคนไม่ตรงตามความตอ้งการขององค์การ ความลม้เหลวขององค์การก็อาจจะเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั  ส าหรับการ
บริหารองค์การภาครัฐท่ีมีจุดมุ่งหมายหลกั   ในการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพนั้นๆ ดว้ยการ
จดัการใหไ้ดม้าซ่ึงก าลงัคนท่ีเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ และใหอ้งคก์ารสามารถใชท้รัพยากรบุคคลท่ีมีอยูไ่ด้
อย่างเต็มศกัยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมีขอบเขตลกัษณะงาน 4 กระบวนการใหญ่ๆ ซ่ึงเป็น
เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การสรรหา การพฒันา การรักษาไว ้และการใชป้ระโยชน์ (สีมา สีมานนัท,์ 
2551, น. 6 อา้งถึงในส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร,  2551, น. 8) การปฏิบติังานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑท่ี์ก าหนด แต่มิไดห้มายความว่าเป็นการปฏิบติัท่ี
ถกูตอ้งและเป็นธรรมเสมอไป เพราะในการปฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลบางคร้ังไม่สามารถหลีกเล่ียง
การใชดุ้ลพินิจซ่ึงอาจใหคุ้ณหรือใหโ้ทษแก่สมาชิกในองคก์ารได ้หรือในบางคร้ัง นกัทรัพยากรบุคคลอาจเผชิญกบั
สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความยุ่งยากใจ (Dilemma) ท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกปฏิบติัระหว่างสองส่ิง เช่น เลือกปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  หรือเลือกปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ  จะเลือกปฏิบติัตามแบบแผนวฒันธรรมเดิมหรือจะ
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เลือกปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิผล  จะเลือกปฏิบติัใหแ้ก่กลุ่มคนบางกลุ่มหรือพวกพอ้งหรือจะเลือกปฏิบติัใหแ้ก่ทุกคน
ทุกกลุ่ม  จะเลือกปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือจะเลือกปฏิบัติตามความจ าเป็น (พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์, 2549, 
ออนไลน์ อา้งถึงในส านกังานคณะ กรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2554, น. 158-159) เร่ืองเหล่าน้ีถือเป็นเร่ืองทา้ทาย
ทางจริยธรรมส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีกรุงเทพมหานครจดัข้ึน (กองวินยัและเสริมสร้าง
จริยธรรม, 2553) พบปัญหาทางจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร เช่น 
 1. การสอบสัมภาษณ์ โดยมกัจะไดรั้บการฝากผูส้มคัรบางรายจากเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือคน
รู้จกั เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกวา่รายอ่ืน หรือขณะสมัภาษณ์พบวา่ผูส้มคัรจบการศึกษาจากสถาบนัเดียวกนั 
หรือขอใหช่้วยใหค้ะแนนสูงเน่ืองจากฐานะทางบา้นยากจน เป็นตน้  
 2. การด าเนินการทางวินยั โดยเม่ือพบว่าผูก้ระท าผิดเคยเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือเคยรู้จกัหรือปฏิบติังาน
ร่วมกนั หรือไดรั้บฝากฝังใหช่้วยพิจารณาเร่ืองใหเ้ร็วข้ึน ใหพิ้จารณาโทษเบาลง หรือพบว่าผูก้ระท าผิดเป็นคนท่ีมี
ประวติัการท างานดีมาโดยตลอด เป็นการท าผิดคร้ังแรกและคร้ังเดียว เราจะเลือกปฏิบติัอย่างไรในกรณีท่ีเกิดข้ึน
เหล่าน้ี  
 3. การบรรจุและแต่งตั้งหรือการขอยา้ย เม่ือต าแหน่งว่างมีนอ้ย แต่มีผูข้อยา้ยมาด ารงต าแหน่งจ านวน
หลายราย ซ่ึงมีทั้งคนท่ีรู้จกัและชอบพอ คนท่ีรู้จกัแต่ไม่ชอบ คนท่ีไม่รู้จกัแต่ฝากฝังมา และคนท่ีไม่รู้จกัและไม่ไดรั้บ
ฝากฝัง ผูป้ฏิบติังานจะเลือกตดัสินใจอย่างไร เราจะเลือกใชเ้กณฑใ์ด ความชอบพอ ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด หรือเพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูข้อยา้ย 
 4. การเปิดเผยขอ้มลู กรณีท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัขอ้มูลประวติับุคคล พบวา่ เม่ือคนรู้จกัขอดูขอ้มลูประวติั
บุคคลรายหน่ึง เจา้หนา้ท่ีจะคน้แฟ้มประวติัให ้โดยไม่มีค าถามวา่ “ขอ้มลูท่ีขอน าไปใชอ้ะไร เก่ียวกบัการปฏิบติังาน
หรือไม่” เราสามารถให้ผูอ่ื้นดูข้อมูลได้หรือไม่ แค่ไหน อย่างไร การน าข้อมูลประวติัของผูอ่ื้นมาพูดคุยกัน 
วิพากษวิ์จารณ์ หรือให้ขอ้มูลประวติับุคคลแก่คนท่ีมาขอและเป็นผูท่ี้เรารู้จกัสามารถท าไดห้รือไม่ และจ าเป็นแค่
ไหนท่ีตอ้งเกบ็รักษาความลบันั้น  
 5. การปฏิบติังานหรือการให้ค าปรึกษา ท่ีมกัไดรั้บการขอให้พิจารณาเร่ืองเร็วข้ึนหรือให้ได ้รับผล
ตามท่ีร้องขอ  การให้ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไปหรือเร่ืองอ่ืนๆ ผูป้ฏิบติังานไดเ้สนอขอ้มูลอย่างครบถว้นและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแลว้
หรือไม่  หรือการใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่ผูรั้บบริการ เราไดใ้หข้อ้มูลครบทุกดา้นแลว้หรือไม่อย่างไร ผูป้ฏิบติังาน
เลือกปฏิบติัอย่างไรต่อผูท่ี้เรารู้จกัหรือไม่รู้จกั ผูท่ี้เราชอบหรือไม่ชอบ  และเราไดป้ฏิบติัอย่างมืออาชีพแลว้หรือไม่ 
อยา่งไร  
 แมว้า่นกัทรัพยากรบุคคลไดป้ฏิบติังานโดยยึดกฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑ ์ แต่หลายคนกอ็าจประสบกบั
ปัญหาทางจริยธรรมท่ีทา้ทายในลกัษณะเหล่านั้น เพราะเม่ือใดท่ีผูป้ฏิบติังานตั้งค าถามว่า เร่ืองน้ีท าถูกตอ้งหรือไม่ 
ควรเลือกท าอย่างไร หรือมีค าถามจากผูอ่ื้นท่ีสงสัยว่าการปฏิบติัเช่นน้ีของเจา้หน้าท่ีไดป้ฏิบติัอย่างถูกตอ้งแลว้
หรือไม่ ก็ถือเป็นปัญหาจริยธรรมในการปฏิบติังาน  ผูวิ้จยัในฐานะเป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานครและปฏิบติังาน
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ในต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคลจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังาน และความคิดเห็นเก่ียวกบั
หลกัจริยธรรมในการปฏิบตัิงานของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบว่านกัทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานครปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมในระดบัใด และมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัจริยธรรมมาใชใ้นการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวคิดหรือมาตรฐานความประพฤติส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคล  ท่ีตอ้งค านึงเสมอในการปฏิบติังาน เพ่ือให้งานมีมาตรฐาน เกิดความเช่ือมัน่
ศรัทธา และเป็นการธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติ ศกัด์ิศรี และความเจริญกา้วหนา้ของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ดา้นจริยธรรมของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมท่ีใชต้ดัสินใจในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์ 
 1. หลกัจริยธรรม (Principlism) หมายถึง หลกัทัว่ไปท่ีใชใ้นการตดัสินตามหลกัการหรือเหตุผลพ้ืนฐาน
ในการสั่งการหรือประเมินค่าทางจริยธรรมต่อการกระท าของมนุษยท่ี์ถือปฏิบติักนัโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยหลกั
จริยธรรม 4 ประการ คือ หลกัความเคารพในบุคคล หลกัการไม่ท าอนัตราย หลกัการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
และหลกัความยติุธรรม 
 2. หลกัการเคารพในบุคคล (Autonomy) หมายถึง การเคารพในการตดัสินใจหรือความประสงคข์องผูอื้่น 
การใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งครบถว้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ การเก็บรักษาความลบั ไม่เปิดเผยหรือปกปิดขอ้มูลส่วน
บุคคล การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 3. หลกัการไม่ท าอนัตราย (Non-Maleficence) หมายถึง การปฏิบติัตามหน้าท่ี การไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น การไม่กระท าการใดๆ ใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้นดว้ย 
 4. หลกัการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ (Beneficence) หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนในส่ิงท่ีดี 
ความหวงัดี เอ้ือเฟ้ือ และมุ่งใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอ่ื้น 
 5. หลกัความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การไม่เลือกปฏิบติั ความเสมอภาค หรือการปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมกนั 
 6. นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครท่ีด ารงต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลในสงักดัหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (17 ส านกั และ 50 ส านกังานเขต) 
 7 . สภาพการณ์ด้านจริยธรรม หมายถึง  การส ารวจหรือทบทวนเ ก่ียวกับหลักจริยธรรมท่ี
กรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้แก่สมาชิกในองค์การ และโดยเฉพาะ
ขา้ราชการในต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล 
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 8. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นไป
ตามหลกัจริยธรรมทั้ง 4 ประการ คือ หลกัความเคารพในบุคคล หลกัการไม่ท าอนัตราย   หลกัการท าในส่ิงท่ีดีและ
เป็นประโยชน ์  และหลกัความยติุธรรม 
 9. ความคิดเห็นเก่ียวกบัจริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจใชห้ลกั
จริยธรรม 3 ประการ คือ หลกัความเคารพในบุคคล   หลกัการไม่ท าอนัตราย และการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
และหลกัความยติุธรรม ในการปฏิบติังาน   
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั 
 1. ท าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
 2. ท าให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมทั้ง 4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติังานตาม
หลกัความเคารพในบุคคล   การปฏิบติังานตามหลกัการไม่ท าอนัตราย   การปฏิบติังานตามหลกัการท าในส่ิงท่ีดีและ
เป็นประโยชน ์และการปฏิบติังานตามหลกัความยติุธรรม 
 3. ท าให้ได้หลกัการหรือกรอบแนวทางในการตัดสินใจเม่ือเกิดความขดัแยง้เชิงจริยธรรมในการ
ปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคล 
 4. ผลการวิจยัสามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมใหน้กัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร
ปฏิบติังานโดยยึดหลกัจริยธรรม 
 
วิธีการวิจยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิจยัเอกสารและวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจัยร่วมกับการสัมภาษณ์ ผูวิ้จัยก าหนด
ขอบเขตเน้ือหาโดยศึกษาจากพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมท่ีใชต้ดัสินใจในการ
ปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเลือกใชห้ลกัจริยธรรมตามแนวทางสากล (Principlism) 4 ประการ ท่ีน าเสนอ
โดยบอชอมและชิสเดรส (Tom L. Beauchamp and James F. Childress) (สุนทรี ท.ชยัสมัฤทธ์ิโชค, 2549, น. 40-44)   
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ใน 3 
ระดบั คือ ระดบัปฏิบติัการ ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพิเศษ จ านวนทั้งส้ิน 575 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจยัไดสุ่้มตวัอย่างตามแนวคิดของทาโร ยามาเน่ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เท่ากบัจ านวน 236 คน ซ่ึงเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 249 คน ส าหรับขอ้มลูเชิงส ารวจ  และกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั 
ต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 9 คน ส าหรับขอ้มลูการสมัภาษณ์ รวมทั้งส้ิน 258 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ประเภท ส าหรับประเภทท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนซ่ึงไดต้รวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาการและดา้นจริยศาสตร์ และตรวจสอบ
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาช มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.675 ผ่าน
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เกณฑ์ของค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ท่ีอย่างน้อยท่ีสุดมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.5 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552, น. 97) โดย
แบ่งเป็นตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  ตอนท่ี 2  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังาน  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบั
หลกัจริยธรรมท่ีใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาทาง
จริยธรรมในการปฏิบติังาน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล และขอ้มูลวดัระดบัพฤติกรรม
และระดบัความคิดเห็นไดใ้ชส้ถิติ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนเคร่ืองมือ
ประเภทท่ี 2 คือ แบบสมัภาษณ์ เป็นการใหผู้ท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลใหข้อ้มลูเชิงลึก
แก่งานวิจยัน้ี โดยมีแนวค าถามเพ่ือตอบวตัถุประสงค ์3 ค าถาม ไดแ้ก่ 1) ปัญหาทางจริยธรรมในการปฏิบติังานของ
นกัทรัพยากรบุคคลมีเร่ืองใดบา้งและมาจากสาเหตุใด  2) หลกัจริยธรรมในการปฏิบติังานใดท่ีนกัทรัพยากรบุคคลท่ี
ควรมีหรือใช้ถือปฏิบัติ  และ 3) แนวทางการส่งเสริมให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานโดยยึดหลกัจริยธรรม  มี
อะไรบา้ง ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูจะเป็นการวิเคราะห์รวบรวม สรุปผล แยกแยะเป็นประเดน็ไป 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยั 
 1. สภาพการณ์ดา้นจริยธรรมของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร งานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครมีทั้งส้ิน 19 ลกัษณะงาน  ไดแ้ก่  การสรรหาและคดัเลือก  การวางแผนก าลงัคน  การพฒันาทรัพยากร
บุคคล  การบรรจุและแต่งตั้ง   การบริหารผลการปฏิบติังาน  การทะเบียนประวติั  วินยัและการรักษาวินยั  โดย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นทรัพยากรบุคคล มีจ านวน 6 หน่วย ไดแ้ก่      1) ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร  2) ส านักปลดักรุงเทพมหานคร (สถาบันพฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกองการ
เจา้หนา้ท่ี)  3) ส านกัการศึกษา (กองการเจา้หนา้ท่ี และกองพฒันาขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร)   4) กลุ่มงานการ
เจา้หนา้ท่ีหรือฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานระดบัส านกั 15 ส านกั   5) งานการเจา้หนา้ท่ี ฝ่ายปกครอง ส านกังาน
เขต 50 ส านกังานเขต  และ 6) งานการเจา้หนา้ท่ี ฝ่ายการศึกษา ส านกังานเขต 50 ส านกังานเขต  โดยหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีในการก ากบั ดูแล และก าหนดกรอบความประพฤติ เพ่ือใหส้มาชิกในองคก์ารมีพฤติกรรมพึงประสงคห์รือมี
จริยธรรม คือ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของกองวินยัและเสริมสร้าง
จริยธรรม  ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นน้ี คือ ขา้ราชการต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีจ านวน 575 คน แบ่งเป็น
ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการและระดบัช านาญการ จ านวน 512 คน  และระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 63 คน 
 หลกัจริยธรรมท่ีกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้แก่สมาชิก
องค์การ คือ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการและลูกจา้งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2552  โดยบงัคบัใชแ้ก่สมาชิกของกรุงเทพมหานครทุกคนเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดี  ส่วนขอ้ปฏิบติัทางจริยธรรมท่ี
ก าหนดใหเ้ฉพาะต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคลใชย้ึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติังานนั้น กรุงเทพมหานคร
ยงัมิไดก้ าหนดไวซ่ึ้งรวมถึงต าแหน่งอ่ืนดว้ย และไม่ไดน้ า “จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล” ของ
ส านกังาน ก.พ. มาใชก้บักรุงเทพมหานคร 
 2. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 
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 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัเชิงปริมาณ จ านวน 249 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 75.1  
อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 41.4  อายุราชการต ่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 47.4  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 2-5 ปี ร้อยละ 37.8  และอยู่ในระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 51.0  ส่วนกลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพ จ านวน 
9 คน เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  และในแต่ละหลกัจริยธรรมพบวา่ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัสูงมาก ดงัน้ี 
  1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบตัิงานตามหลกัจริยธรรมความยุติธรรม ( Justice) อยู่ใน
ระดบัสูงมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 
  2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมการไม่ท าอันตราย (Non-
Maleficence) อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65  
  3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
(Beneficence) อยูใ่นระดบัสูงมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 
  4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) อยู่
ในระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 
 ส าหรับผลการวิจยัเชิงคุณภาพ มีดงัน้ี  
  1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมการไม่ท าอันตราย (Non-
Maleficence) พบว่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดเป็นประการส าคญั และไม่
ละเมิดสิทธิของผูรั้บบริการ 
  2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 
(Beneficence) พบวา่ นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติังานโดยค านึงถึงสิทธิประโยชนอ่ื์นท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บ 
  3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบตัิงานตามหลกัจริยธรรมความยุติธรรม ( Justice) พบว่า 
นกัทรัพยากรบุคคลยงัมีการใชเ้ส้นสายหรือการฝากฝังของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารองคก์าร เพ่ือใหเ้ร่ืองเสร็จเร็ว
ข้ึนหรือใหไ้ดรั้บสิทธิพิเศษต่างจากผูอ่ื้น โดยหากการปฏิบติังานนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑใ์หถื้อปฏิบติั
แลว้ นกัทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้สมอ จะไม่ใชช่้องว่างของกฎหมายท าเร่ืองท่ีไม่
ถกูตอ้งใหถู้กตอ้ง แต่หากไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดใหป้ฏิบติัหรือเป็นการใชดุ้ลพินิจในการปฏิบติังาน นกัทรัพยากร
บุคคลจะเลือกใชวิ้ธีการต่างๆ เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาทางจริยธรรมในการเลือกปฏิบติั  นอกจากน้ีแลว้เร่ืองการปฏิบติั
ตนและการปฏิบติังานตามมาตรฐานงาน นกัทรัพยากรบุคคลไดป้ฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคนอีกดว้ย  
  4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) 
พบว่า นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติังานโดยรักษาความลบั ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรือค าปรึกษาใดๆ และไม่ใช้
ขอ้มลูต่างๆ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
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 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักจริยธรรมท่ีใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร  จากการวิจยัเชิงปริมาณโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 โดยพบว่า หลกัจริยธรรมท่ี
ใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในระดับสูง คือ หลกัความยุติธรรม (Justice) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และ
หลกัการเคารพในบุคคล (Autonomy) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  ส่วนหลกัจริยธรรมท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 คือ หลกัการไม่ท าอนัตรายและการท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ (Non-Maleficence and 
Beneficence)  

 อภิปรายผล 
 1. สภาพการณ์ดา้นจริยธรรมของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร จากขอ้มลูสถิติดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 พบวา่ มีนกัทรัพยากรบุคคลกระท าผิดวินยั จ านวน 5 
ราย เป็นความผิดเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเพียง 1 ราย นอกนั้นเป็นการกระท าผิดวินยัท่ีเก่ียวกบัการประพฤติส่วน
ตน แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติังานโดยยึดถือกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์อยา่งเคร่งครัด เช่นเดียวกบัขอ้
ปฏิบติัและขอ้ห้ามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการและลูกจา้งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ก็ไม่
ปรากฏว่ามีนกัทรัพยากรบุคคลประพฤติผิดหลกัจริยธรรมดงักล่าวแต่อย่างใด แสดงถึงการมีจริยธรรมของนัก
ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีแลว้ การท่ีขา้ราชการกรุงเทพมหานครทุกคนประพฤติปฏิบติัตนให้
เป็นไปตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) ในสมรรถนะท่ี 1 "คุณธรรม จริยธรรม" ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบติัราชการประจ าปี ก็อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้นักทรัพยากรบุคคลมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรม นอกเหนือจากเร่ืองวินยัขา้ราชการและประมวลจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 
 วินยัขา้ราชการ ประมวลจริยธรรมของกรุงเทพมหานคร และสมรรถนะหลกัประการท่ี 1  จึงเป็นหลกั
จริยธรรมท่ีนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครใชเ้ป็นกรอบแห่งความประพฤติในปัจจุบนั  
 2. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคล  ภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก แสดงวา่ 
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลตั้ งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ ง ฝึกอบรม จนถึงการออกจากราชการ นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ไม่ละเมิดสิทธิ ค านึงถึงประโยชน ์และเคารพในตวั
ผูรั้บบริการ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ียืนยนัว่า นกัทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
ด าเนินการเร่ืองต่างๆ อยา่งมีจริยธรรม  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
  1) กรุงเทพมหานครในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการประชาชน
จึงปลูกฝังใหข้า้ราชการและลูกจา้งกรุงเทพมหานครเกิดความตระหนกัในเร่ืองการใหบ้ริการท่ีดีเนน้การใหบ้ริการ
ท่ีเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั รวดเร็ว และบริการดว้ยอธัยาศยัอนัดี โดยไดบ้รรจุเร่ืองดงักล่าวไวใ้นหลายๆ ส่วน เป็น
ผลท าให้นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครปฏิบติัหน้าท่ี โดยให้ความส าคญักบัหลกัจริยธรรมความยุติธรรม 
(Justice) เป็นล าดบัแรก พฤติกรรมท่ีแสดงออกตามหลกัการน้ีมากท่ีสุด คือ การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
งานไม่วา่ผูข้อรับบริการจะเป็นบุคคลใด ล าดบัถดัมาคือ การใหค้ าปรึกษาในลกัษณะเดียวกนัเสมอ  การปฏิบติัตนต่อผู ้
ขอรับบริการเหมือนกนัทุกคน  การไม่ปฏิบติังานตามความชอบใจส่วนบุคคลหรือล าเอียง  และการไม่ลดัคิวในการ
ใหบ้ริการ  พฤติกรรมเหล่าน้ีแสดงว่า นกัทรัพยากรบุคคลค านึงถึงความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบติัเป็นส าคญัไม่
ว่าผูรั้บบริการจะเป็นผูท่ี้รู้จกัหรือไม่ ไดรั้บการฝากฝังมาหรือไม่ จะอยู่ในสถานะเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง หรือมี
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ต าแหน่งสูงหรือไม่ จะปฏิบติัไม่แตกต่างกนัทั้งมาตรฐานงานและการประพฤติปฏิบติัตน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อรอุษา ตะเพียนทอง (2555)  และส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2553) ท่ีไดศึ้กษาไว ้รวมทั้งขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ท่ีพบวา่ โดยรวมนกัทรัพยากรบุคคลไม่มีพฤติกรรมการเลือกปฏิบติัแต่อยา่งใด 
  จากพฤติกรรมการปฏิบติัตนต่อผูรั้บบริการท่ีเหมือนกนั แมจ้ะพบว่านกัทรัพยากรบุคคลไดป้ฏิบติั
ตนไม่แตกต่างกนัระหว่างขา้ราชการกบัลูกจา้ง แต่บางคร้ังก็จะเลือกใชภ้าษาและกิริยาแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัตวั
ผูรั้บบริการเพ่ือใหเ้ขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงประเดน็น้ีมีขอ้คิดเห็นจากการส ารวจวา่ ปัญหาหน่ึงของการเลือกปฏิบติัคือ 
ความแตกต่างของสถานะผูรั้บบริการโดยหากเป็นขา้ราชการจะไดรั้บบริการท่ีดีกว่าลูกจา้ง เร่ืองน้ีจึงเป็นทศันะท่ี
ต่างกนัระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูเ้ห็นการให้บริการ และปัญหาการเลือกปฏิบติัของนกัทรัพยากรบุคคลอีกประการ
หน่ึงคือ การลดัคิวท่ีมาจากการสั่งการของผูบ้งัคบับัญชาหรือการฝากฝังให้ช่วยเหลือจากผูบ้ริหารองค์การ ใน
ประเด็นน้ีนกัทรัพยากรบุคคลพยายามไม่ลดัคิวหรือช่วยเหลือตามท่ีร้องขอ แต่จะด าเนินการใหร้ายอ่ืนท่ียื่นเร่ืองไว้
ก่อนเสร็จเร็วข้ึน เพ่ือจะไดด้ าเนินการใหแ้ก่รายท่ีถูกฝากฝังต่อไป พฤติกรรมการลดัคิวจึงมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่พฤติกรรม
อ่ืน 
  2) นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงหรือให้ความส าคัญกับหลัก
จริยธรรมการไม่ท าอันตราย (Non-Maleficence) เป็นล าดับท่ี 2 รองจากหลักความยุติธรรม โดยพฤติกรรมท่ี
แสดงออกตามหลกัการน้ีมากท่ีสุด คือ การไม่ปฏิบติังานใหเ้กิดความล่าชา้จนท าใหผู้รั้บบริการเสียสิทธิ  ล  าดบัถดัมา 
คือ การไม่ละเลยงานในหน้าท่ี  การพิจารณาในประเด็นร้องขออย่างถ่ีถว้น  การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนด  และการใชว้าจาสุภาพ ไม่เสียดสี และไม่แสดงอารมณ์แมไ้ม่พึงพอใจผูรั้บบริการ  
พฤติกรรมเหล่าน้ีสะท้อนว่า  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานโดยค านึงถึงสิทธิของผูรั้บบริการเป็นส าคัญ ไม่
ปฏิบติังานใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูรั้บบริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
และงานวิจัยของอรอุษา ตะเพียนทอง (2555) รวมทั้ งข้อมูลการสัมภาษณ์ท่ีพบว่า นักทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติงานท่ีฝ่าฝืนกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไวแ้ต่อย่างใด  แต่จากขอ้มูลเชิงส ารวจพบว่า นัก
ทรัพยากรบุคคลไม่สามารถหลีกเล่ียงการใหบ้ริการแก่ผูใ้ดได ้ซ่ึงบางคร้ังผูรั้บบริการมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งแต่ดึง
ดนัความตอ้งการในเร่ืองท่ีขอ ท าใหน้กัทรัพยากรบุคคลไม่สามารถเก็บอารมณ์ในระหว่างการใหบ้ริการได ้จึงอาจ
เป็นเหตุใหพ้ฤติกรรมการใชว้าจาสุภาพ ไม่แสดงอารมณ์มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่พฤติกรรมอ่ืนได ้
  3) นอกจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเพ่ือใหผู้รั้บบริการไดรั้บตาม
สิทธิตามหลกัจริยธรรมการไม่ท าอนัตรายแลว้  นกัทรัพยากรบุคคลยงัปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมการท า
ในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ (Beneficence) แก่ผูรั้บบริการดว้ย โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกตามหลกัการน้ีมากท่ีสุด 
คือ การค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผูท่ี้ยื่นค าร้องขอ  ล าดบัถดัมา คือ การค านึงถึงผลกระทบของการปฏิบติังาน
ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอ่ืนๆ  การใหค้ าปรึกษาหรือขอ้แนะน าเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ  การช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ผูรั้บบริการท่ีมีสิทธิในเร่ืองนั้นๆ ได้รับประโยชน์ตามสิทธิดังกล่าว  และการปฏิบติังานโดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2553) และ
งานวิจยัของอรอุษา ตะเพียนทอง (2555) รวมทั้งจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ท่ียืนยนัว่า โดยรวมนกัทรัพยากรบุคคลจะ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่  7  ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

        

157 

 

ค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการเสมอ  และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์พบว่า ยงัมีกรณีท่ีนกัทรัพยากรบุคคลไม่ได้
ปฏิบติังานท่ีมิไดค้  านึงถึงสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ของผูรั้บบริการ เช่น ไม่ไดด้ าเนินการปรับอตัราเงินเดือนใหห้ลงัจาก
มีการยื่นขอเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา เป็นตน้ จึงท าให้พฤติกรรมการปฏิบติังานโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบใดๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
  4) นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีโดยค านึง
หรือให้ความส าคัญกับหลกัจริยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) เป็นล าดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะหลกั
จริยธรรมน้ียงัมิไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจหรือท าใหเ้ห็นถึงความส าคญั หรืออาจเห็นวา่เร่ืองในลกัษณะน้ีไม่ถือเป็น
ความผิดหรือเกิดผลเสียหายแต่อยา่งใด จึงท าใหน้กัทรัพยากรบุคคลไม่ไดต้ระหนกัในเร่ืองดงักล่าวมากนกั อย่างไร
ก็ตามพฤติกรรมการเคารพในบุคคลท่ีแสดงออกมากท่ีสุด คือ การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ  ล าดบัถดัมา คือ การไม่น าเร่ืองของผูรั้บบริการไปบอกเล่า วิพากษวิ์จารณ์กบัผูอ่ื้น  การไม่ใชข้อ้มลูประวติั
บุคคลหรือขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือประโยชนต์วัเอง  การยอมรับความคิดเห็นและการตดัสินใจของผูข้อรับ
บริการ  สอดคลอ้ง  กบังานวิจยัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2553) งานวิจยัของอรอุษา ตะเพียนทอง 
(2555) รวมทั้งขอ้มลูการสมัภาษณ์ท่ีพบวา่นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครจะใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น แก่ผู ้
ขอค าปรึกษาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ การไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ การรักษา
ความลบั โดยพฤติกรรมการยอมรับความคิดเห็นและการตดัสินใจของผูข้อรับบริการ จากขอ้มลูการสมัภาษณ์พบว่า 
ผูรั้บบริการไม่มีความรู้ในด้านทรัพยากรบุคคลท าให้เกิดความไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน นัก
ทรัพยากรบุคคลจึงไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นและการตดัสินใจของผูรั้บบริการเท่าใดนกั อาจท าให้มีพฤติกรรม
การแสดงออกน้ีเป็นล าดบัทา้ยๆ 
 การศึกษาวิจยัพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร โดย
พิจารณาพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนพบว่า มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัจริยธรรม 
(Principlism) ทั้ ง 4 ประการ สอดคลอ้งกับผลส ารวจการกระท าผิดวินัยหรือการกระท าผิดทางจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีไม่ปรากฏว่านกัทรัพยากรบุคคลไดก้ระท าผิด แต่อย่างใด และขอ้มูลการสัมภาษณ์ท่ีพบว่า นกั
ทรัพยากรบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไว ้ค านึงถึงประโยชนข์องผูรั้บบริการ  ใหค้วามเสมอภาคแก่
ผูรั้บบริการอย่างเท่าเทียม รวมทั้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และรักษาความลบัดว้ย แมจ้ะปรากฏว่าบางคร้ังนัก
ทรัพยากรบุคคลยงัมีพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีไม่พึงประสงคอ์ยูบ่า้ง แต่ก็ถือเป็นพฤติกรรมส่วนนอ้ยท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดใ้นการปฏิบติังาน   หรือแมแ้ต่ปัญหาการเลือกปฏิบติัจากการฝากฝังของผูใ้หญ่ท่ียงัคงมีอยู่เสมอ นกัทรัพยากร
บุคคลก็จะปฏิบติังานโดยยึดการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไว ้และเลือกจดัการปัญหาการฝากฝังใหเ้หมาะสม
เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาการเลือกปฏิบติัได ้จึงกล่าวไดว้า่นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ในการปฏิบติังาน 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักจริยธรรมท่ีใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร  นักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครเห็นดว้ยที่จะปฏิบตัิงานโดยยึดถือหรือค านึงถึงหลกั
จริยธรรม โดยหลกัจริยธรรมท่ีค านึงถึงเรียงล าดบัไดด้งัน้ี คือ หลกัความยุติธรรม (Justice)  หลกัการเคารพในบุคคล 
(Autonomy) และหลกัการไม่ท าอนัตรายและท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) ซ่ึง
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ทั้งสองหลกัจริยธรรมน้ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  ส่วนหลกัการไม่ท าอันตรายและท าในส่ิงท่ีดีและเป็น
ประโยชนมี์ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
  1)  นักทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลกัจริยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) ท่ีใช้
ตดัสินใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง เช่นเดียวกบัขา้ราชการทหารกรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิตท่ีอรอุษา 
ตะเพียนทอง (2555) ไดศึ้กษาไว ้โดยสถานการณ์ท่ีเลือกใชห้ลกัการเคารพในบุคคลในการปฏิบติังานมากท่ีสุดคือ 
สถานการณ์ท่ีนกัทรัพยากรบุคคลให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูรั้บบริการ ล าดบัถดัมาคือ 
สถานการณ์ท่ีนกัทรัพยากรบุคคลด าเนินการใหต้ามประสงคเ์ม่ือผูรั้บบริการยืนยนัความตอ้งการ เพราะไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์หรือค าแนะน าท่ีดีแลว้  สถานการณ์ท่ีนักทรัพยากรบุคคลใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์โดยท่ี
เจา้ตวัมิไดร้้องขอ แต่ถกูปฏิเสธขอ้เสนอหรือค าแนะน านั้น  ส่วนสถานการณ์ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลางซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ สถานการณ์ท่ีนกัทรัพยากรบุคคลด าเนินการใหต้ามความประสงคข์องผูรั้บบริการ
แต่อาจขดักบัขอ้เท็จจริงหรือกฎ ระเบียบท่ีก าหนดไว ้เพราะท าใหน้กัทรัพยากรบุคคลไม่แน่ใจว่าการปฏิบติังานใน
สถานการณ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งหรือไม่อย่างไร จึงมีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัจริยธรรมน้ีกบัสถานการณ์
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่ากวา่สถานการณ์อ่ืน 
  2) นกัทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมการไม่ท าอนัตรายและท าในส่ิงท่ีดีและ
เป็นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) ท่ีใชต้ดัสินใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง ต่างจากท่ีอร
อุษา ตะเพียนทอง (2555) ไดศึ้กษาไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขอ้ค าถามของงานวิจยัน้ีเป็นลกัษณะของการส ารวจความ
คิดเห็นท่ีมีต่อหลกัจริยธรรมในสถานการณ์หน่ึงซ่ึงมีประเด็นขดัแยง้กบัหลกัจริยธรรมอ่ืน โดยสถานการณ์ท่ีนัก
ทรัพยากรบุคคลจะเลือกใชห้ลกัการไม่ท าอนัตรายและท าในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติังานมากท่ีสุดคือ 
สถานการณ์ท่ีนกัทรัพยากรบุคคลด าเนินการใหโ้ดยงานนั้นไม่มีกฎระเบียบก าหนดไว ้เป็นงานท่ีใชดุ้ลพินิจไดโ้ดย
ไม่มีผลกระทบกบัผูข้อรับบริการรายอ่ืน แมว้่าจะขดัต่อหลกัจริยธรรมอ่ืนก็ตาม  ส่วนสถานการณ์ท่ีนกัทรัพยากร
บุคคลเลือกหลกัจริยธรรมน้ีในการปฏิบติังานล าดบัถดัมา คือ การปฏิบติังานท่ีตอ้งการใหเ้กิดผลดีแก่ผูรั้บบริการโดย
ใชช่้องว่างของกฎหมาย และการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบท่ีก าหนดแต่เกิดผลดีแก่ผูรั้บบริการ  ดงันั้น 
การปฏิบติังานของนกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครจะเป็นไปตามหลกัจริยธรรมน้ีก็ต่อเม่ือเป็นกรณีท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้ไม่กระทบสิทธิของผูอ่ื้น และเกิดผลดีแก่ผูข้อรับบริการ 
  3) นกัทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมความยุติธรรม (Justice) ท่ีใชต้ดัสินใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับข้าราชการทหารกรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิต ท่ีอรอุษา 
ตะเพียนทอง (2555) ไดศึ้กษาไว ้ โดยสถานการณ์ท่ีเลือกใชห้ลกัความยุติธรรมในการปฏิบติังานจะเป็นสถานการณ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามกฎ ระเบียบ หรือแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน  ซ่ึงนักทรัพยากรบุคคลจะ
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและปฏิบติัเสมอเท่าเทียมกนัทุกคน ไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆ   ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์หรือโทษแก่
ผูรั้บบริการกต็าม  แต่ถา้หากเป็นสถานการณ์ท่ีไม่มีกฎ ระเบียบ หรือแนวทางก าหนดไว ้และเปิดโอกาสใหส้ามารถ
ใชดุ้ลพินิจพิจารณาด าเนินการไดซ่ึ้งเป็นผลดีต่อผูรั้บบริการ และสถานการณ์ท่ีสามารถใชช่้องว่างของกฎ ระเบียบ
ได ้ระดบัความคิดเห็นต่อการใหค้วามส าคญัในการปฏิบติังานตามหลกัความยติุธรรมจะลดลงเป็นล าดบั 
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 จากการวิจยัความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตดัสินใจใชห้ลกัจริยธรรมในการปฏิบตัิงานในสถานการณ์
ประเดน็ขดัแยง้ทางจริยธรรม (Moral Dilemma) ไดข้อ้สรุปเพ่ิมเติมดงัน้ี  
 1)  ระหว่างหลกัจริยธรรมความยติุธรรม (Justice) กบัหลกัจริยธรรมการไม่ท าอนัตรายและการท าส่ิงดี
และเป็นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) นกัทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครจะเลือกใชห้ลกัความ
ยติุธรรมมากกวา่หลกัการไม่ท าอนัตรายและการท าส่ิงดีและเป็นประโยชน ์ยกเวน้กรณีท่ีไม่มีขอ้กฎหมายบญัญติัไว ้
และเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัทรัพยากรบุคคลใชดุ้ลพินิจตามความเหมาะสม ไม่กระทบกบัผูมี้สิทธิรายอ่ืน และเป็น
ผลดีแก่ผูรั้บบริการ นักทรัพยากรบุคคลจะเลือกใช้หลกัการไม่ท าอนัตรายและการท าส่ิงดีและเป็นประโยชน์
มากกวา่หลกัความยติุธรรม   
 2)  ระหว่างหลกัจริยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) กบัหลกัจริยธรรมการไม่ท าอนัตรายและการ
ท าส่ิงดีและเป็นประโยชน ์(Non-Maleficence & Beneficence) พบวา่ นกัทรัพยากรบุคคลเลือกใชห้ลกัจริยธรรมการ
เคารพในบุคคลมากกว่าหลักการไม่ท าอันตรายและการท าส่ิงดีและเป็นประโยชน์ ส าหรับสถานการณ์การ
ปฏิบติังานท่ีอาจไม่ตอ้งการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบท่ีก าหนด 
 ทั้งน้ีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชห้ลกัจริยธรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นประเด็นขดัแยง้ทาง
จริยธรรมดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมท่ีใชต้ดัสินใจในการปฏิบติังานท่ีเห็น
ว่า หลกัจริยธรรมท่ีควรค านึงถึง คือ หลกัความยุติธรรม  หลกัการเคารพในบุคคล และหลกัการไม่ท าอนัตรายและ
การท าส่ิงดีและเป็นประโยชนต์ามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1  สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ หลกัจริยธรรม และแนวทางการ
ประพฤติตามหลกัจริยธรรม  ความแตกต่างระหวา่งการใชห้ลกัจริยธรรมในการปฏิบติังานกบัการประพฤติปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ  รวมทั้งประเด็นปัญหาทางจริยธรรมดา้นทรัพยากรบุคคล เพ่ือช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีท่ีถูกตอ้งใน
การปฏิบติังานและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัทรัพยากรบุคคลท่ีดี  
 1.2  ควรก าหนดหลกัจริยธรรมส าหรับนักทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้ยึดถือเป็นหลกัในการเลือก
ตดัสินใจปฏิบติังานให้เกิดผลดี และก าหนดแนวทางการประพฤติตามหลกัจริยธรรมส าหรับนกัทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางการประพฤติท่ีดีในการปฏิบติังาน อยา่งนอ้ยควรมีดงัน้ี 
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หลกัจริยธรรม 
แนวทางการประพฤตปิฏิบัตติามหลกัจริยธรรม 
"จรรยาบรรณส าหรับนักทรัพยากรบุคคล" 

หลกัความยุตธิรรม (Justice) 
    หลกัการน้ี คือ "ส่ิงท่ีเท่ากนัตอ้งไดรั้บ
การปฏิบติัท่ีเหมือนกนั ส่ิงท่ีต่างกนักต็อ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัท่ีต่างกนั"  
    “หลกัความยติุธรรม” จึงหมายถึง การ
ไม่เลือกปฏิบติั  การใหค้วามเสมอภาค  
หรือ   การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 
 
 
 
 

 
1. ให้บริการแก่ผู ้รับบริการทุกคนอย่างเท่า เทียมกัน   โดย
ปราศจากอคติหรือเง่ือนไขใดๆ 
2. ปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานงานเดียวกนั 
3. ปฏิบติัตนกบัผูรั้บบริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
กันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือด ารง
ต าแหน่งใด 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผูรั้บบริการทุกคนอย่างเสมอภาคเป็น
ธรรม 
5. ไม่ปฏิบติังานตามความชอบใจส่วนบุคคล เช่น ไม่น าเร่ือง
ส่วนตวัมามีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ห ลั ก ก า ร ไ ม่ ท า อั น ต ร า ย  ( Non-
Maleficence) 
    หลกัการน้ีมีพ้ืนฐานแนวคิดว่า "ทุกคน   
ในสังคมมีหน้าท่ีท่ีจะไม่ท าอันตรายต่อ
ผูอ่ื้นทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ"  
    “หลกัการไม่ท าอนัตราย” จึงหมายถึง    
การปฏิบติัตามหนา้ท่ี  การไม่ละเมิดสิทธิ 
ของผูรั้บบริการหรือผูอ่ื้น รวมถึงการไม่
กระท าการใดๆ ให้เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น
ดว้ย 

 
 
1. ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
2. ใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้ส าเร็จดว้ยดี ไม่ปฏิบติังานล่าชา้จนท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ผูรั้บบริการ 
4. ใชว้าจาสุภาพ ไม่เสียดสี และไม่แสดงอารมณ์ต่อผูรั้บบริการ 
5. ไม่หลีกเล่ียงหรือละท้ิงหนา้ท่ีท่ีควรท าอนัเก่ียวกบังานของตน
จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูรั้บบริการ หน่วยงาน หรือองคก์ร 
6. ไม่ละเมิดสิทธิของผูรั้บบริการ หรือให้บริการเพ่ือให้ไดต้าม
สิทธินั้นๆ 
7. ไม่กระท าการใดๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่เกียรติ
ของนกัทรัพยากรบุคคล 

หลักการท าในส่ิงที่ดีและเป็นประโยชน์ 
(Beneficence) 
    หลกัการน้ีอยู่บนแนวคิดว่า "บุคคลควร
ป้องกนัส่ิงเลวร้ายหรืออนัตรายแก่บุคคล
อ่ืน บุคคลควรขจดัส่ิงเลวร้ายออกไป และ

 
 
1. ใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชนแ์ทจ้ริงและยัง่ยืนแก่ผูรั้บบริการ 
2. เต็มใจช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ผูรั้บบริการให้ได้รับ
ประโยชนต์ามสิทธิมากท่ีสุด 
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หลกัจริยธรรม 
แนวทางการประพฤตปิฏิบัตติามหลกัจริยธรรม 
"จรรยาบรรณส าหรับนักทรัพยากรบุคคล" 

บุคคลควรกระท าหรือส่งเสริมส่ิงท่ีดีและ
เป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น"  
    “ ห ลั ก ก า ร ท า ใ น ส่ิ ง ท่ี ดี แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์”   จึงหมายถึง  การส่งเสริม 
สนบัสนุนในส่ิงท่ีดี  ความหวงัดี เอ้ือเฟ้ือ 
และมุ่งใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอ่ื้น 

3. ค านึงถึงสิทธิของผูรั้บบริการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แมว้่าเขาจะ
ไม่ไดเ้รียกร้องสิทธิกต็าม 
4. ให้โอกาสและสนบัสนุนสมาชิกในองค์กรอย่างเท่าเทียมกนั 
เพ่ือประโยชนข์องบุคลากรและองคก์ร 
5. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้ ง
ผูรั้บบริการ ผูอ่ื้น หน่วยงาน และองคก์ร 
6. ใหข้อ้แนะน าเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูรั้บบริการ 

หลกัการเคารพในบุคคล (Autonomy) 
    หลกัการน้ีคือ การยอมรับความสามารถ
และความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลโดยมี
รากฐานความคิดจากหลกัการว่า "ปัจเจก
บุคคลควรจะมีสิทธิในการตดัสินใจเลือก
ทางเดินชีวิตของเขาไดเ้อง"  
    “หลกัการเคารพในบุคคล” จึงหมายถึง  
การเคารพในการตดัสินใจหรือความ
ประสงคข์องผูอ่ื้น  การใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง
ครบถว้น   เพ่ือประกอบการตดัสินใจ  การ
เกบ็รักษาความลบั  ไม่เปิดเผยหรือปกปิด
ขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงการยอมรับฟัง
ความคิดเห็น  ของผูอ่ื้น 
 
 
 

 
1. ยอมรับความคิดเห็นหรือการตดัสินใจของผูรั้บบริการ 
2. ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าในส่ิงท่ีถูกต้องด้วยเหตุผลอย่าง
ตรงไปตรงมา 
3. สร้างความเขา้ใจ/ใหข้อ้มูลตรงตามขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้น
เพ่ือการพิจารณาตดัสินใจ 
4. เคารพในสิทธิมนุษยชน / ใหเ้กียรติและใหค้วามเคารพนบัถือ
แก่สมาชิกในองคก์ร 
5. เคารพและรักษาความลบัของผูรั้บบริการโดยไม่น าข้อมูล
ออกมาเผยแพร่หรือวิพากษวิ์จารณ์ 
6.  ให้ข้อมู ล ในงาน ท่ีท า ต่ อผู ้ เ ก่ี ย วข้อ งอย่ า งครบถ้วน
ตรงไปตรงมา โดยไม่ปิดปังขอ้มูลบางประการท่ีส าคญัอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่งานและองคก์รได ้
7. ไม่เปิดเผยขอ้มูลทางราชการ เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพอ้ง หรือดูแลขอ้มูลทางราชการอย่างระมดัระวงัและใช้
ประโยชนใ์นทางท่ีถกูตอ้ง 

 
 1.3  ส่งเสริมใหน้กัทรัพยากรบุคคลปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 1.4  น าแนวทางการตดัสินใจใชห้ลกัจริยธรรมในการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ดงัน้ี 
  (1) หลกัความยติุธรรม (Justice) มีหลกัปฏิบติั คือ 
   ก) นักทรัพยากรบุคคลตอ้งให้ความเสมอภาคหรือไม่เลือกปฏิบติั โดยยึดถือกฎ ระเบียบ 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เป็นประการแรก  
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   ข) หากไม่มีกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑก์ าหนดไว ้นกัทรัพยากรบุคคลตอ้งให้ความเสมอภาค
หรือไม่เลือกปฏิบติัโดยยึดเหตุผลความจ าเป็นเหมาะสมเป็นล าดบัถดัมา 
  (2) หลกัการเคารพในบุคคล (Autonomy) มีหลกัปฏิบติั คือ 
   ก) นักทรัพยากรบุคคลต้องให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และครบถว้นแก่ผูรั้บบริการ เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจของเขาเอง  
 
   ข) นักทรัพยากรบุคคลตอ้งเคารพในการตดัสินใจของผูรั้บบริการ เม่ือไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชนแ์ละครบถว้นแลว้ แมว้า่จะถกูปฏิเสธกต็าม 
   ค) นกัทรัพยากรบุคคลไม่ควรยึดถือใชห้ลกัจริยธรรมน้ี หากความประสงคข์องผูรั้บบริการ
ขดักบัขอ้เทจ็จริงหรือกฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว ้
  (3) หลกัการไม่ท าอนัตรายและท าในส่ิงดีและเป็นประโยชน์ (Non-Maleficence and Beneficence
) หมายถึง การปฏิบติังานตามหน้าท่ีในความรับผิดชอบ การไม่ละเมิดสิทธิของผูรั้บบริการ  การไม่ท าให้เกิด
อนัตราย และการไม่สร้างปัญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการหรือผูอ่ื้น  รวมทั้งการปฏิบติังานใหเ้กิดผลดีหรือเป็นประโยชน์แก่
ผูรั้บบริการดว้ย โดยมีหลกัปฏิบติั คือ 
   ก) ผลจากการปฏิบติังานนั้นเป็นผลดีหรือประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ โดยผลดีนั้นตอ้งไม่ขดั
กบักฎ ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
   ข) ผลจากการปฏิบติังานนั้นเป็นผลดีหรือประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ โดยผลดีนั้นตอ้งเป็น
ผลดีอยา่งแทจ้ริงแก่ผูรั้บบริการ 
   ค) ผลจากการปฏิบติังานนั้นเป็นผลดีหรือประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ โดยผลดีนั้นตอ้งไม่มี
ผลกระทบกบัผูรั้บบริการรายอ่ืนหรือผูอ่ื้น 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1)  ควรศึกษาวิจยัประเด็นปัญหาขดัแยง้ทางจริยธรรม (Moral Dilemma) ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหม้ากข้ึน  เพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษาใหน้กัทรัพยากรบุคคลไดคิ้ดวิเคราะห์และใชเ้ป็นกรอบแนวทาง
ในการตดัสินใจของนกัทรัพยากรบุคคลรุ่นต่อไป  
  2)  การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนกัทรัพยากรบุคคลหรืออ่ืนๆ ควรศึกษาจากประชากร
หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูรั้บบริการหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย  
  3)  ควรศึกษาวิจยัเพ่ือคน้หาแนวทางการส่งเสริมหรือปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมให้แก่นกั
ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร 
  4)  ควรศึกษาวิจยัหลกัจริยธรรมของต าแหน่งอ่ืนๆ ในสังกดักรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลดีครอบคลุมในทุกภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร 
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Thinking Ability for Matayomsuksa 3 Students in Bangkok  

 

บงัอร เสรีรัตน์ 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1)พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานครก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และ3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
กรุงเทพมหานครระหว่างกลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกลุ่มควบคุม  
ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอย่างเป็น นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 62 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) การวิจยั
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และ 2) ขั้นทดลอง เคร่ืองมือในการ
วิจยัประกอบดว้ย 1) คู่มือการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2) แผนการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร และ 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ t-test for dependent 
samples และ t-test for independent samples ผลการวิจยั พบวา่ 1) รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบ คือ (1) แนวคิด (2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนการและบทบาทของผูส้อน (4) ผลท่ีนกัเรียนไดรั้บ และ 
(5) ปัจจยัสนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯ 2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลอง มีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ 3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มทดลอง มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  
ค าส าคัญ:   รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to develop the extra -curriculum activity model to encourage 
matayomsuksa 3 students’ analytical thinking ability 2) to compare matayomsuksa 3 students’ analytical thinking 
ability before and after  learning though extra - curriculum activity model and 3) to compare matayomsuksa 3 
students’ analytical thinking ability between experiment group and control group. The population were 
matayomsuksa 3 students in Bangkok. Cluster random sampling was used to random 62 students. The research consisted 
of 2 stages: 1) the extra - curriculum activity model development stage, and 2) the experiment stage. Extra - 
curriculum activity handbook, extra- curriculum activity plans and test of analytical thinking ability were used as the 
research instruments. Statistics for data analysis were t-test for dependent samples and t-test for independent samples. 
Research results revealed that 1) extra- curriculum activity model consisted of 5 elements: principle, objective, 
processes and teachers’ roles, result, and supportive factors. 2) The matayomsuksa 3 students’ analytical thinking ability 
before and after the experiment were significantly different at the 0.01 level. 3) The matayomsuksa 3 students’ 
analytical thinking ability in the experiment group were higher than the control group at the 0.01 level significance. 
Keywords: Extra - Curriculum activity model, Analytical thinking ability, Matayomsuksa 3 students 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในศตวรรษท่ี 21 น้ี สังคมโลกมีความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากในทุกดา้นซ่ึงเกิดจากความเติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology) ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตในดา้นต่างๆ ทั้งการท างาน การติดต่อส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล วิถีการเรียนรู้ การคา้ขายสินคา้ 
การผลิตนวตักรรมและ การพ่ึงพากนัในลกัษณะเครือข่ายเพ่ือแกปั้ญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัโดยเฉพาะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้บุคคลในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีคุณสมบติัและความสามารถหลาย
ประการ นักการศึกษาได้กล่าวถึงคุณสมบัติและความสามารถส าคญัท่ีบุคคลต้องมีหลายประการ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Ability) นั้นเป็นความสามารถส าคญัท่ีนกัการศึกษากล่าวถึง 
ทั้งบาสเสตต ์(Bassett, 2009) วิทท ์และ แมคมานสั (Witt and McManus, 2009) และไพฑรูย ์สินลารัตน ์(2557) 

          นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถในการจ าแนก

แยกแยะขอ้มลู การดูความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของขอ้มูล เพ่ือเขา้ใจเน้ือหา ความสมัพนัธ์ หลกัการเบ้ืองหลงัขอ้มูลนั้น

(Bloom, 1957) ส่วนสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg, 1999) ให้ความหมายไวว้่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น

กระบวนการท่ีท าใหอ้งคป์ระกอบท่ีเป็นภาพรวมซบัซอ้นแตกเป็นองคป์ระกอบย่อย และมาร์ซาโน (Marzano, 2001) 

ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถของบุคคลในการน าเหตุผลมาใช้โดย
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อาศยัความละเอียดถ่ีถ้วนในการจ าแนกแยกแยะส่ิงต่างๆ ดว้ยกระบวนการ 5 ประการ คือ การจ าแนก การจัด

หมวดหมู่ การวิเคราะห์ขอ้เหตุผล การประยุกตใ์ช ้และการท านาย  โดยบลูม (Bloom, 1957) และ เเรลล่ี และ เออร์

แมนน์ (Reilly and Oermann, 1999) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น 3 ดา้น คือ การ

วิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Elements) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Analysis of Relationship) และ การวิเคราะห์

หลกัการ (Analysis of Organizational Principles)  

 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นสามารถท่ีจะพฒันาไดโ้ดยใชแ้นวทางต่างๆ ซ่ึงอาจจะใชเ้พียงแนวทาง

เดียวหรือใช้หลายๆ แนวทางมาผสมผสานกัน ส าหรับทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 

(Information Processing Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985) นั้นไดอ้ธิบายกระบวนการเรียนรู้และการคิดไวว้่า

บุคคลจะใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 รับรู้ส่ิงเร้าจากภายนอก และส่ิงเร้าจะไดรั้บการบนัทึกไวใ้นความจ าระยะสั้น (Short 

Term Memory) หากบุคคลจดักระท าต่อส่ิงเร้าต่อเน่ืองโดยการเปล่ียนรูปส่ิงนั้นและการเขา้รหสั (encoding) ส่ิงเร้านั้น

จะถูกเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว (Long Term Memory) โดยบุคคลจะสามารถเรียกขอ้มูลในความจ าระยะยาวออกมา

ใชไ้ดภ้ายหลงัดว้ยการถอดรหสั (Decoding) กระบวนการดงักล่าวน้ีจะมีการบริหารควบคุมอีกชั้นหน่ึงดว้ยกระบวนการ

รู้คิด (Metacognition) ในการน าทฤษฎีน้ีมาใชพ้ฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นผูส้อนตอ้งมีบทบาทหลาย

ประการดงัน้ี 1) เลือกส่ือ และส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ีตรงกบัความสนใจของนกัเรียน เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บรู้ และบนัทึก

ส่ิงท่ีเรียนรู้ไวใ้นความจ าระยะสั้น 2)ให้นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกฝน สรุปจดัส่ิงท่ีเรียนให้เป็นหมวดหมู่ 3) ตอ้งให้

นกัเรียนไดท้บทวนฝึกฝนดว้ยตนเองซ ้ าๆ และน าความรู้ไปใช ้และ 4)ให้นกัเรียนวางแผน ก ากบั ทบทวนไตร่ตรอง 

และสรุปบทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้ ส าหรับทิศนา แขมมณี (2558)ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดไว ้

7 ประการ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 1) การส่งเสริมปัจจยัเอ้ือใน

การพฒันาสมอง 2) การเป็นแบบอยา่ง การจดัส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการคิด 3) การสอนและฝึกทกัษะ

การคิดใดทกัษะหน่ีงโดยตรง 4) การสอนและฝึกทกัษะการคิดผา่นทางกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามทฤษฎี 5) 

การสอนและฝึกทกัษะการคิดโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 6) การบูรณาการทกัษะการคิดในเน้ือหา

สาระ และ 7) การใช้เทคนิคต่างๆ นอกจากน้ีทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการพฒันา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่ามี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูล 2) ตั้งวตัถุประสงค์ในการจ าแนกขอ้มูล 3) 

ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกข้อมูล 4) แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือให้ได้องค์ประกอบ และ 5) หา

ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ในแต่ละองคป์ระกอบ   ส่วนวีระ สุดสังข ์(2550) ไดก้ล่าวถึง

ขั้นตอนในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่ามีดงัน้ี 1) ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 2) ก าหนดปัญหา

หรือวตัถุประสงค ์อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิเคราะห์ เพ่ือคน้หาความจริง สาเหตุหรือ 

ความส าคญั 3) ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์เพ่ือใชแ้ยกส่วนประกอบของส่ิงท่ีก าหนดให ้4) ก าหนดการพิจารณา
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แยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และกระจายส่ิงท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้

เทคนิคค าถาม 5 W 1 H และ 5) สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเดน็ท่ีส าคญัเพ่ือหาขอ้สรุป 

จากขอ้มลูความส าคญัของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีบุคคลตอ้งมีในศตวรรษ

ท่ี 21 ดงักล่าวขา้งต้น และเน่ืองจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถพ้ืนฐานในการพฒันา

ความสามารถในการคิดอ่ืนท่ีสูงข้ึน ทั้งความสามารถในการแกปั้ญหา (Problem Solving Ability) ความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในการพฒันา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนไดใ้นช่วงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ตามปกติในชั้นเรียน โดยศึกษากบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความซับซ้อน มีสถานการณ์/เร่ืองราวเกิดข้ึนมากมาย นักเรียนในกรุงเทพมหานครจึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาความสามารถในการคิด

ระดบัสูงอนัจะท าให้เกิดความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยในการพฒันา

รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในคร้ังน้ีมีจุดเนน้ และแนวคิด แนวทางส าคญัคือ 1) การเตรียมพร้อมร่างกาย 

จิตใจ และสมองดว้ยดนตรี การบริหารสมอง เกม และ การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีผอ่นคลาย สนุกสนาน 

อิสระ และแบบอย่างท่ีดีจากผูส้อน 2) การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้จากส่ือท่ีน่าสนใจเช่นเพลง 

เกม นิทาน และเร่ืองราวต่างๆ นกัเรียนมีโอกาสเลือกส่ือและสาระท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) การกระตุน้สมองและ

การจดัสถานการณ์ใหฝึ้กฝน จ าแนก แยกแยะขอ้มูล การสรุป จดัระบบความคิดโดยใชค้ าถามและผงักราฟิก 4) การ

จดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวยัของนกัเรียนซ่ึงเป็นวยัรุ่นท่ีใหค้วามส าคญักบักลุ่ม

เพ่ือนและเป็นวยัท่ีชอบแสดงออก อีกทั้งการให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันท่ีท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ และ

สัมพนัธภาพท่ีดี และ 5) การจัดโอกาสให้นักเรียนไดคิ้ด ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง สรุปความรู้ และ สะทอ้น

ความคิดความรู้สึกของตนเอง โดยผูวิ้จยัคาดว่า จุดเน้น แนวคิด และแนวทางดงักล่าวจะท าให้รูปแบบการจัด

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความเหมาะสม และช่วยพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใหแ้ก่นกัเรียนได ้

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3ในกรุงเทพมหานคร
ก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
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3.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ในกรุงเทพมหานคร 
ระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกลุ่มควบคุม  
 

นิยามศัพท์ 

 1) รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร หมายถึง แบบแผนในการจดักิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการ

เรียนปกติในห้องเรียนเพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ท่ีใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ

ประมวลขอ้มลู (Information Processing Theory)  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาสมองใหเ้กิดความสมดุลทั้งซีกซา้ย ซีก

ขวา การพฒันาคล่ืนสมองใหเ้กิดความพร้อมในการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้จากระสบการณ์ (Experiential  Learning 

Theory)และทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกนั (Cooperative Learning Theory) เป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบฯ ซ่ึงมี 5 

องคป์ระกอบคือ 1) แนวคิด (2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนการและบทบาทของผูส้อน (4) ผลท่ีนกัเรียนไดรั้บ และ 

(5) ปัจจยัสนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ และพิจารณา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพ่ือการเขา้ใจเน้ือหา ความสัมพนัธ์ และหลกัการเบ้ืองหลงัของขอ้มูลซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบ
คือ การวิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Elements) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Analysis of Relationship) และ
การวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles) โดยในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีพฒันาข้ึน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 

1)ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ซ่ึง

โรงเรียนสามารถน าไปใชใ้นการพฒันานกัเรียนในการจดัพิเศษนอกหอ้งเรียนในลกัษณะต่างๆ นอกจากน้ีครูผูส้อน

สามารถน ารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในหอ้งเรียนในวิชาต่างๆ ดว้ย 

2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีร่วมทดลองไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขและไดพ้ฒันาความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ 

3) ผูช่้วยวิจยัเกิดการเรียนรู้ ส่งผลใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ และมีทกัษะในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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วิธีการวิจยั 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอขอ้มูลวิธีการวิจยัเก่ียวกบั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การ
ด าเนินการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559  
กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 62 คน ซ่ึง

ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการสุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร ไดเ้ขตบางขุน
เทียน สุ่มโรงเรียนในเขตบางขุนเทียน ไดโ้รงเรียนวดัหวักระบือ และสุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 3/1 เป็น
กลุ่มควบคุมจ านวน 31 คน และหอ้ง 3/2 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 31 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

2.1 คู่มือการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นเอกสารอธิบายรายละเอียด
การจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ค าช้ีแจง 2) เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการ
คิด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) รายละเอียดของรูปแบบ
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรและ 4) แนวทางการน ารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไปใช ้

2.2 แผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร มี 2 ลกัษณะ คือ แผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตาม
รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับนกัเรียนกลุ่มทดลอง และแผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามปกติ 
ส าหรับนกัเรียนกลุ่มควบคุม 

2.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 30 ขอ้ แต่ละขอ้มี 
4 ตวัเลือก แบบทดสอบเป็นสถานการณ์ เน้ือเพลง เร่ืองราว และ ข่าว และมีค าถามท่ีครอบคลุมการวิเคราะห์
ความส าคัญ (Analysis of Elements) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และการวิเคราะห์
หลกัการ (Analysis of Organizational Principles) 

3. การด าเนินการวิจยั 
การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีมี 2 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

3.1 ขั้นพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ขั้นตอนน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยผูวิ้จยัด าเนินการ ดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 2) พฒันาร่างรูปแบบการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 3)ใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณาร่างรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร หลงัจากนั้นปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

3.2 ขั้นทดลอง มี ขั้นตอนดงัน้ี 
3.2.1 การเตรียมการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยผูวิ้จัยด าเนินการ ดังน้ี 1) ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 2) พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 3)ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาร่างเคร่ืองมือ หลงัจากนั้น
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ปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 33 
คน และหาค่าความเช่ือมัน่ ค่าอ านาจจ าแนกและ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  

3.2.2 การเตรียมพร้อมก่อนการทดลอง ด าเนินการดงัน้ี 1) คดัเลือกผูช่้วยวิจยั จ านวน 3 คน 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีทกัษะในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา
ความสามารถในการคิด หลงัจากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบติัการ และสร้างความเขา้ใจแนวทางการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 2) ฝึกซอ้มการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ตามปกติ 2 คร้ัง ในช่วงทา้ยการจดักิจกรรมไดร่้วมกนัวิเคราะห์ผลการด าเนินการ และสรุปแนวทางในการท างาน  

3.2.3 การด าเนินการทดลอง มี ดงัน้ี  
1) ทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 31 คน 
2) การด าเนินการ   
ในการด าเนินการนั้นมีการน าแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตรไปใชใ้นการจดักิจกรรมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง และน าแผนการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรตามปกติไปใชใ้นการจดักิจกรรมกบักลุ่มควบคุม จ านวน 18 คร้ังๆ ละ 3 ชัว่โมง รายละเอียดการ
ด าเนินการ มีดงัน้ี 

การด าเนินการในกลุ่มทดลอง มี 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 ด าเนินการโดยผูส้อน จ านวน 9 คร้ัง มี 2 ขั้นตอนหลกัคือ 1) ขั้นตอนการ

เตรียมความพร้อม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง เป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างความเขา้ใจแก่นกัเรียนเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารจดั
กิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม บทบาทของผูส้อนและนกัเรียน ลกัษณะ ประเภท และแนวทางการสร้างผงักราฟิก 
ลกัษณะส่ือการเรียนรู้ การจดักลุ่มและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม และ 2) ขั้นตอนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงมี 5 
ขั้นตอนคือ ขั้นเร่ิมตน้ดว้ยความพร้อม ขั้นเรียนรู้สาระอย่างสนุกสนาน ขั้นคิดร่วมกนั ขั้นสรุปสาระส าคญั และ ขั้น
ไตร่ตรอง 

ในการทดลองระยะท่ี 1 มีการปรับเปล่ียนแนวทางด าเนินการ 2 คร้ังดงัน้ี 1) หลงัจาก
จดักิจกรรมคร้ังท่ี 4 ผูวิ้จยัและผูช่้วยวิจยัร่วมกนัวิเคราะห์ผลการด าเนินการเก่ียวกบัลกัษณะการจดักิจกรรม บทบาท
ผูส้อนและนกัเรียน ความเหมาะสมในการใชส่ื้อ การใชค้  าถาม และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบันกัเรียน และน า
ขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงแนวทางในการจดักิจกรรมคร้ังท่ี 5-9   2) หลงัจากจดักิจกรรมคร้ังท่ี 9 ผูวิ้จยัและผูช่้วย
วิจยัร่วมกนัวิเคราะห์ผลการด าเนินการในประเด็นเดิมอีกคร้ัง และน าขอ้มูลมาใช้ในการก าหนดแนวทางในการ
เตรียมความพร้อม บทบาทในการสนบัสนุนนกัเรียน และแนวทางในการจดักิจกรรมระยะ 2ในคร้ังท่ี 10-18 ซ่ึง
ด าเนินการจดักิจกรรมโดยนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

ระยะท่ี 2 ด าเนินการโดยนกัเรียนดว้ยการสนบัสนุนของผูส้อน จ านวน 9 คร้ัง มี 2 
ขั้นตอนหลกัคือ 1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง เป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนในการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยตนเองและการเป็นผูน้ ากิจกรรมทั้งการเลือกส่ือ/สาระท่ี



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

     

171 

 

สนใจมาเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือน ขั้นตอนการจดักิจกรรม บทบาทในการเป็นผูน้ ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน  การสร้าง
บรรยากาศในการด าเนินกิจกรรม บทบาทของผูส้อนท่ีเปล่ียนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  สนับสนุนและให้
ค าปรึกษาแก่นกัเรียน การจดักลุ่มในการด าเนินกิจกรรมและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม 2) ขั้นตอนการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร ซ่ึงด าเนินการโดยนักเรียนมี 5 ขั้นตอนเช่นเดิม คือ ขั้นเร่ิมตน้ดว้ยความพร้อม ขั้นเรียนรู้สาระอย่าง
สนุกสนาน ขั้นคิดร่วมกนั ขั้นสรุปสาระส าคญั และ ขั้นไตร่ตรอง 

การด าเนินการในกลุ่มควบคุมซ่ึงด าเนินการโดยผูส้อนมี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นตอน
การเตรียมความพร้อม ใช้เวลา 3 ชั่วโมง  เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนเก่ียวกับ
จุดประสงคก์ารจดักิจกรรม ลกัษณะการจดักิจกรรม บทบาทของผูส้อนและนกัเรียน ลกัษณะส่ือการเรียนรู้ การจดั
กลุ่มและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม 2) ขั้นตอนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ด าเนินการ 18 คร้ัง กิจกรรมแต่ละคร้ังมี 3 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า เป็นการสร้างความสนใจในสาระท่ีเรียน 2) ขั้นกิจกรรม เป็นการเรียนรู้จากส่ือ การร่วมกนั
พิจารณาเน้ือหาสาระโดยใชค้ าถามกระตุน้การคิด และ3)ขั้นสรุป เป็นการสรุปสาระส าคญัท่ีเรียนโดยผูส้อน และ
นกัเรียน  

3) ทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ชุดเดิม กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 31 คน 

4) สรุปผลและปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ด าเนินการดงัน้ี 1) 
วิเคราะห์ขอ้มูลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์  2) พิจารณาขอ้มูลต่างๆร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยั และผูช่้วย
วิจยั โดยน าขอ้มูลการทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั้งเก่ียวกบัส่ือท่ีใช ้กระบวนการจดักิจกรรม
แต่ละขั้นตอน บทบาทผูส้อน ผลงานและพฤติกรรมของนกัเรียน มาใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนกระบวนการจดักิจกรรมและบทบาทผูส้อน 

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
ผูว้ิจยัใชส้ถิติ t-test for dependent samples ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างของคะแนนความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ก่อน และหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลอง และใชส้ถิติ t-test for independent samples 
ในการวิเคราะห์ขอ้มลูความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอผลการวิจยั 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ตอนที่ 1 ผลการพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จากการด าเนินการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามขั้นตอนขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดป้รับปรุง

รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นระยะๆ จนไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมี 5 องคป์ระกอบ 
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คือ (1) แนวคิด (2) วตัถุประสงค์ (3) กระบวนการและบทบาทของผูส้อน (4) ผลท่ีนกัเรียนไดรั้บ และ (5) ปัจจยั
สนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯ โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. แนวคิด 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความส าคัญ(analysis of elements) การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (analysis of relationship) และการวิเคราะห์หลกัการ (analysis of organizational principles) 
จะเกิดไดดี้เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ส าคญัดงัน้ี 1) นกัเรียนไดรั้บการเตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ และ
สมองดว้ยดนตรี การบริหารสมอง เกม และ การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีผ่อนคลาย สนุกสนาน อิสระ 
และแบบอย่างท่ีดีของผูส้อน 2) นกัเรียนไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้จากส่ือท่ีสนใจ และมีโอกาสเลือกส่ือและสาระท่ีจะ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) มีการกระตุน้สมองและการจดัสถานการณ์ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน จ าแนกแยกแยะขอ้มลูและสรุป 
จดัระบบความคิดดว้ยค าถามและผงักราฟิก 4) นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกบักลุ่มเพ่ือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะวยัของ
นกัเรียนท่ีใหค้วามส าคญักบักลุ่มเพ่ือน เป็นอย่างมาก อีกทั้งการเรียนรู้ร่วมกนัท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ และ
สัมพนัธภาพท่ีดี 5) นักเรียนไดคิ้ด ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง สรุปความรู้ และ สะทอ้นความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง  

2. วตัถุประสงค ์
เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  

3. กระบวนการและบทบาทของผูส้อน 
กระบวนการจดักิจกรรมมี 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 เป็นระยะแรกของกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยผูส้อน มี 2 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี  
1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างความเขา้ใจแก่นกัเรียนเก่ียวกบั

จุดประสงค์ในการจดักิจกรรม ลกัษณะของการจดักิจกรรม ประเภทของผงักราฟิก และวิธีสร้างผงักราฟิกแต่ละ
ประเภท บทบาทของผูส้อนและนกัเรียน ลกัษณะส่ือการเรียนรู้ การจดักลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม  

2) ขั้นตอนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงมี 5 ขั้นตอนคือ  
(1) ขั้นเร่ิมตน้ดว้ยความพร้อม ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการเตรียมสมอง จิตใจ และร่างกายให้

พร้อมส าหรับการคิด และการเรียนรู้ โดยจดักิจกรรมตามล าดบัดงัน้ี 1) การบริหารสมอง (Brain Gym) ประมาณ 4-6 
ท่า ท่ีครอบคลุมทั้งท่าบริหารสมองในชุดการเคล่ือนไหวแบบสลบัขา้ง (Cross-Over Movement) การยืดส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย (Lengthening Movement)  การเคล่ือนไหวเพ่ือกระตุน้ (Energizing Movement) และการบริหารร่างกายง่ายๆ 
(Useful Exercise)  2) การเล่นเกมท่ีหลากหลาย และ 3) การสงบน่ิง หลบัตา ฟังดนตรีบรรเลงพร้อมจินตนาการตาม
เสียงดนตรี และน าเสนอความคิดท่ีเกิดข้ึน 

(2) ขั้นเรียนรู้สาระอยา่งสนุกสนาน ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการเรียนรู้เน้ือหาอยา่งสนุกสนาน
ร่วมกนัโดยมีกิจกรรมตามล าดบัดงัน้ี 1) แบ่งกลุ่มย่อยนกัเรียน 4-5 คน 2) ผูส้อนเสนอเร่ืองราว/เน้ือหาผ่านส่ือให้
เรียนรู้ 3) ผูส้อนให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเน้ือหาท่ีเรียนตอนหน่ึง ตอนใดท่ีสนใจ/ชอบมาท ากิจกรรมตามความ
สนใจเช่นท าท่าประกอบ แสดงละคร/ บทบาทสมมุติ หรือท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัเน้ือหา และใหน้กัเรียน
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แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 4) ผูส้อนตั้งค าถาม แบบ 5 W 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย What(อะไร) Where (ท่ีไหน) When 
(เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) เพ่ือใหน้กัเรียนพิจารณาหาค าตอบจากเน้ือหา และ5) ใหแ้ต่
ละกลุ่มสรุปเน้ือหาดว้ยผงักราฟิก และน าเสนอ 

(3) ขั้นคิดร่วมกนั  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 องคป์ระกอบ
คือการวิเคราะห์ความส าคญั (analysis of elements) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (analysis of relationship) และการ
วิเคราะห์หลกัการ (analysis of organizational principles) โดยผูส้อนตั้งค าถามในประเด็นเก่ียวกบัจุดเด่น ประเด็น
ส าคญั บทบาทส าคญัของตวัละคร ล าดบัเร่ืองราว ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของเร่ืองราว ความเป็นเหตุและ
ผลในเร่ืองราว ขอ้อา้งอิง/หลกัฐานท่ีสนบัสนุน จุดมุ่งหมายเบ้ืองหลงั แรงจูงใจเบ้ืองหลงัและความคิดเบ้ืองหลงัของ
ผูแ้ต่ง หลกัการและขอ้คิดส าคญัท่ีแฝงอยู ่และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มหาค าตอบ และน าเสนอค าตอบท่ีได ้ 

(4) ขั้นสรุปสาระส าคญั ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปและเรียบเรียง 
สาระส าคญัท่ีไดจ้ากขั้นคิดร่วมกนั  ซ่ึงอาจจะสรุปเป็นความเรียงหรือผงักราฟิกกไ็ด ้

(5) ขั้นไตร่ตรอง ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนให้นกัเรียนทบทวนกิจกรรมท่ีท า และให้
สะทอ้นความคิดและความรู้สึกโดยวิธีต่างๆ อาทิ บอกความรู้สึกผ่านค าพูด 3 ค า วาดภาพแสดงความคิดความรู้สึก 
แสดงพฤติกรรมแทนความคิดความรู้สึก โดยผูส้อนใหน้กัเรียนสงบน่ิง หลบัตาฟังเสียงดนตรีบรรเลง หลงัจากนั้น
จึงใหน้กัเรียนเสนอความคิดของตนเอง 

ส าหรับบทบาทของผูส้อนในระยะท่ี 1 มีดงัน้ี 1) ศึกษาลกัษณะกิจกรรม และส่ือทุกขั้นตอน
และฝึกฝนจนเกิดความพร้อม 2) จดัเตรียมส่ือ  เอกสาร อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้  3) สร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และจดั
ส่ิงแวดลอ้ม/กิจกรรมสร้างความพร้อมของสมอง ร่างกายและจิตใจ 4)จดักิจกรรมตามขั้นตอนโดยให้นกัเรียนมี
โอกาสในการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ไดฝึ้กปฏิบติั ไดน้ าความรู้ไปใช ้สรุป ทบทวนตนเอง ใคร่ครวญ ไตร่ตรองดว้ย
ตนเอง 5) ร่วมคิดกบันกัเรียน และ ท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียนในบางกิจกรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างในการคิด และ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 6) สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ช่วยแกปั้ญหา ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและกระตุน้
นกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ ใหเ้รียนรู้ไดดี้ข้ึน และ 7)ตรวจสอบ และประเมินผลการจดักิจกรรม และน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
ปรับปรุงการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 

ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีเนน้ใหน้กัเรียนเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมดว้ยตนเองทั้งการเลือกส่ือ และเน้ือหา
ตามความสนใจ และการเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนโดยนกัเรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ฝึกฝนในระยะแรกมาใช ้โดยการสนบัสนุนอ านวยความสะดวกของผูส้อนซ่ึงมี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท
ของนกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยตนเอง และการเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทั้งการเลือกส่ือ/
สาระท่ีสนใจมาเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือน ขั้นตอนการจดักิจกรรม บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในการเป็นผูน้ ากิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอน การสร้างบรรยากาศในการด าเนินกิจกรรม วิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการจดักิจกรรม 
บทบาทของผูส้อนท่ีเปล่ียนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก สนบัสนุนและให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียน การจดักลุ่มในการ
ด าเนินกิจกรรมและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม  
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2) ขั้นตอนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงด าเนินการโดยนักเรียน มี 5 ขั้นตอน เช่นเดียวกบั
กิจกรรมในระยะท่ี 1 คือ ขั้นเร่ิมต้นด้วยความพร้อม ขั้นเรียนรู้สาระอย่างสนุกสนาน ขั้นคิดร่วมกัน ขั้นสรุป
สาระส าคญั และ ขั้นไตร่ตรอง  

ส าหรับบทบาทของผูส้อนในระยะท่ี 2 มีดงัน้ี 1)  สร้างแรงจูงใจ และความมัน่ใจแก่นกัเรียนในการ
ด าเนินกิจกรรม 2) ให้ค าแนะน าในการเลือกส่ือ เน้ือหาท่ีใช้ในกิจกรรม อีกทั้งร่วมเตรียมส่ือ เอกสาร ตลอดจน
กระตุน้นักเรียนให้มีการฝึกซ้อมและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัการฝึกซ้อมแก่นักเรียนจนเกิดความพร้อมในการ
ด าเนินการ3) ช่วยเหลือ ร่วมด าเนินกิจกรรมในกรณีท่ีนกัเรียนขาดความมัน่ใจ และตอ้งการความช่วยเหลือ 4)ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั และเสริมก าลงัใจหลงัการจดักิจกรรม 5)น าขอ้มูลจุดดี จุดพร่องจากการท ากิจกรรมของนกัเรียนมา
ใชใ้นการแนะน านกัเรียนกลุ่มใหม่ เพ่ือความพร้อมในการด าเนินการ 6) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีผ่อน
คลายสนุกสนาน 7)ร่วมกิจกรรมการคิดท่ีนกัเรียนด าเนินการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการคิด 8) จดัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการคิด จดับรรยากาศผอ่นคลายเป็นกนัเอง  

4. ผลท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ิมข้ึนโดยสามารถวิเคราะห์ความส าคญั (Analysi of Elements) 

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of Relationship) และวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles) 
ได ้

5. ปัจจยัสนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯ 
ปัจจยัสนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯ มีดงัน้ี 1) การเลือกใชส่ื้อท่ีนกัเรียนสนใจ โดยเฉพาะ เพลง เกม นิทาน และ

เร่ืองราวท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัเรียน 2)การสร้างทศันคติเชิงบวก ทกัษะการจดักิจกรรม ทกัษะในการสร้าง
บรรยากาศของผูส้อน ตลอดจนความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการคิด จะ
ท าใหน้กัเรียนมีความสุข กลา้คิดแตกต่าง และเรียนรู้ไดลึ้กซ้ึงมากข้ึน 3) การใชค้ าถามท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบการ
คิดวิเคราะห ์ 4) การจดักลุ่มของนกัเรียนกลุ่มละ 4-5 คน โดยสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจบทบาทของตนเองและใหค้วาม
ร่วมมือในการเรียนรู้ 5) การจดัพ้ืนท่ีในการท ากิจกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบหอ้งเรียนอยา่งอิสระ มีส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใชง้าน และบรรยากาศท่ีกระตุน้ความคิด ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ และจิตใจ 6) ความต่อเน่ือง
เช่ือมโยงของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยเร่ิมจากความพร้อม การเรียนรู้เน้ือหาและจ าแนกแยกแยะเน้ือหาใหเ้ป็นส่วนยอ่ย  
การเช่ือมโยงหาความสมัพนัธ์ของความคิด และการสรุปไตร่ตรอง ความคิด 

ตอนที่ 2 ผลการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ในส่วนน้ี ผูวิ้จยัเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองก่อนและหลงัร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ ฯ ในตารางท่ี 1 และผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม
ในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง 

การทดลอง n 𝑋        S.D. t P  

ก่อนทดลอง 31 11.87 1.68 20.72 ** 0.00  
หลงัทดลอง 31 22.96 2.81    

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

การทดลอง n 𝑋        S.D. t P  

ก่อนทดลอง 31 15.74 2.42 10.84** .000  
หลงัทดลอง 31 22.96 2.81    

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดั

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01 

 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวจิยั  
1) รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 5 

องคป์ระกอบ คือ (1) แนวคิด (2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนการและบทบาทของผูส้อน (4) ผลท่ีนกัเรียนไดรั้บ และ 
(5) ปัจจยัสนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯโดยในกระบวนการจดักิจกรรมมี 2 ระยะ คือระยะท่ี 1 ด าเนินการโดยผูส้อน 
ระยะท่ี 2 ด าเนินการโดยนกัเรียนโดยการสนบัสนุนของผูส้อน แต่ละระยะ มี 2 ขั้นตอนหลกัคือ ขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อม และ ขั้นตอนการจดักิจกรรม ส าหรับขั้นตอนการจดักิจกรรมทั้ง 2 ระยะ มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นเร่ิมตน้ดว้ย
ความพร้อม ขั้นเรียนรู้สาระอยา่งสนุกสนาน ขั้นคิดร่วมกนั ขั้นสรุปสาระส าคญั และ ขั้นไตร่ตรอง 

2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



 

176 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

 

3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01      

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัขา้งตน้ มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งดงัน้ี  
1. จากขอ้มูลท่ีพบว่า รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น เน่ืองจากเหตุผลส าคญัดงัน้ี 
1.1 รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีการพฒันาอย่างเป็นระบบ มีแนวคิดทฤษฎีรองรับท่ี

ชดัเจนทั้งทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory)  แนวคิดเก่ียวกบั
การพฒันาสมองให้เกิดความสมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา  การพฒันาคล่ืนสมองให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential  Learning Theory)  และ ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกนั (Cooperative 
Learning Theory)  

1.2 รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไดผ้า่นการพิจารณา และใหค้ าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและ
ปรับปรุงตามค าแนะน า  

1.3 มีการทดลองใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยในการทดลองใชน้ั้นผูวิ้จยัตระหนกั
ในความส าคญัของการเตรียมความพร้อมของผูวิ้จยัและผูช่้วยวิจยัเป็นอย่างมากโดยมีการคดัเลือกผูช่้วยวิจัยท่ีมี
คุณลกัษณะเหมาะสมในการจดักิจกรรมคือเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มี
ทกัษะในการจดักิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิด เป็นแบบอย่างท่ีดีในการคิด และสามารถสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะผ่อนคลาย สนุกสนาน มีการประชุมเชิงปฏิบติัการและสร้างความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การพฒันาการคิด และการพฒันาความสามารถในการคิดวิเครา ะห์ ลกัษณะ
รูปแบบการจัดกิจกรรมและบทบาทผูส้อน แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิธีการตั้ งค าถาม การจัด
บรรยากาศในการเรียนรู้ และการใชส่ื้อ และไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใชม้าปรับรายละเอียดของรูปแบบการ
จดักิจกรรมเป็นระยะทั้งระหวา่งการทดลองและหลงัจากการทดลองเพ่ือใหก้ระบวนการจดักิจกรรมตามรูปแบบการ
จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีความเหมาะสม  

กระบวนการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจอยส์ 
และเวลล ์(Joyce and Weil, 1992) ท่ีกล่าวถึงหลกัการพฒันารูปแบบการสอน(instructional model) ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในคร้ังน้ีว่าในการพฒันารูปแบบนั้นจะตอ้งมีทฤษฎี
รองรับ มีการน ารูปแบบนั้นทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุง
รายละเอียดของรูปแบบใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน  

นอกจากน้ี พบว่า จุดเด่นส าคญัประการหน่ึงของรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร คือไดน้ า
แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดของทิศนา แขมมณี (2558) หลายแนวทางมาผสมผสานกนัทั้ง 1) การ
ส่งเสริมปัจจยัเอ้ือในการพฒันาสมอง โดยน าดนตรี และการบริหารสมองมาใช ้2) การเป็นแบบอยา่ง ในการคิดของ
ผูส้อน การจดัส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการคิด 3) การออกแบบการสอนและฝึกทกัษะการคิดเฉพาะดา้น 
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4) การสอนและฝึกทกัษะการคิดผ่านทางกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล (information processing theory และทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์(experiential  learning 
theory) และ5)การใชเ้ทคนิค ผงักราฟิก และ การใชค้ าถาม  

2. จากขอ้มูลท่ีพบว่ารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนท าใหค้ะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัในระดบั.01นั้น นอกจากความเหมาะสมของ
กระบวนการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรแลว้ จุดเด่นท่ีส าคญัคือลกัษณะกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 
และความต่อเน่ืองของกิจกรรมในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอย่างเต็มท่ี โดยเม่ือ
พิจารณาขั้นตอนการจดักิจกรรมแต่ละขั้นตอนพบส่ิงท่ีน่าสนใจดงัน้ี  

2.1 ในขั้นเร่ิมตน้ดว้ยความพร้อมนั้น มีการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้โดยการเตรียมสมอง 
จิตใจ และร่างกาย โดยมีการบริหารสมอง ซ่ึงช่วยใหส้มองซีกซา้ยและซีกขวาท างานอย่างสมดุล เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ดงัแนวคิดของ คิลเลคคีย ์(Killeckey,1993) ท่ีกล่าวถึงการท างานของ
สมองซีกซา้ยและซีกขวาว่ามีหนา้ท่ีเฉพาะคือสมองซีกซา้ยท าหนา้ท่ีดา้นภาษา การค านวณ การใชเ้หตุผล และการรับรู้
เป็นส่วนย่อย สมองซีกขวาท าหนา้ท่ีทางดา้นการรับรู้อารมณ์ มิติสัมพนัธ์ ความคิดสร้างสรรค ์และภาพรวม แต่ละซีก
ไม่ท างานแทนกนั แต่เสริมหรือกระตุน้ใหอี้กฝ่ายท างานของตนใหดี้ข้ึนได ้การบริหารสมอง เป็นการบริหารร่างกายใน
ส่วนท่ีสมองควบคุมอยู่ โดยเฉพาะกลา้มเน้ือ “Corpus Collosum” ใหเ้กิดความแข็งแรงช่วยให้สมองทั้งสองซีกท างาน
อย่างสมดุล และในการบริหารสมองในแต่ละคร้ังนั้นควรมีการเคล่ือนไหวครบทั้ง 4 ท่าคือ การเคล่ือนไหวแบบสลบั
ข้าง (Cross-over movement) การยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Lengthening Movement) การเคล่ือนไหวเพ่ือกระตุ้น 
(Energizing Movement) และการบริหารร่างกายง่ายๆ (Useful Exercise) ซ่ึงท าใหส้มองพฒันาอยา่งเต็มท่ี (พชัรีวลัย ์เกตุ
แก่นจนัทร์, 2544) นอกจากน้ีในขั้นตอนแรกยงัมีการเล่นเกมท่ีหลากหลาย ซ่ึงท าให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน 
จดจ าไดดี้ และสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน และช่วงทา้ยของขั้นตอนท่ี 1 ท่ีไดมี้การใชด้นตรีบรรเลงในการเปล่ียน
คล่ืนสมองและสร้างจินตนาการนั้นท าให้สมองอยู่ในภาวะพร้อมสามารถเรียนรู้ไดดี้ เพราะดนตรีท าให้เกิดคล่ืน
สมองอลัฟ่า (Alpha) ซ่ึงเกิดในขณะท่ีสมองและร่างกายอยูใ่นภาวะผอ่นคลาย(ทิศนา แขมมณี, 2558)  

2.2 ในขั้นเรียนรู้สาระอย่างสนุกสนานซ่ึงเนน้ในการเรียนรู้เน้ือหาอย่างเป็นสุขสนุกสนานร่วมกนั
เป็นกลุ่มผ่านกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจในบรรยากาศท่ีอิสระนั้นจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดี  ส าหรับการ
เรียนรู้ร่วมกบักลุ่มเพ่ือนนั้นเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสัมพนัธภาพท่ีดีเป็นอย่างมากสอดคลอ้งกบัความคิด
ของจอห์นสัน จอห์นสันและโฮลูเบค (Johnson, Johnson and Holubec, 1994) ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้ร่วมกนัจะท าให้
นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จ (Efforts to Achieve) เกิดสัมพนัธภาพทางบวก (Positive Relationship) มี
สุขภาพจิตดี และมีทกัษะทางสงัคม (Psychological Adjustment, Social Competence) เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีในขั้นน้ียงั
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดจ้ าแนกเน้ือหาโดยใชค้ าถาม5 W 1 H ประกอบดว้ย What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When 
(เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) ซ่ึงท าให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์พฒันาข้ึน (วีระ 
สุดสงัข,์ 2550)  ส าหรับในการใหน้กัเรียนท าผงักราฟิกนั้นท าใหไ้ดจ้ าแนก แยกแยะขอ้มลูส าคญั ออกจากกนัซ่ึงเป็น
ขั้นตอนส าคญัในช่วงแรกของการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดของ วีระ สุดสงัข ์(2550) และ 
ทิศนา แขมมณี (2558)   
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2.3 ขั้นคิดร่วมกนั ขั้นน้ีมีความส าคญัยิ่งเพราะเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนไดฝึ้กฝนในการพิจารณา

ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของเน้ือหา โดยไดฝึ้กฝนการวิเคราะห์ความส าคญั (Analysis of Elements) การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ (Analysis of Relationship) และการวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles) ตาม

แนวคิดของบลมู (Bloom, 1957) และ เเรลล่ี และ เออร์แมนน ์(Reilly and Oermann, 1999) โดยการกระตุน้ดว้ยค าถาม

ท่ีครอบคลุมทั้ง 3 องคป์ระกอบ  

2.4 ขั้นสรุปสาระส าคญั ขั้นน้ีท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการสรุปความรู้ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัของ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential  Learning Theory) ของคอล์บ 

(Kolb, 1984) ซ่ึงกล่าวถึงวงจรของกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนท่ี 3 นั้น เป็นขั้นตอนการสรุป

ความรู้เป็นความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม 

2.5 ขั้นไตร่ตรอง ขั้นน้ีท าใหน้กัเรียนไดเ้กิดการประเมินทบทวนกิจกรรมท่ีท า และไดส้ะทอ้น

ความคิดและความรู้สึกในบรรยากาศท่ีสงบ ผ่อนคลายท่ามกลางเสียงดนตรีบรรเลง ส่งผลให้ความรู้ตกผลึก และ

สามารถน าไปใช้ในโอกาสต่อไป สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเมตาคอกนิชั่นตามทฤษฎีกระบวนการทาง

สมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985) และทฤษฎีการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ของคอลบ์ (Kolb, 1984) 

นอกจากน้ีในระยะท่ี 1ของการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรนั้นผูส้อน
เลือกส่ือท่ีนกัเรียนสนใจและช่ืนชอบมาใชเ้ป็นส่ิงเร้าในการเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ส่วนการจดักิจกรรมในระยะท่ี 
2 นั้นนกัเรียนแต่ละกลุ่มมีโอกาสไดเ้ลือกส่ือท่ีสนใจซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ขอ้มูล (Information Processing Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985) ท่ีว่านกัเรียนจะเรียนรู้ไดดี้ และบนัทึกส่ิง
ท่ีเรียนรู้ในความจ าหากส่ิงท่ีเรียนรู้ตรงกบัความสนใจของนกัเรียน 

ส าหรับการจดักิจกรรมในระยะท่ี 2 ท่ีใหน้กัเรียนเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมดว้ยตนเองนั้นกเ็ป็นจุดเด่น
ส าคญัท่ีท าใหน้กัเรียนมีโอกาสไดเ้ป็นเจา้ของการเรียนรู้ มีโอกาสไดคิ้ด ปฏิบติัและฝึกฝนการตั้งค าถามท่ีครอบคลุม 
3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคิดของ ฟอสนอท (Fosnot, 1992) ท่ีให้
ความส าคญักบักระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้จาก
การกระท า (Action On) ไม่ใช่รับความรู้ (Taking On)  
 3.จากขอ้มูลท่ีพบว่ารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนท าใหค้ะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนยัส าคญัในระดบั.01นั้นนอกจากนกัเรียนกลุ่มทดลองไดมี้โอกาสในการคิดและท ากิจกรรมมากกว่านกัเรียนกลุ่ม
ควบคุม รวมทั้งบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มในการเรียนก็สามารถกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจไดม้ากกว่าแลว้ในการ
ท ากิจกรรมในระยะท่ี 2 นั้นนกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ไดล้งมือปฏิบติั มีการสะทอ้นคิด สรุปการ
เรียน และน าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ อีกทั้งไดเ้ป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมและเป็นผูร่้วมกิจกรรมดว้ย 
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สอดคลอ้งกบัวงจรกระบวนการเรียนรู้ในทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential  Learning Theory) ของ
คอล์บ (Kolb, 1984) นอกจากน้ีส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมในกลุ่มทดลองก็มีลกัษณะเอ้ือต่อการคิดของนักเรียน
มากกว่ากลุ่มควบคุม เพราะมีทั้งการบริหารสมอง การจูงใจใหเ้รียนรู้ดว้ยเกม การเปล่ียนคล่ืนสมองใหพ้ร้อมเรียนรู้
ด้วยดนตรี อีกทั้ งผูส้อนก็เป็นแบบอย่างท่ีดีในการคิด และร่วมกิจกรรมการคิดกับนักเรียนด้วย ก็ย่อมพฒันา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดของทิศนา 
แขมมณี (2558) 

 

บทสรุป 

    รูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบ คือ (1) แนวคิด (2) วตัถุประสงค ์(3) กระบวนการและบทบาทของผูส้อน (4) ผลท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
และ (5) ปัจจยัสนบัสนุนการใชรู้ปแบบฯ รูปแบบน้ีท าใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีร่วมกิจกรรมตามรูปแบบ
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มทดลอง มีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01   
     
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1.1 ในการน ารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไปใชน้ั้นผูส้อนควรฝีกฝนทกัษะต่างๆ ทั้งการ

ตั้งค าถาม การสร้างผงักราฟิก การสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย การพฒันาความคิดโดยการกระตุน้ให้นกัเรียนมี
โอกาสไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด 

1.2 การเลือกส่ือการเรียนรู้ และเน้ือหาท่ีน ามาใชน้ั้นผูส้อนตอ้งมัน่ใจว่าตรงกบัความสนใจของ
นกัเรียน 

1.3 ควรน าเทคนิคการตั้งค าถาม การบริหารสมอง และผงักราฟิกหลายลกัษณะมาใช ้และน ามาใช้
ในการจดักิจกรรมหลายขั้นตอน 

1.4 ในการท ากิจกรรมระยะท่ี 1 ผูส้อนควรใหน้กัเรียนท่ีมีความโดดเด่นในการคิดวิเคราะห์ และ มี
ความเป็นผูน้ ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือหลายขั้นตอน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท ากิจกรรมในระยะท่ี 2  

1.5 ก่อนด าเนินการในระยะท่ี 2 ควรสร้างแรงจูงใจ ความมัน่ใจ และความเขา้ใจในบทบาทของ
ตนเองแก่นกัเรียน 
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1.6 ผูส้อนควรน าขั้นตอนการจดักิจกรรมในรูปแบบการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไปใช้ในการ
สอนเน้ือหาสาระต่างๆ ในห้องเรียน เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และน ารูปแบบ ฯไปใชใ้นการ
พฒันานกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยอาจจะตอ้งปรับเปล่ียนกิจกรรมบางส่วน
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัเรียนยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรวิจยัพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่อเน่ืองสู่การ

พฒันาความสามารถในการคิดท่ีสูงข้ึนทั้งความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา และความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

2.2 ควรวิจยัพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ อย่างผสมผสานทั้งการใช้
ค าถาม หมวก 6 ใบ และผงักราฟิก 

2.3 ควรวิจยัพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการ
สอนเน้ือหาสาระต่างๆ ตามหลกัสูตร  
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