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บทความวิจัย
 เรื่องเล่าการท่องเที่ยวของผู้พิการทางสายตาในสังคมไทย
 การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ:การก้าวเป็นองค์การที่มี
สมรรถนะสูงของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัตกิ ารวินโดวส์เรื่อง
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ผลกระทบของคุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ขององค์กรและความสาเร็จขององค์กรขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

 การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่ชมุ นุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด : การศึกษาแบบสร้างทฤษฏีฐานราก
 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้น
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาหรับครูประถมศึกษา
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
 การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล จารินี รุทระกาญจน์
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความสามารถ บังอร เสรีรัตน์
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
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วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ การเรี ยนรู้ทางไกลเชิ งนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance
Innovative Learning: e-JODIL) ได้ด าเนิ น การเผยแพร่ บ ทความผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บนเว็บ ไซต์
http://e-jodil.stou.ac.th โดยมีนโยบายในการจัดพิมพ์/เผยแพร่ ดังนี้

1. เพื่ อเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับผลงานวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ สาหรับการเรี ยนรู้ในระบบทางไกล
2. เพื่อเป็ นช่องทางในการสะสมองค์ความรู ้ดา้ นสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ในระบบทางไกลสู่
การเป็ นสังคมฐานความรู้
3. เพื่อเป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ขอบเขตเนือ้ หา ประกอบด้วย สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์
ประเภทผลงาน ประกอบด้วย บทความพิเศษ (Special article) บทความวิจยั (Research article)
บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์ หนังสื อ (Book review) และบทความปริ ทศั น์ (Review
article)

1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer review) ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2- 3 ท่านต่อบทความ
2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็ นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของผูเ้ ขียนแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชแต่อย่างใด

3. กองบรรณาธิ การขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาและตัดสิ นการตีพิมพ์บทความในวารสาร
4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยส่ งไปลงพิมพ์ เผยแพร่
หรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
5. บทความที่ เคยนาเสนอในการประชุ ม วิ ช าการมาแล้ว ผูเ้ ขี ย นบทความต้องให้ก ารรั บ รองว่า
บทความนั้นได้ป รั บ ปรุ ง จากการนาเสนอในการประชุ ม จากที่ ใ ดมาแล้ว และต้องมี ก ารตั้ง ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
พิจารณาบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง

1. สมัครสมาชิก e-JODIL เพื่อเข้าสู่ ระบบ
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท
ได้ที่เว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย บทความวิจยั บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสื อ
3. เมื่อบทความของท่านผ่านพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กองบก.จะทาการเผยแพร่ บทความ
ของท่านในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบต่อไป

1. ผูส้ นใจส่ ง บทความ เพื่ อ พิ จ ารณาเผยแพร่ บ นวารสาร e-JODIL ได้แ ก่ นัก วิ จ ัย นัก วิช าการ
คณาจารย์ บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษาและหน่ วยงานต่างๆ รวมทั้งนิ สิต นักศึกษา ที่มีผลงานทาง
วิชาการและประสงค์จะเผยแพร่ ผลงานผ่านทาง วารสาร e-JODIL
2. ผูเ้ ขียนบทความ ต้องสมัครเป็ นสมาชิกวารสาร e-JODIL ก่อนส่ งบทความเสนอพิจารณา
3. บทความที่ จ ะได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ต้อ งไม่ เ คยตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ที่ ใ ดมาก่ อ นและต้อ งไม่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการพิจารณาของวารสารหรื อสิ่ งตีพิมพ์อื่นใด
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม

สวัสดี ท่านผูอ้ ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู ้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ทุกท่าน
วารสารอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ก ารเรี ย นรู้ ทางไกลเชิ งนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดาเนิ นการเข้า มาสู่ ปีที่ 7
ฉบับ ที่ 2 แล้ว ครั บ ซึ่ ง ฉบับ นี้ วารสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ก ารเรี ย นรู้ ทางไกลเชิ งนวัตกรรมได้รับการรั บรอง
คุณภาพวารสารของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยูใ่ นฐาน 1
การดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสองฉบับ กองบรรณาธิ การได้ใ ห้ความสาคัญต่ อการคัดสรร
บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารอย่างเข้มข้น โดยเน้นบทความที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูอ้ ่าน เป็ น
องค์ความรู ้ใหม่ที่จะจุดประกายให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการของประเทศไทยในวงกว้าง อาทิ บทความเรื่ อง
ฟิ นเทค (FinTech) เพื่อก้าวสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 เป็ นต้น นอกจากนั้น วารสารของเราได้ให้ความสาคัญ
กับการเข้าถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าถึงบทความได้
สะดวก และจัดเก็ บ ข้อมู ล การเข้า อ่ า นและการอ้า งอิ ง เนื้ อหาของบทความได้อย่า งถู ก ต้องด้วยครั บ การ
ดาเนิ นการที่ผา่ นมาถือว่าได้รับการตอบรับจากทั้งผูท้ ี่จะตีพิมพ์บทความ และผ่านบทความเป็ นอย่างมาก ซึ่ ง
ทางกองบรรณาธิ ก ารต้อ งของขอพระคุ ณ ทุ ก ๆ ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น การด าเนิ น งานของวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มาจนก้าวเข้าสู่ ปีที่ 8 ครับ
สุ ดท้ายนี้ ผมขออาราธนาสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถื อ จงดลบันดาลให้ท่าผูอ้ ่านทุ กท่าน
ประสพแต่ความสุ ข ความเจริ ญ สมความปรารถนาในสิ่ งที่มุ่งหวังไว้ตลอดปี พุทธศักราช 2561 ที่จะมาถึงนี้
ครับ
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Public Relations Strategies in Utilizing Social Media
สุ นิสา ประวิชยั 1
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บทคัดย่ อ
กระแสความนิ ยมต่ อสื่ อสังคมออนไลน์ของผูร้ ั บสารยุคใหม่ที่เป็ นไปอย่างแพร่ หลายส่ งผลไม่น้อยต่อ
รู ปแบบและวิธีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไป โดยสื่ อสังคมออนไลน์ถูกนามาใช้
เป็ นช่ องทางในการประชาสัมพันธ์ อย่า งกว้างขวางไม่ ว่าจะเป็ น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ค ซึ่ งนัก
ประชาสัมพันธ์ควรจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในการสื่ อสารผ่านช่ องทางดังกล่าวของผูร้ ับสารแล้ว
วางแผนกาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการสื่ อสาร
ของผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมาย นับตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ชดั เจน การออกแบบเนื้ อหา และ
วิธีการนาเสนอที่เหมาะสม ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์จะต้องเน้นที่ความสดใหม่ของเนื้ อหา
นาเสนออย่างโดดเด่นชัดเจน ง่ายต่อการเข้าถึง และเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารได้มีส่วนร่ วมเป็ นสาคัญ
คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ สื่ อสังคมออนไลน์
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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

บทนำ
สื่ อสังคมออนไลน์นบั เป็ นช่องทางที่มีบทบาทสาคัญต่อการรับรู ้ข่าวสารของคนในยุคปั จจุบนั เนื่ องจาก
เป็ นเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงถึงกันได้ทวั่ ทุกมุมโลกสามารถรับส่ งข้อมูลได้หลายรู ปแบบด้วยศักยภาพในการสื่ อสารที่
รวดเร็ วไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาและระยะทางและสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆโดยไม่จากัดปริ มาณ
(Somerville, Wood & Gillham, 2007) ซึ่ งพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่ อสารดังกล่าวนอกจากจะส่ งผลต่อรู ปแบบ
และวิธีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารรอบตัวของผูค้ นในสังคมแล้วยังส่ งผลต่อการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ
อีกด้วย เพราะสื่ อสังคมออนไลน์เข้ามาทาให้ประชาชนผูร้ ับข่าวสารสามารถติดต่อถึงกันโดยที่แต่ละคนสามารถเป็ น
ผูส้ ร้างสารและส่ งสารเองได้ อาจกล่าวได้ว่าสื่ อสังคมออนไลน์ทาให้ทุกคนสามารถลุกขึ้ นมาเป็ นผูส้ ร้างสารและ
เผยแพร่ ข่าวสารแข่งกับนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องหันมาใส่
ใจกับ วิ ธีการและกลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ ผ่า นสื่ อสังคมออนไลน์ให้เ หมาะสมและตรงจุ ด จึ งจะประสบ
ผลสาเร็ จได้
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่ อดิ จิทลั ที่ เป็ นเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิ การทางสังคม (Social
Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บน
สื่ อใดๆ ที่ มีการเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต (สภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติ, 2553) โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้ งั ที่ เป็ นผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสารมีส่วนร่ วม (Collaborative) ในการผลิตเนื้ อหาขึ้ นเอง (มานะ ตรี รยาภิ วฒั น์, 2553) ในรู ปของข้อมูล ภาพ
และเสี ยง (วัฒนี ภูวทิ ศ , 2554) สื่ อสังคมออนไลน์จึงเป็ นช่ องทางที่ ผูค้ นนิ ยมใช้ในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ความต้องการ และมุมมองต่อเรื่ องต่างๆ ระหว่างกันโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
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ของการสื่ อสารจากแนวดิ่ ง (Vertical Communication) มาสู่ การสื่ อสารแนวนอน (Horizontal Communication) มาก
ขึ้น (Wilcox & Cameron, 2012)
สื่ อสังคมออนไลน์ที่นิยมนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์มีหลายประเภท ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) บล็อก
(Weblog) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ค (Facebook)
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั องค์กรต่างๆ นิ ยมจัดทาเว็บไซต์ให้ผสู ้ นใจใช้ติ ดตาม
ข่าวสารหรื อติดต่อกับองค์กรได้โดยตรง ปั จจุบนั ใครก็ตามที่ตอ้ งการรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง ไม่ว่า
จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานสิ นค้าบริ การ หรื อกิจกรรมต่างๆ ก็มกั เข้าไปดูในเว็บไซต์ขององค์กรเป็ นอันดับ
แรก (Worley, 2007) เว็บไซต์จึงเป็ นช่ องทางหลักที่ องค์กรใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและบริ หารความสัมพันธ์กบั
กลุ่ มผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อง โดยมี บทบาททั้งให้ข ้อมูล สร้ า งภาพลักษณ์ สร้ า งการสื่ อสารแบบสองทาง และเชื่ อ ม
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร (Phillips & Young, 2009;
Vorvoreanu, 2007)
ผลสารวจในสหรั ฐอเมริ กา (Wilcox, 2001) พบว่า นักข่ าวใช้เวลาเฉลี่ ยถึ งวันละ 5 ชัว่ โมงในการค้นหา
ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆ มาประกอบการนาเสนอข่าวสู่ สาธารณชน เนื่ องจากเว็บไซต์สามารถให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับองค์กรแก่ผเู ้ ข้าชมได้อย่างรวดเร็ วและครอบคลุมเกื อบทุกส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ สิ นค้า
บริ การ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จการค้า และโอกาสการลงทุ น ปั จจุ บนั มี การจัดทาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรต่างๆอย่างแพร่ หลายโดยมีอตั ราการเพิ่มเป็ นทวีคูณ (Genilo, Akther & Chowdhury, 2011)
แม้ด ้ว ยโครงสร้ า งหน้า ที่ บ างประการของเว็บ ไซต์ จ ะคล้า ยกับ เอกสารประชาสั ม พัน ธ์ แต่ เ อกสาร
ประชาสัมพันธ์เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะคงที่ตายตัว ด้วยรู ปแบบชัดเจนเฉพาะเจาะจงตามช่องทางการเผยแพร่ เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ องค์กรเป็ นผูก้ าหนดขณะที่ เว็บไซต์จะมีระบบนาส่ งในตัวเอง มีผรู ้ ับสารที่ องค์กรไม่ทราบ
ตัวตนที่แน่นอนชัดเจนและควบคุมไม่ได้กระจายอยู่ทวั่ โลก เว็บไซต์จึงจัดเป็ นสื่ อใหม่ที่แตกต่างจากสื่ อทั้งหลายที่
เคยใช้กนั มาก่ อนหน้า ถึ งกับมี คากล่าวว่าเว็บไซต์เป็ นสื่ อมวลชนชนิ ดแรกที่ นักประชาสัมพันธ์ควบคุมได้ โดย
สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังสาธารณชนได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการกลัน่ กรองจากผูน้ าความคิ ดเห็นคนใด (Hill &
White, 2000)
อย่างไรก็ตาม แม้สื่อดังกล่าวจะมีศกั ยภาพในการสื่ อสารที่ผสมผสานสื่ อหลายชนิ ดเข้าไว้ดว้ ยกันคื อมีท้ งั
ข้อความเสี ยงและภาพ ทั้งภาพถ่าย กราฟิ ก และภาพเคลื่อนไหว สามารถนาเสนอเรื่ องราวได้รวดเร็ วทันเหตุการณ์
แต่ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวก็มีขอ้ จากัดรวมทั้งมีตวั แปรหลายประการที่ องค์กรไม่
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สามารถควบคุมได้ อาทิ กลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้ามาเยี่ยมชม ความตั้งใจในการรับรู ้ข่าวสารและการเลือกรับข้อมูลเป็ น
บางส่ วน เป็ นต้น
ลักษณะการรั บข่ าวสารผ่ านเว็บไซต์ ของกลุ่มผู้รับสาร
กลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมายมีความสาคัญต่อการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ทุกชนิ ดดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงควร
รู ้และเข้าใจถึงลักษณะการเปิ ดรับสื่ อเว็บไซต์ของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี การศึกษาเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับกลุ่มผู ้
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พบลักษณะที่น่าสนใจคือ ผูร้ ับสารส่ วนใหญ่ชอบความรวดเร็ วสะดวกสบายและตื่ นเต้นเร้าใจ
ไม่ ไ ด้มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นเป็ นพื้ น ฐานแต่ นิ ย มรั บ รู ้ เ รื่ องต่ า งๆ อย่ า งผิ ว เผิ น เพื่ อ ความสนุ ก สนาน (Treadwell &
Treadwell, 2000) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของบริ ษทั ซันไมโครซิ สเต็ม (Newsom & Carrell, 2001) ที่ พบว่า
กลุ่มเป้ าหมายที่ เข้าเยี่ย มชมเว็บไซต์ร้ อยละ 79 จะอ่านเนื้ อหาแบบผ่า นตา มี เพี ยงร้ อยละ 11 เท่ านั้นที่ อ่านอย่า ง
ละเอียดแบบคาต่อคา และยังพบว่ากลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 25 มีความเห็นว่าเนื้ อหาสาระที่ ปรากฏทางเว็บไซต์ของ
องค์กรต่างๆ ยากต่อการทาความเข้าใจ
นอกจากนี้ ประชาชนผูร้ ับสารยังมีลกั ษณะการเปิ ดรับเนื้ อหาทางสื่ อเว็บไซต์แตกต่างไปจากการอ่านจาก
หนังสื ออีกด้วย โดยในการเขี ยนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เช่ นหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารนั้นผูเ้ ขี ย นจะ
สามารถดึงผูอ้ ่านให้สนใจเรื่ องราวตามแนวทางที่วางไว้ต้ งั แต่ตน้ จนจบ แต่ผรู ้ ับสารของเว็บไซต์จะไม่ได้ถูกจากัด
แนวทางการรับสารดังเช่นที่กล่าวมาเนื่ องจากเรื่ องราวที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์จาเป็ นต้องนาเสนอเนื้ อหาโดย
แตกออกเป็ นส่ วนๆ แต่ละส่ วนอยู่คนละหน้าโดยผูอ้ ่านสามารถเลือกอ่านหน้าใดก่อนก็ได้ดงั นั้นผูเ้ ขี ยนจึ งมีส่วน
ควบคุมผูอ้ ่านให้อ่านเรื่ องราวเรี ยงตามลาดับหรื อแนวทางที่ตอ้ งการได้นอ้ ยมาก (Murray, 2013)
แนวทางการกาหนดเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
ขณะที่ อ งค์ ก รต้อ งการใช้เ ว็บ ไซต์ เ ป็ นสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ ข ้อ มู ล หรื อสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ฝ่ ายประชาชนผูร้ ับสารก็มีวตั ถุประสงค์ของตนในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เช่นกัน ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้
เว็บไซต์ขององค์กรต่ า งๆ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นในการค้นหาข้อมูลที่ ตอ้ งการ การเขี ยนและออกแบบเว็บไซต์จึ ง ต้อ ง
สามารถตอบสนองความต้องการข่าวสารของกลุ่มเป้ าหมายให้ตรงจุดโดยคิดถึงประโยชน์ของผูร้ ับสารเป็ นสาคัญ
(Marken, 2007) ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ผรู ้ ับผิดชอบจัดทาเว็บไซต์จะต้องสามารถประสานความต้องการของทั้ง
สองฝ่ ายให้ลงตัวเพราะหากเว็บไซต์ข ององค์กรไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการแล้วผูร้ ั บสารก็ส ามารถ
เปลี่ยนไปเข้าเว็บไซต์อื่นได้อย่างง่ายดาย (Sedwick, & Rondon, 2013)
ผลการวิจยั ในสหรัฐอเมริ กา (Vorvoreanu, 2008) พบว่า เว็บไซต์ที่ดีในมุมมองของผูร้ ับสารมี ลกั ษณะ
สาคัญ 5 ประการ คื อ มี ความน่ าไว้วางใจ แสดงให้เห็ นถึ งความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งขององค์กรที่ จะใช้เว็บไซต์เป็ น
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ช่องทางในการสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารมีส่วนร่ วม เปิ ดใจกว้างรับฟั งความเห็นจากผูใ้ ช้
เว็บไซต์ และเปิ ดโอกาสให้ได้สนทนาตอบโต้ระหว่างกัน ซึ่ งประการสุ ดท้ายนี้เป็ นคุณสมบัติโดดเด่นของเว็บไซต์ที่
สื่ อประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมไม่สามารถทาได้ (Gustavsen& Tilley, 2003)
การกาหนดเนื้ อหาและรู ปแบบของเว็บไซต์มีหลักเกณฑ์เบื้ องต้นคล้ายการออกแบบข่ าวสารผ่านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ชนิ ดอื่นที่ตอ้ งมีองค์ประกอบในเรื่ องของความสร้างสรรค์แปลกใหม่ ความมีคุณภาพของข้อมูลและ
ความคงเส้นคงวาในการนาเสนอ นอกจากที่กล่าวแล้วการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสมัยใหม่เช่นเว็บไซต์ยงั ต้องเน้น
ในเรื่ องความทันสมัยของเนื้ อหา การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารและองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างเต็มที่ การ
ออกแบบที่ เรี ยบง่ ายไม่ ยุ่งเหยิ ง และเรื่ องราวในเว็บไซต์จะต้องง่ ายต่ อการเข้าถึ ง ง่ า ยต่ อการดู และง่ า ยต่ อการ
นาออกไปใช้งานอีกด้วย (Hallahan, 2001)
ส่ วนการออกแบบเว็บไซต์น้ ันแม้องค์กรส่ วนใหญ่ มกั จ้างผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอกมาดาเนิ นการในเรื่ อ ง
ดังกล่าวแต่นกั ประชาสัมพันธ์จะต้องร่ วมรับผิดชอบโดยการประสานงานกับผูอ้ อกแบบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะการ
ออกแบบเว็บไซต์จะส่ งผลเชื่ อมโยงไปถึ งเนื้ อหาที่ นักประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและเรี ยบเรี ย งเพื่ อ
นาเสนอด้วย
เว็บไซต์ที่ดีจะต้องช่ วยให้ผูเ้ ข้า มาเยี่ยมชมรั บรู ้ ขอ้ มูลข่ า วสารในเรื่ องที่ ต ้องการได้อย่า งรวดเร็ ว โดย
สามารถเชื่ อมต่อเข้าไปสู่ ขอ้ มูลในส่ วนที่ตอ้ งการได้โดยง่าย ดังนั้น หน้าแรกของเว็บไซต์จึงต้องทาให้ผเู ้ ข้าเยี่ยมชม
มองเห็นเค้าโครงของเนื้ อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่และเมื่อเชื่ อมโยงไปหน้าอื่นแล้วจะต้องสามารถกลับมายังหน้าแรก
ได้ตลอดเวลา การใช้ขอ้ ความเพื่อสื่ อความหมายในการเชื่ อมโยงสู่หน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ควรง่ายต่อการใช้งาน เช่น
ใช้คาว่า “กดปุ่ มนี้” (Click Here) “ไปข้างหน้า” (Forward) “ย้อนกลับ”(Back) หรื อ “รายละเอียด” (Detail) เป็ นต้น
ผลสารวจผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ (Nielsen, 2006) พบว่า การอ่านเรื่ องราวในเว็บไซต์น้ นั ส่ วนใหญ่ผเู ้ ข้าชมจะ
อ่านเนื้ อหาแต่ละหน้าของเว็บไซต์ในรู ปแบบตัว “F” (F-shaped Pattern) คื อ อ่านส่ วนบนแบบผ่านตาจากซ้ายไป
ขวา อ่านส่ วนล่างถัดลงมาจากซ้ายไปขวาเช่ นกัน จากนั้นจะอ่านแบบผ่านๆ เฉพาะด้านซ้ายมือจากบนลงล่าง โดย
การออกแบบเว็บไซต์เ พื่ อการประชาสัมพันธ์ ค วรมี แ นวทางดังนี้ (Phillips & Young, 2009; Zappala & Carden,
2010)
1. การจัดสมดุล แต่ละหน้าควรกระจายน้ าหนักไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ งมากเกินไป
2. เค้า โครงของหน้า ควรเลื อกรู ปแบบที่ ง่า ยไม่หวือหวานับตั้งแต่ หวั ข้อหลัก หัวข้อย่อย ข้อความ
ภาพประกอบ และพื้ นหลัง นอกจากนี้ การออกแบบจัดหน้ายังควรให้ง่ายต่ อการเข้าถึ งข้อมูลแต่ ละส่ วนและการ
เชื่อมโยงต่อไปยังหน้าอื่นๆ ด้วย
3. ลักษณะตัวพิมพ์ ควรเลือกชนิดที่อ่านง่ายไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไปส่ วนหัวข้อควรเป็ นตัวใหญ่หรื อ
ตัวหนา
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4. การเลือกใช้สี ซึ่ งจะส่ งผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกและภาพลักษณ์ขององค์กรจึงควรหลีกเลี่ยงสี จดั จ้าน
หรื อหลากหลายเกินไป ทั้งนี้แต่ละหน้าไม่ควรใช้สีเกิน 2-3 สี
5. การใช้ภาพประกอบ ภาพสามารถช่วยสื่ อความหมายและดึงดูดความสนใจได้ จึงควรเลือกภาพที่
เข้าใจง่ายสื่ อความหมายชัดเจนและส่ งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงบวกเป็ นหลัก
6. การเลือกรู ปแบบกราฟิ ก การแทรกกราฟิ กที่เหมาะสมจะช่วยสื่ อความหมายของเนื้อหาให้ชดั เจนและ
ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบั เว็บไซต์ได้แต่ก็ควรระลึกเสมอว่าการใส่ กราฟิ กมากเกินไปจะทาให้การดาวน์โหลด
ข้อมูลของผูใ้ ช้เกิดความล่าช้า
กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์
แม้การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์จะคล้ายการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่ อประเภทอื่นใน
เรื่ องของความถูกต้อง ชัดเจน และกระชับรัดกุมแต่มีส่วนที่ควรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของสื่ อและ
กลุ่มผูร้ ับสาร ดังนี้ (Zappala & Carden, 2010)
1. เขียนอย่างสั้นกระชับ เพราะการรับข้อมูลทางจอคอมพิวเตอร์ ไม่สบายตาเหมือนการอ่านจากเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ โดยผลวิจยั ชี้ให้เห็นว่าผูร้ ับสารอ่านเนื้อหาทางเว็บไซต์ได้ชา้ กว่าการอ่านจากเอกสารร้อยละ 25 ดังนั้น การ
นาเสนอเนื้อหาทางเว็บไซต์จึงควรสั้นกระชับกว่าการนาเสนอทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. เนื้อหาแต่ละเรื่ องควรจบในหน้าเดียวเพราะผูอ้ ่านส่ วนใหญ่จะไม่เปิ ดอ่านเนื้อหาเรื่ องเดิมในหน้าถัดไป
3. ควรยึดหลักเกณฑ์การเขี ยนเหมือนข่าวคื อบอกประเด็นสาคัญตั้งแต่ตน้ ให้เข้าใจได้รวดเร็ ว มีการใช้
หัวข้อหรื อการพาดหัวเข้าช่วย ส่ วนเนื้อความควรคัดกรองเฉพาะสาระสาคัญมานาเสนอ โดยประเด็นสาคัญของเรื่ อง
ควรเห็นได้ง่ายโดยเขียนไว้ตน้ ประโยคหรื อต้นบรรทัด และอาจใช้การเน้นหรื อใช้รูปแบบตัวอักษรที่ แตกต่างจาก
ข้อความทัว่ ไป
4. หลีกเลี่ยงประโยคซับซ้อนและการใช้คาวิเศษณ์ขยายเพราะจะทาให้ผรู ้ ับเข้าใจสับสน
5. ควรจัดเรี ยงเนื้อหาเป็ นหัวข้อตามลาดับเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ วโดยมีโครงร่ าง 3 ส่ วน คือ
ส่ ว นปู พ้ื นเพื่ อช่ วยนาทางหรื อสร้ า งความเข้า ใจเบื้ องต้น ส่ วนที่ เ ป็ นเนื้ อหาหลัก และส่ วนที่ บอกแนวทางการ
ตอบสนองจากผูอ้ ่าน
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านบล็อก
บล็อก (Blog) จัดเป็ นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ดาเนินการโดยบุคคลที่ตอ้ งการนาเสนอและแบ่งปันเรื่ องราว
ความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ของตนเองกับผูอ้ ื่ นผ่า นทางเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ต ผูร้ ั บสารสามารถเข้า มาอ่ า นหรื อแสดง
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ความเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่ งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรี ยงลาดับจากเนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้ อหาเก่า ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน
สามารถค้นเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา (Safko& Brake, 2010)
แม้ปัจจุ บนั บล็อกส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นพื้ นที่ ส่วนบุ คคลที่ ใช้สาหรั บแสดงความเห็ นส่ วนตัวและบันทึ ก
เรื่ องราวประจาวัน แต่องค์กรต่างๆ ก็นิยมนามาใช้เป็ นช่ องทางในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายวง
กว้างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าต่อการลงทุน
บล็อกเป็ นส่ วนขยายมาจากเว็บไซต์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถติ ดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายในลักษณะ
ของการพูดคุยสนทนาได้อย่างเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น โดยบล็อกมีรูปแบบและกลไกการดาเนินงานที่เอื้ออานวยต่อการ
ประชาสัมพันธ์อยูห่ ลายประการ ได้แก่ (Duhe, 2007; Wilcox & Camelon, 2012)
1. ใครก็สามารถสร้างบล็อกได้จากซอฟท์แวร์สาเร็ จรู ปที่มีอยู่แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่ มต้น จึงนาไปใช้
ได้ท้ งั องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่
2. ใช้การเขียนและรู ปแบบการนาเสนอที่ไม่เป็ นทางการ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นเยาวชนได้ง่ายขึ้น
3. สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบล็อกอื่นได้ง่าย
4. ผูร้ ับสารสามารถนาเสนอข้อมูลความคิดเห็นได้โดยตรง
5. สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลได้ง่ายตลอดเวลา
6. ใช้เ ทคโนโลยี ก ารเผยแพร่ ที่ ช่ ว ยรวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ให้ม าอยู่ใ นที่ เ ดี ย วกัน จึ ง ช่ ว ย
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างหลากหลาย
7. เป็ นช่ องทางให้องค์กรได้มีส่วนร่ วมในการสนทนาทางออนไลน์ในประเด็นที่ มีการสนทนากันอยู่
แล้วในกระดานสนทนาและบล็อกอื่นๆ
8. ช่ ว ยให้อ งค์ก รสามารถน าเสนอจุ ด ยื น หรื อ เนื้ อ หาเรื่ อ งราวได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระโดยไม่ ต ้อ งผ่ า น
กระบวนการกลัน่ กรองของนักข่าวสื่ อมวลชน
องค์กรต่างๆ จึงมักใช้บล็อกเพื่อการประชาสัมพันธ์ดว้ ยเหตุผลหลัก 4 ประการ คือ 1) เพื่อสื่ อสารกับกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างทันท่วงที 2) เพื่อให้ขอ้ มูลและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและ
สิ นค้าบริ การ 3) เพื่ อส่ งเสริ มให้เกิ ดการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนกันระหว่างองค์กรกับประชาชนเป้ าหมายกลุ่มต่างๆ
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และ 4) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสารและการสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้ าหมายกลับมายังองค์กร
ทั้งนี้ ลักษณะทางกายภาพของบล็อกทาให้แต่ ละบล็อกมี ความแตกต่ างกัน ดังนี้ (Zappala & Carden,
2010)
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1. เมื่อเราขึ้ นข้อความบนบล็อกจะถูกประทับวันที่ ไว้ดา้ นบนหรื อด้านล่างของข้อความโดยอัตโนมัติ
โดยข้อความที่ใหม่ล่าสุ ดจะอยู่ดา้ นบนสุ ดเสมอ ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของบล็อกและความทันสมัย
ของเนื้อหาที่นาเสนอ
2. แต่ ละความเห็ นที่ ถู กน าเสนอในบล็ อกจะมี URL ก ากับเสมอ เช่ น บล็ อกของ Marriott ที่ ร ะบุ ว่ า
http://www.blogs.marriott.com/default.asp?item=2208945
3. เนื่ องจากแต่ละบล็อกจะมีเนื้ อหาหลากหลายจึงมักมีการจาแนกเนื้ อหาออกเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้ง่าย
สาหรั บผูอ้ ่านที่ จะค้นหาเรื่ องที่ ต นสนใจ และยังช่ วยให้ผูด้ ูแลบล็อกสามารถเลื อกนาเสนอเนื้ อหาขึ้ นบล็อ กให้
เหมาะสมอีกด้วย
4. เนื้ อหาในแต่ละหมวดหมู่จะมี ป้ายกากับ การตั้งชื่ อหัวข้อในป้ ายควรจะต้องสื่ อถึ งเนื้ อหาหลักของ
หัวข้อนั้นๆ ให้ชดั เจน โดยเป็ นชื่ อที่ง่ายต่อการค้นหาและคนส่ วนใหญ่มกั จะคิดถึงชื่ อดังกล่าวเมื่อจะค้นคว้าข้อมูล
ในเรื่ องนั้นผ่านช่องทางออนไลน์
5. ชุ ม ชนบล็อ ก หรื อ “Blogsphere” เป็ นการด าเนิ น การบนพื้ น ฐานแนวคิ ด ของการแบ่ ง ปั น ข้อ มูล
ความคิดระหว่างกัน ดังนั้นจึงควรเอื้อให้ผเู ้ ข้าเยี่ยมชมสามารถเชื่ อมโยงไปยังบล็อกอื่นหรื อเว็บไซต์อื่นที่ นาเสนอ
เรื่ องราวในหัวข้อเดียวกันได้สะดวก
ประเภทของบล็อกเพือ่ การประชาสัมพันธ์
โดยทัว่ ไปนักประชาสัมพันธ์มกั เกี่ยวข้องกับการเขียนทางบล็อก 3 ประเภท (Wilcox & Cameron, 2012)
คื อ บล็อกขององค์กร (Organizational Blog) บล็อกของพนักงาน (Employee Blog) และบล็อกของบุ คคลที่ ส าม
(Third-Party Blog)
1. กำรประชำสั มพันธ์ ทำงบล็อกขององค์ กร บล็อกขององค์กรเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวในนามองค์กร
มักเขี ยนโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อนักประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายให้เขี ยนแทนผูบ้ ริ หาร หรื อบางแห่ งอาจ
ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการประชาสัมพันธ์เป็ นผูเ้ ขียนและดูแลให้ ซึ่ งการใช้บล็อกก็เพื่อเป็ นช่องทางในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกลุ่มต่างๆ การนาเสนอเรื่ องราวใดๆ จึ งมักต้องใช้ความ
ระมัดระวังมากกว่าบล็อกประเภทอื่น
2. กำรประชำสั มพันธ์ ทำงบล็อกของพนักงำน องค์กรบางแห่ งอาจส่ งเสริ มให้พนักงานสื่ อสารผ่าน
บล็อก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่รับผิดชอบเป็ นหัวหน้าโครงการต่างๆ หรื อผูท้ ี่ทางานในส่ วนของระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ ายการตลาด ที่จะต้องติดต่อกับคนจานวนมาก โดยเห็นว่าบล็อกของพนักงานเป็ นช่องทางที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการสะท้อนข้อมูลและแนวคิดที่ เป็ นประโยชน์จากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกลับมายังองค์กร รวมทั้งยัง
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เป็ นช่ องทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอี กด้วย ซึ่ งองค์กรแต่ ละแห่ งควรมี การกาหนดขอบเขตเพื่ อเป็ น
กรอบให้พนักงานได้ปฏิบตั ิตามอย่างชัดเจนและไม่สุ่มเสี่ ยง
3. กำรประชำสั มพันธ์ ทำงบล็อกของบุคคลที่สำม นอกจากจะนาเสนอเนื้ อหาประชาสัมพันธ์ผา่ นบล็อก
ขององค์กรและบล็อกของพนักงานแล้ว องค์กรยังอาจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อกของบุคคลที่สามได้อีกด้วย
ซึ่ งบุคคลที่สามนี้ อาจเป็ นบุคคลทัว่ ไป สื่ อมวลชน หรื อผูน้ าความคิดที่มีความเห็นในเรื่ องดังกล่าว สอดคล้องกับองค์กร
โดยองค์กรควรรี บให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องครบถ้วนแก่ บรรดาบล็อกเกอร์ หรื อบุ ค คลเหล่ า นี้ เ พื่ อให้เ ขาช่ วยเป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง
กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านบล็อก
ปัจจุบนั องค์กรจานวนมากมีบล็อกเป็ นส่ วนประกอบของเว็บไซต์ ซึ่ งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปจนถึงเกร็ ดความรู ้เล็กๆ น้อยๆ ซึ่ งควรมีกลยุทธ์ ดังนี้ (Zappala & Carden, 2010)
1. ควรตั้งชื่ อบล็อกให้ชดั เจนและน่าสนใจโดยสะท้อนถึงองค์กรและสาระสาคัญที่ ตอ้ งการจะสื่ อ เช่ น
General Motors ใช้ชื่อ “Fast Lane” เป็ นต้น
2. การออกแบบบล็อกควรสอดคล้องสัมพันธ์กบั เว็บไซต์ขององค์กร แต่ไม่ซ้ าซ้อนกัน
3. ตัดสิ นใจให้รอบคอบว่าใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเขี ยนบล็อกและจะขึ้ นข้อความบ่อยเพี ย งใด
โดยการขึ้นข้อความทางบล็อกจะต้องตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีจึงต้องมีผรู ้ ับผิดชอบการติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่ วน
ใหญ่มกั ต้องใช้ผรู ้ ับผิดชอบเป็ นกลุ่มบุคคล สาหรับบล็อกขององค์กรโดยปกติ จะมีการขึ้นข้อความวันละครั้ งหรื อ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
4. เขียนให้เหมือนกับการสนทนาโดยไม่ติดยึดกับรู ปแบบการเขียนที่เคยใช้เผยแพร่ ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดย
บล็อกจัดเป็ น “พื้นที่แห่งเสรี ภาพในการนาเสนอ” หรื อ “Freedom of Voice” จึงควรทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกว่ากาลังสนทนาอยู่
กับเราโดยตรง ควรเน้นการใช้คาสรรพนาม เช่น ”คุณ” “ผม” “พวกเรา” แต่ก็ตอ้ งไม่ลืมเรื่ องการใช้หลักไวยากรณ์
และตัวสะกดที่ถกู ต้องด้วย
5. การแสดงความคิ ดเห็นนับเป็ นหัวใจสาคัญของบล็อก องค์กรจึ งต้องมีจุดยืนที่ ชดั เจนว่าจะนาเสนอ
ความคิ ดเห็นในนามองค์กรออกไปอย่างไร และจะตอบรับต่อความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายที่ เข้ามาแสดงไว้ใน
บล็อกอย่างไร โดยควรมอบหมายผูร้ ับผิดชอบพร้อมทั้งระบุขอบเขตอานาจไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เขาสามารถสื่ อสาร
ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
6. การปิ ดกั้นความคิดเห็นในเชิ งลบต่อองค์กรอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่ควรกาหนดจุดยืนให้องค์กรได้เป็ น
ผูน้ าความคิ ดเห็นในเรื่ องดังกล่าวมากกว่า โดยผูร้ ับผิดชอบดูแลบล็อกขององค์กรควรให้ความสาคัญกับประเด็น
ต่อไปนี้
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6.1 ความโปร่ งใส (Transparency) ผูร้ ับผิดชอบดูแลบล็อกควรใส่ ชื่อตนเองให้ชดั เจนเมื่อจะโพสต์
ข้อความหรื อความคิดเห็นบนบล็อกพร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับองค์กร
6.2 ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ผูร้ ับผิดชอบดูแลบล็อกไม่ควรนาข้อมูลที่มีการส่ งถึงตนเองเป็ นการ
ส่ วนตัวไปเปิ ดเผยในบล็อกขององค์กรหากจาเป็ นควรต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อความก่อน
6.3 ความเปิ ดเผย (Disclosure) ควรใส่ ใจกับความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเสนอเนื้ อหา
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับองค์กรหรื อสิ นค้าบริ การที่นาเสนอ
6.4 ความจริ ง (Truthfulness) ควรนาเสนอเรื่ องราวตามข้อเท็จจริ งอย่างตรงไปตรงมา
6.5 ความน่าเชื่อถือ (Credit) ไม่ควรขโมยแนวคิดหรื อถ้อยคาจากบล็อกอื่นมาใส่ เป็ นของตนเอง
กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาเหตุ
สาคัญก็เนื่ องมาจากทวิตเตอร์ เป็ นทั้งเครื อข่ายสังคมและบริ การไมโครบล็อก (Microblogging Service) ที่อนุญาตให้
ผูใ้ ช้สามารถโพสต์ขอ้ ความที่มีความยาวมากๆ บนจอคอมพิวเตอร์ หรื อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยข้อความและการ
เชื่ อมต่ อจะแสดงบนหน้าส่ วนตัวของผูใ้ ช้งานและถูกส่ งต่ อไปยังผูใ้ ช้งานคนอื่ นๆ หรื อผูต้ ิ ดตาม (Follower) ที่
ลงทะเบียนเพื่อเข้ามาติ ดตามความเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้งานคนนั้นๆ ซึ่ งอาจเป็ นศิลปิ น นักการเมือง หรื อบุคคลผูม้ ี
ชื่อเสี ยง
ทวิตเตอร์ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยผูใ้ ช้สามารถนาเสนอบทความ และ
คาอธิ บายประกอบ ทาให้ทวิตเตอร์ ถูกใช้เป็ นเวทีของการแบ่งปั นเรื่ องราวต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่ งองค์กรและนัก
ประชาสัมพันธ์มกั ใช้การสื่ อสารผ่านทวิตเตอร์ เป็ นช่ องทางในการตอบคาถามหรื อข้อข้องใจของลูกค้า แก้ข่าวลื อ
เกี่ ย วกับ องค์กร กล่ า วขอโทษในสิ่ งที่ องค์กรทาผิ ด พลาด และใช้ชักจู งให้ผูส้ นใจมาสมัค รเป็ นอาสาสมัค รใน
โครงการรณรงค์ขององค์กร (Wilcox & Cameron, 2012) โดยมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ทวิตเตอร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบั
องค์กร และการจดจาในตราสิ นค้าขององค์กรมากกว่าเพียงแค่เพื่อบอกกล่าวเรื่ องราวทัว่ ไปขององค์กร
2. อย่าเขียนทวิตเตอร์แบบกระดานข่าว คือ ไม่ควรนาเสนอเฉพาะประกาศขององค์กรหรื อการเชื่ อมโยง
ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้ทวิตเตอร์เพื่อสร้างการสนทนากับกลุ่มผูต้ ิดตาม
3. ควรโพสต์เฉพาะเรื่ องที่กลัน่ กรองแล้วว่าสาคัญ และเขียนอย่างสั้นกระชับ
4. หมัน่ ปรับปรุ งเนื้ อหาข้อความให้ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยควรมีการโพสต์ขอ้ ความใหม่วนั ละครั้งเป็ น
อย่างน้อยเพื่อให้ชื่อองค์กรไม่ห่างหายไปจากผูต้ ิดตาม
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5. ใช้ทวิ ต เตอร์ ในยามที่ องค์กรประสบวิ กฤตเพราะเป็ นช่ องทางที่ ส ามารถนาเสนอเรื่ องราวความ
คืบหน้าของเหตุการณ์ได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยการเขียนจะต้องไม่เลื่อนลอยและมีหลักฐานประกอบเสมอ
กลยุทธ์ การเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟซบุ๊ค
เฟซบุ๊ ค (Facebook) เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ ไ ด้รั บความนิ ย มเป็ นอันดับต้นๆ (Wilcox & Cameron,
2012) ปั จจัยสาคัญที่ ทาให้เฟซบุ๊คได้รับความนิ ยมก็เนื่ องมาจากถูกนาไปใช้ในงานโฆษณา การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเฟซบุ๊คมี ส่วนช่ วยส่ งเสริ มงานดังกล่าวหลายประการ อาทิ ช่ วยให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับ
ผูบ้ ริ โภค ช่วยสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้า และช่วยสร้างความจงรักภักดีในตราสิ นค้า เป็ นต้น
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คให้ประสบความสาเร็ จ ควรมีแนวทางดังนี้ (Wilcox & Cameron,
2012)
1. ควรเลือกเนื้ อหาที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์กบั ผูร้ ับสารที่เข้ามาติดตามเฟซบุ๊คขององค์กรในฐานะ
เพื่อน ไม่ใช่ในฐานะลูกค้าหรื อบุคคลทัว่ ไป
2. นอกจากเนื้ อหาในรู ปของข้อความแล้วควรนาเสนอเนื้ อหาประเภทอื่นให้หลากหลาย เช่น ภาพ หรื อ
คลิปวีดิโอ เรื่ องขาขัน เพลง การประกวดชิงรางวัล
3. เน้นการมีส่วนร่ วมของผูร้ ับสารให้สามารถสื่ อสารกันได้แบบสองทาง
4. ใช้กลยุทธ์การเขียนและนาเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สนิทสนมและเป็ นกันเองเป็ นหลัก
บทสรุ ป
แม้สื่อสังคมออนไลน์จะเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการนาเสนอข้อมูลข่ าวสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายจานวนมากโดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ แต่การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังกล่าว
จะบรรลุผลหรื อไม่เพี ยงใด ก็ข้ ึ นอยู่กบั ความสามารถในการเขี ยนและออกแบบข่าวสารของนักประชาสัมพันธ์
ผูร้ ับผิดชอบเป็ นสาคัญ การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อสังคมออนไลน์จึงจาเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์และดาเนิ นการอย่าง
รอบคอบ
การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังกล่าวให้ได้ผลมีจุดเริ่ มต้นที่สาคัญคือจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
เขี ย นให้ชัด เจนและท าความเข้า ใจลัก ษณะพฤติ ก รรมการรั บสารของกลุ่ ม เป้ าหมายให้ถ่ อ งแท้ ซึ่ งส่ ว นใหญ่
กลุ่มเป้ าหมายจะรับข่าวสารทางสื่ อสังคมออนไลน์แบบดูผ่านๆ การเขียนและนาเสนอเนื้ อหาจึงต้องชัดเจนกระชับ
รัดกุมและใช้การเน้นข้อความส่ วนสาคัญให้โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ตน้
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ครู และนักเรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0
Teachers and Students in Thailand Education 4.0
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์1
tweesakchinda@yahoo.com
บทคัดย่ อ
ครู ในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็ นครู มืออาชีพ โดยมีความรู ้ในศาสตร์ดา้ นเนื้อหาความรู ้ในวิชาที่สอน และ
ศาสตร์ ดา้ นการสอน มีความสามารถในการปฏิ บตั ิ การสอน ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดี มีความสามารถใน
ด้าน ICT เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรมความเป็ นครู สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และเป็ นผูท้ ี่พฒั นาความรู ้ของ
ตนเองอย่างต่ อเนื่ องอยู่เสมอจึ งจะสามารถพัฒ นาผูเ้ รี ยนในยุคการศึ กษา 4.0 ให้เป็ นบุ คคลากรของประเทศที่ มี
ศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพส่ งขายไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศ การที่ จ ะท าเช่ น นี้ ได้ผูเ้ รี ย นหรื อ นัก เรี ย นจะต้อ งมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดผลิตภาพ การคิดนวัตกรรม ซึ่ งเป็ นการคิดที่สร้างผลผลิตที่มีความใหม่ ไม่ซ้ า
แบบใครและมีความเป็ นเชิ งบวก นอกจากนี้ ยงั ต้องมีการคิดรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาในทุกขั้นตอน
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิตที่สร้างขึ้นโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวมด้วย
คาสาคัญ: ครู นักเรี ยน การศึกษา 4.0
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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

บทนา
ครู แ ละนักเรี ย นในยุค การศึ กษา 4.0 เป็ นบุ ค คลที่ ส อดคล้องกับการจัด การศึ กษา 4.0 ตามแนวคิ ด ความ
พยายามของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทร์ โอชา ที่มีความมุ่งมัน่ ในการนา “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรื อ “Thailand
4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถขึ้นไปสู่ กลุ่มที่มีรายได้สูงได้
กับดัก 3 กับดักนั้นคือ 1) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 2) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality
Trap) 3) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) โดยมีเป้ าหมายเพื่อนาประเทศมุ่งสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน อย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านโมเดลนี้ ก่ อนหน้าที่ จะมี การพัฒนาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเริ่ มก้าวสู่ โมเดล
Thailand 1.0 อยู่ในช่ วงการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรกรรม แล้วจึ งค่อยปรับมาสู่ Thailand 2.0 เป็ นยุคขับเคลื่อนด้วย
อุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่า เช่น สิ่ งทอ อาหาร และมาสู่ Thailand 3.0 ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหนัก
เช่นการผลิตรถยนต์ ซึ่ งการพัฒนาของประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
เฉลี่ยถึงร้อยละ 7 ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่ งหลังปี พ.ศ. 2540 อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็ นร้อยละ 3-4 ต่อปี
เหตุ ผลสาคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จอย่างจริ งจังและไม่เคยมี การพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
แรงงานไม่ได้มีทกั ษะจนกลายเป็ นปั ญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่ งในช่วงนี้ รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุ บ
เหวหรื อกับดัก ซึ่ งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมื อง และต้องใช้พลังที่ เรี ยกกว่าพลังประชารัฐในการขับเคลื่อน
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Thailand 4.0 การเปลี่ยนผ่ านประเทศไทยจาก Thailand 3.0 เป็ น Thailand 4.0 หรื อจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้ วยการ
ผลิต "เชิ งอุตสาหกรรมหนัก " ไปสู่ การขับเคลื่อนด้ ว ย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" หัวใจสาคัญของการก้า วสู่
ประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถเชิ งนวัตกรรม เปลี่ยนจากความสามารถในการผลิต
สิ นค้า ภาคอุ ต สาหกรรมมาสู่ การผลิ ต สิ นค้า เชิ ง นวัต กรรม และสิ่ งส าคัญในการพัฒ นาคนในระดับ ประเทศคื อ
การศึกษา การจัดการศึกษาในยุกต์น้ ี จึงต้องเป็ นการศึกษา 4.0 ซึ่ งจะต้องพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในการคิด
โดยเฉพาะในด้านการคิดสร้างสรรค์ การคิดผลิตภาพเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ดว้ ยตนเอง
1. แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 กับการพัฒนาประเทศ
การพัฒ นาประเทศให้ย งั่ ยื น ตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้น้ ัน ต้องจัด การศึ กษาให้ส อดคล้องกับ ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ซึ่ งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่สอนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาองค์ ความรู้ ที่มี
อยู่ทุกหนทุกแห่ งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่ างๆ มาตอบสนองความต้ องการของ
สั งคม ผูท้ ี่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีทกั ษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 4.0 คื อครู ดังนั้นครู ตอ้ งมี ความรู ้ ความสามารถเพี ย งพอในการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ เ หมาะสม
สาหรั บพัฒนาประเทศในยุค ประเทศไทย 4.0 โดยครู จะต้องสามารถสอนให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ (Analytic Thinking) ซึ่ งเป็ นการคิดพื้นฐานสาคัญสาหรับการคิดขั้นสู งต่อไป การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) เป็ นกระบวนการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผลมี หลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมินข้อมูล
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่คิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดหลักเหตุผลจนได้คาตอบที่เหมาะสม
หรื อดี ที่สุดเพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจประเมินหรื อแก้ปัญหาต่างๆ การคิ ดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)เป็ น
การคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ความคิดริ เริ่ ม หรื อความคิดต้นแบบ ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดี และการคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) เป็ นการผลิตหรื อสร้างผลงานออกมา
เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนซึ่ งจะเป็ นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไป และต้องมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility Thinking)
ในงานที่ทาในผลงานที่ผลิตขึ้น การสอนในยุคใหม่น้ ี ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดการเรี ยนการสอนเน้นการคิ ด การประดิ ษฐ์ การสร้างสิ่ งใหม่ๆ ให้ได้องค์ความรู ้ ใหม่ และสามารถบูรณาการ
ความรู ้ที่ศึกษาทั้งของเดิ ม และของใหม่เข้าด้วยกันผลิ ตเป็ น ผลงานของตนเองได้อย่างมีความคิ ดสร้างสรรค์ ใช้
ความคิ ดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสิ นใจเลื อกสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่ อสิ่ งที่
สร้างสรรค์ข้ ึน การสอนแบบนี้ ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดใหม่ๆ เพื่อมีผลให้คนในประเทศมีความสามารถในการ
คิดสิ่ งใหม่ๆ ผลิตผลงานใหม่ๆ ขึ้น โดยไม่ตอ้ งคอยใช้หรื อบริ โภคสิ่ งที่ผอู ้ ื่นประเทศอื่นคิดมาจาหน่ายให้
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ภาพที่ 1 ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนกับการศึกษา 4.0
2. นักเรียนในยุคการศึกษา 4.0
นักเรี ยนในยุคการศึกษา 4.0 จะเป็ นบุคคลากรของประเทศที่มีศกั ยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจน
ได้เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพส่ งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อเอาเงินตราเข้าประเทศและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศอย่างมี
รายได้สูงได้ ผูเ้ รี ยนหรื อนักเรี ยนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้ตอ้ งมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็ นความสามารถด้านการคิ ด ได้แก่ การคิ ดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็ นการคิ ดในการแยกแยะ
ข้อมูล ทั้งที่เป็ นข้อเท็จจริ งและความคิ ดเห็นออกเป็ นส่ วนย่อยๆ และมีการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลของ
ข้อมูลเหล่านั้น เพื่ อใช้เป็ นพื้นฐานในการคิ ดระดับอื่ นๆ หรื อทาให้เกิ ดความเข้าใจเหตุ การณ์ในแง่มุมต่ างๆ ได้
ชัด เจนขึ้ น การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็ นการคิ ด ที่ ให้ระบุ ประเด็นปั ญหา ประมวลข้อมู ลที่
เกี่ยวข้องจากการคิ ดทางกว้าง คิดทางลึกซึ้ ง คิดอย่างละเอียด และคิดในระยะไกล วิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณาทางเลื อก
โดยพิ จารณาข้อมูล โดยใช้หลักเหตุ ผลและระบุ ทางเลื อกที่ หลากหลาย ลงความเห็ น ตัดสิ นใจ ทานายอนาคต โดย
ประเมิ นทางเลื อกและใช้เหตุ ผล การคิ ดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นการคิ ดที่ มีองค์ประกอบสาคัญตาม
แนวคิ ด ของ พอล ทอร์ แรนซ์ (Paul Torrance) คื อ การคิ ด คล่ อง (Fluency) การคิ ด ยื ด หยุ่น (Flexibility) การคิ ด
ละเอียดลออ (Elaboration) และการคิดต้นแบบ (Originality) การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking)ความสามารถ
ทางสมองของบุ คคลในการทาภาพที่ เกิ ดขึ้ นให้ออกมาเป็ นสิ่ งที่ เป็ นผลิ ตภาพที่ เป็ นรู ปธรรม ที่ สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาหรื อไปทาประโยชน์ในงานต่ างๆ ได้ โดยการสร้างผลงาน แนวทางดังกล่าวนี้ จะต้องเน้นให้มีผลงาน
เกิดขึ้นจากผูเ้ รี ยน ไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็ นผลงานวิชาการ ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ดังนั้นไม่ว่า
จะเป็ นการสอนภาษา ก็ตอ้ งมีผลงานทางภาษา ถ้าสอนวิทยาศาสตร์ ตอ้ งให้มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ ถ้าสอนศิลปะ
ต้องมีงานศิ ลปะออกมา ถ้าเป็ นงานทางเกษตร ต้องมีผลงานเกษตรที่ ชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนวิชาใดเรื่ องใด
เป้ าหมายจะต้องมีผลผลิตออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ผลผลิตที่ออกมาจะต้องเป็ น ผลผลิตที่ก่อให้เกิดสิ่ งใหม่ๆ
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ด้วยพร้อมกันไป ไม่ใช่ เพียงแต่ลอกเลียนคนอื่นมาเท่านั้น ในขณะที่ รู้จกั คิดสร้างสรรค์ สาหรับการคิ ดนวัตกรรม
(Innovation Thinking) เป็ นการคิดที่สร้างผลผลิตที่มีความใหม่ ไม่ซ้ าแบบใครและมีความเป็ นเชิ งบวก และการคิด
รับผิดชอบ (Responsible Thinking) ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาในทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิ ตที่
สร้างขึ้นโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวมด้วย
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21st century skills; transversal skills) สาหรั บนักเรี ยน 4.0 เป็ นกลุ่มความรู ้
ทักษะและนิ สัยการทางาน ที่เชื่ อว่ามีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทักษะดังกล่าวนี้ เป็ นผล
จากการพัฒนากรอบความคิ ดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework) โดยภาคี เพื่อทักษะ
แห่ งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills) เบอร์ นี ทริ ลลิง และชาลส์ แฟเดล (Bernie Trilling &
Charles Fadel) ได้เสนอในหนังสื อ 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times (2009) เป็ นดังต่อไปนี้ 3Rs
7C (ราชบัณฑิตยสถาน ,2558)

ภาพที่ 2 ผูเ้ รี ยนหรื อนักเรี ยน 4.0 และทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ที่ ม า: ปรั บ จาก Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco,
John Wiley & Sons.(p.173)
3Rs ประกอบด้วย ทักษะการรู ้หนังสื อ ได้แก่ 1. Reading ทักษะการอ่าน อ่านออก 2. Writing ทักษะการ
เขียน เขียนได้ 3. Arithmetic ทักษะเลขคณิ ต คิดเลขเป็ น
7Cs ประกอบด้วย ทักษะ 7 ด้าน คือ 1. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) เป็ นการคิ ด อย่ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 2. ด้ า นการสื่ อสารสารสนเทศและการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
(Communications, Information, and Media Literacy) เป็ นการสื่ อสารอย่างซับซ้อนและการประเมินความน่าเชื่ อถือ
ของสื่ อต่ าง ๆ 3. ด้านความร่ วมมื อ การทางานเป็ นที มและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership)
เป็ นความสามารถในการนาผูอ้ ื่นและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท 4. ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
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(Creativity and Innovation) เป็ นการใช้จินตนาการ การประยุกต์ และการประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เรื่ อง
ใหม่ 5. ด้านคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (cComputing and ICT Literacy) มี ความรู ้
แหล่งสารสนเทศและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ ว สามารถประเมินความน่าเชื่ อถือของสารสนเทศและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 6. ด้านการทางาน การเรี ยนรู ้ และการพึ่งตนเอง (Career
and Learning Self–Reliance) มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการจัดการ ทางานและเรี ยนรู ้อย่าง
อิสระ 7. ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross–Cultural Understanding) มีปฏิ สัมพันธ์ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถทางานกับที มงานที่ มีความแตกต่างหลากหลายได้ดี ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 เป็ นจุดมุงหมายสาคัญของการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ที่ช่วยผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพเพื่อเตรี ยมพร้อมที่
จะมีชีวิตในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 เป็ นทักษะในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และเป็ นส่ วนช่วยเสริ มสร้างความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนในยุคการศึกษา 4.0 ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กบั ประเทศได้ต่อไป
3. ครู ในยุคการศึกษา 4.0
ครู ในยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็ นครู มืออาชีพ หมายถึง ครู ที่มีความรู ้ในวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี โดยมีความรู ้ใน
ส่ วนที่ เป็ นศาสตร์ ดา้ นเนื้ อหาความรู ้ที่สอน เช่ น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึ กษา
ศิลปศึกษา หรื อพละศึกษา และมีความรู ้ในส่ วนที่เป็ นศาสตร์ ดา้ นการสอน มีความสามารถในการปฏิบตั ิ การสอน
หรื อมีศิลปในการสอน ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดี มีความสามารถในด้าน ICT เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ความเป็ นครู สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และเป็ นผูท้ ี่พฒั นาความรู ้ตนเองอย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ รายละเอียดของ
คุณลักษณะด้านต่างๆ มีดงั นี้
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ภาพที่ 3 ครู ในยุคการศึกษา 4.0
3.1 TPCK; TPACK เป็ นความรู้ เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPCK : Technological
Pedagogical Content Knowledge) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) เป็ นความสามารถบูรณาการระหว่างเนื้ อหาวิชากับ
ศาสตร์การสอนได้เหมาะสม สามารถผสานความรู ้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ดา้ นเนื้อหา ความรู ้ดา้ นการสอน และความรู ้
ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี
และรวดเร็ วขึ้น
ความรู ้ดา้ นเนื้อหาหรื อซี เค (Content Knowledge–CK) หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจของครู ผสู ้ อนใน
วิชาหรื อเนื้อหาที่สอน ลักษณะและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของ เนื้อหา มโนทัศน์สาคัญ หลักการ ทฤษฎี โครงสร้าง
และกรอบความคิดของเนื้อหาที่สอน รวมถึง ข้อมูล หลักฐาน กระบวนการสื บสวนและพัฒนาความรู ้ในเนื้อหาสาระ
นั้น
ความรู ้ดา้ นการสอนหรื อพีเค (Pedagogical Knowledge–PK) หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ผูเ้ รี ยน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วิธีการและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดการชั้นเรี ยน การจัดประสบการณ์
เสริ มการเรี ยนรู ้และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
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ความรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ห รื อที เ ค (Technological Knowledge–TK) หมายถึ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบแอนะล็อก (Analog System) และระบบดิ จิทลั (Digital System) รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อไอที (Information Technology–IT) เพื่ อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แต่ เนื่ องจากความรู ้ ด ้า น
เทคโนโลยีกาลังอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ความรู ้ท้ งั หลายจึงอาจล้าสมัยได้ในเวลา
อันรวดเร็ ว ดังนั้นกรอบความคิ ดของการใช้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีในที พีซีเคจึ งไม่ได้หมายถึ งความรู ้ทว่ั ไปด้าน
เทคโนโลยี (Computer Literacy) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อฟิ ตเนส (Fluency of Information Technology–FITness) กล่าวคื อ ผูส้ อนจาเป็ นต้องมี ความเข้า ใจ
เทคโนโลยีในระดับที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันได้
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) หรื อที่ นิ ย มเรี ยกว่ า ที แ พ็ ก (TPACK)
หมายถึ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การน าเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการสอนเนื้ อ หาสาระด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และผูเ้ รี ยน โดยสามารถปรับหรื อประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
บริ บทและวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
ครู ในยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็ นครู ที่มี TPCK คือมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสามารถนาเนื้อหาสาระที่เตรี ยมไว้
ผนวกกับความรู ้ที่คน้ คว้าผ่านระบบเครื อข่ายสารสนเทศดังกล่าว ซึ่ งมีผอู ้ ื่นจัดทาไว้ในรู ป สถิติ ข้อความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสรรค์สวยงาม มีเสี ยงประกอบมาสร้างเป็ นบทเรี ยน หรื อสอดแทรกในบทเรี ยน ทาให้บทเรี ยน
และการสอนแต่ ละครั้ งมี ความน่ าสนใจ และสามารถสื่ อความหมายของผูส้ อนได้ดียิ่งขึ้ น นอกจากความรู ้ ด ้า น
เทคโนโลยีจะช่วยกระบวนการสอนตามเนื้ อหาที่เตรี ยมไว้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีแสวงหาข้อมูล
และเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ผ่านเครื อข่ายที่มีความเร็ วสู ง จะประหยัดเวลาในการเตรี ยมบทเรี ยนเป็ นอย่างมาก รวมทั้ง
การใช้เ ทคโนโลยี ช่ วยเตรี ย มบทเรี ย นจะช่ วยให้ส ามารถนาเสนอบทเรี ย นได้อี กหลายครั้ ง และสามารถแก้ไ ข
ปรับปรุ งเพื่อให้เนื้ อหาสาระมีความทันสมัย เหมาะสมยิ่งขึ้ นได้โดยง่าย ตลอดจนเข้าใจถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์ผลงานต่อไป การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์มีเทคนิ คหลายอย่าง จากการวิจยั พบว่า ความคิ ดสร้ างสรรค์ต่ า สามารถปลูกฝั งและส่ งเสริ มให้เ กิ ด
ความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ด้วยการถามคาถาม และให้โอกาสได้คิดคาตอบในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็ นที่
ยอมรั บของผูอ้ ื่ น สามารถพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ให้เกิ ดขึ้ นได้ แม้บุคคลที่ มีความคิ ดว่าตนเองไม่มีความคิ ด
สร้างสรรค์กส็ ามารถ สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยการฝึ กฝน เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีดงั นี้
(ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์, 2558) 1. เทคนิคการสร้ างความคิดใหม่ โดยการให้บุคคลแจกแจงแนวทางที่ สามารถใช้ใน
การแก้ปัญหาใดปั ญหาหนึ่ งมา 10 แนวทาง 2. เทคนิคการระดมพลังสมอง เป็ นเทคนิ ควิธีหนึ่ งในการแก้ปัญหาของ
ออสบอร์ น (Alex Osborn) จุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้บุคคลมีความคิดหลายทาง คิดได้คล่องในช่วงเวลาจากัด โดย
การให้บุคคลเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้ จดรายการความคิดต่างๆ ที่คิดได้โดยๆ แล้วค่อยประเมินเลือกเอาความคิด
ที่ดีที่สุดมาใช้ 3. เทคนิคอุปมาอุปไมย เป็ นการคิดจากสิ่ งที่คุน้ เคยไปสู่ สิ่งแปลกใหม่ และคิดจากสิ่ งแปลกใหม่ไปสู่
สิ่ งคุน้ เคย ทาได้โดยใช้การเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมย จากรู ปลักษณะหรื อหน้าที่ของสิ่ งที่คิด 4. เทคนิคการคิดอย่ าง
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มีประสิ ทธิภาพ เป็ นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็ นความคิดของ เอ็ดเวิด เดอ โบโน (Edward De Bono) โดยใช้
เครื่ องมือฝึ กคิด 7 ขั้น และ 5. เทคนิค SCAMPER เป็ นเทคนิ คที่จะช่วยทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยนาตัวย่อ
ของการคิด 7 แบบมาใช้เป็ นหลักในการคิด ตัวย่อทั้ง 7 ตัว มีความหมายดังนี้ (www.creativethinking.net)
S

=

Substitute ทดแทน

C

=

Combine รวมกัน ผสมกัน

A

=

Adapt ปรับ

M

=

Minify, Magnify, Modify ทาให้เล็ก…, ใหญ่…, ปรับโฉมใหม่

P

=

Put to other uses ใช้อย่างอื่น

E

=

Eliminate กาจัดออกไป

R

=

Reverse, Rearrange กลับทิศ จัดใหม่

(Bob Eberle., 1996 "Scamper: Creative Games and Activities for Imagination Development"
Reproduced with permission of Prufrock Press Inc.)
เทคนิ คการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดว้ ยตนเอง จึงมีผลมากต่อ
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนได้ง่าย
3.2 มีคุณธรรมจริ ยธรรมความเป็ นครู การเป็ นผูน้ าทางด้านจิ ตใจเป็ นคุณลักษณะที่ สาคัญยิ่งอีกประการ
หนึ่ งของครู มืออาชี พ ซึ่ งมีความสามารถในการพัฒนาตนและบุคคลอื่นให้เป็ นคนที่ มีจิตใจดี การมีจิตใจดี เป็ น
เกณฑ์หลักในการตัดสิ นการเป็ นคนดี ทั้งเกณฑ์ทางวิชาชี พและเกณฑ์ทางสังคม ทั้งเกณฑ์ทางทางตะวันตกและ
ตะวันออก ครู ทุกคนจึ งต้องเป็ นผูน้ าทางจิ ตใจ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมของครู มือ
อาชีพ ได้แก่ 1) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 2) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 3) มีเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม
ไทย 4) มีความเป็ นผูน้ า และ5) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ใจกว้าง มีเหตุผล รักความยุติธรรม รักความสามัคคี
ครู ที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม จะได้รับการเคารพจากศิษย์ ได้รับการยอมรับจากผูป้ กครอง ได้รับการสนับสนุน
จากเพื่อนและผูบ้ งั คับบัญชา ทาให้มีความก้าวหน้าในการทางานและการประกอบอาชี พ ซึ่ งอาจได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณให้เป็ นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในวิชาชี พ ในด้านภาระงานการเป็ นผูน้ าของสังคม ครู มืออาชี พ
ควรเป็ นผูน้ าในด้านการใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในสังคมหรื อชุมชน ไม่ปล่อยให้สังคม
เกิ ดความงมงายต่อความเชื่ อผิดๆ ที่ ขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์ ครู จึงเป็ นตัวแบบที่ ดีของสังคม สามารถนาให้
สังคมมีคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็ นผูน้ าที่ดีของสังคม
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3.3 .มีมนุ ษยสั มพันธ์ ดี ครู มืออาชี พสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้ดี สามารถสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ กบั
บุคลากรภายในสถานศึ กษา ทั้งเพื่อนครู นักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคลภายนอกด้วย
ได้แก่ผปู ้ กครองและคนในชุมชน
1) ครู มืออาชี พมี แนวทางในการสร้ างมนุ ษย์สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ดังนี้ (ทัศนี ย ์ ชาติ ไทย, 2535) รั ก
นักเรี ยนและตั้งใจสอนนักเรี ยน รับฟั งปั ญหาของนักเรี ยน ให้ความสนับสนุ นกับนักเรี ยน ให้กาลังใจนักเรี ยน
ขยันอบรมจริ ยธรรมให้นักเรี ยน ขยันดูแลเอาใจใส่ นักเรี ยน ทาตนให้เป็ นตัวอย่างที่ ดีของนักเรี ยน ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้กว้างขวาง เป็ นผูม้ ีความเพียร อดทนในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาร่ วมกับผูเ้ รี ยน ใช้หลักประชาธิ ปไตยใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับผูเ้ รี ยน
2) ครู มืออาชี พมีแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ดังนี้ (ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ , 2549)
ทักทายและพบปะกันในโอกาสอันควร จริ งใจต่ อกัน เลี่ ยงการนิ นทา ไม่ซัดทอดความผิดให้คนอื่ นเมื่ อเป็ น
ความผิดของตน ยกย่องตามโอกาสอันควร ด้วยความจริ งใจ ใจกว้าง เอื้อเฟื้ อ และให้ความร่ วมมือกับเพื่อนด้วย
ความเต็มใจ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ทาตนเสมอต้นเสมอปลาย และไม่ทาตัวเหนือเพื่อน เห็นใจและช่วยเหลือ
เพื่อนในยามทุกข์ ให้เกียรติเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
3) ครู มืออาชี พมีแนวทางในการสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ดังนี้ (ธนรัชฏ์ ศิ ริสวัสดิ์ ,
2549) เข้าใจความคิดของผูบ้ งั คับบัญชา พยายามหาทางให้ความคิดของผูบ้ งั คับบัญชาให้เป็ นความจริ งและเกิดผลดี
เรี ยนรู ้นิสยั การทางานของผูบ้ งั คับบัญชา ทางานให้ดีและเต็มความสามารถ พยายามทาความคิดของผูบ้ งั คับบัญชา
ให้เป็ นความจริ งและเกิดผลดี เลี่ยงการประจบ ยกย่องและสรรเสริ ญผูบ้ งั คับบัญชาตามโอกาสอันควร เข้าพบและ
ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาในโอกาสและเวลาที่เหมาะสม ทางานโดยใช้เหตุผลเป็ นสาคัญ ไม่นินทาผูบ้ งั คับบัญชา และ
ไม่รบกวนในเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ ตลอดจนไม่กล่าวถึงความยากลาบากในการปฏิบตั ิงานกับผูบ้ งั คับบัญชา ประเมิน
การทางานของตนเป็ นระยะๆ
4) ครู มืออาชี พมีแนวทางในการสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุ มชน ดังนี้ (ธนรัชฏ์ ศิ ริ
สวัส ดิ์ , 2549) เข้า ใจความต้องการของชุ มชนและสังคม พยายามศึ กษาความเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนอยู่เสมอ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ ส ถานศึ กษาจัด ให้ชุ มชนรั บทราบ และช่ วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของชุ มชนด้วย
พยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ชุมชนมีโอกาสมาใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในสถานศึกษาด้วย รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนอยูเ่ สมอ มีความตื่นตัวใน
การพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่นอยูเ่ สมอ
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3.4 พัฒนาความรู้ ตนเองอย่ างต่ อเนื่องอยู่เสมอ ครู มืออาชี พเป็ นผูน้ าในวิชาชี พเป็ นผูท้ ี่พฒั นาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ โดยพัฒนาทั้งด้านปัญญา ด้านศาสตร์ทางเนื้อหา ด้านจิตใจ และคุณลักษณะในวิชาชี พครู เป็ นการพัฒนา
ตนอย่างรอบด้าน การพัฒนาตนเองมีได้หลายแบบ เช่ น โดยการอ่าน จะต้องพัฒนาการอ่านทางวิชาการทั้งด้าน
เทคนิ คการอ่านและขอบข่ายของการอ่าน โดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และโดยการศึกษาอบรมโดยระบบ
ทางใกล้และระบบทางไกล การศึ กษาอบรมโดยระบบทางใกล้เป็ นการศึ กษาอบรมที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับ
การศึกษาต่อ หรื อการเข้ารับการอบรมในหน่วยงาน เป็ นวิธีที่ปฏิบตั ิกนั มากทั้งในอดีตและปัจจุบนั การศึกษาอบรม
ทางไกลเป็ นการศึ กษาที่ ผใู ้ ห้และผูร้ ับความรู ้มีการพบปะกันโดยตรงน้อยกว่าการศึกษาอบรมทางใกล้ ปั จจุบนั มี
การศึกษาอบรมทางไกลได้หลายรู ปแบบ และสามารถหาความรู ้จากเว็ปในระบบต่างๆ ได้เช่น MOOC (Massive
Open Online Course) เป็ นต้น
ครู ในยุคการศึกษา 4.0 ต้องจัดให้มีบรรยากาศชั้นเรี ยนในรู ปแบบการสอนที่มีเป้ าหมายหลักต้องการ
ให้สร้ างผลผลิ ตให้มากที่ สุด ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนได้ลงมื อทาและพัฒนาเป็ นผลงานที่ มีคุณภาพโดยเฉพาะ
ผลงานของตนเองในเชิ งสร้ า งสรรค์แ ละรั บผิ ด ชอบต่ อผลงานที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลักษณะคนรุ่ นใหม่ ข อง
สังคมไทยในการพัฒนาประเทศ รู ปแบบการสอนแบบซี ซีพีอาร์ (CCPR) เป็ นรู ปแบบที่เน้นเป้ าหมายนี้ บรรยากาศ
ชั้นเรี ยนในรู ปแบบการสอนนี้มีลกั ษณะเฉพาะที่สาคัญ 4 อย่าง คือ 1) ส่ งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม เป็ นกระบวนการ
ที่ ช่วยให้เกิ ดการคิ ดอย่างสร้างสรรค์มีแนวคิ ดใหม่ ๆ มีการเสนอแนะ มีการพัฒนา มีการจัดระบบขึ้ นมา เพื่อให้
กระบวนการนวัตกรรมเกิดขึ้น เน้นการสร้างผลผลิต และเน้นกระบวนการที่เป็ นลาดับ 2) พัฒนาบนฐานคุณภาพ
เน้นการให้ผูเ้ รี ย นเห็ นความสาคัญของคุ ณภาพซึ่ งส าคัญมาก หากผลผลิ ต ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมาไม่ มีคุ ณ ภาพพอก็ไม่
สามารถจะพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ ดังนั้นทุกชิ้ นงานจึ งต้องตอบโจทย์ในเชิ งคุณภาพ ทั้งในด้านผลผลิตและ
วิธีการ 3) ทากิจกรรมเน้ นความร่ วมมือ เป็ นความร่ วมมือระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ใช้การ
วิเคราะห์วิจารณ์และการพัฒนาความสามารถของบุคคลในแต่ละกลุ่ม 4) สั มพันธ์ กับสั งคม โดยเน้นการปลูกฝั ง
จิตสานึ กทางสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน เป็ นการทาผลงานโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนและตระหนักถึงความจาเป็ นของสังคม
ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ครู ในยุค 4.0 นี้ ตอ้ งติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงห้องเรี ยนในอนาคต
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้บางอย่างได้เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนปกติแล้ว
Michael Poh (2014) ได้เสนอ เทคโนโลยี 8 อย่างที่เปลี่ยนห้องเรี ยนในอนาคต (8 Technologies That Will Shape Future
Classrooms) ที่มา: http://www.hongkiat.com/blog/future-classroom-technologies/
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1) ความเป็ นจริ งเสมือน (Augmented Reality, AR) เป็ นเทคโนโลยีที่ผสานโลกของความจริ ง
(real) เข้ากับโลกเสมือน (virtual)ซึ่ งจะทาให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็ นวัตถุสามมิติลอยอยูเ่ หนือพื้นผิวจริ ง โดย
ใช้วธิ ี ซอ้ นภาพสามมิติที่อยูใ่ นโลกเสมือนไปอยูบ่ นภาพที่เห็นจริ งๆ ในโลกของความเป็ นจริ ง ผ่านกล้องดิจิตอลของ
แท็บเล็ต สมาร์ ตโฟน หรื ออุปกรณ์อื่นๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริ ง (Real time) การใช้เทคโนโลยี AR
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเห็นภาพสามมิติของระบบสุ ริยะ เห็นดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของระบบ และดาวเคราะห์
ดวงต่างๆ กาลังโคจรรวบดวงอาทิ ตย์ หรื อทางชี ววิทยาภาพ เทคโนโลยี AR ช่ วยให้เห็น อวัยวะภายในร่ างกาย
โครงสร้างของหัวใจ โครงสร้างของกระดูกโดยเห็นเป็ นภาพสามมิติ

ภ า พ ที่ 4 ก า ร ใ ช้ AR ส ร้ า ง ภ า พ ร ะ บ บ สุ ริ ย ะ ภาพที่ 5 โมเดลจากเครื่ องพิ มพ์ ส ามมิ ติ (3D Printing)
(ที่ มา: http://www.eonreality.com/downloads/)
( ที่ ม า : http://www.hongkiat.com/blog/future-classroomสื บค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
technologies/) สื บค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
2) เครื่ องพิมพ์ สามมิติ (3D Printing) เป็ นเครื่ องพิมพ์ที่พิมพ์วตั ถุสามมิ ติ ให้มีรูปร่ างเหมือนของ
จริ งจากรู ปแบบดิจิตอลการพิมพ์ภาพ 3D จากคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่สามารถช่วยให้นกั ประดิษฐ์สร้างชิ้ นงาน
หรื อชิ้นส่ วนที่ไม่สามารถทาได้ดว้ ยขั้นตอนการสร้างแบบปกติ โดยไม่ตอ้ งพึ่งการใช้เครื่ องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เครื่ องพิมพ์แบบนี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นนวัตกรรม เมื่อได้ออกแบบชิ้นงานที่ตอ้ งการ
จะทาแล้ว นาแบบที่สร้างขึ้งมาพิมพ์เป็ นวัตถุตามผลงานออกมา
3) การประมวลผลแบบคลาวด์ หรื อ กลุ่ มเมฆ (Cloud Computing) เป็ นรู ปแบบของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใช้งานบนอินเทอร์ เน็ตที่เน้นการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น สามารถที่ จะปรับขนาดได้ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ และมีการจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการทางานระยะไกลอย่างง่าย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นโครงสร้าง
พื้นฐาน การประมวลผลแบบคลาวด์หรื อกลุ่มเมฆนี้ ทาให้ไม่ตอ้ งนาตาราเรี ยนจานวนมากติ ดตัวไปแต่ตอ้ งมีการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์การอ่านที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
4) เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (Online Social Networking) เป็ นสังคมที่ มีการเชื่ อมโยงกันเพื่อสร้าง
เครื อข่ายด้วยระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มทางสังคม หรื อความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่ม
คนที่ มีความสนใจหรื อมีกิจกรรมร่ วมกัน บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริ การผ่านหน้าเว็บ และให้มีการ
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ตอบโต้กนั ระหว่างผูใ้ ช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ต มีจุดเด่นหลัก คือ ช่วยเรื่ องการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ สื่ อสารได้ใน
วงกว้าง ได้หลายรู ปแบบ เช่น ข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ วและเป็ นช่องทางการสื่ อสารได้
ตลอดเวลา ในด้านการศึ กษาได้นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเครื่ อขาย ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนร่ วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านทางอินเทอร์ เนต การออกแบบการสอนที่ดีทาให้ช่วยเสริ มพลังในการเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน
ด้วยกันและผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนด้วย
5) อุปกรณ์ แสดงผลยืดหยุ่น (Flexible Displays) เป็ นอุปกรณ์แสดงผลที่ โคงงอได้ไม่แตกหักง่าย
โครงสร้างของอุปกรณ์แสดงผลแบบโค้งงอได้น้ ี เป็ นหน้าจอที่มีพ้ืนฐานอิงบนหน้าจอแบบ OLED ซึ่ งไม่ตอ้ งใช้แผง
backlight ด้านหลังแบบจอ LCD เดิม และหน้าจอแบบนี้สามารถแสดงผลบนวัสดุที่ทามาจาก “พลาสติก” ได้ แทนที่
จะเป็ นกระจกแ บบ หน้ า จอแบ บเ ดิ มๆ การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ แสด งผ ลยื ด หยุ่ น ท าให้ ไ ด้ ก ระ ดาษ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic paper)
6) ไบโอเมตริ ก การเคลื่อนไหวของสายตา (Biometrics: Eye Tracking)เป็ น เทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่ งเป็ นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้า
ด้ ว ยกั น โดยการตรวจวัด คุ ณ ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลัก ษณะทางพฤติ ก รรม
(Behaviors) ที่เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตวั บุคคลนั้นๆ ในโรงเรี ยนบางแห่ งนาข้อมูลด้านไบ
โอเมตริ กมาใช้ เช่ นใช้สแกนลายนิ้ วมือในการยืมหนังสื อ ในการเข้าใช้ห้องสื่ อการศึกษา ในอนาคตคิ ดนามาใช้
ประกอบการพิจารณาผูเ้ รี ยนที่ แสดงออกถึงความเข้าใจหรื อมีความสงสัยในเนื้ อหาที่ สอน โดยดูจากดวงตาหรื อ
ใบหน้าได้ เพื่อที่ครู ได้นามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป หรื อใช้ตรวจสอบกับการเรี ยน
ทาง e-Learning โดยพิจารณาจากกระบวนการเคลื่อนไหวของดวงตา การใช้เวลาในการจ้องมองในตาแหน่งต่างๆ
ของหน้าจอภาพ เพื่อจัดส่ งเนื้อหาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

ภ า พ ที่ 6 ก ร ะ ด า ษ ภาพที่ 7 ไบโอเมตริ ก การเคลื่อนไหว ภาพที่ 8 มัลติ ทัช LCD สกรี น (MultiTouch LCD Screens)
อิเล็กทรอนิกส์
ของสายตา
(ที่ มา: http://www.hongkiat.com/blog/future-classroom-technologies/)
7) มัลติทัช LCD สกรี น (Multi-Touch LCD Screens) เป็ นหน้าจอสัมผัสที่ สามารถรั บคาสั่งได้ที
ละหลายจุดหลายคาสั่งพร้อมกัน เป็ นการต่อยอดมาจากหน้าจอสัมผัสทัว่ ไปซึ่ งโดยปรกติถา้ เป็ นทัชสกรี นธรรมดา
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จะเป็ นการรับคาสั่งได้ทีละจุดที ละคาสั่ง ทาให้เกิ ดรู ปแบบการสั่งงานที่ คล่องตัวมากขึ้ น และสามารถใช้อุปกรณ์
หน้าสัมผัสที่หลากหลาย อาจจะเป็ นพื้นโต๊ะ ผนังกาแพง แผ่นกระจกก็ได้
8) การสอนโดยใช้ เ กม (Game-Based Learning, GBL) เป็ นสื่ อ ในการเรี ยนรู ้ แ บบหนึ่ ง ซึ่ งถู ก
ออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุ กสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู ้ โดยสอดแทรกเนื้ อหาในหลักสู ตรเอาไว้ใน
เกมและให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมโดยที่ ผเู ้ รี ยนจะได้รับความรู ้ต่างๆ ในเนื้ อหานั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย ในขณะที่ลงมือ
เล่ น ผูเ้ รี ย นจะได้รั บ ทัก ษะ การเรี ย นแบบนี้ ท าให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ เกมการศึ ก ษา เป็ นเกมที่ มี
วัตถุประสงค์ให้ผเู ้ ล่นเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มิใช่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น
เทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามามีผลต่อทางโรงเรี ยน ครู ตอ้ งติดตามทันกับความก้าวหน้าและสามารถวางแผน
เลือกและนามาใช้อย่างคุม้ ค่าเพื่อสร้างผลผลิตให้กบั ทางโรงเรี ยนและได้พฒั นาผูเ้ รี ยนได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
ครู ในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็ นครู มือที่ มี TPCK โดยมีความรู ้ท้ งั ในศาสตร์ ที่เป็ นตัวเนื้ อหาความรู ้ ใน
วิชาที่ สอน และศาสตร์ ดา้ นการสอน มีความสามารถในการปฏิ บตั ิ การสอน ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดี มี
หลักจิ ตวิทยาในการถ่ายทอดความรู ้ หรื อจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยนรู ้ ได้มากที่ สุ ด มี ความสามารถในด้า น ICT สามารถนามาใช้ในการจัด การเรี ย นการสอนและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ส่วนที่ขาดไม่ได้คือเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรมความเป็ น
ครู สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และเป็ นผูท้ ี่พฒั นาความรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่ องอยูเ่ สมอจึงจะสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในยุคการศึกษา 4.0 ให้มีคุณลักษณะเป็ นนักเรี ยน 4.0 โดยส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างผลผลิตที่
เป็ นนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การคิ ดวิเคราะห์ คิ ดอย่างมี วิจารณญาณ คิ ดสร้ างสรรค์ คิ ดผลิ ตภาพพและต้องรู ้คิดรั บผิดชอบในการทางานทุก
ขั้นตอน และรับผิดชอบต่อผลงานที่สร้างขึ้น โดยคานึ งถึงความยัง่ ยืนในการอยูร่ ่ วมกันของพลโลก ไม่คิดที่จะเอา
เปรี ยบคนอื่นเพื่อให้สังคมอยูร่ ่ วมกันได้อย่างผาสุ ข จึงนับว่าครู และนักเรี ยนในยุค 4.0 มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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เรื่องเล่าการท่ องเทีย่ วของผู้พกิ ารทางสายตาในสั งคมไทย
Travel Stories of Visually Impaired People in Thai Society
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวของ
ผูพ้ ิการทางสายตา และ 2) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา ใช้วิธีวิทยา
การศึกษาอัตชี วประวัติและเรื่ องเล่า เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นผูพ้ ิการ
ทางสายตาที่ อยู่ในวัยทางานและมี ประสบการณ์เดิ นทางท่องเที่ ยวจานวน 10 คน ผลการศึ กษาพบว่าผูพ้ ิการทาง
สายตามี ความต้องการในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวเหมื อนคนปกติ นิ ยมเดิ นทางพร้ อมกับครอบครั วแต่ ก็สามารถ
เดิ นทางด้วยตัวเองได้ มีการเตรี ยมตัวที่ ดีก่อนการเดิ นทางทุกครั้ง และพยายามช่ วยเหลือตัวเองก่อนที่ จะขอความ
ช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น แหล่งท่ องเที่ ยวที่ เป็ นที่ นิยมคื อแหล่งท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ วัด และแหล่งเลื อกซื้ อสิ นค้า
สาหรับปั ญหาอุปสรรคที่พบระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเด็นหลักคือ 1) ด้านการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ 3) ด้านทัศนคติของคน
ในสังคม ผูพ้ ิ การทางสายตาต้องการให้ภาครั ฐและเอกชนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องร่ วมมื อกันในการแก้ปัญหา เพื่ อให้
สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเข้าถึงบริ การต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ
คาสาคัญ: ผูพ้ ิการทางสายตา เรื่ องเล่าชีวิต การท่องเที่ยว

1
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อาจารย์ประจาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่ องเที่ ยวเป็ นกิ จกรรมที่ มีความสาคัญเป็ นอย่า งมากต่ อคนทุ กกลุ่มในสังคม เพราะเป็ นกิ จกรรมที่
นอกจากจะสร้างความสุ ขและประสบการณ์ให้กบั ผูท้ ี่เดินทางท่องเที่ยวแล้วยังสร้างรายได้ให้กบั แหล่งท่องเที่ยวและ
คนในท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นการมีส่ิ งอานวยความสะดวกและบริ การต่างๆ เพื่อดึ งดูดและรองรับนักท่องเที่ ยวทุก
กลุ่มจึงเป็ นเรื่ องที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ (นิศา ชัชกุล, 2557)
ในปั จจุบนั กลุ่มของนักท่องเที่ ยวมีความหลากหลายมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นนักท่องเที่ ยวกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัย
ทางาน กลุ่มผูส้ ูงอายุ หรื อกลุ่มที่มีขอ้ จากัดทางร่ างกาย ซึ่ งในกลุ่มหลังนี้ มีขอ้ มูลจากองค์การสหประชาชาติแสดงให้
เห็นว่าทุก 1 ใน 10 คนของประชากรโลกเป็ นผูพ้ ิการ และยังพบอีกว่ากลุ่มประเทศแถบเอเชี ยและแปซิ ฟิกมีผพู ้ ิการ
มากที่ สุดในโลก (สานักงานสถิติแห่ งชาติ , 2559) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษวดี พุทธภูมิพิทกั ษ์ (2554) ที่
กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของการเป็ นพลเมืองโลกโดยเฉพาะคนพิการซึ่ งนับวันจะมีมากขึ้น และ
อาจมีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรโลกในอนาคต
สาหรับประเทศไทยนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมอย่าง
เป็ นธรรม ในขณะที่ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2565) ได้กล่าวถึงเรื่ องของการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเน้นไปที่การกาหนดทิศทางในการสร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนนาไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2558) นอกจากนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-25559 ยังกาหนดว่า คนพิ การต้องเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริ การด้านสุ ขภาพ
การศึกษา อาชีพ กีฬาและการท่องเที่ยว (คณะกรรมการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ, 2554) อย่างไรก็ดีผล
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การศึ กษาของสถาบันวิจยั สังคมจุฬาลงกรณ์ (2554) พบว่า โอกาสในการเข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของคนพิการนั้นยังไม่
ทัว่ ถึง ส่ งผลให้ผพู ้ ิการมีขอ้ จากัดในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ ยว เช่ น การเดิ นทางที่ ไม่สะดวก
ปั ญหาในเรื่ องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูพ้ ิการ รวมทั้งทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมที่มกั มองว่าผูพ้ ิการไม่ควรเดินทางท่องเที่ยว (Hersh, 2016)
งานวิจยั ของ Bowell (2015) แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุในยุโรปมีมากถึง 120 ล้านคนในปี 2005
โดยร้อยละ 70 ของประชากรที่เป็ นผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุมีความพร้อมทั้งสภาพการเงินและความสามารถทางร่ างกาย
ในการเดินทางท่องเที่ ยว ในประเทศไทยมีผพู ้ ิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการ ณ เดือนธันวาคม 2558
เป็ นจานวนทั้งสิ้ นถึง 1,737,496 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์, 2559) ตัวเลขเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าจานวนนักท่องเที่ ยวกลุ่มที่ มีขอ้ จากัดทางร่ างกายมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ น และผูม้ ีความบกพร่ อง
ทางการมองเห็ นถูกจัดให้เป็ นกลุ่มนักท่ องเที่ ย วผูพ้ ิ การที่ มีศกั ยภาพในการเดิ นทางท่ องเที่ ย วค่ อนข้างสู งเพราะ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้ (Small, Darcy and Packer, 2012) ดังนั้นเพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรให้ความสนใจในเรื่ องการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
ผูพ้ ิการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดีผลจากงานวิจยั ของพิทกั ษ์ ศิริวงศ์ และ ปั ทมอร เส็งแดง (2554) พบว่าการพัฒนาสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการยังไม่เป็ นรู ปธรรมเนื่ องจากยังขาดข้อมูลทั้งในเรื่ องรู ปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคทางการท่องเที่ยว รวมทั้งความต้องการในเรื่ องการจัดสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่ างๆ ให้กบั ผูพ้ ิ การ นอกจากนี้ ผ ลการวิจัยของ Freeman and Selmi (2010) พบว่าถึ งแม้ความสนใจในเรื่ อ งการ
ท่องเที่ยวของผูพ้ ิการจะสู งขึ้นมากแต่การศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ ยงั คงมีอยู่นอ้ ย และในงานจานวน
น้อยนั้นยังเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหวเป็ นส่ วนใหญ่อีกด้วย (Poria, Reichel and Brandt, 2011)
จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาประสบการณ์ทางการท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการทางสายตา
เพื่อให้ทราบถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริ การต่างๆ ทางการท่องเที่ยว รู ปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตาในสังคมไทยเพื่อนาไปสู่
ความเข้าใจถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการเดิ นทางท่องเที่ ยว รวมถึงความต้องการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับผูพ้ ิการทางสายตา ทั้งนี้ เพื่อให้ผพู ้ ิการทางสายตามีโอกาสเข้าถึงกิ จกรรมและสิ่ งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว รวมทั้งได้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวและบริ การด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวอย่างเท่า
เทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

แนวคิดที่เกีย่ วข้ อง
ความหมายของคาว่ าความพิการ (Disability)
ความพิการ (Disability) คือ คาที่ใช้ครอบคลุมทั้งความบกพร่ องในด้านต่างๆ ข้อจากัดในการทากิจกรรม
ต่างๆ และการต้องควบคุมการเข้าร่ วมในบางเรื่ อง (Bowtell, 2015)
ผู้พกิ ารทางสายตา (Visual Disabled)
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ ฉบับที่สอง (กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิต
คนพิการ, 2556) ได้ให้ความหมายของ “ผูพ้ ิการทางสายตา” ว่าหมายถึง บุคคล หรื อ กลุ่มคน ที่สูญเสี ยการมองเห็น
หรื อผูท้ ี่มีขอ้ จากัดหรื อความบกพร่ องทางการมองเห็น ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. คนตาบอด (The Blind) หมายถึง คนที่ สูญเสี ยการมองเห็ น ไม่สามารถมองเห็ นได้ในระยะ 6 เมตร
หรื อ 20 ฟุต ทาให้สูญเสี ยการมองเห็นโดยรอบด้านไม่สามารถอ่านหนังสื อธรรมดาได้ ต้องใช้อกั ษร
เบรลล์ (Braille Code) หรื อวิธีการฟังแถบบันทึกเสี ยง
2. คนสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง คนที่สูญเสี ยการมองเห็นแต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์
ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษหรื อแว่นขยาย
การท่ องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึงได้ (Accessible Tourism)
Darcy & Dickson (2009) อธิ บายคาว่า Accessible Tourism ว่าคือ การเดินทางท่องเที่ยวโดยการเพิ่มความ
ต้องการในเรื่ องของการเข้าถึงในมิติต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน และการรับรู ้ เพื่อให้แต่ละ
บุคคลได้รับความเสมอภาคและศักดิ์ศรี ที่เท่าเทียมกันผ่านผลิตภัณฑ์ บริ การและสภาพแวดล้อมที่ถกู ออกแบบมาเพื่อ
ทุกคน (Universal Design) ซึ่ งคาจากัดความนี้หมายรวมถึงผูท้ ี่เดินทางพร้อมกับเด็กในรถเข็น ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
แนวคิดการออกแบบเพือ่ คนทั้งมวล (Universal Design)
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพือ่ การใช้ งานของคนทุกกลุ่มในสั งคมเป็ นแนวคิดเรื่องการ
ออกแบบสิ่ งของ สถานที่ และสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ ทุกคนในสั งคมไม่ ว่าจะเป็ น คนป่ วย คนสู งอายุ คนแคระ สตรี
ตั้งครรภ์ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่า ตาบอด หูหนวก แขนขาร่ างกายพิการ คนพิการ
ทางปั ญญาทางจิ ต คนที่ อ่านหนังสื อไม่ออก ฯลฯ เพื่อให้ สามารถใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งเหล่ านั้นได้ อย่ างเท่ าเทียม
กัน โดยไม่ตอ้ งมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรื อเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดโดยเฉพาะ (Hersh, 2010
and Mace, 1988)
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
Bowtell (2015) ได้ศึ กษาการประเมิ นมูลค่ า และความน่ า ดึ งดู ด ใจทางการตลาดของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบเข้าถึงได้สาหรับคนทุกกลุ่มในยุโรปและพบว่าความต้องการในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริ การ
ต่างๆ ทางการท่องเที่ยวในยุโรปมีสูงขึ้นมาก โดยประชากรผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุในยุโรปว่ามีมากถึง 120 ล้านคนใน
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ปี 2005 ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 27 ของประชากรในยุโรป และอาจมีมากถึง 160 ล้านคนในปี 2025 โดยร้อยละ 70 ของ
ประชากรที่ เป็ นผูพ้ ิ การและผูส้ ู งอายุมีพร้ อมทั้งสภาพทางการเงิ นและความสามารถทางร่ างกายในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับข้อมูลจาก European Commission (EU) (2013) ที่มีการประมาณว่านักท่องเที่ยวผูพ้ ิการใน
EU ท่องเที่ ยวมากถึง 170 ล้านครั้งในช่ วงกลางปี 2012 ถึงกลางปี 2103 และนักท่องเที่ ยวกลุ่มนี้ จะใช้จ่ายมากกว่า
นัก ท่ อ งเที่ ย วปกติ ถึ ง 1.16 เท่ า ซึ่ งมี ศ ัก ยภาพท าให้ เ กิ ด รายได้สู ง ถึ ง 88.6 พัน ล้า นยูโ รในปี 2025 อย่ า งไรก็ ดี
นักท่ องเที่ ยวกลุ่มนี้ มากกว่าร้ อยละ 25 เลื อกที่ จะไม่เดิ นทางท่ องเที่ ย วเพราะข้อจากัดในการเข้าถึ งบริ การต่ า งๆ
ทางการท่องเที่ยว
ตามกฎมาตรฐานความเท่ า เที ย มกัน ของสหประชาชาติ (The United Nations Standard Rules on the
Equalisation of Opportunities, 1990) แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการเข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของผูพ้ ิการซึ่ งแยกออกได้
เป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การออกแบบสิ่ งอานวยความสะดวก (Facility design) แยกออกได้เป็ น 3 มิติคือ 1.1 การเข้าถึงทางด้าน
กายภาพ เช่ น ทางลาดสาหรับรถเข็น 1.2 การเข้าถึงทางด้านความรู ้สึก เช่ น การแตะสัมผัส ระบบการได้ยิน เสี ยง
และ 1.3 การเข้าถึงทางด้านการสื่ อสาร ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางด้านการเขียนและการพูด
2. ข้อมูล (Information) ทั้งนี้พบว่าการขาดแคลนข้อมูลเป็ นปัจจัยสาคัญที่บงั คับให้นกั ท่องเที่ยวผูพ้ ิการต้อง
ยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว
3. ทัศนคติ (Attitudes) Stumbo and Pegg (2005) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าการปรับปรุ งบริ การต่างๆ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ ยวผูพ้ ิการเพียงอย่างเดี ยวยังไม่เพียงพอ หากบุคลากรในหน่ วยงานยังมีทศั นคติ ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการ
อบรมพนักงานจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา มิตตานนท์สกุล (2553) ที่ พบว่าคนขับ
แท็กซี่ ส่วนใหญ่มีเจตคติ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสู งต่อคนพิการ เนื่ องจากความกลัวถูกทาร้ายและเรื่ องของ
การสื่ อสาร จึ งควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ต่างๆ เพื่ อสร้ างความความมัน่ ใจและความเข้าใจที่ ถูกต้องให้กบั
บุคคลทัว่ ไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยังมีงานวิจยั อีกหลายชิ้ นที่ ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการท่องเที่ ยว ความต้องการและรู ปแบบของสิ่ ง
อานวยความสะดวกสาหรับการท่ องเที่ ยว ปั ญหาและอุปสรรคในการท่ องเที่ ยว และแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวเพื่อตอบสนองผูพ้ ิการในด้านต่างๆ (มนัสสิ นี บุญมีศรี สง่า และคณะ, 2557; ชูกลิ่น อุนวิจิตร และคณะ,
2557; พิ ทกั ษ์ ศิ ริวงศ์ และ ปั ทมอร เส็ งแดง, 2554) ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันคื อ ผูพ้ ิ การมี ความ
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนคนปกติ โดยจะเดินทางกับครอบครัวเป็ นหลัก เพราะครอบครัวเป็ นผูด้ ูแลและออก
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่เข้าถึงได้
สะดวก มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ จาเป็ น และอุปสรรคสาคัญที่ พบในการเดิ นทางท่องเที่ ยวคื อการหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวสาหรับผูพ้ ิการ การขาดสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ ิการทั้งในส่ วนของการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั และร้านอาหาร รวมทั้งทัศนคติของผูค้ นในสังคมที่มองว่าผูพ้ ิการไม่ควรออกมาท่องเที่ยว
การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผูพ้ ิการทางสายตาทาให้ผวู ้ ิจยั เข้าใจความหมายของคาว่า ความพิการ การ
แบ่งประเภทของผูพ้ ิการของผูพ้ ิการทางสายตา ลักษณะของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบ
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สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ส่ วนการทบทวนงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับผูพ้ ิ การทาให้ผูว้ ิ จยั
พบว่า ผูพ้ ิ การเป็ นกลุ่ มนักท่ อ งเที่ ย วที่ มีจานวนเพิ่ มมากขึ้ นเรื่ อยๆ และมี ค วามสามารถทั้งทางร่ างกายและทาง
เศรษฐกิจในการเดินทางท่องเที่ยว จัดเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก ซึ่ ง
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ สามารถนาใปใช้ในการออกแบบเครื่ องมือที่ ใช้
ในการวิจยั การทาความเข้าใจผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งยังทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย
วิธีการวิจยั
การออกแบบการวิจยั
การวิ จัย นี้ การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยใช้วิ ธีวิ ทยา แบบศึ กษาประวัติ ชี วิ ต และเรื่ องเล่ า (Life History and
Narative Approach) ซึ่ งเป็ นวิธีวิทยาภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงั คม (Social Constructivism Paradigm) ซึ่ งวิธี
นี้เป็ นวิธีการที่ใช้ในการเข้าถึงความหมายของประสบการณ์ชีวิตด้วยการศึกษาวิธีคิด การให้ความหมาย การตีความ
สถานการณ์และเรื่ องราวต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาในชีวิตของบุคคลจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่ งจะมีผลต่ออนาคต เพราะเชื่ อ
ว่าความจริ งไม่ใช่ สิ่งคงที่ แต่ เป็ นสิ่ งที่ ถูกสร้ างขึ้ นมาอย่างแตกต่ างในแต่ ละบริ บทของสังคม และสิ่ งที่ สาคัญคื อ
ความหมายและประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์ (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550) เรื่ อ งเล่ า จึ ง น าเสนอในรู ป แบบของ
อัตชีวประวัติ (Autobiography) เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์บริ บททางสังคม
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกตัวอย่างเชิ งทฤษฎี (Theoretical Sampling) โดยใช้
หลักการว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องมี ความสอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ของงานวิจัย เป็ นการคัดเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติคือ 1) เป็ นผูพ้ ิการทางสายตา 2) อยู่ในวัยทางานและมีการเดิ นทางท่องเที่ ยว
อย่างสม่าเสมอ 3) ยินดีให้ขอ้ มูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งนี้เมื่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) คือคาตอบที่ได้ซ้ ากันและไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม ผูว้ ิจยั จึงหยุดการเก็บข้อมูล
โดยงานวิจยั นี้มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งสิ้ น 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1) ตัว ผู ้วิ จัย เป็ นเครื่ องมื อ ส าคัญ ในการวิ จัย เนื่ อ งจากผู ้วิ จัย ต้อ งมี ค วามไวต่ อ ทฤษฎี (Theoretical
Sensitivity) เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลที่ ละเอี ยดและครบถ้วน ดังนั้นจึ งมี การเตรี ยมในส่ วนของความรู ้ ด ้วย
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi Structured Interview) มี ก ารก าหนดแนวค าถามเพื่ อ ให้
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการเก็บข้อมูล
3) อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกภาพ ปากกา ดินสอ สมุดจดบันทึก เป็ นต้น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณ์เชิ งลึกเป็ นรายบุคคลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน
10 คน เพื่ อให้สามารถสังเกตพฤติ กรรม ปฏิ กิริยาของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เปิ ดเผย
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ความรู ้สึกได้เต็มที่ 2) การสังเกตและจดบันทึ ก ลักษณะของการเก็บข้อมูลเป็ นการเน้นให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเล่าเรื่ องเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่ องราวประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยผูว้ ิจยั ได้สงั เกตและจดบันทึกประเด็นสาคัญระหว่างการสัมภาษณ์
3) การศึ กษาเอกสาร เป็ นการเตรี ยมตัวทั้งก่ อน ระหว่างการเก็บข้อมูล และภายหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว โดยการ
วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่ง
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้า นข้อมูล (Data Triangulation)
(สุ ภางค์ จันทวาณิ ช, 2540) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ ได้มาถูกต้องหรื อไม่ โดยการตรวจสอบแหล่งที่ มาของข้อมูลคือ
การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การบันทึกเสี ยง การสังเกต
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลเริ่ มต้นจากการถอดบทสัมภาษณ์จากการบันทึกเสี ยงเป็ นตัวอักษร ผูว้ ิจยั อ่านข้อมูลแล้ว
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เพื่อหาแก่นของข้อมูลและพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล จากนั้นทาการแยกแยะข้อมูล
ออกเป็ นหมวดหมู่ และนาข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่มานาเสนอแบบพรรณนาโดยมีขอ้ ความบรรยายประกอบเพื่อ
เพิ่มความชัดเจน
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผพู ้ ิการทางสายตาจานวน 10 คนและนามาข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
แนวทางของการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษามีดงั นี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล ภูมหิ ลังและการดาเนินชีวติ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกคนอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีท้ งั ที่ เป็ นคนกรุ งเทพฯ โดยกาเนิ ดและคนที่ อยู่
ต่างจังหวัดแต่เข้ามาเรี ยนและอาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ โดยทุกคนอยู่ในวัยทางานและมีช่วงอายุต้ งั แต่ 23 - 47 ปี จบ
การศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) จนถึงระดับปริ ญญาตรี โดยมีภาวะการพิการทางสายตาที่
แตกต่างกันตั้งแต่เห็นเลือนรางจนถึงบอดสนิท โดยเป็ นการพิการในช่วงอายุที่แตกต่างกัน คือพิการแต่กาเนิด พิการ
ในช่ ว งวัย เด็ ก และพิ ก ารในช่ ว งวัย รุ่ น ซึ่ งการพิ ก ารทางสายตาในช่ ว งอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้
สภาพแวดล้อม การเรี ยนรู ้ การจดจาลักษณะของสภาพแวดล้อมและสิ่ งต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคน
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุ กคนได้รับโอกาสในการอบรมเพื่ อเรี ยนรู ้ การใช้ชีวิตของผูพ้ ิการทางสายตาที่ จดั โดย
หน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศูนย์พฒั นาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรี ยน
สอนคนตาบอด เป็ นต้น เพื่อสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ดว้ ยตัวเอง และสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ โดย
การเรี ย นรู ้ ป ระกอบไปด้วยเรื่ อ งต่ า งๆ ดังนี้ คื อ การเรี ย นอัก ษรเบรลล์ การใช้ค อมพิ วเตอร์ การใช้ไ ม้เ ท้า ใน
ชี วิตประจาวัน การใช้ชีวิตประจาวันอย่างปลอดภัย การเดินทาง รวมถึงการเรี ยนวิชาชีพต่างๆ เช่น การนวด การทา
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การเกษตร เป็ นต้น การได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตอย่างคนปกติ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตา ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็ นผูพ้ ิการแต่รู้สึกว่า
ตัวเองเป็ นคนธรรมดาเหมือนคนปกติ ทวั่ ๆ ไป ที่ สามารถดาเนิ นกิ จกรรมประจาวัน ทางานหาเลี้ยงชี พตนเองและ
เดินทางไปไหนมาไหนได้ดว้ ยตัวเอง เพียงแค่ขาดประสาทสัมผัสบางอย่างและต้องการความช่วยเหลือในบางเรื่ อง
เท่านั้นโดยในปั จจุบนั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนใช้ชีวิตประจาวันอย่างปกติ โดยมีท้ งั ที่ พกั กับครอบครัวและอาศัยคนเดียว
และเดินทางจากที่พกั อาศัยมาที่ทางานด้วยตัวเองทุกวัน โดยเป็ นการเดินทางด้วยระบบขนส่ งมวลชนประเภทต่างๆ
ตั้งแต่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถบัสประจาทาง รถไฟ รถไฟฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน รถแท็กซี่ ในช่วงวันหยุดพักผ่อนก็มีการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วยัง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ กับ ครอบครั ว และกลุ่ ม เพื่ อ น โดยเป็ นการไปท่ อ งเที่ ย วทั้ง ใน
กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยในประเด็นนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวไว้สอดคล้องดังความว่า
“อย่ ามองว่ าคนที่ ขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไปจะทาให้ เขาไม่ อยากทาอะไรเลย” (B นามสมมติ, 2559)
“อย่ ามองว่ าเราเป็ นคนน่ าสงสารเพียงเพราะแค่ เราขาดอะไรบางอย่ างไป” (C นามสมมติ, 2559)
2. การหาข้ อมูลก่ อนการเดินทางท่ องเที่ยว
เนื่ องจากผูพ้ ิการทางสายตาจาเป็ นต้องทราบข้อมูลต่างๆ ในการท่องเที่ ยวมากกว่าคนปกติ ดังนั้นการหา
ข้อมูลของทั้งแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พกั ร้านอาหาร และอื่นๆ จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีวิธีในการค้นหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่สอบถามคนที่เคยไปยังสถานที่น้ นั ๆ มาแล้ว
ติดต่อไปยังสมาคมต่างๆ เพื่อให้จดั รายการนาเที่ยวสาหรับกลุ่มคนตาบอดโดยเฉพาะ หรื อสอบถามข้อมูลต่างๆ ใน
รายการนาเที่ยวที่ทางสมาคมได้เคยจัดนาเที่ยวไปแล้ว แต่วิธีที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลนิ ยมใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด คือการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักใช้โปรแกรมอ่านออก
เสี ยงบนหน้าจอ (JAWS for Windows) ของทางไมโครซอฟท์ ซึ่ งเป็ นโปรแกรมของต่างประเทศ สาหรับในส่ วน
ของภาษาไทยจะเป็ นโปรแกรมอ่านออกเสี ยงบนหน้าจอเป็ นภาษาไทยชื่ อ โปรแกรมตาทิพย์ (PPA Tatip) ที่สมาคม
คนตาบอดร่ วมกับศูนย์เทคโนโลยี อิเ ล็กทรอนิ กส์ แ ละคอมพิ วเตอร์ แ ห่ งชาติ (Nectec) สร้ างสรรค์ข้ ึ น ทั้งนี้ จะมี
โปรแกรมลักษณะนี้หลายโปรแกรม โดยบางโปรแกรมใช้เสี ยงในการอ่านข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซด์ได้เลย
ทาให้การหาข้อมูลเป็ นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว อย่างไรก็ดีโปรแกรมเหล่านี้ ยงั ไม่สามารถอ่านเว็บไซด์ที่มี
ภาพปะปนกับข้อความได้จึงทาให้ผูใ้ ช้โปรแกรมนี้ มีปัญหาอยู่บา้ งเมื่ อเข้าสู่ เว็บไซด์ที่มีท้ งั ข้อความและภาพอยู่
ด้วยกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มว่าโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ สามารถติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ ได้โดยใช้เวลาไม่
นานทาให้การค้นหาข้อมูลของผูพ้ ิการทางสายตาผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ เป็ นไปโดยสะดวก
3. ประสบการณ์ การท่ องเที่ยวของผู้พกิ ารทางสายตา
สาหรับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวนั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ โดยกลุ่มคน
ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่คือ 1) ครอบครัว 2) เพื่อนที่เป็ นคนตา
บอดหรื อตาเลือนราง และ 3) เพื่อนที่เป็ นคนตาดีที่พร้อมเดินทางและดูแลคนตาบอด แต่กม็ ีบางครั้งที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลต้อง
เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังซึ่ งก็ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง สาหรับสถานที่
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ท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมักเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ น ทะเล ภูเขา ป่ า
น้ าตก เพราะถึงแม้จะมีความยากลาบากในการเข้าถึง แต่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ก็ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตารู ้สึกปลอด
โปร่ ง ไม่มีความกดดัน สามารถใช้ประสาทสัมผัสที่ มีอยู่ได้ครบทุ กด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ยินเสี ยงของ
ธรรมชาติ การได้จบั ได้สัมผัสกับสิ่ งต่างๆ รอบๆ ตัว การได้สูดอากาศที่บริ สุทธิ์ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ทา
ให้ผพู ้ ิการทางสายตารู ้สึกผ่อนคลายและชดเชยการมองไม่เห็นได้
“คนตาบอดชอบเที่ ยวธรรมชาติ มาก เพราะได้ สัมผัสกับสิ่ งต่ างๆ แม้ แต่ การดานา้ ที่ ถึงแม้ จะไม่ เห็นอะไร
แต่ การได้ สัมผัสบรรยากาศในนา้ ก็เป็ นความสุขแล้ ว” (F นามสมมติ, 2559)
ทั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา คือ น้ าตกห้วย แม่ขมิ้น
ที่จงั หวัดกาญจนบุรี ซึ่ งมีการทาทางเดินแบบมีราวจับตลอดเส้นทาง ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถเดินเข้าสู่ น้ าตก
เองได้ดว้ ยตัวเอง และยังมีการปรับภูมิทศั น์โดยรอบเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นน้ าในบริ เวณน้ าตก ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
รู ้สึกมีความสุ ขกับการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
“การมองไม่ เห็นอาจจะเป็ นอุปสรรคในการท่ องเที่ ยวบ้ าง แต่ ไม่ มาก” (A นามสมมติ, 2559)
นอกจากนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ วัดและแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้า (Shopping)
ต่างๆ ก็เป็ นสถานที่ที่ผพู ้ ิการทางสายตานิ ยมเดิ นทางไปท่องเที่ยวอีกด้วย โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่นิยมเดิ นทางไป
วัดเพื่อการทาบุญ และให้อาหารปลา ทาให้จิตใจสงบจากการเผชิญปั ญหาต่างๆ ในชี วิตประจาวัน ส่ วนการไปเลือก
ซื้ อสิ นค้า นั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจาวันและเป็ นกิ จกรรมทางการท่ องเที่ ยวที่ กระทาได้
โดยง่ายเพราะสถานที่ ต่างๆ ในการเลือกซื้ อสิ นค้าสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่ิ งอานวยความสะดวก
ค่อนข้างครบ มีคนคอยช่วยเหลือดูแลและมีเสี ยงต่างๆ ทั้งจากฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจากผูข้ ายให้ได้ยินเสมอๆ ทา
ให้รู้สึกไม่โดดเดี่ ยว รู ้สึกมีผคู ้ นอยู่รอบข้างและพร้อมจะให้ความช่ วยเหลืออยู่เสมอ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ ยวที่ มี
ความแปลกใหม่ก็เป็ นที่ ดึงดูดให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกต้องการเดิ นทางไปเที่ยวชม เช่ น เมืองหิ มะ ดรี มเวิลด์ แต่ก็มีผใู ้ ห้
ข้อมูลบางคนเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความคุน้ เคย เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงและไม่
ต้องการรบกวนผูอ้ ื่นมากนัก ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยปี ละ 5 – 6 ครั้งสาหรับการท่องเที่ยวไปยัง
ต่ างจังหวัด และเดิ นทางท่ องเที่ ยวทุ กเดื อนสาหรั บการท่ องเที่ ยวไปยังแหล่งท่ องเที่ ยวในกรุ งเทพมหานครหรื อ
โดยรอบกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ย้าให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องที่ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถทาได้ดว้ ย
ตัวเอง
“ชอบเที่ ยวมาก ยิ่งคนมองว่ าคนตาบอดไม่ ควรมาเที่ ยวยิ่งต้ องไปเที่ ยวให้ เค้ าเห็นว่ าเราก็เที่ ยวเองได้ ต้ องให้
เค้ ายอมรั บเราให้ ได้ ” (E นามสมมติ, 2559)
ด้านประสบการณ์ การเดิ นทางของผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีประสบการณ์ เดิ นทางด้วยยานพาหนะที่
หลากหลาย เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ รถไฟ รถโดยสารประจาทาง เรื อ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
3.1 การเดินทางโดยเครื่องบิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนเคยมีประสบการณ์เดิ นทางด้วยสายการบิ นต่างๆ ซึ่ งทุกคนให้ขอ้ มูลตรงกันว่า ทุกสาย
การบิ นมี ระบบการดูแลผูพ้ ิ การเป็ นอย่างดี หากผูพ้ ิการได้แจ้งรายละเอี ยดไว้ต้ งั แต่ ตอนสารองบัตรโดยสาร การ

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ช่วยเหลือเริ่ มตั้งแต่การทาเช็คอินจนกระทัง่ พาไปนัง่ ในเครื่ องบิน ทั้งนี้ผพู ้ ิการทางสายตาได้สิทธิ์ ในการขึ้นเครื่ องบิน
ก่อนผูโ้ ดยสารปกติแต่จะได้ลงจากเครื่ องบินเป็ นคนสุ ดท้าย เพื่อที่พนักงานจะได้มีเวลาในการช่วยเหลือดูแลได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่ งการบริ การเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาเป็ นอย่างมาก
“สายการบิ นดูแลดี มากทุ กสายการบิ นเลย ไม่ ร้ ู ว่ าเป็ นเพราะเป็ นความรั บผิ ดชอบของเค้ าหรื อเปล่ า แต่
ประทับใจมาก”(G นามสมมติ, 2559)
“เค้ าทาให้ เรารู้ สึกว่ าเราไม่ ได้ เป็ นคนพิการ เราเป็ นแค่ คนธรรมดาคนหนึ่งเท่ านั้น”(J นามสมมติ, 2559)
อย่ า งไรก็ ดี ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล เคยเดิ น ทางด้ว ยเครื่ อ งบิ น เฉพาะเส้ น ทางภายในประเทศเท่ า นั้น ยัง ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศ
3.2 การเดินทางโดยรถยนต์
การเดิ นทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับครอบครัวหรื อกลุ่มเพื่อนที่ สายตาดี และการเช่ าเหมารถตู ้ เป็ น
ทางเลือกของการเดินทางที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลชื่นชอบมากที่สุด เนื่องจากสามารถสื่ อสารกับคนขับรถและแจ้งความต้องการ
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะหลงทาง หรื อต้องขึ้นลงรถที่ไหน และสามารถแวะพักตามสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตอ้ งการได้โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลา
“ไปรถส่ วนตัวสบายที่ สุด จอดได้ ตามที่ ต้องการ และคนขับก็จะมาตามเราขึน้ รถด้ วยไม่ ต้องกลัวว่ าจะตก
รถ”(D นามสมมติ, 2559)
อย่างไรก็ดีวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่เสี ยค่ าใช้จ่ายค่ อนข้างมาก และมี ขอ้ จากัดคื อหากเป็ นการเดิ นทางด้วยรถยนต์
ส่ วนตัวต้องมีคนขับรถเป็ นคนในครอบครัวหรื อเพื่อนที่เป็ นคนตาดีและพร้อมที่จะเดินทางด้วยกัน แต่หากเป็ นการ
เช่ าเหมารถตูก้ ็ตอ้ งหาคนร่ วมเดิ นทางให้ได้พอดี กบั จานวนที่ นั่ง เพื่อช่ วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องหา
คนขับรถที่มีความเข้าใจสภาพและความต้องการของผูพ้ ิการทางสายตาอีกด้วย
“รถตู้นั่งสบาย เดินทางสะดวกแต่ ต้องหาคนไปพร้ อมๆ กัน จะได้ ช่วยกันหารค่ ารถ” (G นามสมมติ, 2559)
3.3 การเดินทางโดยรถไฟ
สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้วการเดิ นทางด้วยรถไฟถือเป็ นการผจญภัยครั้งใหญ่เพราะใช้เวลานานมาก เสี ยงดัง
และมี ความโคลงเคลงตลอดการเดิ นทาง รวมทั้งไม่สะดวกในการประมาณระยะในการก้าวเดิ น ทาให้มีความ
ผิดพลาดและนาไปสู่ อุบตั ิเหตุได้ง่ายถึงแม้จะใช้ไม้เท้าช่วยก็ตาม ทั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเคยเดินทางด้วยรถไฟชั้น 3 โดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่าย (รถไฟฟรี ) ซึ่ งไม่มีการระบุที่นงั่ ทาให้ตอ้ งยืนตลอดการเดิ นทางสาหรับการเดิ นทางในระยะทางไม่
ไกล เช่น กรุ งเทพฯ – สมุทรสงคราม แต่หากเป็ นการเดินทางในระยะทางไกล เช่น กรุ งเทพฯ – อุบลราชธานี ผูใ้ ห้
ข้อมูลต้องนัง่ ตามบริ เวณทางเดินซึ่ งเป็ นการกีดขวางผูอ้ ื่น รวมทั้งต้องคอยระวังสัมภาระต่างๆ ในการเดินทางเพราะ
มีมิจฉาชีพบนรถไฟค่อนข้างมาก นอกจากนี้สินค้าบริ โภคที่ขายบนรถไฟมีราคาค่อนข้างแพงทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
ในส่ วนนี้สูง แต่ขอ้ ดีของการเดินทางด้วยรถไฟที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้รับคือการได้สัมผัสกับธรรมชาติระหว่างการเดิ นทาง
อย่างเต็มที่ การมีกระแสลมพัดผ่านตลอดเวลา การได้สูดกลิ่นไอของธรรมชาติในท้องถิ่นต่างๆ ที่รถไฟวิ่งผ่าน การ
ได้ยินเสี ยงรอบๆ รวมทั้งเสี ยงของผูโ้ ดยสารคนอื่นๆ พูดคุยตลอดการเดินทาง ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ใช้ประสาทสัมผัส
เต็มที่ รู ้สึกผ่อนคลายและมีความสุ ข ชดเชยการมองไม่เห็นได้เป็ นอย่างดี ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้
กล่าวไว้วา่
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“เดินทางด้ วยรถไฟถือว่ าหนักหนาสาหั สมาก เคยขึน้ รถไฟชั้ น 3 ไปเชี ยงใหม่ ใช้ เวลาไป 16 ชั่ วโมง นาน
มากแต่ กค็ ้ ุมค่ ามากเพราะมีความสุขมากระหว่ างการเดินทาง” (F นามสมมติ, 2559)
3.4 การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
การเดินทางด้วยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลให้ความนิยม เพราะสะดวกในหลายประการ เช่น มีรถโดยสารให้
เลือกหลากหลายบริ ษทั ประเภทรถโดยสารสอดคล้องกับความต้องการ เวลาในการเดินรถ และราคาที่สมเหตุสมผล
อีกทั้งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ก็ให้ความช่ วยเหลื อเป็ นอย่างดี ตลอดการ
เดินทาง
“ถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วยก็จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางเพราะสะดวก ราคาไม่แพง รถมีให้เลือกเยอะ”
(H นามสมมติ, 2559)
อย่างไรก็ดีหากมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์บางอย่าง เช่น อุปกรณ์ให้เสี ยงเพื่อบอกตาแหน่งว่าขณะนี้รถอยู่ที่ไหน
แล้วก็จะทาให้ผพู ้ ิการทางสายตามีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นและไม่ตอ้ งรบกวนผูร้ ่ วมเดินทางคนอื่นมาก
นัก
3.5 การเดินทางโดยเรือ
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งหมดพบว่า การเดินทางด้วยเรื อไม่ว่าจะเป็ นเรื อโดยสารเพื่อข้ามฟาก
เรื อหางยาว เรื อเร็ ว (Speed Boat) หรื อเรื อโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่เป็ นการเดินทางที่มีความยากลาบาก
ค่อนข้างมาก ตั้งแต่การขึ้ นลงเรื อที่ เป็ นเรื่ องที่ ยากที่ สุดเพราะต้องมีคนคอยดูแลและควรเป็ นคนที่ ได้รับการฝึ กมา
โดยเฉพาะ เพราะต้องอธิ บายรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมไปถึงการเดิ นบนเรื อซึ่ งจะมีความโคลงเคลงมาก
ต้องใช้ความระมัดระวังสู งทาให้การเดิ นทางด้วยวิธีน้ ี ไม่ได้รับความนิ ยมมากนัก ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องดังนี้
“พนักงานบนเรื อต้ องเน้ นการอธิ บายรายละเอียดให้ คนตาบอดเข้ าใจสภาพ เพื่ อที่ จะช่ วยเหลือตัวเองให้ ได้
มากที่ สุด”(I นามสมมติ, 2559)
4. ปัญหาและอุปสรรคในการท่ องเที่ยวของผู้พกิ ารทางสายตา
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่ เคยเดิ นทางท่องเที่ ยวมาแล้วทั้ง 10 คนนั้น พบว่าทุกคนพยายามช่วยเหลือ
ตัวเองให้ได้มากที่ สุดก่ อนที่ จะขอความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่น อย่างไรก็ดียงั มี ประเด็นปั ญหาต่ างๆ ในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
4.1 ปัญหาด้ านการคมนาคมขนส่ ง/การเดินทาง เป็ นประเด็นที่มีความสาคัญมากเนื่ องจากยานพาหนะเป็ น
สิ่ งที่จะนานักท่องเที่ยวไปสู่ จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสร้างความทรงจาที่ดี แต่ในทางปฏิ บตั ิ
แล้วระบบขนส่ งมวลชนในประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับความต้องการของผูพ้ ิการทางสายตาได้ จึงทาให้ยงั มี
ปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่ งสามารถแยกตามประเภทของยานพาหนะได้ ดังนี้
4.1.1 รถโดยสารประจาทาง
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การขาดสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ให้เสี ยงเพื่อบอกได้ว่าขณะนี้ รถโดยสารอยู่ที่ใดและที่นงั่
พิเศษเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาซี่ งควรได้นงั่ ที่ นงั่ ใกล้ทางขึ้ นลงหรื อใกล้คนขับเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงรถและ
การสอบถามเส้นทาง
การขาดการควบคุมความเร็ วในการขับขี่ ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตารู ้สึกหวาดกลัวตลอดการเดิ นทาง
รวมทั้งการเร่ งรี บในการเข้าจอดยังจุดจอดต่างๆ และการจากัดเวลาในการขึ้นลงรถ ซึ่ งเป็ นปั ญหามากเพราะผูพ้ ิการ
ทางสายตาจะใช้เวลาในการขึ้นลงยานพาหนะมากกว่าคนปกติ
การไม่ มีจุดจอดที่ แน่ ชัดระหว่ างทาง ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาที่ตอ้ งลงระหว่างทางต้องพึ่งพิงพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร หรื อผูโ้ ดยสารด้วยกันในการบอกทาง ซึ่ งบางครั้งผูท้ ี่ถกู ไหว้วานก็รู้สึกว่าเป็ นภาระ
4.1.2 รถไฟ
การขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ณ ชานชาลา เนื่ องจากระยะห่ างระหว่างตูร้ ถไฟ
และชานชลาค่อนข้างมาก ขั้นบันไดในการขึ้นตูร้ ถไฟมีความสู งกว่าขั้นบันไดปกติ อีกทั้งความโคลงเคลงขณะที่รถ
วิ่งยังเป็ นปั ญหาในการเดิ นระหว่างตูร้ ถไฟหนึ่ งไปยังอีกตูร้ ถไฟหนึ่ งอีกด้วย ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาต้องขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเสมอ
4.1.3 เรื อ
การขึน้ ลงเรื อ ไม่วา่ จะเป็ นเรื อโดยสารขนาดใหญ่ที่จอดเทียบท่าและสามารถเดินจากท่าเรื อสู่ ลาเรื อได้
เลย เรื อเร็ วที่ ตอ้ งเดิ นลุยน้ าเพื่ อไปขึ้ นเรื อ หรื อเรื อหางยาวที่ ตอ้ งก้าวจากท่าเรื อเพื่อลงสู่ ลาเรื อ ล้วนแล้วแต่ สร้ า ง
ปั ญหาให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตาทั้งสิ้ นเพราะคลื่นที่กระแทกตัวเรื อตลอดเวลาทาให้ตวั เรื อไม่อยู่นิ่ง ส่ งผลให้ผพู ้ ิการ
ทางสายตาไม่สามารถประมาณระยะห่างระหว่างท่าเรื อและตัวเรื อได้ถกู ต้องจึงทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
4.1.4 เครื่ องบิน
การไม่ ทราบเคาน์ เตอร์ ลงทะเบียนเพื่ อรั บบัตรขึน้ เครื่ อง (Check in) ว่าเป็ นเคาน์เตอร์ ใดและเคาน์เตอร์
นั้นๆ ตั้งอยู่ที่ใด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูพ้ ิการทางสายตาไม่สามารถอ่านข้อมูลจากกระดานแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเคาน์เตอร์
ในการทาเช็คอิน (Departure Board) ได้ดว้ ยตัวเอง จึงต้องมีบุคคลอื่นช่วยเหลือในการอ่านข้อมูลและนาทางไปยัง
บริ เวณเคาน์เตอร์ นอกนั้นพบว่าการเดินทางด้วยเครื่ องบินมีปัญหาระหว่างการเดินทางน้อยที่สุด เนื่องจากพนักงาน
มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลผูพ้ ิการเป็ นอย่างดี
4.2 ปัญหาด้ านที่พกั ปัญหาที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลพบสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ด้านหลักๆ คือ
4.2.1 ปั ญหาด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก การขาดสิ่ งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและสามารถรองรับ
ความต้องการของผูพ้ ิ การทางสายตาได้ เช่ น ป้ ายบอกทางที่ เป็ นอักษรเบรลล์ อุปกรณ์ ให้เสี ยงในลิ ฟท์ ทางเดิ น
สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา (Braille Block) ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาไม่สามารถหาทางไปสถานที่ ต่างๆ ในที่ พกั ได้
ด้วยตัวเอง ต้องสอบถามหรื อพึ่งพาพนักงานของที่พกั ซึ่ งหลายครั้งพนักงานไม่ว่างที่จะตอบคาถามหรื อนาทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ ทาให้เสี ยเวลาในการสอบถามจากคนอื่นๆ และยังพบว่าบ่อยครั้งที่พนักงานของที่พกั แจ้งพิกดั ของ
สถานที่ต่างๆ ผิดไปจากที่ควรเป็ น ทาให้เกิดการหลงทางอยูเ่ สมอ
4.2.2 ปั ญหาด้ านพนักงาน ซึ่ งแยกออกเป็ นเรื่ อง 1) การขาดความรู ้ความเข้าใจในการดูแลผูพ้ ิการ เช่น
การที่พนักงานนาทางผูพ้ ิการทางสายตาด้วยการดึงไม้เท้าทาให้เกิดการเสี ยหลัก หรื อการที่พนักงานเลือกให้ขอ้ มูล
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ของที่พกั เพียงบางส่ วนเพราะความเข้าใจว่าผูพ้ ิการทางสายตาไม่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์หรื อสถานที่ทุกแห่ งในที่พกั
ทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่ องลักษณะทางกายภาพของที่พกั 2) ทัศนคติแง่ลบที่มีต่อผูพ้ ิการว่าไม่ควร
เดินทางท่องเที่ยว หรื อการไม่ทราบสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูพ้ ิการทาให้พนักงานมีการใส่ อารมณ์ในการอธิ บายข้อมูล
ต่างๆ เพราะผูพ้ ิการทางสายตามีการสอบข้อมูลที่มากกว่าคนปกติ
สาหรับปั ญหาอื่นๆ ที่พบมักเป็ นปั ญหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น การไม่ทราบว่ามีสิ่งของอะไรในห้องพักบ้าง
การหาสิ่ งของต่างๆ ในที่พกั ไม่เจอ หรื อการลืมว่าวางกุญแจไว้ที่ใดและไม่สามารถหาเจอได้ดว้ ยตัวเอง ต้องโทรมา
ขอความช่วยเหลือจากพนักงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลพบว่าพนักงานส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมการดูแลผู ้
พิการ ทาให้ไม่มีความเข้าใจที่ถกู ต้องในการช่วยเหลือผูพ้ ิการในเรื่ องต่างๆ
4.3 ปัญหาด้ านร้ านอาหาร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าเป็ นปั ญหาที่ผพู ้ ิการทางสายตาพบบ่อย
ที่สุดและต้องพึ่งพิงพนักงานในร้าน หรื อคนอื่นๆ รอบข้างเป็ นอย่างมาก โดยสามารถแยกประเด็นปั ญหาออกตาม
ลักษณะของการรับประทานอาหารดังนี้
4.3.1 อาหารตามสั่ ง (A La Carte) ผูพ้ ิการทางสายตาต้องให้พนักงานอ่านเมนูให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง และ
ในหลายครั้งต้องขอให้พนักงานทบทวนเมนูอีกรอบซึ่ งทาให้พนักงานรู ้สึกว่าเป็ นการเสี ยเวลาอย่างมาก พนักงานจึง
แจ้งเพียงแค่ไม่กี่เมนู ทาให้ผพู ้ ิการมีโอกาสในการรับประทานอาหารที่ไม่หลากหลาย
4.3.2 อาหารชุด (Set Menu) หรื อโต๊ ะจี น ปั ญหาที่พบคือการไม่ทราบว่ามีอาหารอะไรวางอยู่ตรงไหน
บ้าง ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาต้องสอบถามบุคคลอื่นอยู่ตลอด รวมทั้งเมื่อมีการหมุนหรื อสับเปลี่ยนอาหารไปจากจุด
เดิ มก็ทาให้ไม่ทราบตาแหน่ งและไม่กล้าตักบ่อยๆ เพราะเกรงจะรบกวนคนอื่นบนโต๊ะอาหาร ทาให้ผพู ้ ิการส่ วน
ใหญ่เลือกที่จะอาหารเพียงบางอย่างและไม่ตกั เพิ่มอีก
4.3.3 อาหารบุพเฟ่ ต์ (Buffet) ผูพ้ ิการทางสายตาต้องอาศัยผูอ้ ื่นในการนาทางมายังแถวตั้งอาหาร (Line
Buffet) และอธิ บายว่ามีอาหารอะไรบ้างก่อนจะที่ตกั กลับไปรับประทาน ซึ่ งผูพ้ ิการทางสายตารู ้สึกเกรงใจที่อาจต้อง
รบกวนผูอ้ ื่นหลายครั้ง
4.4 ปัญหาด้ านแหล่ งท่ องเที่ยว จากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลประสบปั ญหาด้านนี้ นอ้ ยที่สุด เพราะใน
แหล่งท่องเที่ยวจะมีพนักงานหรื อนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมทั้งตัวผูพ้ ิการทาง
สายตาเองก็ทราบศักยภาพของตัวเองและจะไม่ทาอะไรที่เกินกว่าความสามารถทางร่ างกายหรื อประสบการณ์ที่มีอยู่
แล้ว อย่างไรก็ดีปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ด้านคือ
4.4.1 การขาดสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรั บผู้พิการ เช่น ป้ ายบอกทางหรื อแผนที่ที่มีอกั ษรเบรลล์กากับ
ทางเดินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา เสี ยงสัญญาณเตื อนในจุดต่างๆ เพื่อทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถท่องเที่ ยวได้
ด้วยตัวเองไม่ตอ้ งรบกวนผูอ้ ื่นมาก
4.4.2 การขาดบุคลากรเพื่ อดูแลนักท่ องเที่ ยวผู้พิการโดยเฉพาะ เช่น อาสาสมัครเพื่อนาเที่ยวผูพ้ ิการทาง
สายตา เจ้าหน้าที่ประจาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถให้ขอ้ มูลและความช่วยเหลือผูพ้ ิการได้อย่างถูกต้องของเพื่อให้ตวั
ผูพ้ ิการเองได้รับอรรถรสในการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน
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4.5 ปัญหาด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การในภาคส่ วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ที่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเคยพบสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ด้าน
หลักๆ คือ
4.5.1 ทัศนคติในแง่ ลบต่ อนักท่ องเที่ ยวที่ เป็ นผู้พิการ โดยพนักงานส่ วนใหญ่มองว่าเป็ นภาระที่ ทาให้
ต้องใช้เวลานานขึ้ นในการดูแล การอธิ บายข้อมูลต่างๆ และในบางครั้งยังต้องเสี ยเวลาในการทางานเพื่อเดิ นไป
รับส่ งผูพ้ ิการทางสายตาในจุดต่างๆ
4.5.2 การขาดความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลผู้พิการทางสายตาอย่ างถูกต้ อง ทาให้การช่วยเหลือในหลาย
ครั้งเป็ นการช่วยเหลือที่ผิดวิธีและสร้างปั ญหาอื่นๆ ให้คนพิการทางสายตา เช่น การบอกทางโดยการดึงไม้เท้าของ
คนตาบอดแทนที่ จะจับบริ เวณแขนของคนตาบอด การไม่ได้บอกระยะห่ างระหว่างสิ่ งต่างๆ เช่ น ระยะห่ างของ
ขั้นบันได ระยะห่างระหว่างตัวรถกับขอบถนน ระยะห่างระหว่างเรื อสองลา ซึ่ งนาไปสู่การเกิดอุบตั ิเหตุได้
4.6 ปั ญหาด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลทางการท่ องเที่ยว อี กหนึ่ งปั ญหาหลักของผูพ้ ิ การทางสายตาคื อการหา
ข้อมูลเพื่อเตรี ยมตัวก่อนการเดิ นทาง ซึ่ งผูพ้ ิการส่ วนใหญ่พยายามค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองจากในเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีการค้นหาข้อมูลยังเป็ นปัญหาสาหรับผูพ้ ิการเนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ
4.6.1 เว็บไซต์ ทางการท่ องเที่ ยวมักจะมีภาพประกอบค่ อนข้ างมาก แต่อุปกรณ์ที่ผพู ้ ิการทางสายตาใช้ใน
การค้นหาข้อมูลไม่สามารถอ่านข้อมูลภาพได้ ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดที่ปรากฏในภาพ
ได้
4.6.2 ข้ อมูลส่ วนใหญ่ ในเว็บไซต์ เป็ นข้ อมูลสาหรั บบุคคลทั่วไป ยังขาดการระบุรายละเอียดสาหรั บผู ้
พิการทางสายตา เช่น สถานที่ใดบ้างที่มีป้ายบอกทางที่เป็ นอักษรเบรลล์ มีทางเดินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา บริ การ
อาสาสมัครเพื่อนาเที่ยวให้ผพู ้ ิการทางสายตา หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึ กอบรมในการดูแลผูพ้ ิการหรื อไม่ เป็ นต้น
5. ความต้ องการการอานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ยวสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา
เนื่ องจากผูพ้ ิ การทางสายตาต้องการช่ วยเหลื อตัวเองให้มากที่ สุด ก่ อนที่ จะขอความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น
ดังนั้นสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ จึ งเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ทาให้ผพู ้ ิ การทางสายตาสามารถเดิ นทาง
ท่องเที่ยวได้ดว้ ยตัวเองและได้รับความสุ ขจากการท่องเที่ยวเท่าเทียมกับคนปกติ ทั้งนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้คาแนะนาใน
เรื่ องการอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ด้านหลักๆ คือ
5.1 ด้ านบุคลากรทางการท่ องเที่ยว
5.1.1 ควรจัดให้มีอาสาสมัครนาเที่ยวผูพ้ ิการทางสายตาประจาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
5.1.2 ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในเรื่ องของทัศนคติที่มีต่อ
ผูพ้ ิ การ การดูแลผูพ้ ิ การอย่างถูกต้อง และความสาคัญของอุปกรณ์ในการช่ วยเหลือผู ้
พิการทางสายตา เพราะบ่อยครั้งที่พบว่ามีการนาสิ่ งของต่างๆ มาวางทับทางเดินสาหรับ
ผูพ้ ิการทางสายตา
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5.1.3

เจ้าหน้าที่ ในภาคส่ วนต่ างๆ ควรอธิ บายข้อมูลให้ครบถ้วนและให้ผูพ้ ิ การทางสายตา
ตัดสิ นใจเองว่าสามารถทากิ จกรรมทางการท่องเที่ ยวใดได้บา้ งตามศักยภาพที่ ตนเองมี
ไม่ควรตัดสิ นใจแทนผูพ้ ิการ
5.2 ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก
5.2.1 ควรจัดให้มีอุปกรณ์ให้เสี ยงในสถานที่ ต่างๆ เช่น รถโดยสารประจาทาง ลิฟท์ ทางข้าม
ถนน
5.2.2 ควรจัดให้มีทางเดินสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาในสถานที่ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบอกเส้นทาง
5.2.3 ควรจัดให้ป้ายบอกทางหรื อแผนที่แนะนาเส้นทางมีอกั ษรเบรลล์กากับ โดยอักษรเบรลล์
ที่กากับอาจระบุเฉพาะที่สาคัญๆ เช่น ห้องน้ า ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
5.2.4 ควรจัดให้มีการทาภาพจาลองสาหรับคนสายตาเลือนราง เพราะคนกลุ่มนี้ ยงั สามารถม
องเห็นได้เพียงแต่ภาพจาลองต้องมีขนาดใหญ่กว่าปกติเท่านั้น
5.2.5 ควรจัดให้มีทางลาดพร้ อมราวจับในแหล่งท่ องเที่ ย วแบบปิ ด เช่ น พิ พิธภัณฑ์ เพราะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ในผูพ้ ิการประเภทต่างๆ และผูส้ ูงอายุ
5.2.6 ควรจั ด ให้ มี โ ปรแกรมอ านวยความสะดวกต่ า งๆ (Application) ที่ ใ ช้ ร่ วมกั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะโปรแกรมที่สามารถบอกได้ว่าผูพ้ ิการทางสายตาอยู่ ณ จุด
ใดในสถานที่น้ นั ๆ หรื อสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ โดยใช้เสี ยงได้
5.2.7 ควรเพิ่ มเติ มข้อมูล ที่ ส าคัญส าหรั บผูพ้ ิ การทางสายตาในเว็บ ไซต์ทางการท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อให้ผพู ้ ิการเข้าใจสภาพการท่องเที่ยวก่อนตัดสิ นใจเดินทาง
6. การเดินทางท่ องเที่ยวกับบริษทั นาเที่ยว
เมื่อได้สอบถามถึงการเลือกเดินทางท่องเที่ยวกับบริ ษทั นาเที่ยวผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนตอบตรงกันว่าต้องการให้
มีบริ ษทั ที่จดั รายการนาเที่ยวเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาโดยเฉพาะ โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลบางคนเคยเดินทางท่องเที่ยวกับทาง
บริ ษทั นาเที่ ยว แต่ปัญหาที่ พบคื อต้องเป็ นการเดิ นทางไปกับครอบครัวหรื อเพื่อนที่ สามารถดูแลกันเองได้ เพราะ
มัคคุเทศก์ไม่สามารถดูแลทุกคนได้อย่างทัว่ ถึงรวมทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็รู้สึกเกรงใจคนตาดีที่ร่วมเดินทางในทริ ปเดียวกัน
ว่าต้องเสี ยเวลาค่อนข้างมากในการรอและอาจไม่เข้าใจลักษณะการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตา ทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
รู ้สึกอึดอัดในการเดินทางท่องเที่ยวร่ วมกับคนตาดี ในประเด็นนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวถึงว่า
“ถ้ามีบริ ษทั ที่จดั ทัวร์ให้คนตาบอดโดยเฉพาะ จะซื้ อทัวร์ไปแน่ๆ” (B นามสมมติ, 2559)
“ไปทัวร์ร่วมกับคนตาดีแล้วเกรงใจเค้า เพราะแต่ละที่มีเวลาจากัดแต่เราต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่น กลัวเค้า
ไม่เข้าใจ” (G นามสมมติ, 2559)
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7. ทัศนะของผู้พกิ ารทางสายตากับการจัดการการท่ องเที่ยวเพือ่ ผู้พกิ ารของภาครัฐ
ในทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้นรั ฐบาลมี นโยบายส่ งเสริ มให้คนพิ การใช้ชีวิตร่ วมกับคนปกติ ในสังคมและ
เข้าถึงบริ การต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเที ยมกับคนทัว่ ไป แต่ในความเป็ นจริ งแล้วบริ การต่างๆ รวมไปถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ยงั ขาดการสนับสนุนในการสร้าง การปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพและสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่ เหมาะสมกับผูพ้ ิการ อีกทั้งยังขาดการอบรมให้ขอ้ มูลความรู ้กบั เจ้าหน้าที่ และบุคคลทัว่ ไปเพื่อที่ จะเข้าใจการอยู่
ร่ วมและการดูแลคนพิการทางสายตา นอกจากนี้ รัฐบาลยังควรส่ งเสริ มการปรับทัศนคติของคนตาดีบางคนที่มองว่า
คนตาบอดไม่ควรออกมาเดิ นทางท่องเที่ ยว ทั้งนี้ เพื่อให้ผพู ้ ิการไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ที่ยืนในสังคม ไม่มีตวั ตน ไม่มี
โอกาส โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้อย่างหลากหลายดังนี้
“เวลาโดนถามว่ ามาคนเดียวเหรอ จะรู้ สึกไม่ ดีร้ ู สึกว่ าเค้ ามองว่ าเราเป็ นปั ญหา แต่ เราดูแลตัวเองได้ ”(A นาม
สมมติ, 2559)
“เราอยู่บนโลกใบเดียวกันไม่ ใช่ หรื อ แต่ คนตาดีให้ โอกาสเราแค่ ไหน”(D นามสมมติ, 2559)
“คนตาบอดก็คือคนทั่วไปที่ ขาดประสาทสั มผัสแค่ อย่ างเดียวเท่ านั้น แต่ ความต้ องการ ความฝั น ความหวัง
ก็เหมือนคนทั่วๆ ไป การท่ องเที่ ยวเป็ นเหมือนสิ่ งที่ มาเติมเต็มความฝั นของเรา”(I นามสมมติ, 2559)
“การมองไม่ เห็นทาให้ เกิ ดปั ญหาแค่ การไม่ ทราบรายละเอี ยด แต่ ไม่ เป็ นอุปสรรคในการเสพความสุ ขจาก
การท่ องเที่ ยว เพราะความสุ ขไม่ ได้ ขึน้ กับการมองเห็นเท่ านั้น แต่ ยังขึน้ กับสั มผัสอื่ นๆ เช่ น เสี ยง กลิ่น บรรยากาศ
รอบตัวและบุคคลที่ เราได้ สัมผัส”(F นามสมมติ, 2559)
อภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 10 คนเป็ นผูพ้ ิการทางสายตาที่ สามารถทางานหาเลี้ยงชี พตัวเองได้
และใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดว้ ยยานพาหนะที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ น รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจาทาง รถไฟ เรื อ หรื อเครื่ องบิ น แต่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถยนต์
ส่ วนตัวเนื่องจากเป็ นประเภทของการเดินทางที่ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไป
ท่องเที่ ยวคื อแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ วัด และแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้า สาหรับบุคคลผูร้ ่ วมเดิ นทางไปด้วยส่ วน
ใหญ่เป็ นคนในครอบครัวหรื อเพื่อนที่เป็ นคนตาบอดด้วยกัน และไม่นิยมเดินทางกับบริ ษทั นาเที่ยวเนื่ องจากเกรงว่า
จะรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่ร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้ ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้
ด้วยตัวเองจากทางเว็บไซด์ต่างๆ โดยทุกคนพยายามเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทางและช่วยเหลือตัวเองก่อนขอ
ความช่ วยเหลือจากผูอ้ ื่นเสมอ อย่างไรก็ดีผวู ้ ิจยั พบว่าผูพ้ ิการทางสายตาที่ มีประสบการณ์การเดิ นทางท่องเที่ ยวที่
แตกต่างกัน และเดิ นทางไปยังสถานที่ ที่แตกต่างกัน กลับพบปั ญหาที่ คล้ายคลึงกันซึ่ งสามารถจาแนกปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการทางสายตาออกได้เป็ น 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ด้านการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและการบริ การต่างๆ และ3) ด้านทัศนคติของคน
ในสังคม
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ผลการวิจยั ทาให้พบว่าผูพ้ ิการทางสายตายังคงมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Pagan (2014) ที่ ได้กล่าวถึงผลของการท่ องเที่ ยวว่าทาให้ผูพ้ ิการรู ้ สึกมีความมัน่ ใจในตัวเองและ
สามารถหลีกหนี ความรู ้ สึกของการเป็ นเพียง “วัตถุที่ตอ้ งดูแล” (Objects of care) นอกจากนี้ พิทกั ษ์ ศิ ริวงศ์ และ
ปัทมอร เส็งแดง (2554) ยังได้สรุ ปว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว และผูพ้ ิการต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็ นที่ นิยมของผูพ้ ิการทางสายตาคื อ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัด และแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้านั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชูกลิ่น อุนวิจิตรและคณะ
(2557) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ เหมาะสมกับคนพิการควรเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนา เนื่ องจากสามารถตอบสนองความต้องการคลายเครี ยด และทาให้สุขภาพจิตดีข้ ึน ส่ วนแหล่งเลือกซื้ อสิ นค้า
นั้นเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาสามารถใช้จินตนาการจากการฟั งเสี ยงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
ผลการวิจยั ในส่ วนของบุคคลที่ ผพู ้ ิ การทางสายตาเลื อกที่ จะร่ วมเดิ นทางไปด้วยยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
บริ ษทั อินทัชรี เสิ ร์ชฯ (2555) ที่จดั ให้คนพิการเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภท “ครอบครัวสาคัญ” เพราะครอบครัวจะ
เป็ นผูด้ ูแลระหว่างการท่องเที่ยว และการได้พบปะคนพิการด้วยกันจะเป็ นการสร้างเสริ มพลังให้กบั ทั้งร่ างกายและ
จิตใจซึ่ งจะเป็ นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการได้อีกทางหนี่ง
สาหรับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท่องเที่ยวของผูพ้ ิการทางสายตาที่พบในงานวิจยั นั้นสอดคล้องกับ
อุปสรรคในการเข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของผูพ้ ิการที่ระบุไว้ในกฏมาตรฐานความเท่าเทียมกันของสหประชาชาติ (1990)
โดยในด้านของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิ่ งอานวยความสะดวกรวมทั้งบริ การต่างๆ นั้นพบว่าไม่ได้ถกู ออกแบบ
มาเพื่อรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม จึงทาให้ผพู ้ ิการทางสายตาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่ งต่างๆ
เหล่านั้นได้อย่า งเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิ จยั ของ Bowtell (2015) ที่ พบว่าการไม่สามารถเข้า ถึ งข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผพู ้ ิการต้องยกเลิกการเดิ นทาง ทั้งนี้ องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organization, 2013) ได้มีการกาหนดว่าผูพ้ ิการทุกคนมีสิทธิ์ อย่างเต็มที่เทียบเท่าคนปกติในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ยานพาหนะและลักษณะทางกายภาพในสถานที่ต่างๆ ดังนั้นแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
จึงเป็ นประเด็นที่ควรถูกหยิบยกมาพิจารณาอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยทั้ง 3 ภาคส่ วนคือ 1) ภาครัฐ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ และ 3) ผูพ้ ิการหรื อผูม้ ีขีดจากัดต่างๆ ต้องร่ วมมือกันในการดาเนิ นโครงการต่างๆ (สถาบันสร้าง
เสริ มสุ ขภาพคนพิ การ, 2554). ส่ วนปั ญหาในด้านทัศนคติ ของคนในสังคมนั้น Gillovic & McIntosh (2015) ได้
อธิ บายว่าทัศนคติดา้ นลบของคนในสังคมเป็ นอุปสรรคที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางท่องเที่ ยวของผูพ้ ิการ ดังนั้น
การให้ความรู ้กบั คนทัว่ ไปรวมทั้งผูม้ ี หน้าที่ ให้บริ การในภาคส่ วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวในเรื่ อ ง
ความสาคัญของคนพิการ การช่วยเหลือดูแลคนพิการอย่างถูกต้อง นอกจากจะเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
ในสังคมแล้วยังเป็ นการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนพิการ ตามแนวคิดของรัฐบาล
ในเรื่ องของการ “ให้โอกาส ให้เกียรติ ให้กาลังใจ” เพื่อนาไปสู่การสร้างความเท่าเทียมของคนพิการได้อีกด้วย (กรม
ประชาสัมพันธ์, 2559)
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรมีการตรวจสอบสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่ มีในแหล่งท่องเที่ ยวหรื อบริ การต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การจัดทานโยบายเกี่ ยวกับการออกแบบสิ่ งของ สถานที่ และ
สิ่ งแวดล้ อม เพือ่ รองรับคนทุกกลุ่มในสั งคม
2. หน่ วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชนควรจัด ทานโยบายเกี่ ย วกับการอบรม การปรั บทัศนคติ แ ละพัฒ นา
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการให้ขอ้ มูลและการบริ การผูพ้ ิการ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญและ
สิ ทธิ ต่างๆ ที่ผพู ้ ิการ เพื่อให้ผพู ้ ิการสามารถเข้าถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ได้เท่าเทียมกับคนปกติ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและบริ การต่างๆ ที่มี
สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผู ้พิ ก ารหรื อสิ่ ง ที่ ผู ้พิ ก ารควรเตรี ยม เพื่ อ ให้ ผู ้พิ ก ารสามารถใช้ข ้อ มู ล นั้ นๆ
ประกอบการตัดสิ นใจและการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษารู ปแบบการท่ องเที่ ยวที่ เหมาะสมกับผูพ้ ิ การประเภทต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การออกแบบ
เส้นทางนาเที่ ยว การพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทางการท่องเที่ ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ ยวกลุ่มผู ้
พิการ
2. ควรมี การสารวจค่ าใช้จ่ายต่ อคนต่ อครั้ งของการท่ องเที่ ยวสาหรั บผูพ้ ิ การเพื่ อนามาแสดงให้เ ห็ นถึ ง
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของกลุ่มนักท่องเที่ยวผูพ้ ิการที่มีต่อภาคส่ วนต่างๆ
3. ควรมีการศึกษามุมมองของผูป้ ระกอบการนาเที่ยวที่มีต่อการจัดนาเที่ยวให้ผพู ้ ิการ เพื่อนาไปสู่ การขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มทางเลือกให้ผปู ้ ระกอบการ
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การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
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and Environment Conservation Problems of Prathom Suksa VI Students under the
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้ างแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์
ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสี มา เขต 2 และ (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา
เขต 2
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2556 จานวน 500 คนได้มาโดยการสุ่ มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จัยได้แ ก่ แ บบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นข้อสอบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่กาหนดสถานการณ์ให้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความตรง ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และค่าความเที่ยง
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วย ด้านการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ด้านการใช้น้ า ด้านการใช้ป่าไม้ ด้านการใช้สัตว์ป่า และ ด้านการใช้แร่
ธาตุซ่ ึ งเป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่กาหนดสถานการณ์ให้ จานวน 40 ข้อ และ (2) แบบวัดความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมมีความตรงตามเนื้ อหาโดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
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ระหว่าง 0.60 - 1.00 ความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.76 อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60 และความเที่ ย งมี ค่า
เท่ากับ 0.91
คาสาคัญ: แบบวัด การคิดแก้ปัญหา การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม 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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีมีการขยายตัวอย่างไม่มีขอบเขต ทาให้
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การพัฒนากระบวนการคิ ดจะช่ วยให้เยาวชนสามารถแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การตัดสิ นใจอย่างไตร่ ตรองและมีสติ รอบคอบ ตลอดจนมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ดัง
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึ กษา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้มีการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้มา
ใช้เพื่ อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาและในหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนด
ความสามารถในการคิ ดเป็ นสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการคิ ดจึ งเป็ นคุณลักษณะที่ สาคัญและจาเป็ นของ
มนุษย์ (รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒั น์, 2554, น. 54)
การคิ ดเป็ นกระบวนการทางสมอง ในการจัดกระทากับข้อมูลหรื อสิ่ งเร้าที่ รับเข้ามาโดยเป็ นรากฐานที่มี
ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาของบุคคล ทั้งนี้ เพราะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาบุคคลจะต้องรู ้จกั ใช้
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การคิดแบบวิเคราะห์ วิจารณ์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับความจริ งหรื อปัญหานั้นในลักษณะต่างๆ และการใช้การคิดใน
การค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหา ปั ญหาเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสามารถเกิดขึ้นได้กบั
ทุกคน เนื่ องจากการพัฒนาระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีให้ทนั สมัย การพัฒนาเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วเช่นนี้
ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้ นมากมายที่ส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์ เมื่อเกิดปั ญหามนุษย์จาเป็ นต้องขจัดปั ญหาเหล่านั้นออกไป
ปัญหาทาให้ความคิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิ ญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปั ญหา ความขัดแย้งหรื อคาถามจะเกิดภาวะ
ไม่สมดุ ลขึ้ นจะเป็ นความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้ ากระตุ น้ ให้บุคคลคิ ดหาคาตอบเมื่ อสามารถตอบ
คาถามนั้นๆ ได้ บุ คคลจะกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุ ล ดังนั้นมนุ ษย์จึงมี การคิ ดแก้ปัญหาเพื่ อให้ตวั เองนั้นกลับเข้า สู่
สภาวะสมดุล (สุ วิทย์ มูลคา, 2551, น. 11)
การคิ ดแก้ปัญหา เป็ นทักษะที่ สาคัญที่ สุดอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์ตอ้ งเจอปั ญหาอยู่ทุกๆ วัน
ทักษะการคิดแก้ปัญหามิใช่เพียงแต่การรู ้จกั คิดและรู ้จกั การใช้สมองหรื อเป็ นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั เป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิ ยม ความรู ้ ความเข้าใจในสถานการณ์ของสังคมได้ดี
อีกด้วย ซึ่ งในระบบการจัดการศึ กษาจะต้องให้ความสาคัญ ในการพัฒนาและฝึ กเยาวชนให้มีโอกาสฝึ กทักษะการ
คิดแก้ปัญหาให้มากขึ้น (สุ วิทย์ มูลคา, 2551, น. 16)การคิดแก้ปัญหาถือว่าเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการคิ ดทั้ง
มวล การคิ ดแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งสาคัญต่อวิถีการดาเนิ นชี วิตในสังคมของมนุ ษย์ ซึ่ งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ผูท้ ี่มีทกั ษะการคิด
แก้ปัญหาจะสามารถเผชิ ญกับภาวะที่เคร่ งเครี ยด ได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็ นเพียงการรู ้จกั คิ ด
และรู ้จกั การใช้สมอง หรื อเป็ นทักษะที่ มุ่งพัฒนาสติ ปัญญาแต่เพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั เป็ นทักษะที่ สามารถ
พัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิ ยม ความรู ้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย (ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ,
2543, น. 103) การคิ ดแก้ปัญหาจึ งเป็ นทักษะสาคัญและจาเป็ นของมนุ ษย์ที่อยู่ในภาวะสังคมปั จจุ บนั ซึ่ งระบบ
การศึ กษาจะต้องให้ค วามส าคัญในการพัฒ นาฝึ กฝนเยาวชนได้มีโ อกาสฝึ กทักษะการคิ ด แก้ปัญหาให้มากขึ้ น
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ มีความเหมาะสมและชัดเจน ช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน 5 ประการได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่ อสาร 2) ความสามารถในการคิ ด 3)
ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ซึ่ งประการที่มีความสาคัญสาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการให้เกิดนั้นคื อ ความสามารถในการคิด (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551, น. 5-6) และความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด แก้ปัญหาเพื่ อ นาไปใช้ใ น
ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ ซึ่ งในชี วิตประจาวันของคนนั้นมักจะพบปั ญหาต่างๆ เช่ น ปั ญหาเกี่ ยวกับการทางาน
ปั ญหาส่ วนตัว ปั ญหาสังคม ปั ญหาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ผูค้ ิดแก้ปัญหาจะต้องศึกษาถึงสาเหตุที่มา
ของปั ญหาซึ่ งจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน และพยายามที่คน้ คิดหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไข การคิดหาวิธีการ
อาจได้ม าโดยการศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู ้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ การขอค าปรึ ก ษาจากผูม้ ี ป ระสบการณ์ หรื อ จาก
ประสบการณ์เดิม แล้วจึงตัดสิ นใจเลือกวิ ธีที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ทุกคนในระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้ และทักษะจาเป็ นสาหรับการดารงชี วิตในสังคมที่ เปลี่ยนแปลง มีความรู ้อนั เป็ น
สากล มีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทกั ษะชีวิต และมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
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การมี จิ ต ส านึ ก เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการแก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู ้จกั คิดแก้ปัญหา สาหรับประเทศไทยสิ่ งแวดล้อมมีแนวโน้มของการ
ถูกทาลายเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นผลให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมตามมามากมาย ปัญหาส่ วนใหญ่เกิดจากการกระทา
ของมนุษย์ โดยสาเหตุใหญ่เกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจ เจตคติและค่านิ ยมที่ถูกต้องต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น
แนวทางในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ยง่ั ยืนจาเป็ นต้องพัฒนาที่คุณภาพของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุของปั ญหาโดยการ
ให้ “การศึกษา” โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือปลูกฝังเจตคติและความเชื่ อที่เหมาะสมทางสิ่ งแวดล้อมให้แก่บุคคล
เพราะเมื่อบุคคลมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีเจตคติความเชื่ อที่ เหมาะสมในเรื่ องเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมดี แล้ว
ย่อมจะช่วยให้เขาสามารถเลือกตัดสิ นใจปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ โดยไม่ตอ้ งอาศัยการบังคับของ
กฎหมายหรื อระเบียบใดๆ (กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, 2540) มีการสร้างแบบวัดการมีจิตสานึ กสาหรับการ
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในระดับประถมศึกษาเป็ นส่ วนมาก แต่ขณะเดียวกันหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องการให้นกั เรี ยนมีสมรรถนะที่ สูงประกอบด้วยความรู ้ จิ ตสานึ ก และทักษะ ซึ่ งทักษะความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาก็จาเป็ น
จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีของเพียเจท์ พบว่า ช่วงวัยที่มีอายุต้ งั แต่ 7-12 ปี เด็กมีความสามารถคิด
เหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้ นโดยไม่ยึดเฉพาะการรับรู ้เท่านั้น เด็กสามารถคิดย้อนกลับสามารถ
เข้าใจ เรื่ องการอนุ รักษ์สามารถพิจารณาสิ่ งต่างๆ ได้ สามารถจะจิ นตนาการเงื่ อนไขของปั ญหาในอดี ต ปั จจุบนั
และอนาคต โดยพัฒนาสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ (ศิริกาญจน์ โกสุ มภ์ และดารณี
คาวัจนัง, 2551, น. 24) และ เครื่ องมือวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมยัง
มีนอ้ ย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะสร้างและพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
ตามทฤษฎี กระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ที่ มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์สาหรับใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้และการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู ผสู ้ อนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
2. เพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปัญ หาการอนุ รั กษ์ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
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นิยามศัพท์
1. การอนุรักษ์ ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง การทานุบารุ งดิน น้ า ป่ าไม้ สัตว์ป่า และแร่ ธาตุ ให้
คงสภาพเดิม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
2. ความสามารถในการคิ ดแก้ ปั ญหา หมายถึ ง ความคิ ด ที่ จะปฏิ บัติ หรื อแสดงออกของนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต
3. ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาการอนุรักษ์ ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง ความคิดที่จะปฏิบตั ิ
หรื อแสดงออกของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
4. การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาการอนุรักษ์ ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง
การสร้างแบบวัดและการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1 ได้แบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ที่มีคุณภาพ
2. ได้แ นวทางในการพัฒ นาแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นและระดับชั้นอื่นๆ
3. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาเด็กต่อไป
4. ทาให้นกั เรี ยนทราบระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของตนเอง

วิธีการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 3,522 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 500 คน กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของยามาเน
(Yamane, 1967) และการสุ่ ม แบบหลายขั้น ตอน (Multi–stage random sampling) โดยเที ย บสัด ส่ ว นระหว่า ง
ประชากรแต่ละอาเภอแต่ละศูนย์เครื อข่ายกับขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้

55

56

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

(1) กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ในการศึกษา 2556 จานวน 150 คน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่ายจากจานวนนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละอาเภอ คูณกับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการหารด้วยจานวนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
นาไปเที ย บหาสัด ส่ วนจานวนนักเรี ย นแต่ ละศู นย์เ ครื อข่ าย ผูว้ ิ จัย ทาหนังสื อขอความอนุ เ คราะห์ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการทดสอบครั้ งที่ 1 เพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพแบบวัดวิเคราะห์หาดัชนี ความ
สอดคล้อง และวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อหาค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก ปรับปรุ งและคัดเลือกแบบทดสอบ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จานวน 80 ข้อ
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ในการศึกษา 2556 จานวน 150 คน โดยใช้เทคนิ คกลุ่มที่รู้ชดั (Known-group
technique) เปรี ยบเที ยบข้อมูลของ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ รู้ชดั และกลุ่มที่ รู้ไม่ชดั โดยการเที ยบสัดส่ วนและเจาะจงเลือก
นักเรี ยนที่มีคะแนนทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ต้ งั แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จานวน 75 คน และ
นักเรี ยนที่มีคะแนนทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ต่ากว่าร้อยละ 20 จานวน 75 คน ผูว้ ิจยั ทา
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้ในการทดสอบครั้งที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบ
ที่พฒั นาขึ้นและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จานวน 60 ข้อ เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัด และวิเคราะห์หาค่าความตรง
เชิงโครงสร้าง
(3) กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 2 ในการศึ กษา 2556 จานวน 200 คน ใช้ในการทดสอบครั้ งที่ 3 โดยใช้
แบบทดสอบที่พฒั นาขึ้นและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จานวน 40 ข้อ เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทั้งฉบับ
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบวัดความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่กาหนดสถานการณ์
ให้ มีเนื้ อหาที่ครอบคลุมสภาพปั ญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ คือ 1)
การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม 2) การใช้น้ าไม่เหมาะสม 3) การใช้ป่าไม้ไม่เหมาะสม 4) การใช้สัตว์ป่าไม่เหมาะสม
และ 5) การใช้แร่ ธาตุไม่เหมาะสม จานวนสถานการณ์ ที่กาหนดให้ 20 สถานการณ์ๆ ละ 4 ข้อ รวมทั้งหมด
จานวน 80 ข้อ หลักเกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูกได้คะแนน 1 คะแนน ตอบผิดได้คะแนน 0 คะแนน (สุ ดา
รัตน์ ไชยเลิศ 2553: 57) และมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
2.1 กาหนดจุ ด มุ่ งหมายในการพัฒ นาแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปัญ หาการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ มของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
นครราชสี มา เขต 2 ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์ในการพัฒ นาแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปัญ หาการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม คือ
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2.1.1 เพื่อสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต2
2.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
2.2 ศึ ก ษา ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดขอบข่ า ยเนื้ อ หา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องประกอบด้วยหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดและ
ประเมินผล และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อนามากาหนดกรอบการสร้างแบบวัด สภาพปั ญหา และคาอธิ บายสภาพ
ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และกาหนดสถานการณ์
2.3 เขี ยนรายการสภาพปั ญหา และคาอธิ บายสภาพปั ญหาการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ผูว้ ิจยั รวบรวมแนวคิ ดเกี่ ยวกับปั ญหาการอนุ รักษ์ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคัดเลือก แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการสร้ างเครื่ อ งมื อ ได้แ บบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ซึ่ ง
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่กาหนดสถานการณ์ให้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมสภาพปั ญหา
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยสภาพปั ญหาด้านต่างๆ ดังนี้ คือ 1) การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม
2) การใช้น้ าไม่เหมาะสม 3) การใช้ป่าไม้ไม่เหมาะสม 4) การใช้สัตว์ป่าไม่เหมาะสม และ 5) การใช้แร่ ธาตุ ไม่
เหมาะสม จานวน 1 ฉบับ จานวน 40 ข้อ
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1) ความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) ของแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับตัวบ่งชี้อยูร่ ะหว่าง 0.60 ถึง 1.00 จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
2) ค่ า ความยากของแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการวิเคราะห์หาค่าความยากเป็ นรายข้อพบว่าแบบวัดมีค่าความ
ยากรายด้านอยูร่ ะหว่าง 0.24 ถึง 0.75
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3) ค่ าอานาจจาแนกของแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รั กษ์ทรั พยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบพอยท์- ไบซี เรี ยล มีค่าอานาจจาแนก
รายด้านอยูร่ ะหว่าง 0.20 ถึง 0.54
4) ความตรงตามโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคกลุ่มที่รู้แน่ชดั ( known-group technique) โดยเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลของ 2 กลุ่มที่รู้แน่ชดั กับกลุ่มที่ไม่รู้แน่ชดั โดยใช้สถิติทดสอบที (t- test) พบว่า คะแนนนักเรี ยนกลุ่มรู ้แน่ชดั
สูงกว่ากลุ่มไม่รู้แน่ชดั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5) ค่ า ความเที่ ย งของแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นการตรวจสอบโดยใช้สูตร KR-20 พบว่าแบบวัดมีความเที่ยงรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.81
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
ผลการวิจยั มีประเด็นที่สาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. การพัฒนาแบบวัด
การพัฒนาแบบวัดผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดในการสร้างข้อคาถามตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาของเวียร์
คือ ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีแก้ปัญหา และตรวจสอบผลลัพธ์ ผูว้ ิจยั สร้างแบบวัดโดยพิจารณาสภาพ
ปั ญหา และคาอธิ บายสภาพปั ญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กาหนดสถานการณ์ และเกณฑ์การให้
คะแนน ซึ่ งผ่านการพิจารณาจากเชี่ยวชาญ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะข้อคาถามในแบบวัดมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( IOC)
ระหว่าง 0.60 - 1.00 ค่าดัชนี ความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .50 ถือว่าเป็ นข้อความที่ มีความตรง
ตามเนื้ อหาและสามารถนาไปใช้ได้ (วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, 2554, น. 57) สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ดารัตน์
ไชยเลิ ศ (2553, น. 79 -81) ได้ส ร้ า งแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่คานวณได้ต้ งั แต่ 0.60 - 1.00งานวิจยั
ของวรั ตถ์ ศิ ริชา (2544, น. 125) เรื่ อง การสร้ างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหา
พฤติ กรรมสุ ขภาพในชี วิตประจาวันของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ คานวณได้
ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุไรรัตน์ คนคล่อง (2545, น. 72) ได้ศึกษา ความสามารถคิดแก้ปัญหา
และค่านิ ยมในภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิ จจา จริ ยะประดับ (2545, น. 86) ที่ ได้พฒั นาเครื่ องมือวัดการเห็น
คุณค่าอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็ นไทย ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ใน
จังหวัดสงขลา ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่คานวณได้ต้ งั แต่ 0.50 ถึง 1.00 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จิรา สุ ข
สาร (2545, น. 108 -110) ได้พฒั นาเครื่ องมือวัดคุณธรรม จริ ยธรรมที่จาเป็ นในการดารงชีวิตอย่างมีความสุ ขสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.57 ถึง 1.00 สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทวินทร์
พิ ศ วง (2448, น. 76-80) ได้พ ัฒ นาแบบวัด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มอัน พึ ง ประสงค์ ของนัก เรี ย นชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัดจันทบุรี มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คาถามมี ค่าระหว่าง 0.66 ถึ ง 1.00 และงานวิจยั ของ จรรทิ มา หลงประไพ (2551, น. 57) ได้พฒ
ั นาแบบวัด
ความสามารถด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 ได้ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา โดยมี ค่ า ดัช นี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับพฤติกรรมบ่งชี้ อยูร่ ะหว่าง 0.57 ถึง 1.00 จากการวิเคราะห์ แบบวัดที่ผวู ้ ิจยั พัฒนา
ขึ้น พบว่า เครื่ องมือวัดมีความตรงเชิ งเนื้ อหามีค่าดัชนี ความสอดคล้องตามเกณฑ์แสดงว่า แบบทดสอบแต่ละข้อ
เป็ นตัวแทนของสภาพปั ญหาการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ที่ สามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
2.1 ความตรงเชิงโครงสร้ าง
การหาความตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ มของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
นครราชสี มา เขต 2 โดยการใช้เทคนิ คกลุ่มที่ รู้ชดั (Known -Group Technique) เปรี ยบเที ยบผลคะแนนเฉลี่ ยจาก
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ มของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ของกลุ่มที่รู้ชดั และกลุ่มที่รู้ไม่
ชัด มาทดสอบความแตกต่าง จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างจากการ
ทดสอบโดยใช้เทคนิ คกลุ่มที่รู้ชดั และวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าทีมีความตรงเชิงโครงสร้างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ที่เป็ นเช่นนี้เพราะผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุ่มที่รู้ชดั โดยใช้เด็กเก่งที่ผา่ นการทดสอบในระดับชาติกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนโอเน็ตตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และกลุ่มอ่อนผ่านการทดสอบในระดับชาติ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ได้คะแนนโอเน็ตต่ากว่าร้อยละ 20 สอดคล้องกับ สมคิด พรมจุย้ , บุญศรี พรหมมาพันธุ์
(2554, น. 26-30) กล่าวถึงวิธีการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่รู้กนั ว่ามีลกั ษณะที่ตอ้ งการวัดกับกลุ่มที่ รู้
ว่าไม่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการวัด แล้วคานวณคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มมาทดสอบนัยสาคัญทางสถิติโดยใช้สูตร ttest และงานวิจยั ของบุญยภา ชมศิริ (2547, น. 82-88) ได้สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ปี การศึ กษา 2546 ของโรงเรี ยนใน
อาเภอโพนทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ความตรงเชิ งโครงสร้างโดยใช้เทคนิ คกลุ่มรู ้ชดั
ผลการวิจยั พบว่า แบบวัดวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าความตรงเชิงโครงสร้างจากการทดสอบโดยใช้เทคนิค
กลุ่มรู ้ชดั และวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที มีความตรงเชิ งโครงสร้างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และเท
ั นาแบบวัด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ งประสงค์ข องนักเรี ย นชั้น
วิน พิ ศ วง (2548, น. 76 – 80) ได้พ ฒ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัดจันทบุรี มีความตรงเชิ งโครงสร้าง ซึ่ งตรวจสอบโดยใช้เทคนิ คกลุ่มรู ้ชดั มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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2.2 ค่ าความยากและอานาจจาแนกของแบบวัด
จากการทดสอบแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2
สามารถหาค่าความยาก ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบรายข้อจากการทดสอบ ครั้งที่ 1 พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทุกข้อ มี
ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.72 และอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.56 ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะแบบวัดที่สร้าง
ขึ้ นมีค่าความยากและค่าอานาจจาแนกมีค่าความยากระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้ นไปและค่า
อานาจจาแนกต้องเป็ นบวก และข้อสอบที่ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .40 ขึ้ นไปถือว่าเป็ นข้อสอบที่ จาแนกได้ดีมาก
(วรรณ์ดี แสงประที ปทอง, 2554, น. 109) ซึ่ งสอดคล้องกับ วรัตถ์ศิริชา (2544, น. 129) การพัฒนาแบบทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปั ญหาพฤติ กรรมสุ ข ภาพในชี วิ ต ประจาวันของนักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ได้ค่าความยากระหว่าง 0.44 ถึง 0.80 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.22
ถึง 0.55 ในการคานวณหาค่าความยากและอานาจจาแนกผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแบบวัดที่พฒั นาขึ้น ซึ่ ง
มีค่าความยากและค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ จึ งถือได้ว่าแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสี มา เขต 2 แต่ละข้อมีคุณภาพทั้งด้านค่าความยากและค่าอานาจจาแนกทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบ
คุณภาพแบบวัดหาค่าความยากและอานาจจาแนกจากการทดสอบครั้งที่ 1และการทดสอบครั้งที่2 มีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.24 ถึง 0.75 และอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.54
2.3 ความเที่ยงของแบบวัด
ผูว้ ิ จัย วิ เ คราะห์ ค่ า ความเที่ ย งของแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญหาการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสี มา เขต 2 ทั้งฉบับ พบว่า ค่าความเที่ยง 0.805 ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะผูว้ ิจยั มีกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดที่ดีเป็ นไปตามหลักวิชา โดยเฉพาะด้านสภาพการใช้แร่ ธาตุไม่เหมาะสมมีค่าความเที่ยงสู งสุ ด
คือ 0.821
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ บุญเชิด ภิญโญอนันต์ (2550, น. 65) ที่กล่าวว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็ นแบบทดสอบที่มีความเชื่ อมัน่ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญยภา
ชมศิริ (2547: 82-88) ได้สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ปี การศึ กษา 2546ของโรงเรี ยนในอาเภอโพนทอง สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาร้อยเอ็ด เขต 3ได้ค่าความเที่ ยงของแบบวัดวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฉบับที่ 1 ถึง 10 มีค่า .70, .83,
.88, .89, .88, .74, .89, .89, .89 และ .83 ตามลาดับ จริ ยา ภูสีฤทธิ์ (2550, น. 69) ที่สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของคูเดอร์ ริ
ชาร์ดสัน (KR -20)และ วรัตถ์ศิริชา (2544, น. 129) การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาพฤติกรรม
สุ ขภาพในชี วิตประจาวันของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานการประถมศึ กษาจังหวัดสงขลามีค่า
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ความเที่ยงตั้งแต่ 0.782 ถึง 0.930 ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของคูเดอร์ ริชาร์ ดสัน (KR -20) แสดงให้เห็นว่า แบบ
วัดที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ฉบับนี้ ไปใช้
โดยศึกษารายละเอียดในคู่มือการใช้ให้เข้าใจ
1.2 การนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ฉบับนี้ ไปใช้
โดยชี้แจงนักเรี ยนให้เข้าใจถึงวิธีการทาแบบทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
1.3 ในการทาวิจยั ในครั้งนี้ ประชากรการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 2 ดังนั้นการนาแบบวัดความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ฉบับนี้ ไปใช้กบั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างออกไป ควรนาเครื่ องมือไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างใหม่เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือซ้ าเพื่ อให้
เกิดความมัน่ ใจในการนาไปใช้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารพัฒ นาแบบวัด ความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรพัฒ นาเกณฑ์ปกติ ของแบบทดสอบวัด ความสามารถในการคิ ดแก้ปัญหาการอนุ รักษ์
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2.3 ควรพัฒนาคลังของแบบทดสอบประเภทโจทย์สถานการณ์ใช้รูปแบบในการปฏิบตั ิจริ ง
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ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ทมี่ ผี ลต่ อการพัฒนาองค์ การ:การก้าวเป็ นองค์ การทีม่ สี มรรถนะสู งของ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาระดับภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร 2) ศึ กษาระดับการ
พัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู ง 3) ศึ กษาปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่ มีผ ลต่ อการพัฒ นา
องค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีสมรรถนะสู ง และ4) ศึ กษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ เป็ นบุ คลากรของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด จานวน 91 คน คานวณขนาดกลุ่ ม
ตัว อย่ า งจากสู ต รทาโร่ ยามาเน่ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จัย พบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ของผูบ้ ริ หารส านักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัด
ร้ อยเอ็ดอยู่ในระดับมากที่ สุด 2) การพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยูใ่ นระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การสู่
การเป็ นองค์ก ารที่ มี ส มรรถนะสู ง ของส านัก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอในเขตจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น
สนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผล ปั จจัยด้านการกาหนดทิ ศทางเชิ งกลยุทธ์ และปั จจัยด้านการจัดตั้ง
ควบคุมองค์การให้สมดุล ซึ่ งสามารถอธิ บายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 56.50 (R2 = .565) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .05 และ4) ข้อเสนอแนะได้แก่ หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ และควรจัด
อบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
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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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและสลับซับซ้อนได้ส่งผลให้องค์การใน
ปั จจุบนั ปรับตัวเป็ นองค์การมีการขับเคลื่อนด้วยฐานความรู ้ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าองค์กรใดที่ มีความรู ้
หรื อมีฐานข้อมูลที่มากย่อมได้เปรี ยบองค์กรอื่น จึงมีความจาเป็ นที่จะเสริ มสร้างพัฒนาองค์กรสู่ การเป็ นองค์การที่มี
ขี ด สมรรถนะสู ง ที่ มี ก ารยอมรั บ ว่ า เป็ นองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตาม
สภาวการณ์ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรของภาครั ฐหรื อเอกชน ในส่ วนขององค์กรภาครั ฐจาเป็ นต้องขับเคลื่ อนไปตาม
แนวทางที่ ได้มีการกาหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
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มาตรา 11 ที่กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ ความสารถ ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การ
ที่ มีขีดสมรรถนะสู งอย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ ม
และพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มี
คุณภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับการ
บริ หารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้
นอกจากนั้น ประเด็นการพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง หรื อองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู ง
(High Performance Organization) ยังปรากฏความสาคัญตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – พ.ศ. 2561) ที่ได้ระบุให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดาเนิ นการดังนี้ คือ 1) ปรับปรุ งหน่วยงานราชการ
ให้มีความเหมาะสมกับภารกิ จที่รับผิดชอบ ลดความซ้ าซ้อน มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสู ง สามารถปรับตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรื อบริ บท ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ส่ งเสริ มให้หน่วยงานของรัฐมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู ้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 3)
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น ให้การนาองค์การ
เป็ นไปอย่างมี วิสัยทัศน์ มี ความรั บผิดชอบต่ อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่ การปฏิ บตั ิ การให้
ความสาคัญกับประชาชนผูร้ ั บบริ การและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย การปรั บปรุ งระบบการบริ หารจัดการให้มีค วาม
ยืดหยุ่นคล่องตัว การส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนา ตนเอง มีความคิดริ เริ่ มและเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ตัดสิ นใจโดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริ ง และทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็ นสาคัญ 4) ส่ งเสริ มและพัฒนาหน่ วยงานของรั ฐ
ไปสู่ การเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government) 5) ส่ งเสริ มให้ส่วนราชการบริ หารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
เพื่ อรองรั บสถานการณ์ ฉุกเฉิ น และ6) พัฒนาระบบการประเมิ นผลตามคารั บรองการปฏิ บตั ิ ราชการให้มีความ
เหมาะสม ให้มีความน่าเชื่ อถือ มุ่งเน้นการวัดผลลัพธ์เป็ นสาคัญ ลดภาระงาน ขั้นตอน และงบประมาณให้กบั ส่ วน
ราชการ รวมทั้งนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมิ นผล (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2556, น. 28-38)
การพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสู ง หรื อองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู งไปสู่ ความสาเร็ จนั้น
นอกจากจะต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจกันของบุคลากรในองค์การแล้ว ยังต้องอาศัยผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
สามารถส่ งเสริ มการด าเนิ นงานงานและการพัฒ นาองค์การให้มีขี ดสมรรถนะสู งด้วยการเสริ มทักษะ ความรู ้
ความสามารถของสมาชิ กในองค์การให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสบความสาเร็ จภายใต้สภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบนั ได้ ซึ่ งผูน้ าที่ดีน้ นั นอกจากจะต้องมีความรอบรู ้ในเรื่ องต่างๆ
แล้วยังต้องเป็ นบุคคลที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองเพื่อให้บริ หารงานในโลกาภิวตั น์เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากองค์การมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่
ถึง หรื อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและรุ นแรง ผูน้ าจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นการบริ หารกลยุทธ์ และพัฒนาตนเอง
ให้มีภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ซึ่ งเพ็ญประภา สาริ ภา (2556) ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
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ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้น นฤมล สุ ภาทอง (2550) ก็ได้ทาการวิจยั ในทานองเดียวกัน โดยศึกษาประเด็นภาวะ
ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษานครพนมเขต 2
พบว่า ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารแบบผูส้ ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผล
โรงเรี ยนโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลงานวิจยั ที่หยิบยกขึ้นมาพอเป็ นตัวอย่าง จึงกล่าวได้ว่า
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์มีผลต่อการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆไปสู่ความสาเร็ จ
สาหรับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ มีหน้าที่ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชน
ในอาเภอ ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ ได้รับมอบหมาย
โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการด าเนิ น งานตามที่ ก รมการพัฒ นาชุ ม ชนก าหนดไว้ว่ า เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อมของประชาชนให้ดีข้ ึน โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน “มีเป้ าหมายของการดาเนินงานที่จะให้
ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ นตามเกณฑ์ความจาเป็ นขั้นพื้นฐาน” (จปฐ.) ทั้ง 9 หมวด คื อ สุ ขภาพดี มีบา้ นอาศัย
ฝักใฝ่ การศึกษา รายได้กา้ วหน้า ปลูกฝังค่านิยมไทย ร่ วมใจพัฒนา (จุรีภรณ์ เจริ ญเสี ยง, 2555, น. 29) การดาเนิ นงาน
ตามบทบาทภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลสาเร็ จ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจะต้องดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาหน่วยงานให้มีขีดสมรรถนะสูง หรื อ
องค์การที่ มีขี ด สมรรถนะสู ง (High Performance Organization) ที่ เ ป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการไทยนัน่ เอง
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงเรื่ องภาวะผูน้ าเชิ งกล
ยุทธ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ ได้แก่ ด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริ หารทรัพยากร
ในองค์การ ด้านสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ อย่างมีคุณธรรม ด้านการ
จัดตั้งควบคุ มองค์การให้สมดุ ล (Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., 2005) และการพัฒนาองค์การสู่
การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ดตามกรอบแนวคิ ด
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2557) ซึ่ งประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ เพื่อจะได้เป็ น
ข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาเอาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบพิจารณาวางยุทธศาสตร์เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาหน่วยงานให้เป็ นองค์การทีมีขีดสมรรถนะสูงได้มีประสิ ทธิ ภาพและและประสิ ทธิ ผลต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชน
อาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีสมรรถนะสู ง
ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
4. เพื่ อศึ กษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถนา
ผลวิจยั ไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์ดาเนินงานพัฒนาหน่วยงานให้เป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงอย่างยัง่ ยืน
2. เป็ นข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตพื้นที่ อื่นๆ
ในการนาไปปรับนโยบาย และวิธีการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงได้อีกด้วย
3. สามารถใช้เป็ นข้อมูลให้ผูศ้ ึ กษาที่ มีความสนใจในด้านการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีด
สมรรถนะสูงนาไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ในด้านนี้ให้กา้ วหน้าต่อไป
วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ องภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีด สมรรถนะสู ง
ของส านัก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอในเขตจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ ( Survey Research) โดยมี
วิธีดาเนินการวิจยั ให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นบุ คลากรของของสานักงานพัฒนาชุ มชน
อาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 20 แห่ ง จานวน 117 คน (สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 27
มีนาคม พ.ศ. 2558) คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรทาโร่ ยามเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน
.05 ได้จ านวน 91 คน และท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบชั้น ภู มิ อ ย่ า งเป็ นสั ด ส่ ว น (Proportional Stratified Random
Sampling) เพื่อหาสัดส่ วนที่ เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างตามจานวนประชากรที่ เป็ นบุคลากรของสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ละแห่ง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-
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List) ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด และตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู ง
ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-ended)
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยขอหนังสื อจากคณะนิ ติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น
ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมแบบสอบถามให้เพียงพอกับบุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จัดส่ งหนังสื อ พร้อมแบบสอบถามไปให้กบั
กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ โดยส่ งแบบสอบถามตามที่อยู่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
แนบซองจดหมายตอบกลับ ไปพร้ อ มกับ แบบสอบถาม และท าการติ ด ตามทวงถามทางโทรศัพ ท์เ พื่ อ ให้ไ ด้
แบบสอบถามกลับมาครบจานวน และทาการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 91 ชุด ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และนาแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์และแปลผล และนาเสนอผลในรู ปของค่ าสถิ ติ
พร้อมทั้งคาบรรยาย ผลการวิจยั
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็ นออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ประกอบด้วย
การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ แบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) และ 2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis)

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ผลการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านการบริ หารทรัพยากรในองค์การมี ระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการกาหนดทิ ศทางเชิ งกลยุทธ์ ด้าน
สนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผล ด้านมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ อย่างมีคุณธรรม และด้านการจัดตั้งควบคุ ม
องค์การให้สมดุล ซึ่ งสามารถพิจารณาโดยรายละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านการกาหนดทิ ศทางเชิ งกลยุทธ์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีความสามารถในการกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน รองลงมาได้แก่ มีความสามารถในการกาหนดแผน
กลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่ งคุกคามจากภายในและภายนอกหน่วยงาน และข้อที่มี
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ระดับ ต่ า สุ ด ได้แ ก่ มี การถ่ า ยทอดแผนไปยังทุ กๆ ส่ วนทั่วทั้งหน่ วยงาน และสอดคล้องกับบทบาทหน้า ที่ ข อง
หน่วยงานต่างๆได้อย่างชัดเจน
1.2 ด้านการบริ หารทรัพยากรในองค์การ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีระดับมากที่ สุดได้แก่ สามารถบริ หารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
รองลงมาได้แก่ ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน และข้อที่
มีระดับต่าสุ ดได้แก่ สามารถบริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของหน่วยงานให้เกิดความคุม้ ค่า คุม้ ทุน และพร้อมต่อ
การใช้งาน
1.3 ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างานให้แ ก่ ผูใ้ ต้บัง คับบัญ ชา รองลงมาได้แ ก่ สามารถปรั บ เปลี่ ย นวัฒ นธรรมและค่ า นิ ย มในการท างานให้
สอดคล้อ งกับสภาพของการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก และข้อที่ มีร ะดับต่ า สุ ด ได้แ ก่ สามารถสร้ างค่ านิ ย มให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความรักและความสามัคคีกนั ภายในหน่วยงาน
1.4 ด้านมุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีระดับมากที่ สุดได้แก่ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิ บตั ิ งานอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย รองลงมาได้แก่ ปฏิบตั ิตนต่อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาทุกคนโดยยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรม และข้อที่มีระดับ
ต่าสุ ดได้แก่ มีความรักและความเอื้ออาทรต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคน
1.5 ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด และ
เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริ หารงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง รองลงมาได้แก่ สามารถจัดให้พนักงานทา งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
และข้อที่มีระดับต่าสุ ดได้แก่ มีความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการวิจยั ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู ง
ของส านักงานพัฒ นาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัด ร้ อยเอ็ด โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด และเมื่ อ
พิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีระดับมากที่ สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการ
กระบวนการ ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ ด้านการนาองค์การ และด้านการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ซึ่ งสามารถ
พิจารณาโดยรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการนาองค์การ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีการดาเนิ นงานโดยคานึ งถึงความผาสุ ขและประโยชน์สุขของสังคมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในยุทธศาสตร์ และการปฏิ บตั ิ งานประจาวัน รองลงมาได้แก่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิ ยมในการ
ทางานไว้ชดั เจน และข้อที่ มีระดับต่ าสุ ดได้แก่ สามารถดาเนิ นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิ ยมไปสู่ การปฏิ บตั ิที่
เป็ นรู ปธรรม
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2.2 ด้านการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
แยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีระดับมากที่ สุดได้แก่ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง
เช่ น ความท้า ทายเชิ งยุท ธศาสตร์ แ ละความได้เ ปรี ย บเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ความเสี่ ย งที่ คุ กคามต่ อความยัง่ ยื น ของ
หน่วยงาน เป็ นต้น มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คานึงถึงความต้องการ
ของหน่ วยงานในด้านความคล่องตัว และ ความยืดหยุ่นในการ และข้อที่ มีระดับต่ าสุ ดได้แก่ มีการติ ดตามผลการ
ดาเนิ นงานผ่านตัวชี้ วดั โดยเปรี ยบเทียบกับเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ ผลการดาเนิ นการที่ผ่าน ผลการดาเนิ นการของ
คู่แข่งหรื อเกณฑ์เปรี ยบเทียบที่สาคัญ
2.3 ด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ สามารถจัดการกับข้อร้องเรี ยน
ของผูร้ ั บ บริ การและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และทาให้มนั่ ใจว่า ข้อร้ องเรี ย นได้รั บการแก้ไ ขอย่า งทันท่ วงที แ ละมี
ประสิ ทธิ ผล รองลงมาได้แก่ มีการกาหนดความต้องการของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของผลผลิตและ
บริ การ และข้อที่มีระดับต่าสุ ดได้แก่ มีการรับฟัง ปฏิสมั พันธ์ และสังเกตผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้
ได้สาร สนเทศที่สามารถนาไปใช้บริ การ และสนับสนุนผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีตวั วัดผลการดาเนิ นการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และได้มีการดาเนิ นการติดตามบ่อย รองลงมาได้แก่ มีระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูล และ
สารสนเทศที่มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และความจาเป็ น
ทางภารกิจอย่างมีประสิ ทธิ ผลในกรณี ฉุกเฉิ น และข้อที่มีระดับต่าสุ ดได้แก่ มีการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้
ของบุคลากร เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.5 ด้านการมุ่งเน้นทรั พยากรบุ คคล พบว่า โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุ ด และเมื่ อ
พิจารณาแยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีการดาเนินการดูแลปั จจัยสภาพ แวดล้อมในการทางาน
ในด้านสุ ขภาพและสวัสดิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากร รวมทั้งปรับปรุ งให้ดีข้ ึ น
รองลงมาได้แก่ มีการบริ หารอัตรากาลัง ความต้องการของบุคลากรและความจาเป็ นของหน่วยงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
สามารถด าเนิ นการตามภารกิ จได้อย่า งต่ อเนื่ อ ง และข้อที่ มีร ะดับต่ า สุ ด ได้แ ก่ มี วิธีประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการเรี ยนรู ้และการพัฒนาที่ชดั เจน
2.6 ด้านการจัดการกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
แยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีการกาหนดข้อกาหนดที่ สาคัญของผลผลิตและการบริ การแก่
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย รองลงมาได้แก่ มีการป้ องกันไม่ให้เกิ ดของเสี ย ความผิดพลาดของการให้บริ
การ และการทางานซ้ า รวมทั้งการลดต้นทุน การประกันความเสี ยหาย หรื อการสูญเสี ยผลิตภาพของผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยให้นอ้ ยที่สุด และข้อที่มีระดับต่าสุ ดได้แก่ มีการเตรี ยมพร้อมสาหรับรับมือต่อภัยพิบตั ิหรื อภาวะ
ฉุกเฉิ นเป็ นอย่างดี
2.7 ด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
แยกเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับมากที่สุดได้แก่ มีผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิ ผลของกระบวนการและการจัดการห่ วงโซ่
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อุปทาน (คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ต้นทุน) รองลงมาได้แก่ มีผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์การและการกากับดูแลในภาพรวม
และข้อที่มีระดับต่าสุ ดได้แก่ มีผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากรในภาพรวม
3. ผลการวิจยั ปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสูง
ของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีปัจจัย 3 ปั จจัย จากจานวน 5ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เรี ยง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อยคื อ ปั จจัยด้านสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผล ปั จจัยด้านการกาหนด
ทิศทางเชิ งกลยุทธ์ และปั จจัยด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล ซึ่ งสามารถอธิ บายความแปรปรวนรวมกันได้
ร้อยละ 56.50 (R2 = .565) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ (B) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta) ของการทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณและสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจในพหุ คูณ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีประสิ ทธิ ผล (X3)
ด้านการกาหนดทิศทางเชิง
กลยุทธ์ (X1)
ด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้
สมดุล (X5)

B
.222

Std. Error
.074

Beta
.293

t
2.994

Sig.
.004*

.231

.080

.257

2.884

.005*

.188

.069

.264

2.710

.008*

a=1.552, R=.319, R2 =.565, adj.R2 =.296, F=13.599 SEest = .243, Sig >.05*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิ ทธิ ผล ปัจจัยด้านการกาหนดทิศทาง
เชิ งกลยุทธ์ และปั จจัยด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ใน
รู ปคะแนนดิ บ เท่ ากับ .222, .231 และ .188 ตามลาดับ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ข องตัวแปรพยากรณ์ ในรู ป
คะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .293, .257 และ . 264 ตามลาดับ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ .319 (R =
.319) มี ค่าอานาจในการพยากรณ์ ได้ร้อยละ 56.50 (R2 = .565) ซึ่ งหมายความว่า ปั จจัยทั้ง 3 ปั จจัยคื อ ปั จจัยด้าน
สนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผล ปั จจัยด้านการกาหนดทิ ศทางเชิ งกลยุทธ์ และปั จจัยด้านการจัดตั้ง
ควบคุมองค์การให้สมดุลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการพัฒนาองค์การสู่การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสู ง
ของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อยละ 56.50 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ .243 (SEest = .243) ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ เท่ากับ 1.552 (a = 1.552)
การทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่าเท่ากับ 13.599 (F =13.599) ซึ่ งสามารถสร้างสมการ
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พยากรณ์ถดถอยในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสูง
ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y' = 1.552+.222X3 + .231X1 + .188X5
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z' = .293ZX3 + .257ZX1 + .264X5
4. ข้อเสนอแนะมี ผ ลสรุ ปที่ ส ามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ด้า นดังนี้ คื อ ปั ญหาและอุ ปสรรคในการพัฒ นา
องค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขี ดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ดได้แก่
บุ ค ลากรมี จ านวนไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห าร รองลงมาได้แ ก่ ส านัก งานไม่ มี อ าคารเป็ นเอกเทศเฉพาะ ส่ ว น
ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาองค์การสู่การเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ควรจัดหาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ รองลงมาได้แก่ หน่วยงานควรจัด
อบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย เรื่ อ งภาวะผูน้ าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาองค์ ก ารสู่ ก ารเป็ นองค์ ก ารที่ มี ขี ด
สมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายไว้ใน
ที่น้ ี 3 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการบริ หารทรัพยากรในองค์การมีระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิ ทธิ ผล ด้าน
มุ่ งเน้นการปฏิ บัติ อย่า งมี คุ ณ ธรรม และด้า นการจัด ตั้งควบคุ มองค์การให้ส มดุ ล ทั้งนี้ เ ป็ นเพราะผูบ้ ริ หารของ
สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแสดงภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ในระดับสู ง โดยผูบ้ ริ หารมี
ความสามารถในการกาหนดนโยบายของหน่ วยงานที่ สอดคล้องกับเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนา
ชุ ม ชน มี ก ารบริ ห ารจัด การงบประมาณได้อ ย่ า งเหมาะสม ปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการท างานให้ แ ก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิ บตั ิ งานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีการพัฒนาปรับเปลี่ ยนกล
ยุทธ์การบริ หารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของทรรศนะ บุญขวัญ (2548, น. 3) ที่
เห็นว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็ นความสามารถในการทานายอนาคตด้วยมีสายตาที่กว้างไกล รักษาความยืดหยุน่ และ
ใจกว้างพอที่จะให้อานาจหรื อรับฟั งบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงเชิ งกลยุทธ์เท่าที่ จาเป็ น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2554, น. 206) ที่กล่าวว่าภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์จะเป็ นกระบวนการ
ในการกาหนดทิ ศทางและการกระตุ น้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ องค์การในการริ เริ่ มสร้ างสรรค์ส่ิ งต่ างๆ ขึ้ นมา
เพื่อให้องค์การอยูร่ อดต่อไปได้ ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญประภา สาริ ภา (2556) ที่ทาการวิจยั
เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ย น สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ โดย
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกานตรัตน์ ศรี ประเสริ ฐ (2557) ที่ทาการวิจยั เรื่ องการใช้
ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลรอบเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า
การใช้ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลรอบเมื อง อาเภอเมื อง จังหวัดร้ อยเอ็ดโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการให้
ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู ้ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ ด้านการ
นาองค์การ และด้านการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เป็ นเพราะสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การให้มีลกั ษณะเป็ นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นการดาเนิ นงานที่
คานึงถึงความผาสุ ขและประโยชน์สุขของสังคม รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ
ท้าทายเชิ งยุทธศาสตร์ และความได้เปรี ยบเชิ งยุทธศาสตร์ ความเสี่ ยงที่คุกคามต่อความยัง่ ยืนของหน่วยงาน มาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และมัน่ ใจว่าข้อร้องเรี ยนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และมีประสิ ทธิ ผล วัดผลการดาเนิ นการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และได้มีการดาเนิ นการติ ดตามบ่อย ดูแลปั จจัยสภาพ แวดล้อมในการทางานในด้านสุ ขภาพและสวัสดิ
ภาพและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากร รวมทั้งปรับปรุ งให้ดีข้ ึน กาหนดข้อกาหนดที่สาคัญ
ของผลผลิตและการบริ การแก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนมีผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิ ผลของกระบวนการและการ
จัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ต้นทุน) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของพสุ เดชะริ นทร์ (2550, น. 9) ที่
กล่าวว่าองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งเป็ นองค์การที่ เก่ ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจนมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่กระทบต่อการทางานจากรอบด้านทุกมุมมองทาให้สามารถปฏิ บตั ิภารกิ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามเวลาและคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็ นที่ยอมรับ โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเพ็ญพิชชา โคตรชาลี (2557) ที่ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษากับการเป็ นองค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสู งของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น
ผลการวิจยั องค์กรที่ มีขีดสมรรถนะสู งของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ั ฑร (2555) ที่ ทาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐณิ ช เกตุ กณ
องค์กรสมรรถนะสู งของสถานี ตารวจนครบาลบุคคโล ผลการวิจยั พบว่า องค์การสมรรถนะสู งของสถานี ตารวจ
นครบาลบุคคโลโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ปัจจัยด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิ ทธิ ผล ปัจจัยด้านการกาหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และปัจจัยด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการพัฒนา
องค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อย
ละ 56.50 (R2 = .565) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .243 (SEest = .243) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานตามที่กาหนดไว้ โดยสามารถอภิปรายผลตามลาดับที่ของสมการถดถอยดังนี้
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3.1 ปั จจัยด้านสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผล กรณี ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้านสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผลกับการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีสมรรถนะสู งของ
สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด เนื่ องจากการสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์การที่ มีประสิ ทธิ ผ ล
(sustaining an effective organizational culture) จะทาให้มีค วามสามารถในการกาหนดเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรม
องค์การและค่านิ ยมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวัฒนธรรมองค์การที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ นงานและเป็ นตัวกาหนดพฤติ กรรมการทางานของสมาชิ ก (Hitt, M. A., Ireland, R. D., &
Hoskisson, R. E., 2005) จึงทาให้ผบู ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางานให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา และสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิ ยมในการทางานให้สอดคล้องกับสภาพ
ของการเปลี่ ยนแปลงจากภายนอกได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จยั ของฐิ ติมา จานงค์เลิ ศ (2550) ที่ ทาการวิจยั เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย บรรยากาศองค์การกับประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วย
ตามการรั บ รู ้ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ ผลการวิ จัย พบว่ า บรรยากาศองค์ก ารมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ปั จจัยด้านการกาหนดทิศทางเชิ งกลยุทธ์ กรณี ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการกาหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์กบั การพัฒนาองค์การสู่การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขต
จังหวัดร้ อยเอ็ด เนื่ องจากมี ความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ และสามรถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจ
กระตุน้ ผูร้ ่ วมงานให้ปฏิบตั ิตามได้อย่างสม่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อกาหนด
แผนกลยุท ธ์ ให้ส อดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลง (Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., 2005) จึ งทาให้
ผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามารถในการกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้ าหมายและ
วิสยั ทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่ งคุกคาม
จากภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของวัน วิ ส าข์ ทองติ ง (2557) ที่ ท าการวิ จัย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารกับประสิ ทธิ ผลของ โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยพบว่า ภาวะผูน้ า
เชิ งกลยุท ธ์ ข องผูบ้ ริ หารมี ค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ยนอยู่ในระดับสู ง (r=.662) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุ ดคื อ ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์
3.3 ปั จจัยด้านการจัดตั้งควบคุ มองค์การให้สมดุ ล กรณี ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการ
จัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุลกับการพัฒนาองค์การสู่การเป็ นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของสานักงานพัฒนาชุ มชน
อาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่ องจากมีการจัดการบริ หารงานดูแลในกระบวนการทางานให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ
การบริ หาร ผูร้ ับบริ การ พึงพอใจในบริ การที่ได้รับและผูใ้ ห้บิการมีความสุ ขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ งาน
(Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E., 2005) จึ ง ท าให้ ผู ้บ ริ หารส านัก งานพัฒ นาชุ ม ชนอ าเภอพัฒ นา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริ หารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จัดให้พนักงานทา งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญพิชชา โคตรชาลี (2557) ที่ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการ
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บริ หารเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการเป็ นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสู งของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่ นจังหวัด ขอนแก่ น ผลการวิ จัย พบว่า การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ข องผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ค วามสัมพันธ์
ทางบวกกับการเป็ นองค์กรที มีขีดสมรรถนะสู งของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยพบว่า การบริ หาร
เชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรี ยนอยู่
ในระดับสู งมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุ ดคือ การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านการควบคุมและประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็ นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสู ง
ของโรงเรี ยนด้านการนาองค์กร

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่ มีสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีดงั นี้
1) หน่ วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิ ยม
ไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อที่องค์กรจะได้นามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2) หน่ วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นการติ ด ตามผลการด าเนิ นงานผ่านตัวชี้ วดั โดย
เปรี ยบเทียบกับเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ ผลการดาเนินการที่ผา่ น ผลการดาเนินการของคู่แข่งหรื อเกณฑ์เปรี ยบเทียบ
ที่สาคัญเพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3) หน่วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุนการรับฟัง ปฏิสมั พันธ์ และสังเกตผูร้ ับบริ การ และผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ สามารถนาไปใช้บริ การ และสนับสนุ นผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย
4) หน่วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเก็บรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้ของบุคลากร
เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
5) หน่ วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิ ธีประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการเรี ยนรู ้และการพัฒนาที่ชดั เจน
6) หน่วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุนการเตรี ยมพร้อมสาหรับรับมือต่อภัยพิบตั ิหรื อภาวะ
ฉุกเฉิ นเป็ นอย่างดี
7) หน่วยงานควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากรใน
ภาพรวม
1.2 ข้อเสนอแนะด้านภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีดงั นี้
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1) หน่ ว ยงานควรส่ ง เสริ ม ให้ผูบ้ ริ ห ารปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการท างานให้แ ก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิ ยมในการทางานให้สอดคล้องกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก มีการนาแบบแผนการปฏิบตั ิงานที่ดีมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ในการทางานให้บรรลุผลสาเร็ จร่ วมกัน และสร้ างค่ านิ ยมให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความรักและความสามัคคี กนั
ภายในหน่วยงาน
2) หน่ ว ยงานควรส่ ง เสริ ม ให้ผูบ้ ริ ห ารก าหนดนโยบายของหน่ ว ยงานที่ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และสิ่ งคุกคามจากภายในและภายนอกหน่ วยงาน กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิ จที่ นาไปสู่ การกาหนดทิ ศทางที่จะ
ปฏิบตั ิได้จริ ง ควบคุมกลยุทธ์ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลกลยุทธ์ที่นาไปปฏิบตั ิ ตัดสิ นใจปรับเปลี่ยนแผนการ
บริ หารได้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงแผนไปยังทุกๆ ส่ วนทัว่ ทั้งหน่ วยงาน และสอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆอย่างชัดเจน
3) หน่ วยงานควรส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริ หารงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จัดให้พนักงานทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามแนวทางที่ ก าหนด และเสริ ม สร้ า งเข้า ใจและตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเหมาะสม
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ น
องค์การที่ มีขีดสมรรถนะสู งของสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอในเขตจังหวัดอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหา และ
อุปสรรคของหน่ วยงานแต่ละแห่ ง เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการดาเนิ นงานของหน่ วยงานให้เป็ นเป็ น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
2.2 ควรศึ กษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์อื่นๆที่ น่าจะส่ งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ การ
เป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
2.3 ควรศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคของภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสานักงานพัฒนาชุ มชน
อาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล
2.4 ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู งของ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.5 ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพิ่มเติม เพื่อให้การศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ มี
ความครอบคลุมยิ่งขึ้น
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การพัฒนาชุดฝึ กปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์
เรื่อง โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและ (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึ กษาในการใช้งานชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึ กษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ธุร กิ จ คณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัย สวนดุ สิ ต ศู นย์การศึ กษานอกที่ ต้ งั ตรั ง จานวน 23 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ (1) เครื่ องมือการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2 (2) เครื่ องมือทดลอง
ได้แก่ ชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การวินโดวส์และ (3) เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิ แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิ และแบบประเมินความ
พึ งพอใจของนักศึ กษาในการใช้งานชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ การวิเ คราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่ าเฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่ งผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การวินโดวส์ เรื่ อง โครงสร้ างข้อมูลและขั้นตอนวิ ธี
ประกอบด้วยชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ จานวน 7 ชุ ดคาสั่ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าชุ ดฝึ กปฏิ บัติมีค วามเหมาะสมใช้เ ป็ น
เครื่ องมื อในการวิจยั โดยมี ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อ คื อ 75.65/76.09 ซึ่ งพบว่าใกล้เคี ยงกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด คือ 80/80
2. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
3. ผลด้า นความพึ งพอใจของนักศึ กษาจากการใช้งานชุ ดฝึ กปฏิ บัติ น้ ี พบว่า นักศึ กษามี ค วามพึ งพอใจ
ในระดับมาก โดยด้านที่ มากที่ สุดคื อ ด้านเนื้ อหามีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคื อ ด้าน
วิ ธี การสอนมี ค่ า เฉลี่ ย 4.16 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.63 และด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจมี ค่ า เฉลี่ ย 3.94
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ชุดฝึ กปฏิบตั ิ โปรแกรมภาษาซี โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
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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 predetermined 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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรี ยนรู ้ ใ นยุ ค ศตวรรษที่ 21 ผู ้ ส อนควรมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ รองรั บ การเข้ า ถึ งเพื่ อ
สร้ า งนวัต กรรมในการบริ หารจัด การชั้ น เรี ยนแนวใหม่ เ พื่ อ พัฒ นาผู ้เ รี ยน โดยการจัด การเรี ยนการสอน
ในยุคนี้ ตอ้ งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และยึดหลักการว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถที่ จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
โ ด ย คุ ณ ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู ้ 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
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ โดยเฉพาะการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิจริ ง (สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2559)
และในปี พ.ศ. 2551 สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้วิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ซึ่ งแบ่งแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เป็ น 9 แนวทาง ประกอบด้วย
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1. การจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการพหุปัญญา
3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบตั ิ
4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
5. การเรี ยนรู ้แบบส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
6. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้
7. การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
8. การจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
9. การจัดการเรี ยนรู ้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คาถาม
โดยรู ปแบบการสอนแบบใหม่เน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ ด ้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง และการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา
(หน่วยส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ, 2551)
ซึ่ งจากแนวทางการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ใหม่ของ
ส านั ก งานเลขาธิ การสภาการศึ กษา โดยการเน้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ นส าคั ญ ซึ่ งผู ้ เ รี ยนเข้ า มามี ส่ วนร่ ว ม
ในชั้นเรี ยนมากขึ้น เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเน้นการปฏิบตั ิ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเพิ่ ม ขึ้ น โดยผู ้ เ รี ยนจะมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ องนั้ นๆ มากขึ้ น ซึ่ งการน าชุ ด ฝึ กปฏิ บั ติ ห รื อชุ ด ฝึ กอบรม
มาใช้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้ น และผูเ้ รี ยนสามารถฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งได้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ คชรัตน์ และคณะ ได้เสนองานวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้ชุดฝึ ก
ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ที่ มี ต่ อ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ท า วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ชุดฝึ กการทาวิทยานิพนธ์ของผูเ้ รี ยนระดับบัณฑิตศึกษา มีประสิ ทธิ ภาพ 86.84/89.32 และ
ผู ้ เ รี ย น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ 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
ก่ อ นเรี ยนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ชุ ด ฝึ กการท าวิ ท ยานิ พนธ์
อยู่ในระดับมาก (จุ ฑารั ตน์ คชรั ตน์, 2556, น. 408-417) และ อนิ วรรตน์ พลรั กษ์ และสมศักดิ์ อรรคทิ มากูล ได้
เสนองานวิ จั ย เรื่ อง การสร้ า งและทดสอบประสิ ทธิ ภ าพชุ ด ฝึ กอบรม เรื่ องไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละ
การประยุกต์ใช้งานหุ่ นยนต์พ้ืนฐาน พบว่าชุดฝึ กอบรมที่สร้างขึ้ นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ผูเ้ รี ยนมีความพึง
พ อ ใ จ ต่ อ ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ฉลี่ ย
ร้อยละ 78.16/75.0 ซึ่ งพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 80/80 ซึ่ งสามารถนาชุดฝึ กอบรมนี้ ไปใช้ในการ
ฝึ กอบรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (อนิวรรตน์ พลรักษ์, 2556, น.50-57)
เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี เป็ นเรื่ องที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน
วิธี ตลอดจนการเข้าใจและเรี ยนรู ้ถึงประเภทของข้อมูล สามารถประยุกต์และเลือกใช้แต่ละประเภทของข้อมูลใน
การเขียนโปรแกรมแต่ละประเภท และเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมและใช้ข้ นั ตอนวิธีน้ นั เขียนโปรแกรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเดิ มจะเน้นการสอนเชิ งทฤษฎี เพียงอย่างเดี ยว อาจทาให้
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ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ในระดับหนึ่ ง โดยผูเ้ รี ยนจะขาดทักษะขั้นตอนการคิ ดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
รวมทั้งขาดทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่ งเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องพื้นฐานในการเริ่ มต้นกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการ
เขี ย นโปรแกรมอย่า งเป็ นระบบ ผูเ้ รี ย นสามารถที่ จะพัฒ นาทักษะในด้า นนี้ เ พื่ อนาไปสู่ การประกอบอาชี พ ได้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเรื่ องนี้ จะเป็ นตัวบ่งชี้ ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการเขียนโปรแกรมของผูเ้ รี ยน
และในการประกอบอาชีพทางด้านการเขียนโปรแกรม
ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง เสนอ ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ เ พื่ อ ใช้ส าหรั บ การพัฒ นาพื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรมของผูเ้ รี ย น
เรื่ องโครงสร้ า งข้ อ มู ล และขั้ นตอนวิ ธี โดยชุ ด ฝึ กปฏิ บั ติ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อหา
ในบทเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เข้าใจเนื้ อหาในบทเรี ยนมากขึ้น และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจขั้นตอนวิธีในการ
เขี ยนโปรแกรม ข้อมูลแต่ละประเภทในโครงสร้างข้อมูลและการดาเนิ นการกับข้อมูลแต่ละประเภทเพิ่มขึ้ นจาก
ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจนผูเ้ รี ยนสามารถที่ จะปรับปรุ งแก้ไข หรื อเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบขั้นตอนวิธีตามแนวคิ ด
ของผูเ้ รี ยนได้ โดยอ้างอิงจากชุดฝึ กปฏิ บตั ิน้ ี และให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะพื้นฐานในการเขี ยนโปรแกรมและสามารถนา
ทักษะพื้นฐานในการเขี ยนโปรแกรมนี้ ไปพัฒนาและศึ กษาเพิ่ มเติ มด้วยตนเอง เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบ
อาชีพทางด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การวินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิการภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการ
วินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นจากการใช้งานชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ การภาษาซี บนระบบปฏิ บัติ การ
วินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
นิยามศัพท์
ชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ หมายถึง สื่ อการเรี ยนการสอนที่ ผสู ้ อนสร้างขึ้ นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ และเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่ องที่เรี ยนและมีทกั ษะในเนื้อหาเรื่ องนั้นเพิ่มเติมจากการเรี ยนทฤษฎี
ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการประเภทหนึ่งซึ่ งเป็ นตัวกลางในการควบคุม
ฮาร์ดแวร์ สามารถจัดการข้อมูลที่อยูภ่ ายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้
ภาษาซี หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึ ง คะแนนของผู ้เ รี ยนจากการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ก่ อ นและ
หลังการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในการใช้งานชุดฝึ กปฏิ บตั ิ การเขี ยนโปรแกรมภาษาซี
บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การ
วินโดวส์ เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี โดยผูเ้ รี ยนมีเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
3. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการใช้งานชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การวินโดวส์
เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 หลักสู ตรบริ หารธุ ร กิ จ
บัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ธุรกิ จ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต ศูนย์การศึ กษานอกที่ ต้ งั ตรั ง
จานวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทดลอง คื อ ชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บัติการวินโดวส์ เรื่ อง
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
3.1. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ โ ปรแกรมภาษาซี บ นระบบปฏิ บัติ ก ารวิ น โดวส์
เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3.2. แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ก่ อ นแ ล ะ ห ลั ง กา ร ใ ช้ ชุ ด ฝึ กป ฏิ บั ติ โ ป ร แ กรมภ าษาซี
บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3.3. แบบสารวจความพึงพอใจการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การวินโดวส์
เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
วิ ธี ก ารออกแบบ พัฒ นา และทดสอบชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ ผู ้วิ จัย ได้อ อกแบบและพัฒ นาโดยเน้ น เนื้ อ หา
ให้สอดคล้องกับบทเรี ยน เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ซึ่ งภายในชุดฝึ กปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ชุดคาสั่งการ
เขี ยนโปรแกรม เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนสามารถที่ จะประมวลผลและดูผลลัพธ์การทางานของโปรแกรม และแบบฝึ กหัด
ทบทวนเนื้ อหาแต่ละบทเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมและให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาในแต่ละบท
มากขึ้น โดยการทดลองการเขียนโปรแกรมตามความเข้าใจในเนื้ อหาแต่ละบทของผูเ้ รี ยน โดยอ้างอิงตัวอย่างจาก
ชุดฝึ กปฏิบตั ิน้ ี ซึ่ งชุดฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาและทดสอบโดยใช้โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2
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วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาชุดฝึ กปฏิบตั ิไปใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
เนื้อหาของแต่ละบทเรี ยนมากขึ้น และผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บตั ิ การ
วินโดวส์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมจานวน 3 ท่าน
2) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คะแนนของผู ้เ รี ยนจากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ก่ อ นและ
หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในการใช้งานชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรม
ภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ดังนี้
ผูว้ ิจยั เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาของผูเ้ รี ยน โดยส่ วนหนึ่งวิเคราะห์จากขั้นตอนวิธี
และทักษะการเขียนโปรแกรมของผูเ้ รี ยน และวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยน โดยหา
ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) เพื่ อวิเคราะห์คะแนนของผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี คะแนน
แตกต่างไปจากค่ากลางมากน้อยเพียงใด (สายชล สิ นสมบูรณ์ทอง, 2555)
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย ( X )
1.2 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )
2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549, น.117) ได้แก่
2.1 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ (IOC)
2.2 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (Difficulty: p)
2.3 ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (Discrimination: r)
3) การวิเ คราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิ ภาพของการใช้ชุด ฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิ บัติการ
วินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี และแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ตามเกณฑ์ 80/80 (เสาวนีย ์ สิ กขาบัณฑิต, 2528)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ชุ ดคาสั่งภาษาซี เรื่ องโครงสร้ า งข้อมูลและขั้นตอนวิ ธี โดยกาหนดขอบเขตชุ ด คาสั่งแต่ ละชุ ด ค าสั่ ง
สอดคล้อ งกับ เนื้ อ หาวิ ช าเรี ย นแต่ ล ะบทเรี ย น ซึ่ งประกอบด้ว ยชุ ด ค าสั่ ง หลัก ๆ แบ่ ง ตามบทเรี ย นได้ท้ ัง หมด
7 ชุดคาสัง่ โดยแต่ละชุดคาสัง่ หลักจะประกอบด้วยชุดคาสัง่ ย่อยภายใน ได้แก่
1.1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประกอบด้วยชุดคาสั่งย่อย ได้แก่ ชุดคาสัง่ โครงสร้างการทางานแบบ
ลาดับ ชุดคาสั่งโครงสร้างการทางานแบบเลือก ชุดโครงสร้างการทางานแบบทาซ้ าหรื อวนรอบ และชุดคาสั่งการ
ดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์
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1.2 แถวล าดั บ (Array) ประกอบด้ ว ยชุ ดค าสั่ ง ย่ อ ย ได้ แ ก่ โครงสร้ า งข้ อ มู ล แบบแถวล าดั บ
1 มิติ 2 มิติ และหลายมิติ ชุดคาสั่งการดาเนิ นการกับข้อมูลแบบแถวลาดับ การสร้างแถวลาดับ การเพิ่มและการลบ
ข้อมูลในแถวลาดับ และชุดคาสัง่ ข้อมูลแบบโครงสร้าง
1.3 รายการเชื่อมโยง (Linked List) ประกอบด้วยชุดคาสัง่ ย่อย ได้แก่ ชุดคาสัง่ โครงสร้างข้อมูลแบบ
รายการ และชุดคาสัง่ การดาเนินการกับข้อมูลแบบรายการ การสร้างรายการเชื่อมโยง การเพิ่มและการลบข้อมูลใน
รายการเชื่อมโยง
1.4 แถวคอย (Queue) ประกอบด้วยชุดคาสัง่ ย่อย ได้แก่ ชุดคาสัง่ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวคอย และ
ชุดคาสัง่ การดาเนินการกับข้อมูลแบบแถวคอย การสร้างแถวคอย การเพิ่มและการลบข้อมูลในแถวคอย
1.5 ต้นไม้ (Tree) ประกอบด้วยชุดคาสัง่ ย่อย ได้แก่ ชุดคาสัง่ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Binary Tree)
และชุดคาสัง่ การดาเนินการกับข้อมูลแบบต้นไม้ การสร้าง การค้นหา และการลบข้อมูลของไบนารี ทรี
1.6 การเรี ยงลาดับข้อมูล (Sorting Data) ประกอบด้วยชุดคาสัง่ ย่อย ได้แก่ ชุดคาสัง่ การเรี ยงลาดับแบบ
แทรก (Insertion Sort) ชุดคาสัง่ การเรี ยงลาดับแบบเลือก (Selection Sort) ชุดคาสัง่ การเรี ยงลาดับแบบฟอง (Bubble
Sort) และชุดคาสัง่ การเรี ยงลาดับแบบเรดิกซ์ (Radix Sort)
1.7 การค้นหาข้อมูล (Searching Data) ประกอบด้วยชุดคาสัง่ ย่อย ได้แก่ ชุดคาสัง่ การค้นหาข้อมูลแบบไบ
นารี (Binary Search)
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี
รายการ
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ E1
ประสิ ทธิภาพของกระบวนผลลัพธ์ E2
กาหนดเกณฑ์
80.00
80.00
ประสิ ทธิ ภาพ
75.65
76.09
แปลผล
ต่ากว่าเกณฑ์
ต่ากว่าเกณฑ์
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ โปรแกรมภาษาซี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 23 คน มี
ประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ยร้อยละ 75.65/76.09 ซึ่ งพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด คื อ 80/80 เนื่ องจากผูเ้ รี ยนส่ วน
ใหญ่ ไ ม่ มี พ้ื น ฐานทั ก ษะความรู ้ ด ้ า นขั้ นตอนการคิ ด และการเขี ย นโปรแกรม ส่ งผลให้ ร ะดั บ คะแนน
การทาแบบทดสอบค่อนข้างต่า ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี จึงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิน้ ี ใช้วิธีการทดสอบ การทาแบบทดสอบและ
ร่ วมด้วยวิธีการสังเกตการเขียนโปรแกรมของผูเ้ รี ยนตามแบบทดสอบ
ผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพแบบทดสอบรายวิ ช าโครงสร้ า งข้อ มู ล และขั้น ตอนวิ ธี โดยวิ เ คราะห์
2 ส่ วน คือ ส่ วนความยากง่ายของแบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบค่อนข้างง่าย มีค่าตัวถูกและตัวลวง คือ 0.76 และ
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0.24 ต า มล า ดั บ ซึ่ ง อ ยู่ ใ นเ กณ ฑ์ ค่ า ค ว ามย ากที่ ดี ส าห รั บ ตั ว ถู ก ซึ่ ง ต้ อ ง มี ค่ าอ ยู่ ร ะห ว่ า ง 0.20 - 0.80
ตัวลวงมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.05 - 0.30 และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ ใช้เทคนิค 27% ซึ่ งจากการวิเคราะห์อานาจ
จาแนกของแบบทดสอบคื อ 0.14 ซึ่ งเป็ นค่าจาแนกที่ ไม่ดี อันเนื่ องมาจากคะแนนส่ วนใหญ่ของเด็กกลุ่มอ่อนและ
คะแนนส่ วนใหญ่ของเด็กกลุ่มเก่งมีคะแนนอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทาได้
แบบทดสอบ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรี ยน
3
0.89
6
หลังเรี ยน
0.88
จากตารางที่ 2 เมื่ อ น าผลคะแนนแบบทดสอบก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนของผู ้เ รี ยนมาวิ เ คราะห์
หาค่ าเฉลี่ ยพบว่า ในภาพรวมผูเ้ รี ยนสามารถทาคะแนนได้เพิ่ มขึ้ น โดยผูเ้ รี ยนได้คะแนนเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้ นคิ ดเป็ น 3
คะแนน และจากการสังเกตการณ์เขี ยนโปรแกรมของผูเ้ รี ยนจากการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความ
เข้ า ใจในขั้ นตอนวิ ธี การคิ ด มากขึ้ น โดยผู ้เ รี ยนสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ชุ ด ฝึ กปฏิ บั ติ ใ นเขี ย นโปรแกรม
ตามขั้นตอนวิธีการคิดของผูเ้ รี ยนได้
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ประเด็น (n=23)
1. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
1.1 เข้าใจเนื้อหาบทเรี ยนเพิ่มขึ้น
1.2 ความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
1.3 สามารถนาโปรแกรมไปพัฒนาเพื่อเขียนโปรแกรม
ทดสอบตามความเข้าใจของตนเองได้
2. ด้ านเนือ้ หา
2.1 ระดับความยากง่ายของโปรแกรมเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการสอนกับเนื้อหาและโปรแกรม
2.3 โปรแกรมสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่ องเรี ยน
3. ด้ านวิธีการสอน
3.1. ทาให้บทเรี ยนน่าสนใจมากขึ้น
3.2. ลักษณะการนาเสนอเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3.3. ต้องการเรี ยนด้วยบทเรี ยนในลักษณะนี้กบั เรื่ องการเขียนโปรแกรม
อื่นๆ
3.4. ผูเ้ รี ยนรู ้สึกสนุกกับการเรี ยน
ภาพรวม

M
3.94
3.96
4.09
3.78

S.D. ร้ อยละ
0.52 78.87
0.37 79.20
0.51 81.80
0.67 75.60

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.19
4.09
4.26
4.22
4.16
4.13
4.13
4.13

0.62
0.73
0.62
0.52
0.63
0.63
0.63
0.63

83.80
81.80
85.20
84.40
83.25
82.60
82.60
82.60

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.26 0.62
4.11 0.59

85.20
82.10

มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิ โดยภาพรวมพบว่าผูเ้ รี ยนมี
ค ว า มพึ งพ อ ใ จใ นร ะ ดั บ มา ก โ ด ย มี ค่ า เ ฉลี่ ย 4.11 ส่ ว นเ บี่ ย ง เ บ นมา ต ร ฐ า น 0.59 คิ ด เ ป็ นร้ อ ย ล ะ
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.10
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ด้า นที่ ผูเ้ รี ยนมี ค วามพึ งพอใจสู งที่ สุ ด คื อ ด้า นเนื้ อหา มี ค วามพึ งพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็ นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
2. ด้า นที่ ผู ้เ รี ยนมี ค วามพึ ง พอใจเป็ นอัน ดับ ที่ ส อง คื อ ด้า นวิ ธี ก ารสอน มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คิดเป็ นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.25
3. ด้า นที่ ผู ้เ รี ยนมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเป็ นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.87
อภิปรายผล
1. ชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ซึ่ ง
เป็ นชุดฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้น มีท้ งั หมด 7 ชุดคาสัง่ หลักๆ ซึ่ งชุดฝึ กปฏิบตั ิที่สร้างขึ้นอิงเนื้ อหาในบทเรี ยนเป็ นหลัก และ
ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของหน่วยส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ ที่ได้พฒั นารู ปแบบแนวการเรี ยนการสอนแบบ
ใหม่ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในการนาชุดฝึ กไปใช้ในการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมจากการสอนเนื้อหาในทฤษฎี โดย
เน้นการปฏิ บ ัติ และส่ งเสริ มความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ ห้ผูเ้ รี ย นทดลองเขี ย นโปรแกรมเอง เพื่ อ เน้นการฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด การฝึ กทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง กา ร เ รี ย นรู ้ ข อ ง ผู ้ เ รี ย นจ า กการ ใ ช้ ง านชุ ดฝึ กป ฏิ บั ติ โป ร แกร มภาษาซี
บนระบบปฏิ บตั ิ การวินโดวส์ เพิ่ มขึ้ น กล่าวคื อ มี คะแนนหลังเรี ยนสู งขึ้ นกว่าคะแนนก่ อนเรี ยนทุ กคนทาให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่ องที่เรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั เรื่ องผลของการใช้ชุดฝึ กการทาวิทยานิพนธ์ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจ ในการทาวิทยานิพนธ์ของผูเ้ รี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
3. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นความพึ ง พอใจของผู ้เ รี ยนที่ ใ ช้ง านชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ พบว่ า ผู ้เ รี ยนมี ค วาม
พึงพอใจในระดับมาก โดยผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการใช้งานชุดฝึ กปฏิบตั ิ ในด้านเนื้อหาและวิธีการสอนรู ปแบบ
นี้ ท าให้ ผู ้เ รี ยนมี ค วามเข้า ใจเนื้ อ หาในบทเรี ยนมากขึ้ น สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย เรื่ องการสร้ า งและทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรม เรื่ องไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์พ้ืนฐาน
บทสรุป
1. ได้ชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิ การวินโดวส์ เรื่ อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ซึ่ งเป็ นชุดฝึ กปฏิบตั ิเบื้ องต้น มีท้ งั หมด 7 ชุดคาสั่ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าชุดฝึ กปฏิ บตั ิ มีความเหมาะสมใช้เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั ได้ โดยมีประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ คือ 75.65/76.09 ซึ่ งพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด คือ 80/80
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2. ผลการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 23 คน ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คื อ มีคะแนนหลังเรี ยนสู งขึ้ นกว่าคะแนนก่ อนเรี ยนทุ กคน จากการประเมินผลการฝึ ก
ปฏิบตั ิ สรุ ปได้วา่ มีความรู ้จากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
3. ผลด้า นความพึ ง พอใจของผู ้เ รี ยนจากการใช้ ง านชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ น้ ี พบว่ า ผู ้เ รี ยนมี ค วามพึ ง พอใจ
ในระดับมาก โดยด้านที่ มากที่ สุดคื อ ด้านเนื้ อหา มีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคื อ ด้าน
วิ ธี ก ารสอน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.16 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.63 และด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.94
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาดับ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ประโยชน์
การใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิโปรแกรมภาษาซี บนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ เรื่ องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
จะได้ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น หากผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ซึ่ งจะสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ไวยากรณ์ ข องภาษาโปรแกรมได้ง่ า ยขึ้ น และผูเ้ รี ย นสามารถที่ จ ะใช้ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ น้ ี เป็ นพื้ น ฐานในการเขี ย น
โปรแกรมทดสอบความเข้าใจเนื้ อหาในบทเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น จึงควรนาชุดฝึ กปฏิบตั ิ น้ ี ไป
ใช้ทดลองกับผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการเขียนโปรแกรม หรื อทดลองกับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะทางด้านขั้นตอนวิธี
ในการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การพัฒนาชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ เรื่ อง โครงสร้ างข้อมูลและขั้นตอนวิธีดว้ ยภาษาอื่ น เพื่ อทาให้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ
น่าสนใจมากขึ้น
2. ควรมี ก ารพัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอน เรื่ อง โครงสร้ า งข้อ มู ล และขั้น ตอนวิ ธี ใ นรู ป แบบอื่ น ๆ
เพื่อช่วยเสริ มทักษะด้านความรู ้ความเข้าใจ และการคิดแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็ นระบบ
บรรณานุกรม
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ผลกระทบของคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลต่ อความสามารถในการเรียนรู้ ขององค์ กรและ
ความสาเร็จขององค์ กรขององค์ การบริหารส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด
The Effects of Personality Traits on Organizational Learning Competency and
Organizational Success of Sub-District Administrative Organizations
in Roi-Et Province
ศรี สุนนั ท์ ประเสริ ฐสังข์1
Prasertsang.sp@gmail.com
ดวงดาว ภูครองจิตร2
Daw17phukrongchit@gmail.com
สุ นนั วดี พละศักดิ์2
Sunanvadeedee@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบของคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลต่อ
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข ององค์ ก ร 2) ศึ ก ษาผลกระทบของความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข ององค์ ก รต่ อ
ความสาเร็ จขององค์กร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบุคลิกภาพส่ วนบุคคลกับบรรยากาศ
ขององค์กรที่ ส่งผลต่ อความสามารถในการเรี ยนรู ้ ขององค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ องค์การ
บริ หารส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด จ านวน 203 แห่ ง เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถามและสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผลการวิ จัย พบว่า 1) คุ ณ ลักษณะบุ ค ลิ กภาพส่ วนบุ ค คลโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
คุณลักษณะการมีจิตสานึ กที่ดี และความมัน่ คงทางอารมณ์ ส่ งผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ .10 ตามลาดับ 2) ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข ององค์กรส่ งผลทางบวกต่ อ
ความสาเร็ จขององค์กร และ 3) บรรยากาศขององค์กรส่ งผลทางบวกโดยตรงต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
องค์กร
คาสาคัญ: คุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคล ความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร ความสาเร็ จขององค์กร
บรรยากาศขององค์กร

1
2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันที่เข้มข้นและรุ นแรงมาก
ขึ้นถือเป็ นยุคแห่ งความวิกฤติทุกด้าน ทุกประเทศในโลกไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์น้ ี ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก้า วเข้าไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นหรื อ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 ทาให้กลุ่ ม
ประเทศสมาชิ กทั้ง 10 ประเทศต้องพยายามสร้ างความแข็งแกร่ งให้กบั ตนเองเพื่ อรองรั บการขยายตัวทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมข้ามชาติ ที่จะเกิดขึ้ นในอนาคต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(2555-2559) ของไทย ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของคนเพื่ อให้ประเทศสามารถพัฒ นาให้กา้ วหน้าต่ อไป ในการบริ หารจัดการองค์กร ทรั พยากรมนุ ษย์ถือว่า มี
ความสาคัญที่ สุดในการเพิ่ มมูลค่ าและขี ดความสามารถในการแข่ งขันให้กับองค์กร ดังนั้นองค์กรต่ างๆ จึ งให้
ความสาคัญกับการค้นหาวิธีการที่จะเสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อนาไปสู่ การสร้างความสาเร็ จที่เหนื อกว่า
ขององค์กร
คุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคล หมายถึงพฤติ กรรมหรื อลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในการแสดงออก
และการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น ซึ่ งบุคลิกภาพส่ วนบุคคลนี้ จะส่ งผลต่อความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในองค์กร จาก
การวิจยั ของ Barrick and Mount (1991) ได้คน้ พบว่าคุณลักษณะของบุคคลมี 5 ประการได้แก่ 1) การชอบเข้าสังคม
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การแสดงออก 2) ความมัน่ คงทางอารมณ์ ไม่โกรธ ไม่ใช้อารมณ์ 3) ความปรองดอง หรื อเห็นพร้อมต้องกัน ยินยอม
โอนอ่อนผ่อนตาม 4) ความมีสติ รอบคอบ รับผิดชอบ และ 5) การชอบเปิ ดเผย เปิ ดกว้าง ยอมรับสิ่ งใหม่ๆ อยากรู ้
อยากทดลอง นอกจากนี้ จากผลการศึกษาวิจยั ของ Barrick and Mount (1993) ยังพบว่า คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล
ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของงานโดยเฉพาะคุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลที่ มี ส ติ รอบคอบและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จขององค์กรในระดับสูง
การเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลเป็ นกระบวนการสาคัญในการส่ งเสริ มให้บุคลากร
ในองค์กรเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ความสามารถและทักษะที่ หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร จากการศึกษางานวิจยั ในอดีต พบว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จขององค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงานที่
จะต้องส่ งเสริ มและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลแสดงความรู ้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้ าหมายที่ วางไว้ Oh, Labianca, and Chung (2006) กล่าวว่าลักษณะเฉพาะตัวของบุ คคลที่ ทางานในองค์กรเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้แต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งาน โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ในองค์กร
(Organizational Learning) ซึ่ ง Bierly and Hamalaine (1995) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเรี ยนรู ้ขององค์กรจะช่วย
ทาให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรอื่นและทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ
เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นองค์การซึ่ งรับนโยบายในการ
บริ หารจัดการมาจากกรมการปกครองท้องถิ่ นในการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อสนองตอบต่ อการดูแลความกิ นดี อยู่ดี ข อง
ประชาชน การที่องค์การจะสามารถปฏิบตั ิงานหรื อบริ การประชาชนให้เกิดบรรลุเป้ าหมายได้น้ นั ต้องอาศัยบุคลากร
ที่มีความรู ้ความสามารถและมีบุคลิกลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น ทั้งการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกล้าแสดงออก
รวมถึ งความรอบคอบและรั บผิดชอบ พร้ อมที่ จะยอมรั บและปรั บตัวอยู่เสมอ ดังนั้น การศึ กษาวิจยั นี้ จึงมี ความ
มุ่งหวังที่จะศึกษาถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลของผูน้ าของเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ในองค์กรและความสาเร็ จขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาผลกระทบขององค์ประกอบของคุ ณลักษณะบุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคลต่ อความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ขององค์กร
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กรต่อความสาเร็ จขององค์กร
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคุณลักษณะบุคลิ กภาพส่ วนบุคคลกับบรรยากาศของ
องค์กรที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร

93

94

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

นิยามศัพท์
คุณลักษณะส่ วนบุคคล หมายถึง พฤติ กรรมหรื อลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลขององค์การบริ หารส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร หมายถึง ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของบุคคลที่ช่วยเพิ่ ม
ขี ดความสามารถในการแก้ไขปั ญหา การปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงการปฏิ บตั ิ งานจากกระบวนการเรี ย นรู ้ ภ ายใน
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
บรรยากาศขององค์กร หมายถึง นโยบาย แนวปฏิบตั ิและสภาพแวดล้อมการทางานภายในองค์การบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
ความสาเร็ จขององค์กร หมายถึง ผลลัพธ์การบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ขององค์การบริ หารส่ ว น
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อเกิดความเข้าใจถึงผลกระทบของคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคล ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ใน
องค์กร และความสาเร็ จขององค์กร
2. ผลการศึกษาวิจยั นาไปสู่ การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของเทศบาล
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
3. ผลการศึกษานาไปสู่ การขยายกรอบแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับงานวิจยั ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไป
ยังกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีบริ บทที่แตกต่าง
4. เพื่อเป็ นฐานความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ใน
องค์กรและส่ งผลไปยังความสาเร็ จขององค์กร
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิธีผสม (Mixed Method) โดยการส่ งแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย ์ และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ ตวั แทนองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัด ร้ อยเอ็ด จานวน 203 แห่ ง โดยเก็บข้อมูลทั้ง หมด
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จานวน 1 แห่ง เทศบาลตาบล จานวน 68 แห่ง องค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน
133 แห่ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ นายกองค์การบริ หารจังหวัด/นายกเทศมนตรี /นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพนักงาน
ธุรการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อคานวณค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตฐาน และร้อยละ นาไปใช้ใน
การบรรยายลักษณะทางประชากร
2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่ อทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพี ยร์ สัน (Pearson product Moment Correlation Analysis) ในการทดสอบสมมติ ฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
3. การถอดเทปการสัมภาษณ์เพื่อสรุ ปประเด็นเนื้อหาสาคัญ (Content Analysis)
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือวิจยั ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30
คน เพื่อทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ซึ่ งผลการทดสอบพบว่าค่าความ
เที่ยงตรงของเครื่ องมืออยูร่ ะหว่าง 0.620-0.883 และค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.787-0.876 ซึ่ งถือว่าเป็ นค่าที่ยอมรับ
ได้ (Nunnally and Berstein, 1994)
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 52.30) อายุ 30-40 ปี (ร้อยละ 46.90) รองลงมามี
อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 28.00) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.10) ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ
51.60) รองลงมา ระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 48.40) มีประสบการณ์ ในการทางานมากกว่า 7 ปี (ร้อยละ 54.70)
รองลงมามีประสบการณ์ 5-7 ปี (ร้อยละ 25.80) มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 46.90) รองลงมา
รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 32.00) และตาแหน่งงานในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าพนักงานธุ รการ
(ร้อยละ 60.10) รองลงมาเป็ นเทศมนตรี /นายก อบต. (ร้อยละ 21.90)
การวิเคราะห์ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับคุณลักษณะบุคลิ กภาพส่ วนบุคคล พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วาม
คิดเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.87) เมื่อแยกเป็ นแต่ละองค์ประกอบของคุณลักษณะบุคลิกภาพ
ส่ วนบุคคลพบว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลด้านการเปิ ดเผยรับประสบการณ์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด (𝑥̅ =
3.97) รองลงมาคือด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น (𝑥̅ = 3.92) และด้านการมีจิตสานึก (𝑥̅ = 3.88) ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐานที่ 1-7 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อสรุ ปข้อ
สมมติฐานดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลต่อความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ขององค์กรขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ความสามารถในการเรียนรู้ ขององค์ กร
คุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคล
Beta
S.D.
t
sig
การเปิ ดเผยตนเอง(Ex)

.088

.105

.841

.402

ความมัน่ คงทางอารมณ์ (Em)

.196

.111

1.758

.081*

การมีจิตสานึกที่ดี (Co)

.326

.105

3.097

.002***

ความเข้าใจผูอ้ ื่น (Ag)

.029

.119

.241

.810

การเปิ ดเผยพร้อมรับประสบการณ์ใหม่(Op)

.140

.104

1.350

.179

เพศ

-.011

.157

-.138

.890

อายุ

.106

.150

1.415

.160

*p<.1, **p<.05, ***p<.01,
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ตามสมมติ ฐ านที่ 1-5 พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะ
บุคลิกภาพส่ วนบุคคลด้านความมัน่ คงทางอารมณ์และการมีจิตสานึ กมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ขององค์การ (.196, .326 ที่ระดับ p<.10, p<.01) ตามลาดับ ส่ วนคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลด้านการ
เปิ ดเผยตนเอง การเข้าใจผูอ้ ื่น และการเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถการเรี ยนรู ้ของ
องค์การ สรุ ปว่าผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่ 2, 3 ส่ วนสมมติฐานที่ 1, 4 และ 5 ไม่สนับสนุน
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเรี ยนรู ้ ขององค์กรที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็ จขององค์กรขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปรต้ น

ความสาเร็จขององค์ กร
Beta

S.D.

t

sig

ความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร

.753

.060

12.499

.000***

เพศ

-.022

.133

-.323

.747

อายุ

.002

.132

-.023

.982

*p<.1, **p<.05, ***p<.01,
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 6 พบว่าความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่ อความสาเร็ จขององค์การ (.753 ที่ ระดับ p<.01) สรุ ปว่าผลการศึ กษาสนับสนุ น
สมมติฐานที่ 6
ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลกับบรรยากาศขององค์
การที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร ขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปรต้ น

ความสามารถในการเรียนรู้ ขององค์ กร
Beta

S.D.

t

sig

การเปิ ดเผยตนเอง(Ex)

.082

.102

.802

.424

ความมัน่ คงทางอารมณ์ (Em)

.116

.107

1.083

.281

การมีจิตสานึกที่ดี (Co)

.287

.097

2.947

.004***

ความเข้าใจผูอ้ ื่น (Ag)

-.104

.120

-.863

.390

การเปิ ดเผยพร้อมรับประสบการณ์ใหม่(Op)

.094

.108

.870

.386

บรรยากาศขององค์กร (OCL)

.390

.080

4.889

.000***

บรรยากาศขององค์กร x การเปิ ดเผยตนเอง

.032

.091

.348

.728

บรรยากาศขององค์กร x ความมัน่ คงทางอารมณ์

.149

.117

1.270

.207

บรรยากาศขององค์กร x การมีจิตสานึกที่ดี

-.082

.108

-.762

.448

บรรยากาศขององค์กร x ความเข้าใจผูอ้ ื่น

-.185

.103

-1.792

.076*

บรรยากาศขององค์กร x การเปิ ดเผยพร้อมรับ

.122

.103

1.188

.237

เพศ

.037

.146

.256

.799

อายุ

.220

.138

1.590

.115

ประสบการณ์ใหม่

*p<.1, **p<.05, ***p<.01,
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติ ฐานที่ 7a-7e ปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลและบรรยากาศขององค์การส่ งผลทางบวกต่อความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ขององค์การ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติ ฐานที่ 7a-7e พบว่าปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศใน
องค์การกับคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลด้านความเข้าใจผูอ้ ื่นมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความสามารถในการ
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เรี ย นรู ้ ข ององค์การ (-.185 ที่ ร ะดับ p<.1) ส่ วนปฏิ สัมพันธ์ กับคุ ณลักษณะบุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคลด้านอื่ น ๆ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั เลย สรุ ปว่าผลการศึกษานี้ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 7a-7e
การอภิปรายผล
ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลที่ มีความโดดเด่นและเอื้ออานวยต่อการ
พัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็ จตามแนวคิดของ Barrick and Mount (1991) โดยเฉพาะคุณลักษณะบุคลิกภาพ
ส่ วนบุคคลด้านความมัน่ คงทางอารมณ์และการมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงานช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสลิลดา ปิ่ นสุ วรรณ (2554) ได้อธิ บายว่าคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลแบบมีสติมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิอาชี พของบุคลากร นอกจากนี้ Barrick and Mount (1991, 1993)
ได้ยืนยันว่าคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลแบบมีจิตสานึ กเป็ นคุณลักษณะที่สามารถพยากรณ์ความสาเร็ จได้ทุก
อาชี พ และได้ยืนยันว่าบุคลิกภาพส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็ จขององค์การโดยตรงโดยเฉพาะ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก โดยในการงานวิจยั นี้ ได้นาเสนอว่าการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นหรื อการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นช่วยสนับสนุนให้องค์การประสบความสาเร็ จได้มากขึ้น
และ Matzler and Mueller (2011) ได้เสนอแนะว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลด้านการมีจิตสานึ กที่ ดี ส่งผล
โดยตรงต่อการมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ภายในองค์การซึ่ งคุณลักษณะนี้ ทาให้เห็นถึงความตระหนักรู ้ถึงความสาคัญของ
การมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์คือการที่บุคลากรในองค์กรมีความพร้อม
และเต็มใจในการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ซ่ ึ งกันจากเปิ ดโอกาสอย่างอิสระให้กบั บุคลากรภายในองค์กร
โดยเฉพาะในปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเป็ นพลวัตจะส่ งเสริ มให้องค์กรมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Oh et al. (2006) ได้ยืนยันว่า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มย่อย และ
ภายในองค์กรจะช่ วยให้พนักงานเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ที่ดีและเกิ ดการพัฒนา สร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ได้ และนอกจากนี้
Chow and Jong-min (2004) ได้อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า กระบวนการในการสร้ า งให้ เ กิ ด สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ช่ ว ย
สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความกระตือรื อร้นในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการปฏิ บตั ิงาน ทาให้งานต่างๆ มีคุณภาพ
มากขึ้นและส่ งผลต่อการดาเนินงานขององค์การที่ดีข้ ึนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่มุ่งหวัง
อย่า งไรก็ต ามผลการวิ จัย นี้ มี บางส่ ว นที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งเป็ นที่ น่า สั งเกตว่ า ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาอาจเกิดขึ้นเนื่ องจากองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นมีลกั ษณะที่แตกต่างของบุคลากร
ภายในองค์การที่มาจากหลากหลายกระบวนการในการเข้ามาปฏิบตั ิงานองค์การจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับ
ทัศนคติและเป้ าหมายขององค์การ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ที่ได้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารขององค์การที่
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ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่าบุคลิกภาพส่ วนบุคคลมีความสาคัญต่อการความสาเร็ จขององค์การมากเนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่
ช่วยให้การทางานร่ วมกันเป็ นไปได้อย่างราบรื่ นและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้โดยเฉพาะบุคลิกภาพส่ วน
บุคคลที่ เป็ นผูม้ ีจิตสานึ กที่ ดีมีความมัง่ คงทางอารมณ์ เนื่ องจากบุคคลที่ มีความมัน่ คงในอารมณ์ ใจเย็น อดทน อด
กลั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์และวางแผนในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้การมีจิตสานึ ก
ที่ ดี ใ นการปฏิ บัติ ต น การเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ท้ งั ด้า นการทางาน และการอยู่ในสังคม จะช่ วยให้ผูร้ ่ วมงานหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการยอมรับและพร้อมให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิ งานรวมถึงมีความเต็มใจที่ จะสร้างสรรค์
บรรยากาศในองค์การให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้
บทสรุป
ผลกระทบของบุคลิกภาพส่ วนบุคคลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กรและความสาเร็ จขององค์กร
ของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุ ปผลการศึกษา ดังนี้
1. บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 30 – 40
ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 7 ปี ตาแหน่งงาน
ในปัจจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าพนักงานธุรการ มีรายได้ต่อเดือนถัวเฉลี่ยต่อเดือน ที่ได้รับน้อยกว่า 20,000 บาท
2. บุ ค ลากรองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะ
บุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคลของบุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ดภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านการเปิ ดเผยตนเอง ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ด้านการมีจิตสานึ ก ด้านความเข้าใจผูอ้ ื่น ด้านการเปิ ดเผย
รับประสบการณ์ใหม่ ซึ่ งสามารถสรุ ปแยกประเด็นในแต่ละด้านได้ดงั นี้
2.1 บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
รับประสบการณ์ใหม่ อยูใ่ นระดับมาก เช่น องค์กรมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ เมื่อมี
งานใหม่ๆ เข้ามาผูน้ าขององค์กรยินดีในการเข้ามีส่วนร่ วมในงานนั้นๆ ผูน้ าขององค์กรมีการค้นหาและนาเสนอ
วิธีการปฏิ บตั ิ งานใหม่ๆ อยู่เสมอ และผูน้ าขององค์กรเสนอแนะให้มีการจัดกิ จกรรมระหว่างหน่ วยงานเพื่อเชื่ อม
สัมพันธ์ระหว่างกัน
2.2 บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมัน่ คง
ทางอารมณ์ อยู่ในระดับมาก เช่น ผูน้ าขององค์กรมีความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์กร ผูน้ าขององค์กรส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ นความคิ ด สร้ า งสรรค์ของบุ คลากรอย่างเต็มที่ บุ ค ลากรมัน่ ใจในความสามารถของตนเองเวลาที่ ตอ้ ง
นาเสนองานต่อที่ประชุม ผูน้ าขององค์กรยอมรับในความผิดพลาดของตนเองและพร้อมจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.3 บุ ค ลากรองค์การบริ หารส่ ว นท้องถิ่ นในเขตจัง หวัด ร้ อยเอ็ด มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ การมี
จิ ตสานึ ก อยู่ในระดับมาก เช่ น เมื่ อได้รับมอบหมายให้ทางานที่ ไ ม่ใช่ หน้าที่ ผูน้ าขององค์กรยินดี แ ละพยายาม
ปฏิบตั ิงานนั้นอย่างดีที่สุด ผูน้ าขององค์กรมาทางานตรงต่อเวลา และไม่ใช้เวลาราชการในภารกิจส่ วนตัว ผูน้ าของ
องค์กรสามารถทางานที่ ได้รับมอบหมายให้เสร็ จทันตามกาหนดเวลาทุ กครั้งและผูน้ าขององค์กรปฏิ บตั ิ งานได้
ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด
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2.4 บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจ
ผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับมาก เช่น ผูน้ าขององค์กรให้ความสนใจในการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
ผูน้ าขององค์กรยอมรับและยินดีปรับปรุ ง งานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะทุกครั้ง ผูน้ าขององค์กรเป็ นผูม้ ีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือบุคคลอื่นเป็ นประจา และผูน้ าขององค์กรชอบทางานเป็ นกลุ่มเพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2.5 บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
รับประสบการณ์ใหม่ อยู่ในระดับมาก เช่น ผูน้ าองค์กรมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ
เมื่ อมี งานใหม่ๆ เข้ามาผูน้ าขององค์กรยินดี ในการเข้ามี ส่วนร่ วมในงานนั้นๆ ผูน้ าขององค์กรมี การค้นหาและ
นาเสนอวิธีการปฏิ บตั ิ งาน ใหม่ๆ อยู่เสมอ ผูน้ าขององค์กรเสนอแนะให้มีการจัดกิ จกรรมระหว่างหน่ วยงานเพื่ อ
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัน
3. บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ขององค์กร และความสาเร็ จขององค์องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ขององค์กร ด้านความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งสามารถแยกประเด็นสรุ ปในแต่ละด้านได้ดงั นี้
3.1 บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ขององค์กร อยู่ในระดับมาก เช่น ความสามารถในการเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีหรื อวิธีการใหม่ๆ ใน
การทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถปรั บกลยุทธ์ และแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานได้อย่า งรวดเร็ ว เมื่ อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง มีเครื อข่ายในการทางานทั้งในระหว่างหน่วยงานย่อยและระหว่างองค์กร
3.2 บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็ จ
ขององค์กร อยู่ในระดับมาก เช่ น องค์กรได้รับการกล่าวถึ ง และชื่ นชมจากบุ คคลภายนอก มี กระบวนการหรื อ
แนวคิดในการทางานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายทุกด้าน
4. บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์กร
ขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก เช่ น องค์กรสนับสนุ นบุคลากรให้มีการปรับตัวและพร้อมที่จะ
เรี ยนรู ้การทางานใหม่ๆ องค์กรส่ งเสริ มให้บุคลากรแต่ละคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการอย่างเป็ น
อิสระ องค์กรส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการทางานรวมถึงกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และองค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกกิจการ
5. บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานภาพ ประสบการณ์ในการทางานใน
ตาแหน่งปัจจุบนั รายได้ต่อเดือนและตาแหน่งงานในปั จจุบนั แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ
ส่ วนบุคคล ความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์กร ความสาเร็ จขององค์กรและบรรยากาศในองค์กร โดยรวมและ
เป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. ผูบ้ ริ หารสามารถนาเอาผลลัพธ์ที่ได้น้ ี ไปช่วยในการวางแผนการดาเนิ นงานหรื อการกาหนดนโยบายใน
การปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันกับบุคลากร นัน่ คื อผลลัพธ์ดงั กล่าวจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารได้รู้ว่าคุ ณลักษณะบุคลิ กภาพส่ ว น
บุ คคลแบบใดที่ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิ งานด้วยความทุ่ มเทอย่างเต็มที่ และสามารถทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายได้
2. ผูบ้ ริ หารนาไปสู่ การวางแผนการสร้างบรรยากาศที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคลากรในองค์การแบ่งปั นความรู ้
หรื อสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ผลกระทบของคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลต่อความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ขององค์การและความสาเร็ จขององค์การขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้ทราบความคิ ดเห็ นของ
บุคลากรในเขตจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็ นต้น เพื่อได้ขอ้ มูลทางการ
วิจยั ที่หลากหลาย
2. ควรศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้
ขององค์การและความสาเร็ จขององค์การขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น เช่น ความรู ้ความสามารถในการเรี ยนรู ้
ขององค์การและความสาเร็ จขององค์การ มุ่งเน้นกับการเรี ยนรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้ น เพื่อให้การ
ปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทางานของ
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
3. ควรหาตัวแปรอื่นๆ ที่ อาจส่ งผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์การ เช่ น ภาวะผูน้ า ความเป็ น
อิสระของบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาลักษณะและพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เ วศ
(2) ศึ กษาความต้องการและความพึ งพอใจของนักท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เ วศ (3) ศึ กษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ และ (4) เสนอแนวทางในการส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในประเทศ
ไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ นักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เคยมี
ประสบการณ์ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน อุทยานแห่ งชาติ กุยบุรี อุทยานแห่ งชาติเขาสก อุทยานแห่ งชาติ หมู่เกาะสุ รินทร์ ต้ งั แต่เดื อนกรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 2 กิจกรรม จานวน 1,000 คน แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย 502
คนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 498 คน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาเชิ งปริ มาณ คื อ แบบสอบถามนักท่ องเที่ ยว เครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การศึกษา เชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์การส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย สาหรับสัมภาษณ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ผูน้ าชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียงอุทยานแห่งชาติและผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยว และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติ เชิ งพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ใช้การวิเคราะห์ค่าถดถอย

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
อาจารย์ประจาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2

103

104

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ผลการวิจยั พบว่า 1) ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ แยกเป็ นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีสถานะภาพโสด เป็ นพนักงานบริ ษทั ที่มีรายได้เฉลี่ย 25,587 บาท ใช้เวลาท่องเที่ยวในอุทยานฯ
1-2 วัน โดยทากิ จกรรมหลัก 3 กิ จกรรม คื อ เดิ นป่ า ศึ กษาธรรมชาติ ถ่ายรู ปบันทึ กภาพ/เสี ยง และใช้จ่ายภายใน
อุทยานฯ เฉลี่ย 2,776 บาท เลือกพักรี สอร์ทที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงอุทยานฯ และจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
สาหรั บนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 21-30 ปี สาเร็ จการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี โสด เป็ นพนักงานบริ ษทั ที่ มีรายได้เฉลี่ย 46,003 บาท ใช้เวลาท่องเที่ ยวในอุทยาน 1-2 วัน โดย ทา
กิ จกรรมหลัก 3 กิ จกรรม คื อ ศึ กษาธรรมชาติ ถ่ายรู ปบันทึ กภาพ/เสี ยง เดิ นป่ า และใช้จ่ายภายในอุทยานฯ เฉลี่ย
3,394 บาท เลือกพักรี สอร์ทที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงอุทยานฯ และจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
2) ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มี
ความต้องการและความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แต่หากวิเคราะห์เชิง
ลึกรายพื้นที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสุ รินทร์ มีความต้องการและ
ความพึงพอใจปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับมากที่สุด
3) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ จากการศึกษาพบว่าหากมองมิติดา้ น
ความต้อ งการส าหรั บนักท่ องเที่ ย วชาวไทย พบว่า ปั จจัย ด้า นพื้ นที่ ด้า นการจัด การที่ รับผิ ด ชอบต่ อสังคม ด้า น
บุคลากรและด้านราคา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว ซึ่ งมิติดา้ นความต้องการเหล่านี้ ลว้ นเป็ นมิติเชิ ง
บวกที่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจที่ นกั ท่องเที่ ยวชาวไทยได้รับต่อมา สาหรับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ หาก
มองมิติดา้ นความต้องการ พบว่า ปั จจัยด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศชาวต่างชาติเห็นว่าราคาที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั มีความเหมาะสม
4) แนวทางในการส่ งเสริ มตลาดการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในประเทศไทยแบ่ งเป็ น 2 ตลาดหลักคื อ ตลาด
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ควรยกระดับแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
บูรณาการการสื่ อสารการตลาด ส่ วนตลาดนอกประเทศ ควรเน้นการทาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศแบบบูรณา
การ ส่ งเสริ มการขาย ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อสังคมออนไลน์
คาสาคั ญ : พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย ว การส่ ง เสริ มการตลาด
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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,

105

106

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ สร้างรายได้หลักให้กบั ประเทศอย่างต่อเนื่ อง ดังสอดคล้องกับ
ข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว (2556) ที่ระบุวา่ จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า สัดส่ วนของนักท่องเที่ยวและรายได้ที่
เกิดจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากน้อยแตกต่างกันไปในทุกๆ ปี อย่างไรก็ดีแม้ว่าการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศแต่ในทางตรงกันข้ามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ ปราศจากการดูแลบารุ งรักษาและการ
จัดการแหล่งท่องเที่ ยวอย่างเป็ นระบบทาให้แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ และเชิ งศิ ลปวัฒนธรรมหลายแห่ งเสื่ อม
โทรมอย่างรุ นแรง ตลอดจนส่ งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ ถูกนามาใช้ในการพัฒนา ฟื้ นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เสื่ อมโทรม และ
รักษาทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ดังที่ ปิ ยวรรณ คงประเสริ ฐ (2551) ระบุไว้ว่าความต้องการของนักท่องเที่ ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็ น
สาเหตุให้เกิดผลกระทบด้านลบอีกมากมายที่สาคัญ ได้แก่ความเสื่ อมโทรมของระบบนิ เวศและสภาพแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวและบริ เวณใกล้เคียงอันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนสูงขึ้น
ส าหรั บ ประเทศไทยนั บ ว่ า เป็ นประเทศที่ มี ศ ัก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วสู ง เนื่ อ งจากมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม สังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศทางธรรมชาติที่ประกอบด้วยอุทยานแห่ งชาติ จานวน 147 แห่ ง ซึ่ ง
จากสถิตินกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต้ งั แต่ พ.ศ. 2553-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ (2556) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การท่องเที่ยวเชิ งนิเวศยังคงได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมตลอดจนได้รับการตอบสนองอย่างดีจากทั้งภาครัฐและ
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เอกชนที่ ตระหนักในการพัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่างจริ งจัง โดยมี การจัดนาเที่ ยวเชิ งนิ เวศมากขึ้ น ในขณะที่ การ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในต่างประเทศ พบว่าแนวความคิดดังกล่าวได้มีการพัฒนาถึงขั้นปฏิบตั ิการรองรับการท่องเที่ยว
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนก่อให้เกิดกระแสสาคัญ คือกระแสของความต้องการการท่องเที่ยวแบบ Ecotourism สูงมาก
ขึ้ นและกระแสของการเร่ งรัดเสนอขายการท่ องเที่ ยวแบบ Ecotourism กระแสดังกล่าวมี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
รู ปแบบตลาดการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
สมาคมไทยท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์แ ละผจญภัย (Thai Eco Tourism and Adventure Travel Association:
TEATA) ได้แสดงความเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเป็ นการท่องเที่ยวที่ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้ นทุกปี แต่ยงั ขาด
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในเชิงลึก รวมถึงความสาคัญของตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในประเทศ
ไทย ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความต้องการ ความพึงพอใจ
และปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ เพื่อส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศใน
ประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. เพื่อเสนอแนวทางในการส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวเชิ ง
นิ เวศ ความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรประกอบด้วย นักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ เก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติที่มีความโดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ 4 ภูมิภาค ตามคาแนะนาของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยและสมาคม TEATA รวม 6 แห่ ง
ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่ งชาติกยุ บุรี
อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุ รินทร์
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ธีดาเนินการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้ศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากเอกสาร วารสาร ผลงานวิ จัย ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมา
ท่องเที่ ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในอุทยานแห่ งชาติซ่ ึ งใช้การกาหนดตัวอย่าง (Sample Size) คานวณโดยการใช้
สู ต รของ Taro Yamane ที่ ร ะดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95 % (0.05) จะได้ข นาดของกลุ่ มตัวอย่า งเท่ ากับ 939 คน โดย
กาหนดตัวอย่างจาแนกตามอุทยานแห่ งชาติที่ศึกษาแบบเป็ นสัดส่ วน (Proportional) กับขนาดประชากร คณะผูว้ ิจยั
เลือกเก็บตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือการเข้าไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างหลังจากเข้า
มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแล้ว เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบคาตอบแล้ว ได้แบบสอบถามจานวน
1,000 ชุด
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ตามประเด็นต่างๆ
ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ ผูอ้ านวยการ/
ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ตัวแทนจากสานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬา
จังหวัด ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนาเที่ ยว ตัวแทนสมาคมด้านการท่องเที่ ยวเชิ ง
นิ เวศ ผูน้ าชุ มชนที่ อยู่ใกล้เคี ยงอุทยานแห่ งชาติ และนักท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เ วศ ใช้วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของ
กลุ่ มตัว อย่า ง ใช้ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) นาเสนอด้วยค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติอา้ งอิ ง การพยากรณ์ โดยใช้ขอ้ มูลอนุ กรมเวลา (Time Series Forecasting) ใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) ส่ วนข้อมูลเชิ งคุ ณภาพใช้เ ทคนิ ค การวิ เคราะห์ เ นื้ อหา (Content
Analysis)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ลักษณะและพฤติกรรมการท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากการวิเคราะห์จานวนนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยอ้ นหลัง 5 ปี พบว่าภาพรวมจานวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละปี เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง และเมื่อพยากรณ์จานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน
อีก 5 ปี ข้างหน้าพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้น
อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสุ รินทร์ ที่นกั ท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ.2560 และจะกลับมาเพิ่มขึ้นในอีก 4 ปี ที่
เหลื อ ขณะที่ อุทยานแห่ งชาติ กุยบุ รีเป็ นอุทยานฯ เพี ยงแห่ งเดี ยวที่ จะมี นักท่ องเที่ ยวลดลงทุ กปี แต่ เมื่ อพยากรณ์
โดยรวมแล้ว พบว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้าสัดส่ วนนักท่องเที่ยวชาวไทยในทุกอุทยานแห่ งชาติมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นร้อยละ
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45 สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้ นทุกปี ในทุกอุทยาน
แห่งชาติ และเมื่อพยากรณ์โดยรวมแล้ว พบว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกอุทยานแห่งชาติ จะ
มีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 58
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 21-30 ปี รองลงมาคื อ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
41-50 ปี และระหว่าง 21-30 ปี ตามลาดับ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานะโสด ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษั ท นั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษา และข้ า ราชการตามล าดั บ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย 25,587 บาท ใช้ เ วลาท่ อ งเที่ ยว
ในอุทยานฯ 1-2 วัน ยกเว้นอุทยานแห่ งชาติ หมู่เ กาะสุ ริ นทร์ เพี ยงแห่ งเดี ย วที่ ใช้เวลาท่ องเที่ ย วระหว่าง 3-4 วัน
นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเพื่ อ ศึ ก ษาธรรมชาติ ตั้ง แคมป์ เดิ น ป่ า ส่ อ งสั ต ว์ และด าน้ า ดู ป ะการั ง โดยส่ ว นใหญ่
ใช้จ่ายในการเที่ยวอุทยานฯ เฉลี่ย 2,776 บาท สาหรับการเลือกสถานที่พกั ในระหว่างการท่องเที่ยว พบว่า ส่ วนใหญ่
พักที่ รีสอร์ ท แต่ มีบางส่ วนไม่คา้ งคื น สาหรั บรู ปแบบการเดิ นทางพบว่าส่ วนใหญ่วางแผนท่ องเที่ ยวด้วยตนเอง
ย กเ ว้ น อุ ท ย า นแ ห่ ง ช า ติ ห มู่ เ กา ะ สุ ริ นท ร์ เ พี ย ง แ ห่ ง เ ดี ย ว ที่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ว า ง แ ผ นเ ที่ ย ว เ อ ง ค ว บ คู่
กับการใช้บริ การบริ ษทั นาเที่ยว
นั ก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศชายและเพศหญิ ง มี สั ด ส่ ว นที่ ใ กล้เ คี ย งกั น
ส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่ วนมากสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีสถานะโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และธุรกิจส่ วนตัว ตามลาดับ มี
รายได้เฉลี่ย 46,003 บาท ใช้เวลาท่องเที่ยวในอุทยานฯ 1-2 วัน ยกเว้นอุทยานแห่ งชาติเขาสกเพียงแห่งเดียวที่ใช้เวลา
ท่องเที่ ยวระหว่าง 3-4 วัน นักท่องเที่ ยวเดิ นทางมาเพื่อเดิ นป่ า ศึ กษาธรรมชาติ ส่ องสัตว์ และดาน้ าดูปะการัง โดย
ส่ วนใหญ่ใช้จ่ายในการเที่ ยวอุทยานฯ ประมาณ 3,394 บาท สาหรับการเลือกสถานที่ พกั ในระหว่างการท่องเที่ยว
พบว่า ส่ วนใหญ่พกั ที่รีสอร์ ท และโรงแรมตามลาดับ สาหรับรู ปแบบการเดินทางพบว่าส่ วนใหญ่วางแผนท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง ยกเว้นอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสุ รินทร์ เพียงแห่ งเดี ยวที่ นกั ท่องเที่ ยววางแผนเที่ ยวเองควบคู่กบั การใช้
บริ การบริ ษทั นาเที่ยว
2. ความต้ องการและความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความต้องการและความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แต่ หากวิเคราะห์ลึกลงไปในรายพื้นที่ พบว่า นักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมา
ท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสุ รินทร์ มีความต้องการและความพึงพอใจปั จจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจท่ องเที่ยวของนักท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
เมื่ อ มองในมิ ติ ค วามต้ อ งการ พบว่ า ปั จจั ย ด้ า นพื้ นที่ ด้ า นการจั ด การที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม
ด้านบุคลากร และด้านราคา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย มิติความต้องการ
เหล่ า นี้ ลว้ นเป็ นมิ ติ เ ชิ งบวกที่ มีความสัมพันธ์ กับความพึ งพอใจที่ นักท่ องเที่ ยวชาวไทยได้รับ ส าหรั บมิ ติ ค วาม
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่าปั จจัยด้านราคาเป็ นปั จจัยเดี ยวที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยว โดย
นั ก ท่ อ ง เ ที่ 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 ที่ เ ป็ น อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ดี แ ล้ ว
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แต่เมื่อพิจารณาในมิติความพึงพอใจ พบว่าปัจจัยด้านพื้นที่ ด้านการจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และด้านราคา เป็ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังปรากฎในตารางที่ 1

ปัจจัยด้ านการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้ านพืน้ ที่
ด้ านการจัดการที่รับผิดชอบต่ อสั งคม
ด้ านกิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้ านการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้ องถิ่น
ด้ านบุคลากร
ด้ านราคา

การตัดสิ นใจท่ องเที่ยวของ
นักท่ องเที่ยวชาวไทย
มิติ
มิติ
ความต้องการ ความพึงพอใจ








-

การตัดสิ นใจท่ องเที่ยวของ
นักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ
มิติ
มิติ
ความต้องการ
ความพึงพอใจ






ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. แนวทางในการส่ งเสริ มตลาดการท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในประเทศไทย จากการสั ม ภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ สามารถกาหนดแนวทางในการส่ งเสริ มตลาด
การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ น 2 มิติคือ แนวทางส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศตลาดภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
4.1 แนวทางการส่ งเสริ มตลาดการท่ องเที่ยวเชิ งนิ เวศตลาดภายในประเทศ โดยการบูรณาการการทางาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
1) ยกระดับแผนการตลาดการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศ ที่เน้นการกระตุน้ ศักยภาพตลาดนักท่องเที่ยวชาว
ไทยโดยพัฒนาระบบสิ นค้าการท่องเที่ยวสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรสนิ ยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม
Gen-Y ภายใต้บริ บทของการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของชุมชมเพื่อนาไปสู่ความยัง่ ยืน
2) ส่ งเสริมกิจกรรมการท่ องเที่ยว
2.1) ส่ งเสริ ม ความรั บผิด ชอบต่ อสังคมของธุ รกิ จ (Corporate Social Responsibility: CSR) ให้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จท่ องเที่ ยวทากิ จกรรมความร่ วมมื อกับชาวบ้านที่ อยู่รอบๆ อุทยานแห่ งชาติ เพื่ อกระตุ น้ ให้
ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
2.2) สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้นกั ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่
ละพื้นที่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่มีตน้ ไม้สูงใหญ่ อาจจัดกิจกรรมโรยตัวจากยอดไม้สูง การเดินบนสะพานแขวน เป็ น
ต้น และอาจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่ซ่ ึ งยังไม่เป็ นที่รู้จกั ให้อยูใ่ นเส้นทางเดียวกัน
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2.3) สนับสนุ นการท่องเที่ ยวเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม เช่ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์จดั โครงการ
Let ‘s Go Travel Green ซึ่ งเป็ นการการท่องเที่ ยวเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด หรื ออุทยานแห่ งชาติ แก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทาโป่ งเทียมให้สตั ว์ป่า
2.4) ขยายฐานตลาดเด็กและเยาวชน เนื่องจากตลาดกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มคนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็ นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนสังคม โดยผูป้ ระกอบการการท่องเที่ ยวควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาจัดกิ จกรรม
ทัศนศึกษาให้กบั เด็กและเยาวชน เพื่อให้คนกลุ่มนี้เกิดความรักความตระหนักในการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3) บูรณาการการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) เพื่อสร้างการรับรู ้ สร้างความ
เข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างผูป้ ระกอบการกับนักท่องเที่ยว ซึ่ งผลดีที่จะตามมาคือช่วยกระตุน้ การขาย สร้าง
ความจงรั กภักดี ของลูกค้า ดังนั้นจึ งควรบูรณาการกิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดต่ า งๆ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง (direct marketing) เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของธุรกิจท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารและข้อมูลการท่องเที่ยวร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 แนวทางการส่ งเสริ มตลาดการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดภายนอกประเทศ โดยการบูรณาการการทางาน
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งสานักงานภายในและภายนอกประเทศ กรมอุทยานแห่ งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์
พื ช ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด ชมรม/สมาคมการท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และ
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
1) ทาการตลาดการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศแบบบู รณาการ การตลาดประเภทนี้ นักท่ องเที่ ยวจะได้
สั ม ผัส กับ สภาพธรรมชาติ โดยไม่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ได้รั บ การปลุ ก จิ ต ส านึ ก ด้า นการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ย งั มี โ อกาสได้ศึ กษาความเป็ นอยู่ข องคนในสังคม ได้แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ กบั คนในชุ มชน ท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการจัดการและพัฒนาการท่ องเที่ ยว ก่ อให้เกิ ดการกระจาย
รายได้ภายในชุมชน
การทาการตลาดการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบบูรณาการ จะต้องดาเนิ นการภายใต้มิติทางเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมควบคู่กนั ไป ต้องคานึ งถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและนักท่องเที่ ยว สาหรับนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ที่สนใจการท่องเที่ ยวประเภทนี้ ผูป้ ระกอบการจะต้อ ง
ส่ งเสริ มการขาย และทาการตลาดทางตรง (direct marketing) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้เกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริ การซ้ า
2) ส่ งเสริมการขาย
2.1) ส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มหลักให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น
2.2) จัด FAM trip การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ โดยดึงกลุ่มผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่ทางานในแวดวง การ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ให้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน เป็ นต้น เพื่อกลับไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทยให้เป็ นที่รู้จกั เพิ่มขึ้น
2.3) จัดโรดโชว์ (road show) ที่ เน้นตลาดนักท่องเที่ ยวอเมริ กนั เยอรมัน โดยเน้นสื่ อสารกิ จกรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศให้หลากหลาย และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในประเทศไทย
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3) ส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักท่ องเที่ ยวกลุ่ม Gen-Y ชาว
อเมริ กัน เยอรมัน และอาเซี ย น เนื่ องจากนักท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ป็ นกลุ่ มที่ มี เ วลาในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว เป็ น
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีศกั ยภาพในการใช้จ่ายสูง
4) การสนับสนุ นการประชาสั มพันธ์ โดยใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ เพื่ อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ าวสารการ
ท่องเที่ยวแต่ละอุทยานแห่งชาติ
โดยสรุ ปแล้ว การวิเคราะห์การส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศของประเทศไทย สามารถนาเสนอดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 Infographic ลักษณะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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อภิปรายผล
1. ลักษณะและพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ ยวชาวยุโรป เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่าแนวโน้มการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของประเทศไทย นักท่องเที่ ยวชาวยุโรปยังคงมีบทบาทสาคัญ
เช่นเดียวกับในอดีตและเรื่ อยมาจนปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับกรมการท่องเที่ยว (2556) รายงานสรุ ปผลการศึกษาว่า
นักท่องเที่ ยวที่ มาทากิ จกรรมในตลาด เชิ งนิ เวศ ส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ ยวชาวยุโรป สาหรับจานวนวันพักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เวลาท่องเที่ยวโดยประมาณ 1-2 วัน เนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาจึงต้อง
อาศัยการเดิ นทางในช่ วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ดังสอดคล้องกับ การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ระบุ ว่า
นักท่ องเที่ ยวไทยส่ วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่ มนักท่ องเที่ ย วที่ พานักระยะสั้น โดยมี ระยะเวลาในการท่ องเที่ ยวในช่ ว ง
วันหยุดสุ ดสัปดาห์ และวันหยุดต่อเนื่องทั้งนี้ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการมักเลือกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
มีระยะเวลาในการพานักยาวกว่า เพื่อความสะดวกในการจัดหาที่ พกั อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศที่ พานัก
ระยะสั้นมีขอ้ จากัดด้านเวลา ดังนั้นการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวต้องคานึ งถึงความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะ
ในบางจังหวัด เช่ น จังหวัดน่ าน มีระยะทางระหว่างเส้นทางค่อนข้างไกล ทาให้นกั ท่องเที่ ยวไม่นิยมมาท่องเที่ ยว
ในช่วงวันหยุดสั้นๆ
ขณะที่ การเลือกลักษณะกิ จกรรมของนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ พบว่า นักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศทั้งชาวไทยและ
ต่ า งชาติ ต่ า งเลื อ กท ากิ จ กรรมเรื่ องการ ถ่ า ยรู ปบั น ทึ ก ภาพ/เสี ยง ศึ ก ษาธรรมชาติ เดิ น ป่ า ตามล าดั บ
หากเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาที่ผา่ นมาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) พบว่าในอดีตนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจกับกิ จกรรมดูนก ขี่ ชา้ ง และเดิ นป่ า สาหรับรู ปแบบการเดิ นทางท่องเที่ยว
พบว่า นักท่ อ งเที่ ย วทั้งชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ส่วนใหญ่ วางแผนท่ องเที่ ย วด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ที่ระบุวา่ นักท่องเที่ยวมากกว่าครึ่ งหนึ่งมีวิธีการท่องเที่ยวโดยทาเองทั้งหมด
2. ความต้อ งการและความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีความต้องการและความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศส่ วนใหญ่ระดับมาก แต่หาก
วิเคราะห์เชิงลึกรายพื้นที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสุ รินทร์ มีความ
ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ที่แท้จริ งของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นคือ ความต้องการสิ่ งดีๆ ที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยได้รับจากการท่องเที่ยวครั้งนี้
โดยคาดหวังว่าหากมีโอกาสกลับมาอีกครั้งก็จะได้รับการปฎิบตั ิอย่างเช่นที่ผา่ นมา ดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงพึง
พอใจต่อปั จจัยด้านการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศระดับมากที่สุดส่ วนหนึ่ งอาจมาจากการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศทาง
ท ะ เ ล ที่ 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 รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น จ น
เสร็ จสิ้ นการเดินทางดังสอดคล้องกับที่สมชัย เบญจชย (2549) ระบุว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จึงต้องการการบริ การและ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในระดับกว้างและระดับลึ กซึ้ ง
ซึ่ งเป็ นเสมือนการเพิ่มพูนประสบการณ์และได้รับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หากมองมิติดา้ นความต้องการสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าปั จจัยด้านพื้นที่ ด้านการจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้านบุคลากรและด้านราคา เป็ น
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเนื่ องจากความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการที่ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เจ้าหน้าที่ ที่พยายามอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ ยว และ
ราคาที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่ งมิติดา้ นความต้องการเหล่านี้ ลว้ นเป็ นมิติเชิ งบวกที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยได้รับต่อมา
ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ห ากมองมิ ติ ด ้า นความต้อ งการ พบว่ า ปั จ จัย ด้า นราคาเป็ นปั จ จัย
ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่ องเที่ ยว โดยนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศชาวต่างชาติ เห็ นว่าราคาที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบนั มี ความ
เหมาะสม ดังนั้นหากต้องการขยายตลาดนักท่ องเที่ ยวต่างชาติ จาเป็ นต้องสร้างกิ จกรรมการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศที่
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วง Low Season ดังสอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) ที่
ระบุว่ากลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างตลาดสู่ High Value นั้นมีมาตราการหนึ่ งคื อการเร่ งเพิ่มรายได้โดยการเจาะ
ตลาดกลุ่มเฉพาะที่มีแนวโน้มการจ่ายสูงหนึ่งในนั้นคือกลุ่ม Green Tourism (Eco Luxury), ส่ งเสริ มการเดินทางของ
กลุ่ม ที่ สร้างผลกระทบต่อสังคมน้อยเช่ น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม Responsible Tourists กลุ่ม Green Tourism ขยายฐาน
นักท่องเที่ยวตลาดหลักกลุ่มระดับกลาง-บนจากเอเชีย (ไม่รวมจีน อินเดีย) ยุโรป (ไม่รวมรัสเซี ย) อเมริ กา ตะวันออก
กลาง โอเชี ยเนี ย เพิ่มการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยหาตลาดทดแทน หรื อกระตุน้
การเติบโตของตลาดที่เดินทางในช่วง Low Season นาเสนอสิ นค้าและกิจกรรม ที่เพิ่มมูลค่าวิถีไทย 7 กลุ่ม (ขยายผล
ต่อเนื่ องจากปี ท่องเที่ยว วิถีไทย) แต่หากมองมิติความพึงพอใจ พบว่า ปั จจัยด้านพื้นที่ ด้านการจัดการที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม และปั จจัยด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ เนื่ องจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของอุทยานแห่ งชาติแต่ละแห่ งในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ อุทยานแห่ งชาติขนาด
ใหญ่ต่างตระหนักและใส่ ใจกับการจัดการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่ และราคาค่าใช้จ่ายมีความคุม้ ค่า
หากเปรี ยบเทียบกับอุทยานแห่งชาติในประเทศอื่นๆ
4) แนวทางในการส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการ
ส่ งเสริ มทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดภายนอกประเทศ เน้นแนวทางมิ ติข องผูม้ าเยื อน (Guest) เรื่ องการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม เช่น Let ‘s Go Travel Green สนับสนุนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยว
โดยเฉพาะสิ นค้าที่ระลึก โดยเฉพาะการส่ งเสริ มการขายในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ เนื่ องจากการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศจะมีการกระจุกตัวของการเดินทางที่นกั ท่องเที่ยวจะเดินทางมาช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ สร้างการรับรู ้ให้กบั
นักท่ องเที่ ยวในวงกว้างพร้ อมกาหนดกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวที่ โดดเด่ นในแต่ ละเดื อน ดังสอดคล้องกับที่ กรมการ
ท่องเที่ยว (2556) ระบุว่าประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรี ยบเรื่ องการสื่ อสารทางการตลาด และควรส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยว
เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวในช่ วงเดื อนนอกฤดู กาลท่ องเที่ ยวโดยกระตุ ้นด้วยกิ จกรรมส่ งเสริ มการทอ่ งเที่ ย วและจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศและผจญภัยเพื่อแนะนานักท่องเที่ยวให้เดิ นทางมาท่องเที่ยวในช่ วงเดือนต่างๆ สาหรับ
ส่ งเสริ มตลาดการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เช่ น การนาหน่ วยงานต่างๆ เข้ามาศึ กษาดูงาน พบว่า เป็ นอีกหนึ่ งแนวทางที่
สาคัญ แต่แนวทางนี้ ควรเป็ นการดูงานขนาดเล็ก หากมาศึกษาดูงานเป็ นคณะใหญ่ อาจไม่เกิดประโยชน์ท้ งั กับผูม้ า
ศึ กษาดูงาน และพื้ นที่ ในคราวเดี ยวกัน การส่ งเสริ มนักท่ องเที่ ยวกลุ่ม Generation Y (Gen Y) เป็ นกลุ่มที่ ชื่นชอบ
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กิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่ หลากหลายแต่กิจกรรมหนึ่ งที่ คนกลุ่มนี้ ชื่นชอบเป็ นพิเศษ คื อการถ่ายรู ปบันทึ กภาพและ
เสี ยงซึ่ งปั จจุบนั เป็ นช่ องทางการสื่ อสารในสังคมออนไลน์ที่แพร่ หลายมากในปั จจุบนั เพียงแต่การใช้สื่อจะมิใช่ เพียง
แค่การถ่ายภาพและแชร์ เท่านั้น แต่ตอ้ งมีการสร้างการมีส่วนร่ วมให้เกิ ดกับนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เช่ นการรณรงค์
ถ่ า ย ภ า พ ห รื อ บั น ทึ ก วี ดี โ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ภ า ย ใ ต้ ค า ส า คั ญ ที่ สื่ อ ถึ ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ เ ช่ น
ความรับผิดชอบ การศึ กษาเรี ยนรู ้ เป็ นต้น สาหรับการส่ งเสริ มตลาดนักท่องเที่ ยวสตรี ผลการศึ กษาระบุชดั เจนว่า
นักท่องเที่ยวเชิ งนิเวศผูห้ ญิงมีจานวนมากกว่าผูช้ าย ดังนั้นตลาดนี้จึงเป็ นตลาดที่มีความสาคัญและมีแนวโน้มเติ บโต
ได้ดีในอนาคต เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าบทบาทการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศของผูห้ ญิงปรากฎให้เห็นตั้งแต่การ
ประชุมสุ ดยอดสิ่ งแวดล้อมโลก (Earth Summit) เมื่อปี 2535 ซึ่ งสอดคล้องกับที่รัชนี กร แซ่ วงั (2555) ที่กล่าวไว้ว่า
แนวคิ ด ของผูห้ ญิ ง ที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ (Eco natural tourism) ส่ ง ผลให้เ กิ ด กระแสการ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวในด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ความต้องการของตลาดท่ องเที่ ยวใน
การศึกษาและเรี ยนรู ้ ตลอดจนการพัฒนาคน จากการประชุมสุ ดยอดสิ่ งแวดล้อมโลกที่ประเทศบราซิ ล
สาหรับแนวทางในการส่ งเสริ มตลาดภายนอกประเทศ เน้นแนวทางมิติของผูม้ าเยือน (Guest) เรื่ องการ
ส่ งเสริ มนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ASEAN เข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว ในอนาคตอั น ใกล้ ต ลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศ
กลุ่มนักท่องเที่ ยวอาเซี ยนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน และการส่ งเสริ มนักท่องเที่ ยวกลุ่ม
ยุโรปเข้ามาท่องเที่ ยวเพราะเป็ นตลาดที่ สาคัญของการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากความ
ประทับใจที่นกั ท่องเที่ยวได้รับระหว่างการท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จากนั้นนักท่องเที่ ยว
จะบอกต่อ หรื อกลับมาเที่ยวซ้ าดังสอดคล้องกับอมรรัตน์ วงศ์เป็ ง (2550) ที่ระบุว่าเมื่อนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้มา
ชื่ นชมแล้วเกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวก็จะช่ วยประชาสัมพันธ์ แนะนาเชิ ญชวนให้บุคคลอื่นมาท่องเที่ ยว
และกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
1. เนื่ องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนวัยทางาน มีการใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่ น website blog twitter youtube ฯลฯ ดังนั้นจึ งควรใช้ช่องทางการ
สื่ อสารเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอย่างแพร่ หลาย
2. จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มสตรี วยั ทางานซึ่ งมีศกั ยภาพในการใช้จ่ายเงิ นเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว จึ งควรออกแบบกิ จกรรมให้ส อดคล้องกับความต้อ งการของนักท่ องเที่ ย วกลุ่ มนี้ และดึ งดู ด ให้
นักท่องเที่ยวใช้เวลาทากิจกรรมนานขึ้น
3. ข้อ มู ล จากการวิ จัย ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า กลไกด้า นราคามี ผ ลต่ อ มิ ติ ค วามต้อ งการและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จท่องเที่ ยวควรให้ความสาคัญกับการตั้ง
ราคาที่เหมาะสมและจัดแพ็คเกจการท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. บริ ษั ท น าเที่ ยวควรพิ จ ารณาบรรจุ กิ จกรรมการท่ อ งเที่ ยวส าหรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ
เช่น นักท่องเที่ยวสตรี นักท่องเที่ยวที่ชอบศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรู ป เดินป่ า ฯลฯ ไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. ควรศึ กษาการส่ งเสริ มการตลาดการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในพื้ นที่ อุทยานแห่ งชาติ ทางทะเล เนื่ องจาก
ผลการวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่าอุทยานแห่ งชาติทางทะเลมีศกั ยภาพในการดึ งดูดนักท่องเที่ยว เชิ งนิ เวศทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ
3. ควรศึ กษาพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวสู งอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่ องจากใน
อนาคตนักท่องเที่ยวสู งอายุจะเป็ นกลุ่มที่มีสดั ส่ วนเพิ่มมากขึ้น และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จดั ว่าเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพใน
การใช้จ่ายเงินสูง
4. ควรศึกษาการออกแบบประสบการณ์ (Experiential Design) การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในอุทยานแห่ งชาติ
เพื่อสร้างความรักและหวงแหนทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่ อศึ กษา (1) สิ ทธิ ประโยชน์ต่ า งๆที่ จะได้รั บของเจ้า หน้า ที่ ชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด (2) การเตรี ยมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลังเกษียณอายุ
งานของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
โดยการวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เป็ นการศึ กษาแบบสร้ างทฤษฏี ฐานรากโดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ที่มีอายุต้ งั แต่ 55
ปี ขึ้นไป จานวน 10 คน โดยการเก็บข้อมูลแบบการสนทนากลุ่ม บันทึกเสี ยง และการสังเกต การวิเคราะห์เอกสาร
และศึ กษาจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการแปลความและตี ความข้อมูล และเลือกตัวอย่างเชิ ง
ทฤษฏีโดยวิธีการเจาะจงตามลักษณะที่กาหนดไว้ เพื่อหาข้อสรุ ปในประเด็นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ
หลังการเกษียณอายุงาน การเตรี ยมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สุ ขภาพร่ างกาย การใช้เวลาว่างและด้าน
ครอบครั วสังคม โดยมี ข้ ันตอนการศึ กษาดัง นี้ คื อ 1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อง 2) วิ ธีการ
ดาเนิ นการวิจยั ประกอบด้วย การออกแบบการวิจยั ขอบเขตการวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และเครื่ องมือสาหรับการวิจยั
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสรุ ปผลการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด เกือบทั้งหมด มี
ความรู ้ความเข้าใจดีต่อการเตรี ยมความพร้อมหลังเกษียณอายุงาน แต่มีเจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพียง
ส่ วนน้อยที่ ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดี จึ งไม่เห็นความจาเป็ นในการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน 2)
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสภาวะการเตรี ยมความพร้อมค่อนข้างดีใน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่
อยูอ่ าศัย ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านครอบครัวและสังคม และได้มีการจัดระดับปั ญหาในด้าน
ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยพบว่า ปั ญหาด้านสุ ขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ปั ญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง และ
1
2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปั ญหาด้านที่ อยู่อาศัยอยู่ในระดับน้อยที่ สุด 3) ข้อเสนอแนะที่ ทางกลุ่มสนทนาเสนอให้ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ งประเทศไทย จากัด ดาเนิ นการ คือ การจัดทาคู่มือการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน โครงการออก
กาลังกายเพื่อสุ ขภาพ โครงการฝึ กอบรมอาชี พเสริ มหลังเกษียณอายุงาน และโครงการเงิ นกูย้ ืมเพื่ อการประกอบ
อาชีพเสริ ม
คาสาคัญ: การเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน เจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากัด ทฤษฏีฐานราก
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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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเกษี ย ณอายุ ใ นปั จ จุ บัน เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ ซึ่ งไม่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนอายุเกษียณมาตั้งแต่ ปี 2494 ขณะที่ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิ ดเปลี่ยนจากประมาณ 44 ปี ใน พ.ศ. 2494
เป็ นประมาณ 75 ปี ใน พ.ศ. 2553 ทาให้อายุหลังเกษียณยืนยาวขึ้นมาก เป็ นภาระทั้งงบประมาณและภาวะพึ่งพิงของ
ผูส้ ู งอายุ โดยทัว่ ไปบุคคลที่ประกอบอาชี พในหน่วยงานภาครัฐหรื อภาคเอกชน เมื่อถึงช่วงอายุที่หน่วยงานกาหนด
ไว้ บุคคลเหล่านั้นจาเป็ นต้องออกจากงาน ซึ่ งเกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไปตามลักษณะ
งาน สภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อม แต่ส่วนใหญ่มกั อยู่ในช่ วงอายุ 55ปี ขึ้นไป งานลักษณะการให้บริ หารหรื องานที่
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จาเป็ นต้องใช้ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ มักจะกาหนดอายุเกษี ยณสู งกว่างานที่ ใช้กาลังกาย โดยบุ คคลที่
เกษียณอายุจะมีรายได้อยูใ่ นรู ปบาเหน็จบานาญโดยไม่ตอ้ งทางาน
การกาหนดอายุเกษียณถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิรูปแบบหนึ่ ง โดยมุมมองของสังคมต่อผูม้ ีอายุเกิน 60 ปี
คือ 1) ควรเลิกทางานเพื่อมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสุ ขภาพที่มาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้น และ 2) เป็ นผูไ้ ม่
มีความสามารถที่จะทางานต่อได้ เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลง ไม่สามารถแข่งกับวัยแรงงานที่ มีทกั ษะ
การทางานสู งกว่าหรื อมีการศึกษาดีกว่า คากล่าวรวมเช่นนี้ ไม่มีการประเมินคุณค่าหรื อ ความสามารถในการทางาน
ที่แท้จริ ง ซึ่ งหากจะกล่าวไปแล้วคงไม่มีใครอยากเกษียณอายุไปพร้อมกับความยากจนหรื อปั ญหารายได้ไม่พอกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่ งทุกคนต้องการความร่ ารวย ต้องการมีทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ หลาย
คนอาจมองว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว แต่นน่ั คื อความประมาทในการใช้ชีวิต ดังนั้น เพื่อการดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ข
โดยไม่ตอ้ งประสบปั ญหาทางการเงิน ควรมีแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการวางแผนทางการเงินสาหรับ
ชีวิตและครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดี โดยการยึดหลักที่วา่ “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มการออม”
สาหรับการเกษียณอายุมีปัญหาต่อการดาเนิ นชี วิตในด้านต่างๆค่อนข้างมาก ทั้งด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านความสัมพันธ์กบั คู่ชีวิตและสมาชิ กในครอบครัว สาหรับ
ปัญหาทางด้านร่ างกาย เกิดความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ เช่น กระดูกเสื่ อมทาให้เกิดปั ญหาในการเดินระบบประสาท
ต่างๆ ทาให้เกิดปัญหาตามองไม่ชดั หูตึง สุ ขภาพถดถอย ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา ปัญหาด้านจิตใจ เมื่อมี
เวลาว่างมากขึ้นทาให้รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่า หมดความหมายเกิดอาการหงุดหงิด ซึ มเศร้า ปั ญหาด้านสังคม เกิด
จากการขาดการพบปะสังสรรค์ กับสังคมภายนอก ทาให้รู้สึกว่าอานาจที่เคยมีอยูห่ มดไป การได้รับการยกย่องจาก
สังคมลดน้อยลงไป ความมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ลดลงหรื อหมดไป ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการลดลงของรายได้
ทั้งรายได้ประจาและรายได้พิเศษ แต่กลับมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในการดูแลรักษาสุ ขภาพ ปั ญหาด้านการใช้เวลาว่าง
เกิดความเครี ยดและความเบื่ อหน่าย หากไม่มีงานอดิเรกหรื อกิ จกรรมต่างๆ ทา ปั ญหาด้านความสัมพันธ์กบั คู่ชีวิต
และสมาชิกในครอบครัว มีเวลาว่างที่เข้าไปมีบทบาทในครอบครัวที่ทาให้สมาชิ กในครอบครัวเกิดความรู ้สึกอึดอัด
และไม่พึงพอใจ ทาให้รู้สึกหงุดหงิดและไม่สบายใจ (สุ ธิดา กิติศรี วรพันธ์, 2531)
กล่าวโดยสรุ ป การเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูท้ ี่เกษียณอายุในด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการใช้เวลาว่าง และ
ด้านความสัมพันธ์กบั คู่ชีวิตและสมาชิกในครอบครัว ผลกระทบข้างต้นมีผลต่อการดาเนิ นชีวิตของผูเ้ กษียณอายุเป็ น
อย่างมาก การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อไม่ให้เกิ ดผลกระทบในด้านต่ างๆ จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานาน และมี การ
ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ องโดยเฉพาะระหว่ า งช่ ว งอายุ 45-60 ปี ซึ่ งเป็ นช่ ว งก่ อ นการเกษี ย ณอายุ ง าน ผูท้ ี่ มี ก าร
เตรี ยมพร้ อมที่ ดีมกั จะสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานได้อย่างมี ความสุ ข และมี คุณภาพชี วิตที่ ดี ด้วยเหตุ ผล
ดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความประสงค์ที่จะทาการศึ กษาการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่ ชุมนุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด เพื่ อที่ ให้ผูท้ ี่ จะเกษี ยณอายุงานได้ตระหนักถึ งความสาคัญและมีการ
เตรี ยมพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจ เพื่อการเกษียณอายุอย่างมีความสุ ข
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
2. เพื่อศึกษาการเตรี ยมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม หลังเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่ ชุมนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการเกษียณอายุ
เกษี ย ณ หมายถึ ง สิ้ น ไป โดยราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2554) ได้ใ ห้ค วามหมายของ ค าว่ า การ
เกษี ย ณอายุ หมายถึ ง การครบก าหนดอายุ รั บ ราชการสิ้ น ก าหนดเวลารั บ ราชการหรื อการเกษี ย ณอายุ ง าน
(Retirement) เป็ นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่กาหนดให้บุคคลที่ได้รับการ จ้างงานต้องออกจาก
งานเมื่อถึงช่วงอายุที่กาหนดไว้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง การเกษียณอายุ หมายถึง การถอนตัวออกจากภาวการณ์หนึ่ ง
ไปสู่ ภ าวการณ์ หนึ่ ง จากสิ่ งแวดล้อมหนึ่ งไปสู่ สิ่ งแวดล้อมใหม่ ซึ่ งเบอร์ นไซด์ (Burnside, 1988) กล่ า วถึ งการ
เกษียณอายุคล้ายคลึงกับ แอชเลย์ (Atchley, 1994) ว่าเป็ นวงจรชี วิตในการประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงต่าสุ ดของการ
จ้างงาน ความรับผิดชอบต่ออาชี พและโอกาสในการทางานต่างๆจะลดต่าลงที่สุด บุคคลที่เกษียณจะมีรายได้ในรู ป
ของบาเหน็จบานาญ โดยไม่ตอ้ งทางานเกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม
และสิ่ งแวดล้อมแต่จะอยู่ในช่วง อายุระหว่าง 55-65 ปี ซึ่ งบางประเทศจะพิจารณาลักษณะงานเข้าประกอบกับการ
เกษียณอายุ คือ งานระดับบริ หารหรื องานใช้ สมองจะกาหนดอายุเกษียณสูงกว่างานที่ใช้กาลังกายหรื องานระดับล่าง
ลงมา เช่น ประเทศฝรั่งเศสผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต้นจะเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี ระดับกลาง 60 ปี และระดับสู งเมื่ออายุ
65 ปี (วรวรรณ ชัยซื่ อ, 2556)
แนวคิดเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เกษียณอายุ
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุถือเป็ นการวางแผนชี วิตอย่างหนึ่ ง ที่ มีเป้ าหมายอยู่ที่การ
ประสบความสาเร็ จและความสุ ขในชี วิต (Kimmel, 1980, p. 107) หรื อที่ประนอม โอทกานนท์ (2554, น. 39) ใช้คา
ว่าความสุ ขสมบูรณ์ในชี วิต (Wellness) วิจิตร บุญยะโหตระ (2537, น. 19) แบ่งช่วงชี วิตของบุคคลออกเป็ น 3 ช่วง
คือ วัยเด็ก วัยผูใ้ หญ่ และวัยสูงอายุ ซึ่ งช่วงวัยสูงอายุน้ ีจะเป็ นยุคทองของชีวิต หากบุคคลได้มีการวางแผนและเตรี ยม
ความพร้อมมาอย่างดีและรัดกุม การวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณจึงมีความสาคัญมากเท่ากับการวางแผนการศึกษาใน
วัยเด็ก และการวางแผนในการประกอบอาชีพในวัยผูใ้ หญ่
การวางแผนเพื่ อ ใช้ชี วิ ต หลัง เกษี ย ณอายุ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ บุ ค คลต้อ งพิ จ ารณาตนเองและ
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ได้แก่ สุ ขภาพร่ างกาย สุ ขภาพจิต สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การใช้เวลา สถานที่
อยู่อาศัย วิถีชีวิตใหม่ และฐานะการเงิ นที่ เปลี่ ยนไป (Kiker & Myers, 1990, p. 53) เพื่อให้กระบวนการนี้ ต่อเนื่ อ ง
เป็ นการป้ องกันภาวะวิกฤติในช่วงสุ ดท้ายของชีวิต
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สาหรั บช่ วงระยะเวลาความพร้ อมเพื่ อเกษี ยณอายุที่เ หมาะสมนั้น นักวิชาการหลายท่ า นได้
ก าหนดไว้แ ตกต่ า งกัน วิ จิ ต ร บุ ญ ยะโหตระ (2537, น. 10) แนะน าว่ า ควรเตรี ย มล่ ว งหน้า ประมาณ 10 ปี ก่ อ น
เกษี ย ณอายุ ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์ (2542, น. 1) แนะนาว่า บุ ค คลควรเริ่ มเตรี ย มตัว 10-20 ปี ก่ อนเกษี ย ณอายุ
ใกล้เคียงกับประสบ รัตนากร (2530, น. 78) ที่สนับสนุนให้ขา้ ราชการเตรี ยมความพร้อมตั้งแต่อายุ 40 ปี ในขณะที่
ลีดดี้ และวินบรันด์ (Leedy & Wynbrandt, 1987, pp. 96-97) แนะนาให้บุคคลมี การเตรี ยมความพร้ อมให้เร็ วที่ สุด
โดยให้เริ่ มวางแผนเตรี ยมการไว้ต้ งั แต่อายุ 30 ปี
ศรี จิตรา บุ นนาค ให้ข ้อคิ ด ว่า การเตรี ย มความพร้ อ มตั้งแต่ ว ยั เยาว์ โดยการมี พ ฤติ ก รรมที่
เหมาะสม เพื่อให้ตนเป็ นที่พ่ ึงแก่ตนเองในทุกๆ ด้าน Self Support, Self Reliance และ Self sufficiency มีความสาคัญ
ยิ่งเพื่อจะเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอิสระและมีศกั ดิ์ศรี คงสถานภาพช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคม
ให้ได้นานที่สุด ก่อนจะเข้าสู่ภาวะพึ่งพาและภาวะทุพพลภาพ ทั้งนี้ ควรมีการเตรี ยมการตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาเป็ น
ต้นไป (ศรี จิตรา บุนนาค, 2549, น. 99) สอดคล้องกับบุญเทือง โพธิ์ เจริ ญ (2551, น. 122-123) ที่ให้ขอ้ แนะนาว่าเมื่อ
อยู่ในวัยศึ กษาเล่าเรี ยนต้องตั้งใจเรี ยน หมัน่ ขวนขวายหาความรู ้ เพื่อจะมีโอกาสได้งานที่ ดี เมื่อถึงวัยทางาน ต้อง
ตั้งใจทางานอย่างมุ่งมัน่ ซื่ อสัตย์สุจริ ต สร้างผลงานให้เป็ นที่ยอมรับเพื่อความภาคภูมิใจของตนเอง รู ้จกั เก็บออมเงิ น
เพื่อสร้างฐานะและความมัน่ คงของชี วิต ไม่ใช้ชีวิตหรู หราฟุ่ มเฟื อย ติ ดในยศ อานาจ ตาแหน่ ง ดูแลรักษาสุ ขภาพ
ร่ างกายและจิตใจให้แข็งแรง เพื่อที่เมื่อถึงวัยเกษียณจะสามารถปรับตัวปรับใจให้กบั การที่ตอ้ งออกจากงาน ยอมรับ
ความชราที่มาเยือน และเริ่ มต้นชีวิตใหม่ในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุ ข
Atchley (1994, p. 210) แบ่งการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุออกเป็ น 2 ระยะ คือ
1. ระยะก่ อนการเกษี ย ณนานๆ (Remote Phase) ระยะนี้ ค วามคิ ด เรื่ องการเกษี ย ณอายุย งั อยู่
ห่างไกลมาก การเตรี ยมความพร้อมในระยะนี้สามารถเริ่ มได้ต้ งั แต่ก่อนวัยทางาน หรื อเริ่ มเมื่อวัยทางาน สิ่ งที่สมควร
เตรี ยมในระยะนี้ได้แก่
1.1 การเงิน ต้องมีการเตรี ยมในระยะยาว บุคคลที่ตอ้ งการมีชีวิตหลังเกษียณที่สบายต้องมี
การวางแผนด้านการเงินให้มาก
1.2 การใช้เวลาว่าง การพัฒนาทักษะการใช้เวลาว่างจะทาได้ง่ายในวัยหนุ่ มสาว เนื่ องจาก
การศึกษาวิชาการต่างๆ เปิ ดกว้างสาหรับวัยนี้
1.3 การดูแลรักษาสุ ขภาพ สุ ขภาพวัยเกษียณอายุจะดีได้ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างดีต้ งั แต่วยั
หนุ่มสาว บุคคลที่ไม่ดูแลสุ ขภาพของตนมาแต่ตน้ สุ ขภาพในวัยเกษียณอายุกจ็ ะไม่ดีตามไปด้วย
2. ระยะใกล้เกษียณ (Near Phase) ระยะนี้ บุคคลเริ่ มรู ้สึกว่าการเกษียณอายุใกล้เข้ามาถึงตนเอง
แล้ว เช่น อาจเห็นคู่สมรส หรื อเพื่อนร่ วมงานวัยใกล้เคียงกันเกษียณอายุ สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมในระยะนี้ได้แก่
2.1 ด้า นจิ ต ใจ พยายามยอมรั บ เกณฑ์ข องสั ง คมที่ ถู ก ก าหนดไว้ ไม่ วิ ต กกัง วลกับ การ
เกษียณอายุจนเกินไป
2.2 ด้านทัศนคติต่อการเกษียณอายุ หากบุคคลได้มีการเตรี ยมความพร้อมในระยะก่อนการ
เกษียณนานๆ มาอย่างดี จะไม่เกิดทัศนคติดา้ นลบต่อการเกษียณอายุ
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หน่ วยงานส่ วนใหญ่มกั จะจัดโครงการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุให้แก่ ผูท้ ี่ จะ
เกษียณในปี สุ ดท้ายก่อนการเกษียณราชการ ซึ่ งจะช่วยได้เพียงเรื่ องจิ ตใจและพัฒนาทัศนคติเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
ช่ วยเหลือในด้านการเงิ น ที่ อยู่อาศัย และสุ ขภาพแก่ผเู ้ กษียณอายุได้ เพราะเรื่ องเหล่านี้ ตอ้ งใช้ระยะเวลาค่อนข้าง
ยาวนานและต้องทามาโดยสม่าเสมอในการเตรี ยมการ
ผลกระทบจากการเกษียณอายุ
การเกษี ย ณอายุ เ ป็ นภาวะที่ เ กิ ด ควบคู่ กับ การเข้า สู่ ว ัย สู ง อายุ จึ ง ท าให้ ผู ้เ กษี ย ณอายุ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสถานภาพในขณะเดี ยวกันถึง 2 อย่าง คื อ สถานภาพเป็ นผูเ้ กษียณอายุกบั สถานภาพเป็ นผูส้ ู งอายุ จึ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูเ้ กษียณในหลายด้าน ซึ่ งล้วนแต่มีผลต่อการดาเนินชีวิต ได้แก่
1) ผลกระทบด้านร่ างกาย ผูเ้ กษียณอายุตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ เช่น
ระบบประสาท ตามองไม่ชดั หู ตึง ระบบกระดูกเสื่ อม นอกจากนี้ ทฤษฎี เกี่ ยวกับความสู งอายุดา้ นชี ววิทยา ได้แก่
ทฤษฎี ทาลายตนเอง (Autoimmunity Theory) และทฤษฎี ระบบภูมิคุม้ กัน (Immune System Theory) กล่าวว่า เมื่ อ
อายุมากขึ้ นร่ างกายจะสร้ างภูมิคุม้ กันปรกติ น้อยลง พร้ อมๆ กับสร้ างภูมิคุม้ กันชนิ ดทาลายตัวเองมากขึ้ น ทาให้
ร่ างกายต่อสูก้ บั เชื้อโรคได้ไม่ดี เจ็บป่ วยง่าย และเป็ นรุ นแรง ยิ่งหากผูเ้ กษียณอายุขาดความรู ้ในด้านการดูแลสุ ขภาพก็
จะยิ่งทาให้สุขภาพเสื่ อมลงอย่างรวดเร็ ว
2) ผลกระทบด้านจิ ตใจ การเกษียณอายุก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อกิ จวัตร
ประจาวัน ผูเ้ กษี ยณอายุตอ้ งละทิ้ งบทบาททางสังคมที่ เคยปฏิ บตั ิ มายาวนาน สู ญเสี ยตาแหน่ งหน้าที่ อานาจและ
เกี ย รติ ย ศ ในขณะเดี ย วกัน การเกษี ย ณอายุทาให้ผูเ้ กษี ย ณถูกตี ต ราว่า เป็ นผูส้ ู งอายุ ถูกมองว่า ไร้ ค วามสามารถ
นอกจากนี้ ในวัยนี้ ผสู ้ ู งอายุยงั ต้องเผชิ ญกับภาวะการสู ญเสี ยบุคคลใกล้ชิด เช่น การเสี ยชี วิตของคู่สมรส เพื่อนและ
ญาติวยั เดียวกัน รวมถึงการสูญเสี ยความสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากในวัยนี้ ลกู ๆ มักจะมีครอบครัวและแยก
ย้ายไปอยู่ขา้ งนอก ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกลดน้อยลง ต่ างคนต่ างอยู่ การติ ดต่ อสัมพันธ์กนั หรื อมี
กิจกรรมร่ วมกันลดลงกว่าแต่ก่อน หากผูเ้ กษียณอายุไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพเช่นนี้ ได้จะเกิดความรู ้สึกว่าตนเอง
ไร้คุณค่า ไม่มีความหมาย นาไปสู่ การมี อารมณ์ หงุดหงิ ด ซึ มเศร้า ระแวง ท้อแท้ ผิดหวัง โดดเดี่ ยว ขาดความพึ ง
พอใจต่อสภาพชีวิตในปัจจุบนั จนอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้ (ประภาศรี มานิตย์, 2542, น. 11)
3) ผลกระทบด้านสังคม การเกษี ยณอายุเป็ นการถอนบทบาททางสังคมภายนอก ทาให้ผู ้
เกษียณมีสังคมแต่ภายในบ้าน ขาดการพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนร่ วมงาน บทบาททางสังคมลดลง อานาจต่างๆ ที่เคย
มีก็หมดไป ส่ งผลให้ผเู ้ กษียณเกิดความรู ้สึกว่าตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกย่อง รู ้สึกเหงาและว้าเหว่ ซึ่ งหาก
ไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจได้
4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อผูเ้ กษียณอายุตอ้ งออกจากงานทาให้รายได้ที่ได้รับลดน้อยลง
ซึ่ งในช่วงนี้ ถา้ ภาระรับผิดชอบของผูเ้ กษียณเสร็ จสิ้ นไปแล้วก็จะไม่เป็ นปั ญหามากนัก เพราะค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปจะ
ลดลง เนื่ องจากส่ วนใหญ่ใช้เวลาอยูก่ บั บ้าน อย่างไรก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง ได้แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับการดูแล
สุ ขภาพที่เสื่ อมลง
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งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2558) ผลการวิจยั พบว่า การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเกษี ยณอายุ เป็ นการวาง
แผนการดาเนิ นการหรื อการปฏิ บตั ิ อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวในการดาเนิ นชี วิตภายหลังเกษียณอายุ
ทางาน จึงต้องมีการเตรี ยมตัวด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรี ยม ตัวด้านจิตใจ 2) การเตรี ยมตัวด้านร่ างกาย 3) การ
เตรี ยมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง 4) การเตรี ยมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง 5) การเตรี ยมตัวด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว และ 6) การเตรี ยมตัวด้านที่อยูอ่ าศัย ผูท้ ี่มีการเตรี ยมตัวที่ดีจะสามารถใช้ชีวิต ภายหลังเกษียณอายุได้อย่าง
มีความสุ ข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปิ ยะดา พิศาลบุตร และพิทกั ษ์ ศิริวงศ์ (2557) ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรเกือบทั้งหมดมีความรู ้ดีต่อการ
เตรี ยมตัวหลังเกษียณอายุ มีบุคลากรเพียงส่ วนน้อยที่ ครอบครั วมีฐานะดี ไม่เห็นความจาเป็ นในการเตรี ยมตัว 2)
บุ คลากรมี สภาวะการเตรี ยมตัวค่ อนข้างดี ในทุ กๆด้าน คื อ ด้านที่ อยู่อาศัย งบประมาณ การใช้เวลาว่างและด้าน
สุ ขภาพ และได้มีการจัดระดับปั ญหาในด้านต่างๆ พบว่า ด้านที่ อยู่อาศัยมีปัญหาค่อนข้างน้อย และมีปัญหาด้าน
สุ ขภาพค่อนข้างมาก 3) ข้อเสนอแนะที่กลุ่มสนทนาเสนอให้มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชดาเนิ นการ คือ จัดทา
คู่มือการเตรี ยมตัวเกษียณอายุ โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อเป็ นอาชีพเสริ ม โครงการจ้างงานบุคลากรหลังเกษียณอายุ
โครงการกีฬาเพื่อสุ ขภาพและจัดตั้งชมรมผูเ้ กษียณอายุ
สุ พรรณี รัตนานนท์, เมธี จันทชาติ และทยณฐ ชวนไชยสิ ทธิ์ (2557) พบว่า รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเกษียณอายุของครู โรงเรี ยนเอกชนในแต่ละช่ วงอายุมีความคล้ายคลึงกัน คือ ผูท้ ี่จะเกษียณอายุทุกช่ วงอายุตอ้ ง
เตรี ยมความพร้อมทั้ง ทางด้านเศรษฐกิ จ ด้านที่ อยู่อาศัย ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านจิ ตใจ และด้านการใช้เวลา โดย
ครอบครัวต้องสนับสนุนการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุทุกด้านในเรื่ องอารมณ์ /ความรู ้สึก ด้านข้อมูลข่าวสาร
และด้านวัตถุ/สิ่ งของ ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุทุกด้านใน
เรื่ องการให้ความรู ้ คาแนะนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุและการจัดกิ จกรรมเพื่อ
สนับสนุน/ส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ พัฒนี ทองพึง (2555) พบว่า ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปแบบการวางแผนการเงินสาหรับครู โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครกับการวางแผนทางการเงิ นเมื่อ
ยามเกษียณ พบว่ารู ปแบบที่มีนยั สาคัญทางสถิติของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ระดับตาแหน่ง
ครู ปฏิบตั ิการ (คศ.1) และครู ชานาญการ (คศ.2) เป็ นไปตามกรอบการวิจยั ที่กาหนด ณ ระดับความเชื่อมัน่ 90% โดย
ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ และสถานภาพการสมรส ที่นยั สาคัญ ปั จจัยรู ปแบบการวางแผนทาง
การเงินเพื่อวันเกษียณ คือ การลงทุนกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล ที่มีนยั สาคัญ ปั จจัยความพร้อมในการเตรี ยมตัว
เพื่ อวัยเกษี ยณที่ มีนัยสาคัญ คื อ การมี รายได้เพี ยงพอ และต้องการมี ความรู ้ดา้ นการวางแผนทางการเงิ นเพื่ อการ
เกษียณอย่างพอเพียง
วิธีการดาเนินการวิจยั
การออกแบบการวิจัย การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎี ฐานราก ซึ่ งเป็ น
ทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสร้างและได้รับการตรวจสอบ โดยการเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็ นระบบ ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนทัศน์แบบการตีความ
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นิ ย ม (Interpretivism) และการสร้ า งสรรค์นิย ม (Constructivism) ตามแนวทางของ Charmaz (2006) เพื่ อค้น หา
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน และผลกระทบจากการเกษียณอายุงาน เพื่อ
นาไปสู่การสร้างทฤษฎีฐานรากจากข้อมูลเหล่านี้ต่อไป
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการทาความเข้าใจถึ ง 1) ความหมายและแนวคิ ดเกี่ ยวกับการเตรี ย ม
ความพร้ อมเพื่ อเกษี ย ณอายุงาน และ 2) ผลกระทบจากการเกษี ย ณอายุงาน เพื่ อประโยชน์ในการตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการเตรี ยมความในการเกษียณอายุงาน พร้อมกับกาหนดนโยบาย และการวางแผนของผูบ้ ริ หารของ
สหกรณ์ อันจะนาไปสู่การจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของสหกรณ์ต่อไป
2. ขอบเขตด้านประชากร เป็ นการศึกษากับเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป จานวน 10 ราย ซึ่ งปั จจุบนั มีสมาชิ กที่ มีอายุมากกว่า 55 ปี จานวน 15 ราย ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 66.67 ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ.2559
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1) การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพื่อศึกษาการให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเกษียณอายุงาน และ 2) ผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ ผูว้ ิจยั ได้เลือกตัวอย่างเชิ งทฤษฎี (Theoretical
Sampling) ภายใต้หลักการสาคัญคื อ ผูใ้ ห้ข ้อมูลมี ค วามสอดคล้องและตรงตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจัย โดย
คัดเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุ ณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็ นเจ้าหน้าที่ ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออม
ทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด 2) เป็ นผูม้ ีอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป และ 3) มีความยินดีในการเข้าร่ วมการวิจยั และให้
ข้อมูลโดยการการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้ในการสร้างทฤษฎีที่ตอ้ งการศึกษา (Patton, 1990) เมื่อข้อมูลที่
ได้จากการสนทนามี คาตอบที่ ซ้ า ๆ กัน โดยไม่มีประเด็นใหม่แล้ว หรื อเรี ยกว่าทฤษฎี ถึงจุ ดอิ่ มตัว (Theoretical
Saturation) ผูว้ ิจยั จึงหยุดเก็บข้อมูล โดยการวิจยั ครั้งนี้ได้ขอ้ มูลจาก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวนทั้งสิ้ น 10 ราย
ครื่องมือสาหรับงานวิจัย
สาหรับงานวิจยั เชิ งคุณภาพครั้งนี้ ได้ใช้เครื่ องมือ ได้แก่ แนวคาถามการวิจยั ที่ได้รับการพัฒนามา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้นาแนวคาถามดังกล่าวให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
และความครอบคลุมเชิ งเนื้ อหาโดยกาหนดประเด็นคาถามในเรื่ อง ความจาเป็ นของการเตรี ยมตัวหลังเกษียณอายุ
งาน สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุงาน ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้ นหลังเกษียณอายุงาน โดยอุปกรณ์ในการ
ดาเนิ นการโดยการดาเนิ นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ เครื่ องบันทึกเสี ยง สมุดบันทึก ปากกา รวมถึงตัว
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการทาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มโดยเน้น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเพื่อเกษียณอายุในเรื่ องถิ่นที่อยูอ่ าศัย สภาพเศรษฐกิจ สุ ขภาพ และ
การใช้เวลาว่าง ระหว่างผูด้ าเนิ นการสนทนากลุ่มกับผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม และระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มด้วย
กันเอง
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั
โดยผูว้ ิจยั จะขอนาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1) ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะ
ได้รับหลังเกษียณอายุงานจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ พบว่าความเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา
กลุ่ม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตนเองได้รับเป็ นอย่างดีและสามารถคาดการณ์สิทธิ ประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับหลังเกษียณอายุงานได้ โดยเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะได้รับหลังเกษียณอายุงาน ได้แก่
เงินบาเหน็จ และเงินสะสม
1.1 เงิ นบาเหน็จ ให้ได้รับหลังจากการเกษียณอายุงานแล้ว โดยเงิ นที่ ได้ เท่ากับ อายุงานคูณด้วย
เงินเดือนขั้นสุ ดท้าย จะเท่ากับเงินบาเหน็จที่จะได้รับ
1.2 เงินสะสมสมทบ โดยชุมนุมสหกรณ์ฯจะหักเงินจากเจ้าหน้าที่ไว้ 5% ของเงินเดือนที่ได้รับใน
แต่ละเดือนจนถึงเกษียณอายุงาน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กาหนดไว้ โดยจะทาการแยกบัญชีของแต่ละรายไว้
โดยการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ที่เ จ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ฯ จะทาให้เ จ้า หน้าที่ ของ
สหกรณ์แต่ละคนสามารถประมาณการรายรับที่ เกิ ดจากบาเหน็จและเงิ นสะสมหลังเกษียณอายุได้ และคาดการณ์
ปั ญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงิ นค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิ ดการเจ็บป่ วยต่อตนเองและครอบครัว ซึ่ งจาเป็ นที่จะต้อง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเป็ นจานวนมากได้
2) การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จากัด จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่ามีการเตรี ยมตัวเพื่อการเกษียณอายุทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ฯ จานวน 8 ราย ได้มี
การเตรี ยมความพร้อมตั้งแต่อายุ 45 ปี และเมื่อสอบถามความคิดเห็นที่ มีต่อเพื่อนๆ บุคลากรเกี่ยวกับการเตรี ยมตัว
เพื่อการเกษียณจากประสบการณ์ ที่มีโอกาสพูดคุย พบว่ามีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยครึ่ งหนึ่ งที่ มีการเตรี ยมตัวเพื่ อการ
เกษียณตั้งแต่ยงั ไม่ใกล้เกษียณอายุ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่มีฐานะทางครอบครัวไม่ค่อยดี นกั มีเงินเดือนที่ได้รับใน
ปัจจุบนั และผลประโยชน์คาดว่าจะได้รับในอนาคตค่อนข้างน้อย หรื อต้องมีภาระในการดูแลพ่อแม่ ญาติหรื อบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะหลังเกษียณอายุราชการ สาหรับเจ้าหน้าที่อีกประมาณเกือบครึ่ งหนึ่ งที่ไม่สนใจหรื อไม่มีความ
กระตื อรื อร้ นในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อการเกษี ยณอายุราชการ โดยส่ วนใหญ่ ครอบครั วมี ฐานะค่ อนข้า งดี
ตาแหน่งหน้าที่การงานมัน่ คงและคาดว่าจะได้รับเงินเดือนค่อนข้างสู งนอก จากนี้ยงั มีเจ้าหน้าที่ฯ อีกจานวนหนึ่ งคิด
ว่าเงินบาเหน็จที่ได้รับหลังเกษียณเมื่อรวมกับเงินสะสมจากการเก็บหอมรอบริ บหากตั้งแต่มาทางานใหม่ๆ และใช้
อย่างประหยัดน่าจะเพียงพอต่อการดารงชีวิต ซึ่ งจะไม่เห็นความสาคัญของการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน
ซึ่ งจากการสนทนาผูว้ ิจยั พบว่าสามารถจาแนกการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านที่ อยู่
อาศัย ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านครอบครัวและสังคม โดยเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ ที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นโดยรวม ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ การเตรี ยมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจเพื่อการเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่ชุมนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการออมจากรายได้ประจา เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประมาณ
ครึ่ งหนึ่ งได้รับเงิ นเดื อนเริ่ มต้นเมื่ อเข้าทางานน้อย และไม่มีโอกาสในการประกอบอาชี พเสริ ม การเตรี ยมความ
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พร้อมด้านเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่ วนใหญ่จึงมักเริ่ มทาเมื่อมีเงินเดือนสูง และค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครั วลดลง ซึ่ งบุ ค ลากรต้องมี อายุอย่างน้อย 50 ปี ขึ้ นไป การเตรี ย มความพร้ อมด้านเศรษฐกิ จของ
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่ วนใหญ่มกั อิงกับรายได้และค่าใช้จ่ายประจาที่ตนเองได้รับในปั จจุบนั จึงพบ
ปัญหารายได้หลังเกษียณต่ากว่าที่คาดไว้ เช่น ปัญหาเรื่ องอัตราเงินเฟ้ อ ปัญหาเรื่ องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่ ง
เงิ นสวัสดิ การครอบคลุมไม่ถึง ปั ญหาผูต้ อ้ งรับผิดชอบเลี้ยงดูผมู ้ ีอุปการคุณหรื อญาติ กล่าวได้ว่าการเตรี ยมความ
พร้อมด้านเศรษฐกิจเพื่อการเกษียณอายุราชการเป็ นเรื่ องที่เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทาได้ยาก การออม
เงิ นนอกเหนื อจากบาเหน็จรายเดื อนจึ งต้องเก็บเผื่ อไว้ค่อนข้า งมาก และต้องมี การปรั บตัวภายหลังเกษี ย ณอายุ
ราชการเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นลงให้มากที่สุด เช่น ค่าสันทนาการ การ
ท่องเที่ยวและบันเทิง ค่าเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับราคาแพง เป็ นต้น
2.2 ด้านที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด จานวน 8 รายหรื อ
80% มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง บางรายกูย้ ืมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ผอ่ นเงินกูย้ ืมดังกล่าว
หมดแล้ว ที่เหลือมีบา้ นเป็ นของตนเองมาก่อนเข้าทางานที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สาหรับเจ้าหน้าที่ของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯที่ยงั ไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง จะกลับไปอยูภ่ ูมิลาเนาเดิมในต่างจังหวัดหลังเกษียณอายุงาน
2.3 ด้านสุ ขภาพร่ างกาย เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการเตรี ยม
ความพร้อมด้านสุ ขภาพร่ างกายโดยรวมค่อนข้างดี เพราะทางหน่วยงานมีโครงการออกกาลังกายทุกวันพุธของแต่
ละสัปดาห์ ซึ่ งปั ญหาด้านสุ ขภาพนั้นเป็ นปั ญหาหลักในการดารงชี วิตหลังเกษียณอายุงาน และมีผลกระทบไปยัง
เศรษฐกิ จ การใช้เวลาว่าง ครอบครัว และสังคมของเจ้าหน้าที่หลังเกษียณด้วย ในปั จจุบนั ทางชุ มนุ มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯมีสนามหญ้าและลานออกกาลังกายสามารถใช้เดินหรื อวิ่งออกกาลังกายได้ โดยมีการเตรี ยมความพร้อมดังนี้
- การเตรี ยมความพร้อมด้านการออกกาลังกาย โดยทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด มีโครงการออกกาลังกายทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยใช้สนามหญ้าและลานออกกาลังกายสามารถใช้เดิ น
หรื อวิ่งออกกาลังกายได้
- การเตรี ย มความพร้ อมด้า นการตรวจสุ ข ภาพ โดยเจ้า หน้า ที่ ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย จากัด มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี บ่อยขึ้นโดยการตรวจปี ละ 2 ครั้ง
- การเตรี ยมความพร้อมด้านอาหารการกิน โดยเจ้าหน้าที่ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย จากัด มีการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารแบบชี วจิต การรับประทานข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวกล้อง การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ ฯลฯ
2.4 ด้านการใช้เวลาว่าง เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีการเตรี ยม
ความพร้อมในด้านการใช้เวลาว่าง เช่น การทางานอดิเรก การท่องเที่ยว การทางานบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ การ
เข้าวัดทาบุญ ศึกษาธรรมะ การทาสวน ฯลฯ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการอยู่กบั ลูกหลาน มักจะให้ความสนใจใช้เวลาว่างใน
การทาอาหารเพื่ อรั บประทานเอง การปลูกต้นไม้ ทางานบ้า น รั บ -ส่ งบุ ต รหลานไปโรงเรี ย น เป็ นต้น ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ของชุมนุมฯ ที่ตอ้ งการเดินทางออกไปท่องเที่ยว มักจะใช้เงินเก็บที่สะสมไว้หรื อจากการเก็บออมในแต่ละ
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เดือน ซึ่ งอาจจะเป็ นการท่องเที่ยวภายในประเทศหรื อต่างประเทศ และมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงมีการหยุด
ติดต่อกันหลายๆ วัน
2.5 ด้านครอบครัวและสังคม เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีความ
กังวลกับการเตรี ยมความพร้อมในด้านสังคมและครอบครัวมาก เนื่ องจากส่ วนใหญ่จะอาศัยอยู่กบั ลูกหลานของ
ตนเอง นอกจากคู่สมรสและมีบุคลากรเพียงจานวนน้อยที่ มีตาแหน่ งหน้าที่ การงานก่อนเกษียณค่อนข้างสู งที่ อาจ
ได้รั บผลกระทบจากสังคมอันเนื่ องมาจากผูใ้ ต้บังคับบัญชา เพื่ อนบ้า นหรื อสังคมภายนอก อาจจะกล่ า วได้ว่า
เจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ส่ วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการเตรี ยมตัวด้าน
สังคมและครอบครัวมากนัก
2.6 ปั ญหาที่เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด พบในการดารงชี วิตหลัง
เกษียณอายุงาน จากการสนทนากลุ่มพบว่าในการดารงชี วิตหลังเกษียณอายุงาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ที่อยู่อาศัย ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านครอบครัวและสังคม โดยผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคาดว่า
จะเกิ ดปั ญหาในการดารงชี วิตหลังเกษียณอายุราชการ โดยให้มีการกาหนดระดับปั ญหาในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
น้อย ปานกลาง และมากตามลาดับ ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาเห็นว่าปัญหาด้านสุ ขภาพจะเป็ นปั ญหามากที่สุด ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจอยูใ่ นระดับปานกลาง และปัญหาด้านที่อยูอ่ าศัยจะเป็ นปัญหาน้อยที่สุด
3) บทบาทของประธานกรรมการชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด และบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ ที่ มีต่อการเตรี ยมความพร้ อมในการเกษี ยณอายุงาน จากการสนทนากลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด เกี่ ยวกับบทบาทของประธานกรรมการฯ ที่ มีต่อการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 บทบาทของประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จากัด ควรจะ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน
โดยจัดทาโครงการหรื อกิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) การจัดทาคู่มือการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน โดยมีเนื้ อหาด้านความ
จาเป็ นในการเตรี ยมตัวเพื่อการเกษียณอายุงาน ตลอดจนสิ ทธิ ประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับหลัง
เกษียณอายุงาน โดยปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการดารงชีวิตหลังเกษียณอายุงาน แนวทาง/วิธีการเตรี ยมความพร้อม
ในด้านต่างๆเพื่อการเกษียณอายุงาน และเผยแพร่ ความรู ้ดงั กล่าวผ่านอินทราเน็ตของหน่วยงาน การอบรม/สัมมนา
เจ้าหน้าที่ ฯในวาระต่างๆ เช่ น การปั จฉิ มนิ เทศเจ้าหน้าที่ ที่จะเกษียณอายุงาน โดยหน่ วยงานที่ ร่วมกันจัดทาคู่ มือ
ได้แก่ สายสนับสนุนองค์การ และสายพัฒนาและสารนิเทศ
(2) โครงการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ เพื่อรองรับการมีสุขภาพที่ ดีท้ งั ในปั จจุบนั และ
หลังเกษียณอายุงาน อีกทั้งยังช่วยป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในปั จจุบนั และในอนาคตได้ ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุ ขภาพในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุงาน โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ควรร่ วมกันจัดทาโครงการนี้ คือ สายสนับสนุนองค์การ และสายพัฒนาและสารนิเทศ
(3) โครงการฝึ กอบรมงานอาชีพเสริ มหลังเกษียณอายุงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ฯ ที่ ตอ้ งการจะเพิ่มรายได้หรื อใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์โดยเฉพาะช่วงหลังเกษียณอายุงาน เช่ น การเช่ ารถขับ
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แท็กซี่ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่ งโครงการนี้ สามารถนาไปใช้ได้กบั ผูท้ ี่ทางานในปั จจุบนั และผูท้ ี่จะเกษียณอายุ
งานไปแล้ว หน่วยงานที่ควรร่ วมกันจัดทาโครงการนี้ ได้แก่ สายสนับสนุนองค์การ และสายพัฒนาและสารนิเทศ
(4) โครงการเงิ นกู้เ พื่ อ การประกอบอาชี พ เสริ ม เพื่ อสนับสนุ น ให้เ พื่ อ ส่ ง เสริ มและ
สนับ สนุ นให้บุค ลากรประกอบอาชี พ เสริ มในช่ วงเวลาที่ ทางานอยู่ และเมื่ อเกษี ย ณอายุแ ล้วเป็ นการช่ วยเหลื อ
บุ ค ลากรที่ มี เ งิ น เดื อ น หรื อ บ าเหน็ จ /บ านาญน้อ ย ตลอดจนผูท้ ี่ มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบบุ ค คลอื่ น ในครอบครั วด้วย
หน่วยงานที่ควรร่ วมกันจัดทาโครงการนี้ได้แก่ สายธุรกิจ และสายพัฒนาและสารนิเทศ
3.2 บทบาทของเจ้า หน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จากัด ในการให้ค วาม
ร่ วมมือกับกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวกับผูเ้ กษียณอายุงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง โดยบางโครงการสามารถ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดารงชีวิตหลังเกษียณอายุงาน โดยเฉพาะปัญหาด้านสุ ขภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยเรื่ องสาคัญที่เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องคานึงถึงเกี่ยวกับการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน มีดงั นี้
(1) การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน ยิ่งเริ่ มเร็ วเท่าไรยิ่งดี เพราะหากเริ่ มช้า
บางคนอาจเตรี ยมตัวไม่ทนั เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเตรี ยมตัวนานไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุ ขภาพ
เป็ นต้น
(2) การหลีกเลี่ยงไม่กหู้ นี้ ยืมสิ นเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้เกษียณอายุ
งาน เพราะโอกาสที่ จะปลดหนี้ สินได้หลังเกษียณอายุงานมีน้อย เนื่ องจากมีรายได้ที่ลดลงประกอบกับอาจจะไป
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ และอาจจะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นได้สูง
(3) การมีชีวิตอยู่ได้เองหลังเกษียณอายุงาน โดยไม่จาเป็ นจะต้องพึ่งพาลูกหลาน ญาติ
ฯลฯ เช่น การพึ่งพาด้านที่อยูอ่ าศัย ด้านเศรษฐกิจ และความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวัน เป็ นต้น
(4) การรักษาสุ ขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เช่น การออกกาลังกาย ซึ่ งมีโอกาส
เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าวัยก่อนเกษียณอายุงาน การไม่พ่ ึงพาความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น เช่น ญาติพี่นอ้ ง โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุงาน
5) การทาบุญใส่ บาตร การทาสังฆทานเป็ นประจา จะทาให้จิตใจผ่องใสและมีความสุ ข
ข้ อสรุ ปเชิงทฤษฏี
ข้อสรุ ปเชิงทฤษฏีของการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่ จะได้รับจากการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน คื อ เงิ นบาเหน็จ
เงินสะสม และเงินสวัสดิ การต่างๆ ซึ่ งผูท้ ี่จะเกษียณอายุงานมีความรู ้ความเข้าใจในสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตนได้รับเป็ น
อย่างดีและคาดการณ์สิทธิ ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับหลังเกษียณอายุงานได้
2. การเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน สามารถจาแนกออกได้ 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ที่ อยู่อาศัย ด้านสุ ขภาพร่ างกาย ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านครอบครั วและสังคม โดยทั้ง 5ด้านนั้น ผูท้ ี่ เตรี ย ม
เกษียณอายุงานได้มีการเตรี ยมความพร้อมที่แตกต่างกันออกไป
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3. สิ่ งที่ คาดว่าจะเป็ นปั ญหาในการดารงชี วิตหลังเกษียณอายุงาน คื อ ปั ญหาด้านสุ ขภาพ ปั ญหาด้าน
เศรษฐกิจ และปัญหาด้านที่อยูอ่ าศัย
4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด ในการที่จะ
ส่ งเสริ มการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน โดยการจัดทาคู่มือการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุ
งาน โครงการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ โครงการฝึ กอบรมงานอาชี พเสริ มหลังเกษียณอายุงาน และโครงการเงินกู้
เพื่อการประกอบอาชีพเสริ ม
5. บทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จากัด ในการให้ความ
ร่ วมมื อกับกิ จกรรม/โครงการที่ เ กี่ ยวกับผูเ้ กษี ยณอายุงาน และสิ่ งที่ ควรคานึ งถึ งการเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อการ
เกษียณอายุงาน ได้แก่ 1) การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงาน “ยิ่งเริ่ มเร็ วเท่าไรยิ่งดี” 2) การหลีกเลี่ยงไม่กู้
หนี้ ยืมสิ นเป็ นจานวนมาก 3) การมีชีวิตอยู่ได้เองหลังเกษียณอายุงาน 4) การรักษาสุ ขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่
เสมอ และ 5) การทาบุญตักบาตรเพื่อจิตใจที่ผอ่ งใส
การอภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด มีความรู ้เรื่ องการเตรี ย ม
ความพร้อมในการเกษียณอายุงาน ตลอดจนสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับเป็ นอย่างดี และได้มีการเตรี ยมตัวเพื่อการ
เกษียณอายุงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ที่อยูอ่ าศัย เศรษฐกิจ สุ ขภาพ การใช้เวลาว่าง ด้านครอบครัวและสังคมในระดับดี
ในด้านที่ อยู่อาศัย ระดับปานกลางได้แ ก่ ด้านเศรษฐกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิ จยั ของสุ เ ทพ พลูสวัสดิ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดับดี คื อ ด้านร่ างกายและด้านจิ ตใจ ส่ วนด้านรายได้
ค่ าใช้จ่าย ด้านที่ อยู่อาศัย ด้านงานอดิ เรก และการมี ส่วนร่ วมในสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปิ ยะดา พิศาลบุตร และพิทกั ษ์ ศิ ริวงศ์ แต่สิ่งที่ พบจากงานวิจยั นี้ พบว่าเจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด มีความตื่นตัว และมีการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงานอย่างมาก จึงสามารถ
ให้ขอ้ มูลตลอดจนข้อเสนอแนะในการเกษียณอายุงานได้ค่อนข้างที่ชดั เจน และตรงประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1) ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า เจ้าหน้าที่ ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ มีความรู ้ต่อการ
เตรี ยมความพร้ อมในการเกษี ยณอายุงานในระดับค่อนข้างดี โดยได้เห็ นถึ งความสาคัญและความจาเป็ นในการ
เตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงาน จากข้อค้นพบดังกล่าวมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.1 สายสนับสนุนองค์การ และสายพัฒนาและสารนิ เทศ ควรสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุงานให้กบั เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯโดยเริ่ มตั้งแต่การเข้ามา
ทางานโดยการกาหนดเป็ นนโยบายและแผนดาเนิ นการเพื่ อให้เจ้าหน้าที่ ชุมนุ มฯนาไปปฏิ บตั ิ และมีการติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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1.2 หัวหน้าสายสนับสนุนองค์กร ควรสร้างแรงจูงใจในการเตรี ยมความพร้อมในการเกษียณอายุ
งานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะการเตรี ยมตัวด้านเศรษฐกิจและด้านสุ ขภาพ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการทางานของ
หน่วยงานทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
2) ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่ วนใหญ่มีความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ต นเองจะได้รั บหลังเกษี ย ณอายุงานเป็ นอย่า งดี จากข้อค้นพบดังกล่ า วมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ความรู ้เกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นเพียงกฎระเบี ยบ
กว้างๆเท่านั้น เช่น วิธีคานวณบาเหน็จขณะที่เกษียณอายุ แต่ยงั ไม่สามารถประมาณบาเหน็จบานาญรายเดือนที่เป็ น
ตัวเงินซึ่ งจะได้รับหลังเกษียณอายุงานได้ หรื อไม่สามารถประมาณอัตราเงินเฟ้ อในอนาคตได้ กองคลังควรมีการจัด
อบรมเกี่ยวกับวิธีประมาณเงินเดือนก่อนเกษียณ (Money wage) และค่าของเงินเดือน ณ เวลาต่างๆ หลังเกษียณ (Real
wage) ให้กบั เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกๆปี นอกจากนี้ ควรจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุงาน
โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินต่างๆ มาให้คาแนะนาและให้ความรู ้ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม
2.2 สายสนับสนุ นองค์การ และสายพัฒนาและสารนิ เทศ ควรจัดทาคู่มือสิ ทธิ ประโยชน์ข อง
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ หลังเกษียณอายุงานที่ส้ นั กระชับ เข้าใจง่าย และมีตวั อย่างประกอบคาอธิ บาย และทาการ
เผยแพร่ ผา่ นหนังสื อ วารสาร อินทราเน็ต ของหน่วยงาน
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่ อไป
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ซึ่ งในครั้งต่อไปควรวิจยั ในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุงานของหน่วยงานภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หารในหน่วยงานนั้นๆ และสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ทวั่ ทั้งองค์การ
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ฝึ กอบรม 3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของครู ผรู ้ ั บการอบรมที่ ฝึกอบรมด้วยชุ ดฝึ กอบรม 4) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ฝึกอบรมด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตและทดลองใช้ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนที่
ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้นและทดลองใช้
การดาเนินการวิจยั มี 2 ระยะ ระยะแรก เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรม เรื่ องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้นการบูรณาการระหว่า งกลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ มี ข้ นั ตอนย่อยดังนี้ คื อ พัฒนาหลักสู ตรการฝึ กอบรม กาหนด
ประเภทของชุดฝึ กอบรม เขียนแผนการฝึ กอบรม ผลิตสื่ อที่ใช้ในชุดฝึ กอบรม ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึ กอบรม
และทดลองใช้เบื้องต้น โดยทาการทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม กับครู ประถมศึกษาในโรงเรี ยน
จังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน เพื่อนาผลที่ได้ในการทดลองแต่ละครั้งมาปรับปรุ ง จากนั้นจึงดาเนิ นการทดลองใช้
จริ ง กับ ครู ป ระถมศึ ก ษาโรงเรี ย นในจัง หวัด นนทบุ รี อี ก จ านวน 30 คน เครื่ อ งมื อ การวิ จัย คื อ ชุ ด ฝึ กอบรม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู จากนั้นได้คดั เลือกชุด
การสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้น จานวน 3 ชุด
การสอน นามาทดลองใช้ในระยะที่ สอง ระยะที่ สอง เพื่ อทดลองใช้ชุดการสอนที่ ครู ผูร้ ั บการอบรมผลิ ตขึ้ นกับ
นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 5 ระดับชั้นละ 30 คน รวมจานวน 90 คน เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยน
จังหวัดนนทบุรีที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตชุดการสอนสอนอยู่ เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อน
1
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เรี ยนและหลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2
การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั มีดงั นี้ (1) ชุดฝึ กอบรมเรื่ อง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่าง
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า ในการทดลองเบื้ องต้นมี ประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 = 82.38/80.00 และทดลองใช้จริ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 = 80.67/80.33 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 (2) ครู ผรู ้ ับการอบรมที่อบรมด้วย
ชุดฝึ กอบรมมีผลสัมฤทธิ์ หลังการอบรมสู งกว่าก่อนการอบรม (3) ครู ผรู ้ ับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึ กอบรมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และ (5) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้ นมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดฝึ กอบรม ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม การบูรณาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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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 tryout, and field try-out with 30 primary school teachers in Nonthaburi province in order to apply results of each tryout 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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากพระราชบัญญัติการศึ กษา พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 เรื่ องแนวการจัดการศึ กษา
โดยเฉพาะมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้ คื อ ให้จดั เนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง และจัดการเรี ยน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่ วนสมดุลกันในทุกวิชา นอกจากนั้น หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้ “จัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน คือ กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ซึ่ งผูส้ อนจาเป็ นต้องศึกษาและทาความเข้าใจเป็ นอย่างดี”
จากมาตรการหรื อนโยบายที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึ กษาและหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีประเด็นที่ตรงกัน คือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ น
ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมดุล จะเห็นได้ว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นบูรณาการให้กบั นักเรี ยนเป็ นเรื่ องสาคัญ
ประกอบกับในปี การศึ กษา 2558 กระทรวงศึกษาธิ การมีนโยบายลดเวลาเพิ่มเวลาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา เวลาที่เหลือให้จดั การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึ กษาและพลศึ กษา และ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะไว้รวมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนแบบกลุ่มกิจกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่เน้นการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จาเป็ นต้อง
หาเครื่ องมือที่ช่วยถ่ายทอดเนื้ อหาและกิจกรรมให้เป็ นแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จึงควรให้มีการ
นาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นสื่ อประสมที่มีการจัดระบบ
เนื้อหา กิจกรรม และวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องต่อเนื่ องกัน และสามารถบูรณาการสาระความรู ้ท้ งั 2-8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุ ขศึ กษา และพลศึกษา การงานพื้นฐานและ
เทคโนโลยี และศิลปะเข้าไว้ดว้ ยกันในด้านเนื้ อหา กิจกรรม และสื่ อ ในรู ปชุดการสอนซึ่ งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ซึ่ งในระยะเริ่ มแรกควรมีการอบรมครู ประถมศึ กษาให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะความชานาญในการผลิ ตชุ ด
การสอนดังกล่าว
ประกอบกับ พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชมี น โยบายในการให้ บ ริ การวิ ช าการแก่
สถานศึ ก ษาและชุ ม ชนในบริ เ วณโดยรอบของมหาวิ ท ยาลัย คื อ อ าเภอต่ า งๆ ในจัง หวัด นนทบุ รี ดัง นั้น ครู
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ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานนทบุรี ควรจะได้รับการอบรมในลาดับแรก เพราะชุดการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นนวัตกรรมที่ยงั ไม่ได้นามาใช้ อีกทั้งการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบเน้นการบูรณาการในโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรีควรมีข้ นั ตอนโดยใช้ชุดการสอนมาช่วย ยังไม่ได้มี
การดาเนินการที่สนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ
การพัฒนาครู ดว้ ยการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้และความสามารถในการผลิตชุ ดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้นการบูรณการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้ รี ยนและครู ในข้อ 1.4 - 1.5 มีใจความสาคัญ
ว่า “ส่ งเสริ มให้สถาบันการศึกษาผลิตสื่ อที่มีคุณภาพเพื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนด้วยตนเอง และพัฒนาสื่ อเพื่อเป็ นต้นแบบให้
ทุกระดับการศึกษาใช้เป็ นต้นแบบ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน”
สาหรั บกระบวนการฝึ กอบรมครู จาเป็ นต้องมี สื่ อหลายอย่า งมาช่ วยให้การถ่ า ยทอดเนื้ อหาสาระและ
ประสบการณ์ได้ครบถ้วน และให้ผรู ้ ับการอบรม คื อ ครู ประถมศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู ้นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้ คื อ ชุ ด
ฝึ กอบรม ซึ่ งจะใช้วิธีการถ่ายทอดด้วยการบรรยายและฝึ กปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ องจนผูร้ ับการอบรมสามารถผลิ ตได้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรอย่างยิ่งที่จะมีการวิจยั และพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ อง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้น การบู ร ณาการระหว่ า งกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ซึ่ งเป็ นนโยบายหลัก ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง ชุ ดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สาหรับครู ประถมศึกษาโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมของครู ผรู ้ ับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึ กอบรม เรื่ อง ชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของครู ผูร้ ับการอบรมที่ อบรมด้วยชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อง ชุ ดการสอนแบบกลุ่ม
กิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้นและทดลองใช้
5. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ เ รี ย นด้วยชุ ดการสอนแบบกลุ่ มกิ จกรรมเน้นการบู รณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้นและทดลองใช้
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สมมติฐานการวิจยั
1. ชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สาหรับครู ประถมศึกษาที่พฒั นาขึ้นให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. ครู ผูร้ ั บ การอบรมที่ อ บรมด้ว ยชุ ด ฝึ กอบรม เรื่ อ งการผลิ ต ชุ ด การสอนแบบกลุ่ ม กิ จ กรรมเน้น การ
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม
3. นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่ครู
ผูร้ ับการอบรมผลิตขึ้นและทดลองใช้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน

ขอบเขตการวิจยั
1. รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา
2. ประชากรในการวิจยั มี 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง คือ ครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรี
จานวน 4,082 คน ที่ เข้ารั บการอบรม (โรงเรี ยนในจังหวัด นนทบุ รี ครอบคลุมโรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้ นที่
ประถมศึ กษานนทบุรี และโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระดับจังหวัด ตาบล และ
เทศบาล) กลุ่มที่สอง คือ นักเรี ยนประถมศึกษาในโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรีที่เรี ยนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม
เน้นการบูรณาการระหว่ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 65,060 คน
3. ขอบข่ายเนื้อหาสาระในการวิจยั ครอบคลุม หัวข้อสาคัญที่ถ่ายทอดในชุดฝึ กอบรม ประกอบด้วย 3 เรื่ อง
ดังนี้ เรื่ องที่ 1 แนวคิดการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เรื่ องที่
2 การผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และเรื่ องที่ 3 ตัวอย่างการ
ผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ระยะเวลาในการวิจยั ปี การศึกษา 2559
5. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึ กอบรมเรื่ องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรมเน้น
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กอบรม (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการอบรมของครู ผรู ้ ับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึ กอบรม (3) ความพึงพอใจของครู ผรู ้ ับการอบรมที่อบรมด้วย
ชุดฝึ กอบรม และ (4) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้ นและ
ทดลองใช้ และ (5) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการสอนที่ครู ผูร้ ับการอบรมผลิตขึ้นและทดลองใช้
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กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั ครอบคลุมการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือในการอบรมในเรื่ องชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม และการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เนื่อง
ด้วยเป็ นการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่ อจาเป็ นต้องผ่านกระบวนการทดสอบ

 ผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมของ

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด

ครู ผรู้ ับการอบรมที่ฝึกอบรม
ด้วยชุดฝึ กอบรม

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด

 การฝึ กอบรม

 การฝึ
 ขุดกอบรม
ฝึ กอบรม

การสอนแบบกลุ่ม
 ขุดชุฝึดกอบรม
จกรรม
่มกิจกรรม
 ชุดกิการสอนแบบกลุ
 การจัดการเรี ยนรู้แบบ

ชุดฝึ กอบรมเรื่ องชุดการ
สอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้น

 ความพึงพอใจของครู ผรู้ ับ

การบูรณาการระหว่างกลุ่ม

การอบรมที่อบรมด้วยชุด

สาระการเรี ยนรู้

ฝึ กอบรม

บูรณาการ

 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ

 การทดสอบ

นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการ

ประสิ ทธิภาพ

สอนที่ครู ผรู้ ับการอบรมผลิต
ขึ้นและทดลองใช้
 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยชุดการสอนที่ครู ผรู้ ับ
การอบรมผลิตขึ้นและทดลอง
ใช้
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วิธีการดาเนินการวิจยั
ระยะแรก เป็ นการพัฒนาชุดฝึ กอบรม เรื่ องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ครู ผสู ้ อนระดับประถมศึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดจังหวัดนนทบุ รี
จานวน 116 โรงเรี ยน จานวน 3,198 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยน
สังกัดจังหวัดนนทบุรี จานวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการทดลองใช้เบื้องต้น
จานวน 30 คน ในการทดลองใช้จริ ง จานวน 30 คน
2. เครื่ องมือการวิจยั คือ (1) ชุดฝึ กอบรมประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดฝึ กอบรม เอกสารการฝึ กอบรม
สไลด์คอมพิวเตอร์ และแบบฝึ กปฏิบตั ิ มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้ ขั้นที่ 1 พัฒนาหลักสู ตรหรื อเนื้ อหาในการฝึ กอบรม
ขั้นที่ 2 กาหนดประเภทของชุดฝึ กอบรม ขั้นที่ 3 เขียนแผนการฝึ กอบรม ขั้นที่ 4 ผลิตสื่ อที่ใช้ในชุดฝึ กอบรม ขั้นที่ 5
ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึ กอบรมโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ขั้นที่ 6 ทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมด้วยการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
เบื้ อ งต้น และขั้น ที่ 7 ทดลองใช้ชุ ด ฝึ กอบรมด้ว ยการทดลองใช้จ ริ ง ชุ ด ฝึ กอบรมได้ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิอยู่ในระดับดี (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่ อนอบรมและหลังอบรมมี จานวน 2 ตอน ตอนที่ 1
ภาคทฤษฎีเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบชนิดเลือกตอบ จานวน 5 ตัวเลือก และตอนที่ 2 ภาคปฏิบตั ิจานวน 1 ข้อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนอบรมและหลังอบรมเป็ นแบบคู่ขนานกัน ส่ วนแบบทดสอบก่อนอบรมมีจานวน 10
ข้อ และแบบทดสอบหลังอบรมจานวน 10 ข้อ แบบทดสอบก่ อนอบรมและหลังอบรมแบบภาคปฏิ บตั ิ เ ป็ นชุ ด
เดียวกัน แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิอยูใ่ นระดับดี คุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความยาก
ง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.77 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.28 – 0.71 ค่าความเที่ ยงหรื อความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.81 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผรู ้ ับการอบรม มีจานวน 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของ
ครู ผรู ้ ับการอบรม ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ มีจานวน 5 ข้อคาถาม ตอนที่ 2 ความพึ งพอใจของครู
ผูร้ ับการอบรมที่มีต่อคุณภาพของสื่ อในชุดฝึ กอบรม มีจานวน 21 ข้อคาถาม และตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครู ผรู ้ ับ
การอบรมที่มีต่อผลที่ได้รับด้วยชุดฝึ กอบรม จานวน 7 ข้อคาถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ลักษณะเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ จานวน 1 ข้อคาถาม ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบเขียน
ตอบ ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับดี ได้นามาทดลองใช้และหาค่าความเชื่ อมัน่ หรื อ
ความเที่ยงเท่ากับ 0.92
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเบื้ องต้นและการทดลองใช้จริ งในการใช้
ชุดฝึ กอบรมมี 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ประเมินตนเองก่อนเรี ยน ขั้นที่ 2 นาเข้าสู่บทเรี ยน ขั้นที่ 3 ดาเนินการฝึ กอบรมโดย
วิทยากรบรรยายประกอบสไลด์คอมพิวเตอร์ ครู ผรู ้ ับการอบรมจะบันทึกสาระสาคัญ และศึกษาเอกสารการฝึ กอบรม
และทากิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ และตรวจคาตอบหรื อแนวตอบที่ปรากฏในแบบฝึ กปฏิ บตั ิ
ขั้นที่ 4 สรุ ปการฝึ กอบรม และขั้นที่ 5 ประเมินตนเองหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมกระดาษคาตอบของครู ผรู ้ ับ
การอบรมที่ ทาทดลองก่อนอบรมและหลังอบรม และกิ จกรรมที่ ทาในแบบฝึ กปฏิ บตั ิ และแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ครู ผรู ้ ับการอบรมต่อไป
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที
ระยะที่สอง เป็ นการทดลองใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้น
1. ประชากรในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรี ยนในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั คื อ นักเรี ยนประถมศึ กษาจานวน 90 คน ที่ เรี ยนในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 ในโรงเรี ยน
จังหวัดนนทบุรี จาแนกเป็ น (1) นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนผาสุ กมณี จกั รมิตรภาพที่ 116 จานวน 1
ห้องเรี ยน จานวน 30 คน (2) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุบาลนนทบุรี จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน
30 คน และ (3) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดบ่อ (นันทวิทยา) จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 30 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนได้มาโดยการสุ่ มเลือกแบบเจาะจง เหตุผลที่เจาะจงเป็ นโรงเรี ยนที่ครู ผรู ้ ับการอบรม
ผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จานวน 3 คน ได้ผา่ นการคัดเลือก
จากการประเมินชุดการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ผลิตขึ้นซึ่ งมีคะแนนการประเมินคุณภาพ
ของชุดการสอนสูงกว่าครู ผรู ้ ับการอบรมคนอื่น
2. เครื่ องมือการวิจยั ในการทดลองใช้ชุดการสอนที่ ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้ นไปทดลองใช้ ได้แก่
(1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีจานวน 3 หน่ วยการเรี ยน หรื อตามจานวนชุ ดการสอนที่ ครู ผรู ้ ั บการ
อบรมผลิตขึ้นและผ่านการประเมิน คือ (1.1) เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรี ยน
จานวน 10 ข้อ รวมจานวน 20 ข้อ เป็ นแบบทดสอบสาหรับหน่วยการเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 (1.2) เป็ น
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นจ า นว น 10 ข้ อ และแบบทดสอ บห ลั ง เรี ย นจ า นว น 10 ข้ อ รวมจ า นว น
20 ข้อ เป็ นแบบทดสอบสาหรับหน่ วยการเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 และ (1.3) เป็ นแบบทดสอบก่อน
เรี ยนจ านวน 10 ข้ อ และแบบทดสอบหลั ง เรี ยนจ านวน 10 รวมจ านวน 20 ข้ อ เป็ นแบบทดสอบ
สาหรั บหน่ วยการเรี ย นในระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 แบบทดสอบก่ อนเรี ย นและแบบทดสอบหลังเรี ย นทั้ง
3 หน่ วยการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แบบปรนัยชนิ ดแบบเลื อกตอบจานวน 4 ตัวเลื อก ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิอยู่ในระดับดี คุ ณภาพของข้อสอบเป็ นไปตามเกณฑ์ และ (2) แบบสอบถามความ
พึ ง พอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ ชุ ด การสอนมี จ านวน 2 ตอน ตอนที่ 1 ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ เ รี ยนด้ว ย
ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมแบบเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่ า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อคาถาม และตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ จานวน 1 ข้อคาถาม ลักษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบเปิ ดหรื อแบบเขียนตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจได้ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิอยู่
ในระดับดี คุณภาพของแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมัน่ หรื อความเที่ยงเท่ากับ 0.97
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้ชุดการสอนในแต่ ละระดับชั้นใช้เ วลาจานวน 4 – 5
ชัว่ โมง ชุดการสอนที่ครู ผรู ้ ับการอบรมมาทดลองใช้กบั นักเรี ยนมีข้ นั ตอนการสอนที่เหมือนกัน คือ ขั้นที่ 1 ประเมิน
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ตนเองก่อนเรี ยน ขั้นที่ 2 นาเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นที่ 3 ประกอบกิจกรรมการเรี ยนให้นกั เรี ยนศึกษาจากชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิ จกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ประกอบด้วย เอกสารการสอน บัตรกิ จกรรม บัตร
คาถามและแนวตอบ และแบบฝึ กปฏิ บัติ ขั้นที่ 4 สรุ ปบทเรี ยน และขั้นที่ 5 ประเมินตนเองหลังเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้เก็บ
รวบรวมกระดาษคาตอบที่ นักเรี ยนทาในการทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน กิ จกรรมที่ นักเรี ยนทาในแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่นกั เรี ยนตอบ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ชุดฝึ กอบรม เรื่ องชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สาหรับ
ครู ป ระถมศึ ก ษา พบว่ า ในการทดลองเบื้ อ งต้น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 = 82.38/80.00 และทดลองใช้ จ ริ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 = 80.67/80.33 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
2. ครู ผรู ้ ับการอบรมที่ อบรมด้วยชุ ดฝึ กอบรมมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมหลังการอบรมสู งกว่าก่อนการ
อบรม โดยมีค่าที่ 22.41
3. ครู ผรู ้ ับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากต่อชุดฝึ กอบรม ในการทดลองใช้เบื้องต้นและ
ทดลองใช้จริ งในเรื่ อง (1) เอกสารฝึ กอบรมมีตวั อย่างนาไปปฏิบตั ิได้ และวิทยากรบรรยายได้ชดั เจนอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด และวิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับการอบรมได้ปฏิ สัมพันธ์กบั วิทยากรอยู่ในระดับมาก และ (2) ประโยชน์ที่
ได้รับจากการอบรมนาไปใช้ในการสอนและในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากและมากที่สุด
4. นักเรี ย นระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เ รี ย นด้วยชุ ดการสอนแบบกลุ่ มกิ จกรรมเน้นการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เรื่ องสมาธิ กบั ดวงอาทิตย์ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยชุดการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสารการเรี ยนรู ้ เรื่ อง น้ ากับชีวิต และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ที่เรี ยนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การผลิตและบริ การ
สิ นค้า ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนทั้ง 3 ระดับชั้นทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน (โดยมีค่าเฉลย
ของคะแนนก่ อนเรี ยนเรี ยงตามลาดับดังนี้ x = 4.60, x = 4.87 และ x = 5.63 ค่ าเฉลี่ ยของคะแนนหังเรี ยนเรี ยง
ตามลาดับดังนี้ x - 9.37, x = 9.77 และ x = 10.90)
5. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในแต่ละระดับชั้นก็
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีดงั นี้ (1) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ได้รับความรู ้ และความเข้าใจเนื้อหาสาระเป็ นอย่างดี
และบัตรคาถามและแนวคาตอบช่วยทาให้นกั เรี ยนได้ทดสอบความรู ้ (2) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สนุ กกับ
การเรี ยน ไม่เบื่อเรี ยน และนักเรี ยนได้เรี ยนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแบบกลุ่ม
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กิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ (3) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้เรี ยนแบบบูรณา
การระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

อภิปรายผล
1. ประสิ ทธิภาพของชุ ดฝึ กอบรม เรื่ องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรมเน้นการบูรณาการระหว่าง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ในการทดลองเบื้ องต้น E1/E2 = 82.38/80.00 และ
ทดลองใช้จริ ง E1/E2 = 80.67/80.33 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่าครู ผรู ้ ับการอบรมทาคะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรี ยนด้วยชุดฝึ กอบรม และคะแนนทดสอบหลังอบรมอยูใ่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1.1 ชุ ดฝึ กอบรมผ่ านกระบวนการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพถึ ง 2 ครั้ ง ครั้ งแรกเป็ นการทดลองใช้
เบื้องต้น โดยทาการทดลองแบบเดี่ยวเพื่อนาผลมาปรับปรุ งก่อนที่จะทดลองแบบกลุ่ม จากนั้นจึงดาเนิ นการทดลอง
แบบกลุ่ม และนาผลที่ได้จากการทดลองแบบกลุ่มมาปรับปรุ ง เพื่อทดลองแบบภาคสนาม นาผลที่ได้จากการทดลอง
แบบภาคสนามมาปรับปรุ งเพื่อทดลองใช้จริ ง ด้วยกระบวนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพหลายขั้นตอนเพื่อการปรับปรุ ง
จึงทาให้ชุดฝึ กอบรมชุดนี้ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้งคะแนนกิจกรรมระหว่างอบรมและคะแนนจากการ
ทาแบบทดสอบหลังอบรม
1.2 สื่ อ ในชุ ด ฝึ กอบรม โดยเฉพาะเอกสารการฝึ กอบรมและวิท ยากร จากการสอบถามความ
พึงพอใจของครู ผรู ้ ับการอบรมในขั้นการทดลองเบื้องต้น (จานวน 21 คน) และทดลองใช้จริ ง (จานวน 30 คน) ต่างก็
มีความเหมือนกันในระดับมากถึงมากที่สุด ว่าเอกสารการฝึ กอบรมมีตวั อย่างประกอบนาไปปฏิบตั ิได้ ในประเด็นนี้
ยังพบว่า ตรงกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2558, น.40) ได้กล่าวว่า “สิ่ งที่ควรคานึงถึงในการเสนอเนื้อหา คือ การใช้ภาษา
ที่ ถ่า ยทอดเป็ นภาษาเรี ย บๆ และการให้ต ัว อย่า ง เป็ นหลักส าคัญที่ จะทาให้ก ารเรี ย นมี ประสิ ทธิ ภ าพ คื อ การ
สอดแทรกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดความกระจ่างและความเข้าใจลึกซึ้ งยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ ครู ผรู ้ ับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการบรรยายของวิทยากรว่ามีความชัดเจนและวิทยากร
เปิ ดโอกาสให้ครู ผรู ้ ับการอบรมได้ปฏิสัม พันธ์กบั วิทยากรอยู่ในระดับมากที่ สุด ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดกว่าทุกข้อ ทั้งนี้
เพราะการฝึ กอบรมแบบบรรยายประกอบสื่ อด้วยชุดฝึ กอบรมมีวิทยากรเป็ นสื่ อหลักที่สาคัญที่ถ่ายทอดความรู ้ให้กบั
ผู ้ รั บ การอบรมเข้ า ใจเนื้ อหาสาระที่ น าเสนอ และต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ ค รู ผู ้ รั บ การอบรมได้ ซั ก ถาม
ข้อสงสัยต่อไป
ทั้งหมดนี้จึงเป็ นเหตุผลสาคัญทาให้ครู ผรู ้ ับการอบรมทาคะแนนกิจกรรมระหว่างอบรมและคะแนน
ทดสอบหลังอบรมได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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2. ผลสั มฤทธิ์ทางการอบรมของครู ผ้ ูรับการอบรมที่อบรมด้ วยชุ ดฝึ กอบรม ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ใช้จริ ง พบว่า ครู ผรู ้ ับการอบรมที่ อบรมด้วยชุ ดฝึ กอบรมมีผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
เบื้องต้นและทดลองใช้จริ งหลังการอบรมสู งกว่าก่อนอบรม เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าครู
ผูร้ ั บการอบรมทั้งหมดมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุ ด คื อ ประโยชน์ของการฝึ กอบรมที่ ไ ด้รั บครั้ งนี้ ค รู
นาไปใช้ในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู ได้มากที่สุด จึงทาให้ครู ผรู ้ ับการอบรมส่ วนใหญ่ต้ งั ใจที่จะฟังการบรรยาย
และทากิจกรรมระหว่างอบรม คือ การเขียนแผนการสอนและการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมให้ได้ เพื่อจะ
นาไปใช้ประโยชน์ที่โรงเรี ยนของตนเอง จึงส่ งผลทาให้ครู ผรู ้ ับการอบรมทาคะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อน
การอบรม ทั้งที่ครู ผรู ้ ับการอบรมมีระดับความรู ้ที่เข้ารับการอบรมคละกัน (คือมีความรู ้ดี ปานกลาง และอ่อน)
นอกจากนี้ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมของครู ผรู ้ ับการอบรมที่อบรมด้วยชุดฝึ กอบรม ยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั การพัฒนาชุดฝึ กอบรมที่ทากับกลุ่มผูร้ ับการอบรมเป็ นครู ท้ งั 3 เรื่ อง คือ (1) อภิภู สิ ทธิ ภูมิมงคล (2545) ได้
ทาการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึ กอบรมการวิจยั ชั้นเรี ยน เรื่ องการพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการสอนกับครู (2) อุษาวดี จันทรสนธิ และคณะ (2556) ได้ทาการวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรม
สาหรับครู เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และ (3)
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2557) ได้ทาการพัฒนาชุดฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู ในศตวรรษที่ 21
งานวิจยั ทั้ง 3 เรื่ อง พบว่า ผลการวิจยั ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการอบรมของครู ผรู ้ ับการอบรม หลังการอบรมสู งกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนที่เรี ยนด้ ว ยชุ ดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้ นการบู รณาการ
ระหว่ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ครู ผ้ รู ับการอบรมผลิตขึน้ และทดลองใช้ จริ ง พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรี ยนเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เป็ นเพราะชุดการสอนที่ครู ผรู ้ ับการอบรมลิตขึ้น
ซึ่ งได้รั บ ความรู ้ จากการฝึ กอบรมได้ยึ ด หลัก การและแนวคิ ด ของการผลิ ต ชุ ด การสอนแบบกลุ่ ม กิ จ กรรมของ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และหลักการและแนวคิดของการสอนแบบบูรณาการมาผสมผสานกัน ทาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนเป็ นกลุ่มช่วยเหลือกัน และเนื้ อหาสาระมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทาให้นกั เรี ยน
ไม่เบื่อหน่ายในการเรี ยน
จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทั้ง 3 ระดับชั้นต่างมีความเห็นเหมือนกันว่า โดยรวมมีความ
พึ งพอใจต่ อชุ ดการสอนอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ซึ่ งเป็ นชั้นเด็กเล็กที่ สุดในการ
ทดลองใช้ชุดการสอนครั้งนี้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( x = 4.87) ได้รับความรู ้ความ
เข้าใจเนื้ อหาสาระเป็ นอย่างดี และพึงพอใจต่อบัตรคาถามและแนวตอบช่วยทาให้นกั เรี ยนได้ทดสอบความรู ้ที่เรี ยน
ส่ วนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( x = 4.60) คือ นักเรี ยนได้
เรี ยนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการอย่างมาก และ
นักเรี ยนสนุกกับการเรี ยนไม่เบื่อหน่าย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( x = 4.87) เหมือนกันนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 คือ นักเรี ยนได้เรี ยนแบบเน้นการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้น
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แสดงให้เห็นในสองประการ คือ (1) ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนแบบบูรณาการอย่างจริ ง และ (2) ครู ผรู ้ ับการอบรมที่ผลิตชุดการสอนและทดลองใช้สามารถ
นาชุดการสอนไปใช้ได้ในการสอนและเผยแพร่ ยงั ครู ผสู ้ อนอื่นๆ ได้ เพราะชุดการสอนนี้ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง กว่าก่อนเรี ยน และที่สาคัญ คือ ครู ผรู ้ ับการอบรมได้รับความรู ้และความสามารถในการ
ผลิตชุดการสอนนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างชุดการสอน และส่ งผลทาให้นกั เรี ยนที่
เรี ยนด้วยชุดการสอนของครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุดการสอนสู งกว่าก่อน
เรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1) การนาชุ ด ฝึ กอบรมไปใช้ต ้องมี สื่ อให้ค รู ผูร้ ั บการอบรมใช้ประกอบการฝึ กอบรมครบทั้ง 3
ประเภท คื อ เอกสารการฝึ กอบรม สไลด์คอมพิวเตอร์ และแบบฝึ กปฏิ บตั ิ โดยเฉพาะแบบฝึ กปฏิ บตั ิ ครู ผรู ้ ับการ
อบรมควรมีคนละ 1 เล่ม จะทาให้การทากิจกรรมในระหว่างอบรมทาได้ครบถ้วน และที่สาคัญช่วยให้ครู ผรู ้ ับการ
อบรมบางคนที่ฟังการบรรยาย ทราบว่าหลังการบรรยายแต่ละช่วงต้องทากิจกรรมอะไรบ้าง
2) เนื่ องจากชุดฝึ กอบรมเรื่ องนี้ เน้นกระบวนการให้ครู ผรู ้ ับการอบรมสามารถผลิตชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้ ควรมีระยะในการฝึ กอบรมอย่างน้อย 3 วัน จากการ
ทดลองในการทดลองแบบภาคสนามและการทดลองใช้จริ ง ครู ผรู ้ ับการอบรมผลิตไม่ทนั ต้องส่ งมาภายหลังจากการ
ฝึ กอบรมสิ้ นสุ ดหลังแล้ว 1 สัปดาห์
3) การอบรมควรให้ครู ผรู ้ ับการอบรมได้บูรณาการทั้งเนื้ อหา กิจกรรม และสื่ อ ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ดังนั้น ผูใ้ ห้การอบรมควรให้ครู ผรู ้ ับการอบรมเตรี ยมหนังสื อเรี ยนและแบบเรี ยนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้มาในวันอบรม หรื อผูใ้ ห้การอบรมต้องจัดเตรี ยมไว้ให้ให้มีจานวนพอเพียงและทุกระดับชั้น หากไม่มีไว้ให้ครู
ผูร้ ับการอบรมก็ไม่สามารถผลิชุดการสอนได้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ครู จะได้พฒั นาชุดฝึ กอบรม เรื่ องชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้ในวิชาชีพครู เช่นเดียวกับชุดการสอนแบบกลุ่ม เพราะครู ที่รับการอบรม
ในการทดลองใช้เบื้องต้นและทดลองใช้จริ งมีความเห็นเหมือนกันว่าผลที่ได้รับจากการอบรมด้วยชุดฝึ กอบรม คือ
ทาให้ครู นาไปใช้ในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คื อ 1) ศึ กษาสภาพการณ์ดา้ นจริ ยธรรมของนักทรัพยากรบุ คคล
กรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิ งานของนักทรัพยากรบุคคล และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมที่ใช้ตดั สิ นใจในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครใช้วินยั ข้าราชการ และประมวลจริ ยธรรมของ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2552 เป็ นกรอบการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนและปฏิ บตั ิ งานเช่ นเดี ยวกับข้าราชการตาแหน่ งอื่ น
2) นักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับสู งมาก และ
ในทุกหลักจริ ยธรรม (ได้แก่ หลักความยุติธรรม หลักการไม่ทาอันตราย หลักการทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์
และหลักการเคารพในบุ คคล) อยู่ในระดับสู งมากเช่ นกัน และ 3) นักทรั พยากรบุ คคลกรุ งเทพมหานครใช้หลัก
จริ ยธรรมตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยหลักความยุติธรรมและหลักการเคารพในบุคคลเป็ น
หลักจริ ยธรรมที่ใช้ตดั สิ นใจในการปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับสูง และหลักการไม่ทาอันตรายและการทาในสิ่ งที่ดีและ
เป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับปานกลาง
คาสาคัญ: หลักจริ ยธรรม พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม นักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
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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.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ หารทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญของต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นงานขององค์การ ถือเป็ นสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ นต่อการบริ หารงานของทุกองค์การ เพราะหากบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม
ก็จะมีแนวโน้มนาความสาเร็ จมาสู่ องค์การ ในทางตรงกันข้ามหากการบริ หารจัดการล้มเหลวอาจทาให้เกิดสภาวะ
ขาดกาลังคน ขาดคนที่มีความรู ้ความสามารถ องค์การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบุคคลให้เหมาะสมได้ หรื อหาก
พัฒนาคนไม่ตรงตามความต้องการขององค์การ ความล้มเหลวขององค์การก็อาจจะเกิดขึ้ นได้เช่ นกัน สาหรับการ
บริ หารองค์การภาครั ฐที่ มีจุด มุ่งหมายหลัก ในการจัดบริ การสาธารณะให้แ ก่ ประชาชนอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ถือเป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ และประสิ ทธิ ภาพนั้นๆ ด้วยการ
จัดการให้ได้มาซึ่ งกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริ มาณและคุณภาพ และให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไ่ ด้
อย่างเต็มศักยภาพ การบริ หารทรัพ ยากรบุคคลในภาครัฐมีข อบเขตลักษณะงาน 4 กระบวนการใหญ่ๆ ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายการบริ หารทรัพยากรบุคคล คือ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ (สี มา สี มานันท์,
2551, น. 6 อ้างถึ งในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานคร, 2551, น. 8) การปฏิ บตั ิ งานด้านการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กาหนด แต่มิได้หมายความว่าเป็ นการปฏิ บตั ิ ที่
ถูกต้องและเป็ นธรรมเสมอไป เพราะในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การใช้ดุลพินิจซึ่ งอาจให้คุณหรื อให้โทษแก่สมาชิ กในองค์การได้ หรื อในบางครั้ง นักทรัพยากรบุคคลอาจเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ทาให้เกิดความยุ่งยากใจ (Dilemma) ที่ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิระหว่างสองสิ่ ง เช่น เลือกปฏิ บตั ิ ให้
เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ หรื อเลือกปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ จะเลือกปฏิบตั ิตามแบบแผนวัฒนธรรมเดิมหรื อจะ
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เลือกปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ผล จะเลือกปฏิบตั ิให้แก่กลุ่มคนบางกลุ่มหรื อพวกพ้องหรื อจะเลือกปฏิบตั ิให้แก่ทุกคน
ทุ กกลุ่ ม จะเลื อกปฏิ บัติ ตามจรรยาบรรณหรื อจะเลื อกปฏิ บัติตามความจาเป็ น (พงศ์สัณ ห์ ศรี ส มทรั พ ย์, 2549,
ออนไลน์ อ้างถึงในสานักงานคณะ กรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2554, น. 158-159) เรื่ องเหล่านี้ ถือเป็ นเรื่ องท้าทาย
ทางจริ ยธรรมสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
จากผลการสารวจความคิ ดเห็นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่กรุ งเทพมหานครจัดขึ้น (กองวินยั และเสริ มสร้าง
จริ ยธรรม, 2553) พบปัญหาทางจริ ยธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร เช่น
1. การสอบสัมภาษณ์ โดยมักจะได้รับการฝากผูส้ มัครบางรายจากเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคน
รู ้จกั เพื่อให้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกว่ารายอื่น หรื อขณะสัมภาษณ์พบว่าผูส้ มัครจบการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน
หรื อขอให้ช่วยให้คะแนนสูงเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน เป็ นต้น
2. การดาเนิ นการทางวินยั โดยเมื่อพบว่าผูก้ ระทาผิดเคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเคยรู ้จกั หรื อปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน หรื อได้รับฝากฝังให้ช่วยพิจารณาเรื่ องให้เร็ วขึ้ น ให้พิจารณาโทษเบาลง หรื อพบว่าผูก้ ระทาผิดเป็ นคนที่ มี
ประวัติการทางานดี มาโดยตลอด เป็ นการทาผิดครั้งแรกและครั้งเดี ยว เราจะเลือกปฏิ บตั ิ อย่างไรในกรณี ที่เกิ ดขึ้น
เหล่านี้
3. การบรรจุและแต่งตั้งหรื อการขอย้าย เมื่อตาแหน่ งว่างมีนอ้ ย แต่มีผขู ้ อย้ายมาดารงตาแหน่ งจานวน
หลายราย ซึ่ งมีท้ งั คนที่รู้จกั และชอบพอ คนที่รู้จกั แต่ไม่ชอบ คนที่ไม่รู้จกั แต่ฝากฝังมา และคนที่ไม่รู้จกั และไม่ได้รับ
ฝากฝั ง ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจะเลือกตัดสิ นใจอย่างไร เราจะเลือกใช้เกณฑ์ใด ความชอบพอ ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด หรื อเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูข้ อย้าย
4. การเปิ ดเผยข้อมูล กรณี ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับข้อมูลประวัติบุคคล พบว่า เมื่อคนรู ้จกั ขอดูขอ้ มูลประวัติ
บุคคลรายหนึ่ง เจ้าหน้าที่จะค้นแฟ้ มประวัติให้ โดยไม่มีคาถามว่า “ข้อมูลที่ขอนาไปใช้อะไร เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
หรื อ ไม่ ” เราสามารถให้ผูอ้ ื่ นดู ข ้อ มู ลได้หรื อ ไม่ แค่ ไ หน อย่า งไร การนาข้อมูล ประวัติ ข องผูอ้ ื่ น มาพูด คุ ย กัน
วิพากษ์วิจารณ์ หรื อให้ขอ้ มูลประวัติบุคคลแก่คนที่ มาขอและเป็ นผูท้ ี่ เรารู ้จกั สามารถทาได้หรื อไม่ และจาเป็ นแค่
ไหนที่ตอ้ งเก็บรักษาความลับนั้น
5. การปฏิ บตั ิ งานหรื อการให้คาปรึ กษา ที่ มกั ได้รับการขอให้พิจารณาเรื่ องเร็ วขึ้ นหรื อให้ได้ รั บผล
ตามที่ ร้องขอ การให้ขอ้ มูลด้านทรัพยากรบุคคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ งที่ สูงขึ้ นไปหรื อเรื่ องอื่ นๆ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้เสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมต่ อทุ กฝ่ ายแล้ว
หรื อไม่ หรื อการให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ผรู ้ ับบริ การ เราได้ให้ขอ้ มูลครบทุกด้านแล้วหรื อไม่อย่างไร ผูป้ ฏิบตั ิ งาน
เลือกปฏิบตั ิ อย่างไรต่อผูท้ ี่ เรารู ้จกั หรื อไม่รู้จกั ผูท้ ี่เราชอบหรื อไม่ชอบ และเราได้ปฏิบตั ิ อย่างมืออาชี พแล้วหรื อไม่
อย่างไร
แม้วา่ นักทรัพยากรบุคคลได้ปฏิบตั ิงานโดยยึดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ แต่หลายคนก็อาจประสบกับ
ปั ญหาทางจริ ยธรรมที่ ทา้ ทายในลักษณะเหล่านั้น เพราะเมื่อใดที่ ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานตั้งคาถามว่า เรื่ องนี้ ทาถูกต้องหรื อไม่
ควรเลื อกทาอย่างไร หรื อมี คาถามจากผูอ้ ื่ นที่ สงสัยว่าการปฏิ บตั ิ เช่ นนี้ ของเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิ บตั ิ อย่างถูกต้องแล้ว
หรื อไม่ ก็ถือเป็ นปั ญหาจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานครและปฏิบตั ิงาน
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ในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน และความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ
หลักจริ ย ธรรมในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบว่า นักทรัพยากรบุคคล
กรุ งเทพมหานครปฏิ บตั ิ งานอย่างมีจริ ยธรรมในระดับใด และมีความคิดเห็นต่อการนาหลักจริ ยธรรมมาใช้ในการ
ปฏิ บ ัติ ง านเป็ นอย่ า งไร และเพื่ อ ให้ก รุ ง เทพมหานครมี ก รอบแนวคิ ด หรื อมาตรฐานความประพฤติ ส าหรั บ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านทรั พยากรบุ คคล ที่ ตอ้ งคานึ งเสมอในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้งานมี มาตรฐาน เกิ ดความเชื่ อมัน่
ศรัทธา และเป็ นการธารงไว้ซ่ ึ งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเจริ ญก้าวหน้าของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ดา้ นจริ ยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมที่ใช้ตดั สิ นใจในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคล
กรุ งเทพมหานคร
นิยามศัพท์
1. หลักจริ ยธรรม (Principlism) หมายถึง หลักทัว่ ไปที่ใช้ในการตัดสิ นตามหลักการหรื อเหตุผลพื้นฐาน
ในการสั่งการหรื อประเมินค่าทางจริ ยธรรมต่อการกระทาของมนุ ษย์ที่ถือปฏิบตั ิ กนั โดยทัว่ ไป ประกอบด้วยหลัก
จริ ยธรรม 4 ประการ คือ หลักความเคารพในบุคคล หลักการไม่ทาอันตราย หลักการทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์
และหลักความยุติธรรม
2. หลักการเคารพในบุคคล (Autonomy) หมายถึง การเคารพในการตัดสิ นใจหรื อความประสงค์ของผูอ้ ื่น
การให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ การเก็บรักษาความลับ ไม่เปิ ดเผยหรื อปกปิ ดข้อมูลส่ วน
บุคคล การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3. หลักการไม่ทาอันตราย (Non-Maleficence) หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ การไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ของ
ผูอ้ ื่น การไม่กระทาการใดๆ ให้เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่นด้วย
4. หลักการทาในสิ่ งที่ ดีและเป็ นประโยชน์ (Beneficence) หมายถึ ง การส่ งเสริ ม สนับสนุ นในสิ่ งที่ ดี
ความหวังดี เอื้อเฟื้ อ และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
5. หลักความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การไม่เลือกปฏิ บตั ิ ความเสมอภาค หรื อการปฏิ บตั ิ อย่างเท่า
เทียมกัน
6. นักทรั พยากรบุ คคลกรุ งเทพมหานคร หมายถึ ง ข้าราชการกรุ งเทพมหานครที่ ด ารงต าแหน่ ง นัก
ทรัพยากรบุคคลในสังกัดหน่วยงานของกรุ งเทพมหานคร (17 สานัก และ 50 สานักงานเขต)
7. สภาพการณ์ ด ้ า นจริ ยธรรม หมายถึ ง การส ารวจหรื อทบทวนเกี่ ย วกั บ หลั ก จริ ยธรรมที่
กรุ งเทพมหานครใช้เ ป็ นกรอบหรื อแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ให้แ ก่ ส มาชิ ก ในองค์การ และโดยเฉพาะ
ข้าราชการในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
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8. พฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรม หมายถึง การกระทาหรื อการปฏิ บตั ิ งานของนักทรัพยากรบุคคลที่ เป็ นไป
ตามหลักจริ ยธรรมทั้ง 4 ประการ คือ หลักความเคารพในบุคคล หลักการไม่ทาอันตราย หลักการทาในสิ่ งที่ดีและ
เป็ นประโยชน์ และหลักความยุติธรรม
9. ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับจริ ยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางความคิ ดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใช้หลัก
จริ ยธรรม 3 ประการ คือ หลักความเคารพในบุคคล หลักการไม่ทาอันตราย และการทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์
และหลักความยุติธรรม ในการปฏิบตั ิงาน
ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการวิจยั
1. ทาให้ไ ด้ข ้อมูลเกี่ ย วกับพฤติ กรรมทางจริ ย ธรรมของนักทรั พ ยากรบุ ค คลกรุ งเทพมหานคร เพื่ อ
นามาใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนให้เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. ทาให้ทราบถึงแนวทางการปฏิ บตั ิ งานตามหลักจริ ยธรรมทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การปฏิ บตั ิ งานตาม
หลักความเคารพในบุคคล การปฏิบตั ิงานตามหลักการไม่ทาอันตราย การปฏิบตั ิงานตามหลักการทาในสิ่ งที่ดีและ
เป็ นประโยชน์ และการปฏิบตั ิงานตามหลักความยุติธรรม
3. ทาให้ไ ด้หลักการหรื อกรอบแนวทางในการตัด สิ นใจเมื่ อเกิ ด ความขัด แย้งเชิ งจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรบุคคล
4. ผลการวิจยั สามารถนาข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางการส่ งเสริ มให้นกั ทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
ปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักจริ ยธรรม
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพใช้วิธีการวิจยั เอกสารและวิจยั เชิ งสารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบี ยบวิ ธีวิ จัยร่ วมกับการสัมภาษณ์ ผูว้ ิ จัย กาหนด
ขอบเขตเนื้ อหาโดยศึกษาจากพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมที่ ใช้ตดั สิ นใจในการ
ปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเลือกใช้หลักจริ ยธรรมตามแนวทางสากล (Principlism) 4 ประการ ที่นาเสนอ
โดยบอชอมและชิสเดรส (Tom L. Beauchamp and James F. Childress) (สุ นทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์ โชค, 2549, น. 40-44)
กลุ่มประชากรที่ ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญตาแหน่ งนักทรัพยากรบุ คคล ใน 3
ระดับ คือ ระดับปฏิบตั ิการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ จานวนทั้งสิ้ น 575 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ได้สุ่ มตัวอย่างตามแนวคิ ดของทาโร ยามาเน่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เท่ากับจานวน 236 คน ซึ่ งเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 249 คน สาหรับข้อมูลเชิงสารวจ และกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 9 คน สาหรับข้อมูลการสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้ น 258 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท สาหรับประเภทที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นซึ่ งได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิชาการและด้านจริ ยศาสตร์ และตรวจสอบ
ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาช มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.675 ผ่าน
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เกณฑ์ของค่ าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ที่ อย่างน้อยที่ สุดมี ค่าไม่ต่ ากว่า 0.5 (ศิ ริชัย กาญจนวาสี , 2552, น. 97) โดย
แบ่งเป็ นตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักจริ ย ธรรมที่ ใช้ตัด สิ น ใจในการปฏิ บัติ งาน และตอนที่ 4 ข้อคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับปั ญหาทาง
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิ งาน สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล และข้อมูลวัดระดับพฤติ กรรม
และระดับความคิดเห็นได้ใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนเครื่ องมือ
ประเภทที่ 2 คือ แบบสัมภาษณ์ เป็ นการให้ผทู ้ ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรบุคคลให้ขอ้ มูลเชิ งลึก
แก่งานวิจยั นี้ โดยมีแนวคาถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 3 คาถาม ได้แก่ 1) ปั ญหาทางจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานของ
นักทรัพยากรบุคคลมีเรื่ องใดบ้างและมาจากสาเหตุใด 2) หลักจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานใดที่นกั ทรัพยากรบุคคลที่
ควรมี หรื อใช้ถือปฏิ บัติ และ 3) แนวทางการส่ งเสริ มให้นักทรั พยากรบุ คคลปฏิ บัติ งานโดยยึ ดหลักจริ ยธรรม มี
อะไรบ้าง สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นการวิเคราะห์รวบรวม สรุ ปผล แยกแยะเป็ นประเด็นไป
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. สภาพการณ์ดา้ นจริ ยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร งานบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
กรุ งเทพมหานครมีท้ งั สิ้ น 19 ลักษณะงาน ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก การวางแผนกาลังคน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การบรรจุและแต่ งตั้ง การบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งาน การทะเบี ยนประวัติ วินยั และการรั กษาวินยั โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล มีจานวน 6 หน่วย ได้แก่ 1) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุ งเทพมหานคร 2) สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาข้า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และกองการ
เจ้าหน้าที่) 3) สานักการศึ กษา (กองการเจ้าหน้าที่ และกองพัฒนาข้าราชการครู กรุ งเทพมหานคร) 4) กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่หรื อฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสานัก 15 สานัก 5) งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายปกครอง สานักงาน
เขต 50 สานักงานเขต และ 6) งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขต 50 สานักงานเขต โดยหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการกากับ ดูแล และกาหนดกรอบความประพฤติ เพื่อให้สมาชิกในองค์การมีพฤติกรรมพึงประสงค์หรื อมี
จริ ยธรรม คือ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุ งเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของกองวินยั และเสริ มสร้าง
จริ ยธรรม สาหรับผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านนี้ คื อ ข้าราชการตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคล ซึ่ งมีจานวน 575 คน แบ่งเป็ น
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการและระดับชานาญการ จานวน 512 คน และระดับชานาญการพิเศษ จานวน 63 คน
หลักจริ ย ธรรมที่ กรุ งเทพมหานครใช้เ ป็ นกรอบหรื อแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติให้แ ก่ สมาชิ ก
องค์การ คื อ ระเบี ย บกรุ งเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.
2552 โดยบังคับใช้แก่สมาชิ กของกรุ งเทพมหานครทุกคนเพื่อเป็ นข้าราชการที่ ดี ส่ วนข้อปฏิ บตั ิ ทางจริ ยธรรมที่
กาหนดให้เฉพาะตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลใช้ยึดถือเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิงานนั้น กรุ งเทพมหานคร
ยังมิได้กาหนดไว้ซ่ ึ งรวมถึงตาแหน่ งอื่นด้วย และไม่ได้นา “จรรยาบรรณวิชาชี พการบริ หารทรัพยากรบุคคล” ของ
สานักงาน ก.พ. มาใช้กบั กรุ งเทพมหานคร
2. พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
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ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างการวิจยั เชิงปริ มาณ จานวน 249 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 75.1
อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 41.4 อายุราชการต่ ากว่า 10 ปี ร้ อยละ 47.4 ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานด้า น
ทรัพยากรบุคคล 2-5 ปี ร้อยละ 37.8 และอยู่ในระดับปฏิบตั ิการ ร้อยละ 51.0 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ จานวน
9 คน เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
พฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิ บัติงานของนักทรั พยากรบุ คคลกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ใ น
ระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และในแต่ละหลักจริ ยธรรมพบว่า มีพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับสูงมาก ดังนี้
1) พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรมความยุติธรรม (Justice) อยู่ใน
ระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
2) พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ยธรรมในการปฏิ บัติ ง านตามหลัก จริ ยธรรมการไม่ ท าอัน ตราย (NonMaleficence) อยูใ่ นระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
3) พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรมการทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์
(Beneficence) อยูใ่ นระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
4) พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) อยู่
ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
สาหรับผลการวิจยั เชิงคุณภาพ มีดงั นี้
1) พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ยธรรมในการปฏิ บัติ ง านตามหลัก จริ ยธรรมการไม่ ท าอัน ตราย (NonMaleficence) พบว่า นักทรั พยากรบุ คคลปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ กาหนดเป็ นประการสาคัญ และไม่
ละเมิดสิ ทธิ ของผูร้ ับบริ การ
2) พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรมการทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์
(Beneficence) พบว่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงสิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่ผรู ้ ับบริ การควรจะได้รับ
3) พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรมความยุติธรรม (Justice) พบว่า
นักทรัพยากรบุคคลยังมีการใช้เส้นสายหรื อการฝากฝังของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารองค์การ เพื่อให้เรื่ องเสร็ จเร็ ว
ขึ้นหรื อให้ได้รับสิ ทธิ พิเศษต่างจากผูอ้ ื่น โดยหากการปฏิบตั ิงานนั้นเป็ นเรื่ องที่มีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิ
แล้ว นักทรัพยากรบุคคลจะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้เสมอ จะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมายทาเรื่ องที่ ไม่
ถูกต้องให้ถูกต้อง แต่หากไม่มีขอ้ กฎหมายกาหนดให้ปฏิบตั ิหรื อเป็ นการใช้ดุลพินิจในการปฏิบตั ิงาน นักทรัพยากร
บุคคลจะเลือกใช้วิธีการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาทางจริ ยธรรมในการเลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี้ แล้วเรื่ องการปฏิบตั ิ
ตนและการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงาน นักทรัพยากรบุคคลได้ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทุกคนอีกด้วย
4) พฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ งานตามหลักจริ ยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy)
พบว่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิงานโดยรักษาความลับ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อคาปรึ กษาใดๆ และไม่ใช้
ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
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3. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ หลัก จริ ยธรรมที่ ใช้ ต ัด สิ น ใจในการปฏิ บัติ งานของนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
กรุ งเทพมหานคร จากการวิจยั เชิงปริ มาณโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 โดยพบว่า หลักจริ ยธรรมที่
ใช้ต ัด สิ นใจในการปฏิ บัติ งานที่ อยู่ในระดับสู ง คื อ หลักความยุติ ธรรม (Justice) ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.89 และ
หลักการเคารพในบุ ค คล (Autonomy) ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.77 ส่ วนหลักจริ ยธรรมที่ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.21 คื อ หลักการไม่ทาอันตรายและการทาในสิ่ งที่ ดีแ ละเป็ นประโยชน์ (Non-Maleficence and
Beneficence)
อภิปรายผล
1. สภาพการณ์ดา้ นจริ ยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร จากข้อมูลสถิติดา้ นการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุ งเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 พบว่า มีนกั ทรัพยากรบุคคลกระทาผิดวินยั จานวน 5
ราย เป็ นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่เพียง 1 ราย นอกนั้นเป็ นการกระทาผิดวินยั ที่เกี่ยวกับการประพฤติ ส่วน
ตน แสดงให้เห็นว่า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิงานโดยยึดถือกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ อย่างเคร่ งครัด เช่นเดียวกับข้อ
ปฏิ บตั ิ และข้อห้ามที่ กาหนดไว้ในประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ก็ไ ม่
ปรากฏว่ามีนกั ทรัพยากรบุคคลประพฤติผิด หลักจริ ยธรรมดังกล่าวแต่อย่างใด แสดงถึงการมีจริ ยธรรมของนัก
ทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ แล้ว การที่ ขา้ ราชการกรุ งเทพมหานครทุกคนประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนให้
เป็ นไปตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในสมรรถนะที่ 1 "คุณธรรม จริ ยธรรม" ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี ก็อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ทาให้นักทรัพยากรบุคคลมีพฤติ กรรมทาง
จริ ยธรรม นอกเหนือจากเรื่ องวินยั ข้าราชการและประมวลจริ ยธรรมกรุ งเทพมหานคร
วินยั ข้าราชการ ประมวลจริ ยธรรมของกรุ งเทพมหานคร และสมรรถนะหลักประการที่ 1 จึงเป็ นหลัก
จริ ยธรรมที่นกั ทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครใช้เป็ นกรอบแห่งความประพฤติในปั จจุบนั
2. พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับสู งมาก แสดงว่า
การปฏิ บ ัติ งานด้า นทรั พ ยากรบุ ค คลตั้งแต่ การสรรหา บรรจุ แต่ งตั้ง ฝึ กอบรม จนถึ งการออกจากราชการ นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรม ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ไม่ละเมิดสิ ทธิ คานึงถึงประโยชน์ และเคารพในตัว
ผูร้ ับบริ การ สอดคล้องกับข้อมูลการวิจยั เชิ งคุณภาพที่ยืนยันว่า นักทรัพยากรบุคคลของกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่
ดาเนินการเรื่ องต่างๆ อย่างมีจริ ยธรรม โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1) กรุ งเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการให้บริ การประชาชน
จึงปลูกฝังให้ขา้ ราชการและลูกจ้างกรุ งเทพมหานครเกิดความตระหนักในเรื่ องการให้บริ การที่ดีเน้นการให้บริ การ
ที่เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ รวดเร็ ว และบริ การด้วยอัธยาศัยอันดี โดยได้บรรจุเรื่ องดังกล่าวไว้ในหลายๆ ส่ วน เป็ น
ผลทาให้นักทรั พยากรบุ คคลกรุ งเทพมหานครปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยให้ความสาคัญกับหลักจริ ยธรรมความยุติธรรม
(Justice) เป็ นลาดับแรก พฤติกรรมที่แสดงออกตามหลักการนี้ มากที่สุด คือ การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
งานไม่วา่ ผูข้ อรับบริ การจะเป็ นบุคคลใด ลาดับถัดมาคือ การให้คาปรึ กษาในลักษณะเดียวกันเสมอ การปฏิบตั ิตนต่อผู ้
ขอรับบริ การเหมือนกันทุกคน การไม่ปฏิบตั ิงานตามความชอบใจส่ วนบุคคลหรื อลาเอียง และการไม่ลดั คิวในการ
ให้บริ การ พฤติกรรมเหล่านี้ แสดงว่า นักทรัพยากรบุคคลคานึ งถึงความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิเป็ นสาคัญไม่
ว่าผูร้ ับบริ การจะเป็ นผูท้ ี่รู้จกั หรื อไม่ ได้รับการฝากฝังมาหรื อไม่ จะอยู่ในสถานะเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง หรื อมี
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ตาแหน่งสูงหรื อไม่ จะปฏิบตั ิไม่แตกต่างกันทั้งมาตรฐานงานและการประพฤติปฏิบตั ิตน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อรอุษา ตะเพียนทอง (2555) และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2553) ที่ได้ศึกษาไว้ รวมทั้งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ที่พบว่า โดยรวมนักทรัพยากรบุคคลไม่มีพฤติกรรมการเลือกปฏิบตั ิแต่อย่างใด
จากพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนต่อผูร้ ับบริ การที่ เหมือนกัน แม้จะพบว่านักทรัพยากรบุคคลได้ปฏิ บตั ิ
ตนไม่แตกต่างกันระหว่างข้าราชการกับลูกจ้าง แต่บางครั้งก็จะเลือกใช้ภาษาและกิริยาแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กบั ตัว
ผูร้ ับบริ การเพื่อให้เข้าใจในเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งประเด็นนี้มีขอ้ คิดเห็นจากการสารวจว่า ปัญหาหนึ่งของการเลือกปฏิบตั ิคือ
ความแตกต่างของสถานะผูร้ ับบริ การโดยหากเป็ นข้าราชการจะได้รับบริ การที่ ดีกว่าลูกจ้าง เรื่ องนี้ จึงเป็ นทัศนะที่
ต่างกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูเ้ ห็นการให้บริ การ และปั ญหาการเลือกปฏิบตั ิของนักทรัพยากรบุคคลอีกประการ
หนึ่ งคื อ การลัดคิ วที่ มาจากการสั่งการของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อการฝากฝั งให้ช่วยเหลื อจากผูบ้ ริ หารองค์การ ใน
ประเด็นนี้ นกั ทรัพยากรบุคคลพยายามไม่ลดั คิวหรื อช่วยเหลือตามที่ร้องขอ แต่จะดาเนิ นการให้รายอื่นที่ยื่นเรื่ องไว้
ก่อนเสร็ จเร็ วขึ้น เพื่อจะได้ดาเนินการให้แก่รายที่ถูกฝากฝังต่อไป พฤติกรรมการลัดคิวจึงมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าพฤติกรรม
อื่น
2) นัก ทรั พ ยากรบุ ค คลกรุ ง เทพมหานครปฏิ บัติ ห น้า ที่ โ ดยค านึ ง หรื อ ให้ค วามส าคัญ กับ หลัก
จริ ย ธรรมการไม่ ทาอัน ตราย (Non-Maleficence) เป็ นลาดับที่ 2 รองจากหลักความยุ ติ ธรรม โดยพฤติ ก รรมที่
แสดงออกตามหลักการนี้ มากที่สุด คือ การไม่ปฏิบตั ิงานให้เกิดความล่าช้าจนทาให้ผรู ้ ับบริ การเสี ยสิ ทธิ ลาดับถัดมา
คื อ การไม่ละเลยงานในหน้าที่ การพิ จารณาในประเด็นร้ องขออย่างถี่ ถว้ น การปฏิ บัติงานถูกต้องตามระเบี ยบ
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนด และการใช้วาจาสุ ภาพ ไม่เสี ยดสี และไม่แสดงอารมณ์แม้ไม่พึงพอใจผูร้ ับบริ การ
พฤติ กรรมเหล่ า นี้ ส ะท้อนว่า นักทรั พ ยากรบุ ค คลปฏิ บัติ งานโดยค านึ งถึ งสิ ทธิ ข องผูร้ ั บบริ การเป็ นส าคัญ ไม่
ปฏิบตั ิงานให้เกิดความเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2553)
และงานวิ จัย ของอรอุ ษ า ตะเพี ย นทอง (2555) รวมทั้ง ข้อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ที่ พ บว่ า นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
กรุ งเทพมหานครไม่ปฏิ บัติงานที่ ฝ่าฝื นกฎ ระเบี ยบที่ กาหนดไว้แต่ อย่างใด แต่ จากข้อมูลเชิ งสารวจพบว่า นัก
ทรัพยากรบุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริ การแก่ผใู ้ ดได้ ซึ่ งบางครั้งผูร้ ับบริ การมีความเข้าใจไม่ถูกต้องแต่ดึง
ดันความต้องการในเรื่ องที่ขอ ทาให้นกั ทรัพยากรบุคคลไม่สามารถเก็บอารมณ์ในระหว่างการให้บริ การได้ จึงอาจ
เป็ นเหตุให้พฤติกรรมการใช้วาจาสุ ภาพ ไม่แสดงอารมณ์มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าพฤติกรรมอื่นได้
3) นอกจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับตาม
สิ ทธิ ตามหลักจริ ยธรรมการไม่ทาอันตรายแล้ว นักทรัพยากรบุคคลยังปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงหลักจริ ยธรรมการทา
ในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ (Beneficence) แก่ผรู ้ ับบริ การด้วย โดยพฤติกรรมที่แสดงออกตามหลักการนี้ มากที่สุด
คือ การคานึ งถึงสิ ทธิ และประโยชน์ของผูท้ ี่ยื่นคาร้องขอ ลาดับถัดมา คือ การคานึ ง ถึงผลกระทบของการปฏิบตั ิงาน
ที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องอื่นๆ การให้คาปรึ กษาหรื อข้อแนะนาเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ การช่วยเหลือ
สนับ สนุ นให้ผูร้ ั บบริ การที่ มีสิ ทธิ ในเรื่ องนั้นๆ ได้รั บประโยชน์ตามสิ ทธิ ด ังกล่ าว และการปฏิ บตั ิ งานโดยไม่
คานึ งถึงผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ (2553) และ
งานวิจยั ของอรอุษา ตะเพียนทอง (2555) รวมทั้งจากข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ยืนยันว่า โดยรวมนักทรัพยากรบุคคลจะ
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คานึ งถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การเสมอ และจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า ยังมีกรณี ที่นกั ทรัพยากรบุคคลไม่ได้
ปฏิบตั ิงานที่มิได้คานึงถึงสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ของผูร้ ับบริ การ เช่น ไม่ได้ดาเนิ นการปรับอัตราเงินเดือนให้หลังจาก
มีการยื่นขอเพิ่มคุณวุฒิการศึ กษา เป็ นต้น จึ งทาให้พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ งานโดยไม่คานึ งถึงผลกระทบใดๆ ที่ อาจ
เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
4) นักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิตามหน้าที่โดยคานึ ง
หรื อ ให้ค วามส าคัญกับหลักจริ ย ธรรมการเคารพในบุ ค คล (Autonomy) เป็ นลาดับสุ ด ท้า ย อาจเป็ นเพราะหลัก
จริ ยธรรมนี้ยงั มิได้สร้างความรู ้ความเข้าใจหรื อทาให้เห็นถึงความสาคัญ หรื ออาจเห็นว่าเรื่ องในลักษณะนี้ ไม่ถือเป็ น
ความผิดหรื อเกิดผลเสี ยหายแต่อย่างใด จึงทาให้นกั ทรัพยากรบุคคลไม่ได้ตระหนักในเรื่ องดังกล่าวมากนัก อย่างไร
ก็ตามพฤติกรรมการเคารพในบุคคลที่แสดงออกมากที่สุด คือ การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจ ลาดับถัดมา คือ การไม่นาเรื่ องของผูร้ ับบริ การไปบอกเล่า วิพากษ์วิจารณ์กบั ผูอ้ ื่น การไม่ใช้ขอ้ มูลประวัติ
บุคคลหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อประโยชน์ตวั เอง การยอมรับความคิดเห็นและการตัดสิ นใจของผูข้ อรับ
บริ การ สอดคล้อง กับงานวิจยั ของสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ (2553) งานวิจยั ของอรอุษา ตะเพียนทอง
(2555) รวมทั้งข้อมูลการสัมภาษณ์ที่พบว่านักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครจะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แก่ผู ้
ขอค าปรึ กษาเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจ การไม่ ใช้ข ้อมูลส่ วนบุ ค คลเพื่ อประโยชน์ของตนเอง และ การรั กษา
ความลับ โดยพฤติกรรมการยอมรับความคิดเห็นและการตัดสิ นใจของผูข้ อรับบริ การ จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า
ผูร้ ั บ บริ การไม่ มีค วามรู ้ ในด้า นทรั พ ยากรบุ ค คลทาให้เ กิ ด ความไม่ เ ข้า ใจหรื อมี ค วามเข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อน นัก
ทรัพยากรบุคคลจึงไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นและการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การเท่าใดนัก อาจทาให้มีพฤติ กรรม
การแสดงออกนี้เป็ นลาดับท้ายๆ
การศึกษาวิจยั พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร โดย
พิจารณาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นพบว่า มีพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม
(Principlism) ทั้ง 4 ประการ สอดคล้องกับผลส ารวจการกระทาผิ ด วิ นัย หรื อการกระทาผิ ด ทางจริ ย ธรรมตาม
ประมวลจริ ยธรรมที่ไม่ปรากฏว่านักทรัพยากรบุคคลได้กระทาผิด แต่อย่างใด และข้อมูลการสัมภาษณ์ที่พบว่า นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎ ระเบียบที่กาหนดไว้ คานึงถึงประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ ให้ความเสมอภาคแก่
ผูร้ ับบริ การอย่างเท่าเทียม รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรักษาความลับด้วย แม้จะปรากฏว่าบางครั้ งนัก
ทรัพยากรบุคคลยังมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ไม่พึงประสงค์อยูบ่ า้ ง แต่ก็ถือเป็ นพฤติกรรมส่ วนน้อยที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในการปฏิ บตั ิ งาน หรื อแม้แต่ปัญหาการเลือกปฏิ บตั ิจากการฝากฝั งของผูใ้ หญ่ที่ยงั คงมีอยู่เสมอ นักทรัพยากร
บุคคลก็จะปฏิบตั ิงานโดยยึดการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบที่กาหนดไว้ และเลือกจัดการปั ญหาการฝากฝังให้เหมาะสม
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบตั ิได้ จึงกล่าวได้วา่ นักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม
ในการปฏิบตั ิงาน
3. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ หลัก จริ ยธรรมที่ ใช้ ต ัด สิ น ใจในการปฏิ บัติ ง านของนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
กรุ งเทพมหานคร นักทรั พยากรบุ คคลกรุ งเทพมหานครเห็น ด้ว ยที่ จ ะปฏิ บ ตั ิ ง านโดยยึด ถือ หรื อ คานึ ง ถึง หลัก
จริ ยธรรม โดยหลักจริ ยธรรมที่ คานึ งถึ งเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คื อ หลักความยุติธรรม (Justice) หลักการเคารพในบุ คคล
(Autonomy) และหลักการไม่ทาอันตรายและทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) ซึ่ ง
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ทั้งสองหลัก จริ ย ธรรมนี้ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ สู ง ส่ วนหลัก การไม่ ทาอันตรายและทาในสิ่ งที่ ดี และเป็ น
ประโยชน์มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1) นักทรั พยากรบุ คคลมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับหลักจริ ยธรรมการเคารพในบุ คคล (Autonomy) ที่ ใช้
ตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับสู ง เช่นเดียวกับข้าราชการทหารกรมสรรพาวุธทหารบก เขตดุสิตที่อรอุษา
ตะเพียนทอง (2555) ได้ศึกษาไว้ โดยสถานการณ์ที่เลือกใช้หลักการเคารพในบุคคลในการปฏิบตั ิ งานมากที่ สุดคื อ
สถานการณ์ที่นกั ทรัพยากรบุคคลให้ขอ้ มูลที่ ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูร้ ั บบริ การ ลาดับถัดมาคื อ
สถานการณ์ที่นกั ทรัพยากรบุคคลดาเนิ นการให้ตามประสงค์เมื่อผูร้ ับบริ การยืนยันความต้องการ เพราะได้รับทราบ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์หรื อคาแนะนาที่ดีแล้ว สถานการณ์ที่นักทรัพยากรบุคคลให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์โดยที่
เจ้าตัวมิได้ร้องขอ แต่ถกู ปฏิเสธข้อเสนอหรื อคาแนะนานั้น ส่ วนสถานการณ์ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลางซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานการณ์ที่นกั ทรัพยากรบุคคลดาเนิ นการให้ตามความประสงค์ของผูร้ ับบริ การ
แต่อาจขัดกับข้อเท็จจริ งหรื อกฎ ระเบียบที่กาหนดไว้ เพราะทาให้นกั ทรัพยากรบุคคลไม่แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่ ถูกต้องหรื อไม่อย่างไร จึงมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักจริ ยธรรมนี้ กบั สถานการณ์
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับต่ากว่าสถานการณ์อื่น
2) นักทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมการไม่ทาอันตรายและทาในสิ่ งที่ดีและ
เป็ นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) ที่ใช้ตดั สิ นใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับปานกลาง ต่างจากที่ อร
อุษา ตะเพียนทอง (2555) ได้ศึกษาไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้อคาถามของงานวิจยั นี้ เป็ นลักษณะของการสารวจความ
คิ ดเห็นที่ มีต่อหลักจริ ยธรรมในสถานการณ์หนึ่ งซึ่ งมีประเด็นขัดแย้งกับหลักจริ ยธรรมอื่ น โดยสถานการณ์ที่นัก
ทรัพยากรบุคคลจะเลือกใช้หลักการไม่ทาอันตรายและทาในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานมากที่สุดคือ
สถานการณ์ที่นกั ทรัพยากรบุคคลดาเนิ นการให้โดยงานนั้นไม่มีกฎระเบียบกาหนดไว้ เป็ นงานที่ใช้ดุลพินิจได้โดย
ไม่มีผลกระทบกับผูข้ อรับบริ การรายอื่น แม้ว่าจะขัดต่อหลักจริ ยธรรมอื่นก็ตาม ส่ วนสถานการณ์ที่นกั ทรัพยากร
บุคคลเลือกหลักจริ ยธรรมนี้ในการปฏิบตั ิงานลาดับถัดมา คือ การปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการให้เกิดผลดีแก่ผรู ้ ับบริ การโดย
ใช้ช่องว่างของกฎหมาย และการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดแต่เกิดผลดีแก่ผรู ้ ับบริ การ ดังนั้น
การปฏิบตั ิงานของนักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครจะเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมนี้ ก็ต่อเมื่อเป็ นกรณี ที่ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ ไม่กระทบสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และเกิดผลดีแก่ผขู ้ อรับบริ การ
3) นักทรัพยากรบุคคลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมความยุติธรรม (Justice) ที่ใช้ตดั สิ นใจ
ในการปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ สู ง เช่ น เดี ย วกับ ข้า ราชการทหารกรมสรรพาวุ ธ ทหารบก เขตดุ สิ ต ที่ อ รอุ ษ า
ตะเพียนทอง (2555) ได้ศึกษาไว้ โดยสถานการณ์ที่เลือกใช้หลักความยุติธรรมในการปฏิบตั ิงานจะเป็ นสถานการณ์
ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานตามกฎ ระเบี ยบ หรื อแนวทางที่ กาหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งนักทรั พยากรบุคคลจะ
ปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัดและปฏิ บตั ิ เสมอเท่าเที ยมกันทุกคน ไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิ ดประโยชน์หรื อโทษแก่
ผูร้ ับบริ การก็ตาม แต่ถา้ หากเป็ นสถานการณ์ที่ไม่มีกฎ ระเบียบ หรื อแนวทางกาหนดไว้ และเปิ ดโอกาสให้สามารถ
ใช้ดุลพินิจพิจารณาดาเนิ นการได้ซ่ ึ งเป็ นผลดีต่อผูร้ ับบริ การ และสถานการณ์ที่สามารถใช้ช่องว่างของกฎ ระเบียบ
ได้ ระดับความคิดเห็นต่อการให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิงานตามหลักความยุติธรรมจะลดลงเป็ นลาดับ
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จากการวิจยั ความคิด เห็นเกี่ย วกับการตัดสิ นใจใช้หลักจริ ย ธรรมในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
ประเด็นขัดแย้งทางจริ ยธรรม (Moral Dilemma) ได้ขอ้ สรุ ปเพิ่มเติมดังนี้
1) ระหว่างหลักจริ ยธรรมความยุติธรรม (Justice) กับหลักจริ ยธรรมการไม่ทาอันตรายและการทาสิ่ งดี
และเป็ นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) นักทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานครจะเลือกใช้หลักความ
ยุติธรรมมากกว่าหลักการไม่ทาอันตรายและการทาสิ่ งดีและเป็ นประโยชน์ ยกเว้นกรณี ที่ไม่มีขอ้ กฎหมายบัญญัติไว้
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ทรัพยากรบุคคลใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม ไม่กระทบกับผูม้ ีสิทธิ รายอื่น และเป็ น
ผลดี แ ก่ ผูร้ ั บ บริ การ นักทรั พ ยากรบุ คคลจะเลื อกใช้หลักการไม่ ทาอันตรายและการทาสิ่ งดี และเป็ นประโยชน์
มากกว่าหลักความยุติธรรม
2) ระหว่างหลักจริ ยธรรมการเคารพในบุคคล (Autonomy) กับหลักจริ ยธรรมการไม่ทาอันตรายและการ
ทาสิ่ งดีและเป็ นประโยชน์ (Non-Maleficence & Beneficence) พบว่า นักทรัพยากรบุคคลเลือกใช้หลักจริ ยธรรมการ
เคารพในบุ ค คลมากกว่า หลัก การไม่ ทาอัน ตรายและการทาสิ่ ง ดี แ ละเป็ นประโยชน์ ส าหรั บสถานการณ์ ก าร
ปฏิบตั ิงานที่อาจไม่ตอ้ งการดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบที่กาหนด
ทั้งนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้หลักจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นประเด็นขัดแย้งทาง
จริ ยธรรมดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจยั ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมที่ใช้ตดั สิ นใจในการปฏิบตั ิงานที่เห็น
ว่า หลักจริ ยธรรมที่ควรคานึ งถึง คือ หลักความยุติธรรม หลักการเคารพในบุคคล และหลักการไม่ทาอันตรายและ
การทาสิ่ งดีและเป็ นประโยชน์ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับจริ ยธรรม จรรยาบรรณ หลักจริ ย ธรรม และแนวทางการ
ประพฤติตามหลักจริ ยธรรม ความแตกต่างระหว่างการใช้หลักจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานกับการประพฤติปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ รวมทั้งประเด็นปัญหาทางจริ ยธรรมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยให้เกิดการตัดสิ นใจที่ดีที่ถูกต้องใน
การปฏิบตั ิงานและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักทรัพยากรบุคคลที่ดี
1.2 ควรกาหนดหลักจริ ย ธรรมส าหรั บนักทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อใช้ยึ ด ถื อเป็ นหลัก ในการเลื อ ก
ตัดสิ นใจปฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดผลดี และกาหนดแนวทางการประพฤติ ตามหลักจริ ยธรรมสาหรับนักทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางการประพฤติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยควรมีดงั นี้
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หลักจริยธรรม
หลักความยุตธิ รรม (Justice)
หลักการนี้ คือ "สิ่ งที่เท่ากันต้องได้รับ
การปฏิบตั ิที่เหมือนกัน สิ่ งที่ต่างกันก็ตอ้ ง
ได้รับการปฏิบตั ิที่ต่างกัน"
“หลักความยุติธรรม” จึงหมายถึง การ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ การให้ความเสมอภาค
หรื อ การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน

ห ลั ก ก า ร ไ ม่ ท า อั น ต ร า ย ( NonMaleficence)
หลักการนี้ มีพ้ืนฐานแนวคิ ดว่า "ทุกคน
ในสั ง คมมี ห น้า ที่ ที่ จ ะไม่ ท าอัน ตรายต่ อ
ผูอ้ ื่นทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ"
“หลักการไม่ ทาอันตราย” จึ งหมายถึ ง
การปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ การไม่ละเมิดสิ ทธิ
ของผูร้ ั บ บริ การหรื อผูอ้ ื่ น รวมถึ งการไม่
กระทาการใดๆ ให้เ ป็ นอันตรายต่ อผูอ้ ื่ น
ด้วย

แนวทางการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักจริยธรรม
"จรรยาบรรณสาหรับนักทรัพยากรบุคคล"
1. ให้ บ ริ การแก่ ผู ้รั บ บริ การทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดย
ปราศจากอคติหรื อเงื่อนไขใดๆ
2. ปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานงานเดียวกัน
3. ปฏิ บตั ิ ตนกับผูร้ ับบริ การทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
กัน ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นสถานะข้า ราชการหรื อลู ก จ้า ง หรื อด ารง
ตาแหน่งใด
4. ให้คาปรึ กษา แนะนาแก่ผรู ้ ับบริ การทุกคนอย่างเสมอภาคเป็ น
ธรรม
5. ไม่ปฏิ บตั ิ งานตามความชอบใจส่ วนบุ คคล เช่ น ไม่นาเรื่ อง
ส่ วนตัวมามีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่

1. ปฏิ บัติ งานอย่า งถูกต้องตามกฎ ระเบี ย บ และหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
2. ให้บริ การตรงตามความต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ ให้สาเร็ จด้วยดี ไม่ปฏิบตั ิงานล่าช้าจนทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบริ การ
4. ใช้วาจาสุ ภาพ ไม่เสี ยดสี และไม่แสดงอารมณ์ต่อผูร้ ับบริ การ
5. ไม่หลีกเลี่ยงหรื อละทิ้งหน้าที่ที่ควรทาอันเกี่ยวกับงานของตน
จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบริ การ หน่วยงาน หรื อองค์กร
6. ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูร้ ับบริ การ หรื อให้บริ การเพื่อให้ได้ตาม
สิ ทธิ น้ นั ๆ
7. ไม่กระทาการใดๆ อันอาจนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่ เกี ยรติ
ของนักทรัพยากรบุคคล

หลั ก การท าในสิ่ ง ที่ ดี แ ละเป็ นประโยชน์
(Beneficence)
หลักการนี้ อยู่บนแนวคิดว่า "บุคคลควร 1. ให้บริ การที่เป็ นประโยชน์แท้จริ งและยัง่ ยืนแก่ผรู ้ ับบริ การ
ป้ องกันสิ่ งเลวร้ ายหรื ออันตรายแก่ บุคคล 2. เต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ แก้ปั ญ หาให้แ ก่ ผูร้ ั บ บริ การให้ ไ ด้รั บ
อื่น บุคคลควรขจัดสิ่ งเลวร้ายออกไป และ ประโยชน์ตามสิ ทธิ มากที่สุด

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

หลักจริยธรรม
บุคคลควรกระทาหรื อส่ งเสริ มสิ่ งที่ ดีแ ละ
เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น"
“ ห ลั ก ก า ร ท า ใ น สิ่ ง ที่ ดี แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ ” จึ ง หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นในสิ่ งที่ ดี ความหวังดี เอื้ อเฟื้ อ
และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
หลักการเคารพในบุคคล (Autonomy)
หลักการนี้คือ การยอมรับความสามารถ
และความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลโดยมี
รากฐานความคิดจากหลักการว่า "ปัจเจก
บุคคลควรจะมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจเลือก
ทางเดินชีวิตของเขาได้เอง"
“หลักการเคารพในบุคคล” จึงหมายถึง
การเคารพในการตัดสิ นใจหรื อความ
ประสงค์ของผูอ้ ื่น การให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
ครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ การ
เก็บรักษาความลับ ไม่เปิ ดเผยหรื อปกปิ ด
ข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น ของผูอ้ ื่น

แนวทางการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักจริยธรรม
"จรรยาบรรณสาหรับนักทรัพยากรบุคคล"
3. คานึ งถึ งสิ ทธิ ของผูร้ ั บบริ การหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง แม้ว่าเขาจะ
ไม่ได้เรี ยกร้องสิ ทธิ กต็ าม
4. ให้โอกาสและสนับสนุ นสมาชิ กในองค์กรอย่างเท่าเที ยมกัน
เพื่อประโยชน์ของบุคลากรและองค์กร
5. ปฏิ บัติ ง านโดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบอื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นทั้ง
ผูร้ ับบริ การ ผูอ้ ื่น หน่วยงาน และองค์กร
6. ให้ขอ้ แนะนาเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การ
1. ยอมรับความคิดเห็นหรื อการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การ
2. ให้ค าปรึ ก ษาหรื อ แนะน าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ งด้วยเหตุ ผ ลอย่า ง
ตรงไปตรงมา
3. สร้างความเข้าใจ/ให้ขอ้ มูลตรงตามข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน
เพื่อการพิจารณาตัดสิ นใจ
4. เคารพในสิ ทธิ มนุษยชน / ให้เกียรติและให้ความเคารพนับถือ
แก่สมาชิกในองค์กร
5. เคารพและรั กษาความลับของผูร้ ั บบริ การโดยไม่ นาข้อมูล
ออกมาเผยแพร่ หรื อวิพากษ์วิจารณ์
6. ให้ ข ้ อ มู ล ในงานที่ ท าต่ อผู ้ เ กี่ ยวข้ อ ง อย่ า งคร บ ถ้ ว น
ตรงไปตรงมา โดยไม่ปิดปั งข้อมูลบางประการที่ สาคัญอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่งานและองค์กรได้
7. ไม่ เ ปิ ดเผยข้อมูลทางราชการ เพื่ อประโยชน์แ ก่ ต นเองและ
พวกพ้อง หรื อดูแลข้อมูลทางราชการอย่างระมัดระวังและใช้
ประโยชน์ในทางที่ถกู ต้อง

1.3 ส่ งเสริ มให้นกั ทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิงานตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
1.4 นาแนวทางการตัดสิ นใจใช้หลักจริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ งานด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
(1) หลักความยุติธรรม (Justice) มีหลักปฏิบตั ิ คือ
ก) นักทรั พยากรบุ คคลต้องให้ความเสมอภาคหรื อไม่เลื อกปฏิ บตั ิ โดยยึดถื อกฎ ระเบี ยบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เป็ นประการแรก
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ข) หากไม่มีกฎ ระเบี ยบ หลักเกณฑ์กาหนดไว้ นักทรัพยากรบุคคลต้องให้ความเสมอภาค
หรื อไม่เลือกปฏิบตั ิโดยยึดเหตุผลความจาเป็ นเหมาะสมเป็ นลาดับถัดมา
(2) หลักการเคารพในบุคคล (Autonomy) มีหลักปฏิบตั ิ คือ
ก) นักทรั พ ยากรบุ ค คลต้องให้ข ้อมูลที่ เ ป็ นประโยชน์แ ละครบถ้วนแก่ ผูร้ ั บบริ การ เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจของเขาเอง
ข) นักทรั พยากรบุคคลต้องเคารพในการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การ เมื่ อได้ให้ขอ้ มูลที่ เป็ น
ประโยชน์และครบถ้วนแล้ว แม้วา่ จะถูกปฏิเสธก็ตาม
ค) นักทรัพยากรบุคคลไม่ควรยึดถือใช้หลักจริ ยธรรมนี้ หากความประสงค์ของผูร้ ับบริ การ
ขัดกับข้อเท็จจริ งหรื อกฎ ระเบียบ ที่กาหนดไว้
(3) หลักการไม่ทาอันตรายและทาในสิ่ งดีและเป็ นประโยชน์ (Non-Maleficence and Beneficence
) หมายถึ ง การปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ในความรั บผิดชอบ การไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ข องผูร้ ั บบริ การ การไม่ทาให้เ กิ ด
อันตราย และการไม่สร้างปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การหรื อผูอ้ ื่น รวมทั้งการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดีหรื อเป็ นประโยชน์แก่
ผูร้ ับบริ การด้วย โดยมีหลักปฏิบตั ิ คือ
ก) ผลจากการปฏิบตั ิ งานนั้นเป็ นผลดีหรื อประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ โดยผลดีน้ นั ต้องไม่ขดั
กับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข) ผลจากการปฏิ บตั ิ งานนั้นเป็ นผลดี หรื อประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ โดยผลดี น้ นั ต้องเป็ น
ผลดีอย่างแท้จริ งแก่ผรู ้ ับบริ การ
ค) ผลจากการปฏิ บตั ิ งานนั้นเป็ นผลดี หรื อประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ โดยผลดี น้ นั ต้องไม่มี
ผลกระทบกับผูร้ ับบริ การรายอื่นหรื อผูอ้ ื่น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจยั ประเด็นปั ญหาขัดแย้งทางจริ ยธรรม (Moral Dilemma) ในกระบวนการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็ นกรณี ศึกษาให้นกั ทรัพยากรบุคคลได้คิดวิเคราะห์และใช้เป็ นกรอบแนวทาง
ในการตัดสิ นใจของนักทรัพยากรบุคคลรุ่ นต่อไป
2) การศึกษาพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมของนักทรัพยากรบุคคลหรื ออื่น ๆ ควรศึกษาจากประชากร
หรื อกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูร้ ับบริ การหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
3) ควรศึ กษาวิจยั เพื่อค้นหาแนวทางการส่ งเสริ มหรื อปลูกฝั งพฤติ กรรมทางจริ ยธรรมให้แก่นกั
ทรัพยากรบุคคลกรุ งเทพมหานคร
4) ควรศึ กษาวิจยั หลักจริ ยธรรมของตาแหน่ งอื่นๆ ในสังกัดกรุ งเทพมหานครเพิ่มเติ ม เพื่อให้
การปฏิ บ ัติ ง านของกรุ ง เทพมหานครเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และผลดี ค รอบคลุ ม ในทุ ก ภารกิ จ ของ
กรุ งเทพมหานคร
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การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
The Development of Extra - Curriculum Activity Model to Encourage Analytical
Thinking Ability for Matayomsuksa 3 Students in Bangkok
บังอร เสรี รัตน์ 1
onbsru@hotmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร 2) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานครก่ อนและหลังร่ วมกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และ3) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
กรุ งเทพมหานครระหว่างกลุ่มทดลองที่ ร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร และกลุ่มควบคุม
ประชากรเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร ปี การศึ กษา 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็ น นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 จานวน 62 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) การวิจยั
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และ 2) ขั้นทดลอง เครื่ องมือในการ
วิจยั ประกอบด้วย 1) คู่มือการจัดกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร 2) แผนการจัดกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตร และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test for dependent
samples และ t-test for independent samples ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในกรุ ง เทพมหานครประกอบด้ว ย 5
องค์ประกอบ คือ (1) แนวคิด (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการและบทบาทของผูส้ อน (4) ผลที่นกั เรี ยนได้รับ และ
(5) ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ 2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลอง มีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 3) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มทดลอง มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
คาสาคัญ: รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

1 รองศาสตราจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในศตวรรษที่ 21 นี้ สังคมโลกมีความเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมากในทุ กด้านซึ่ งเกิ ดจากความเติ บโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication Technology) ซึ่ งจะส่ งผลต่อการดาเนิ น
ชี วิตในด้านต่างๆ ทั้งการทางาน การติ ดต่อสื่ อสาร การปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิถีการเรี ยนรู ้ การค้าขายสิ นค้า
การผลิตนวัตกรรมและ การพึ่งพากันในลักษณะเครื อข่ายเพื่อแก้ปัญหาสาคัญที่ เกิ ดขึ้ นร่ วมกันโดยเฉพาะปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม ความเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวทาให้บุคคลในศตวรรษที่ 21 ต้องมี คุณสมบัติและความสามารถหลาย
ประการ นักการศึ กษาได้กล่ า วถึ งคุ ณ สมบัติ แ ละความสามารถสาคัญที่ บุคคลต้องมี หลายประการ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Ability) นั้นเป็ นความสามารถสาคัญที่นกั การศึกษากล่าวถึง
ทั้งบาสเสตต์ (Bassett, 2009) วิทท์ และ แมคมานัส (Witt and McManus, 2009) และไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2557)
นักการศึ กษาได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ว่าเป็ นความสามารถในการจาแนก
แยกแยะข้อมูล การดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อเข้าใจเนื้อหา ความสัมพันธ์ หลักการเบื้องหลังข้อมูลนั้น
(Bloom, 1957) ส่ วนสเตอร์ นเบอร์ ก (Sternberg, 1999) ให้ความหมายไว้ว่าความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์เป็ น
กระบวนการที่ทาให้องค์ประกอบที่เป็ นภาพรวมซับซ้อนแตกเป็ นองค์ประกอบย่อย และมาร์ซาโน (Marzano, 2001)
ได้ให้ความหมายไว้ว่าความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์เป็ นความสามารถของบุคคลในการนาเหตุผลมาใช้โดย
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อาศัยความละเอี ยดถี่ ถ ้วนในการจาแนกแยกแยะสิ่ งต่ างๆ ด้วยกระบวนการ 5 ประการ คื อ การจาแนก การจัด
หมวดหมู่ การวิเคราะห์ขอ้ เหตุผล การประยุกต์ใช้ และการทานาย โดยบลูม (Bloom, 1957) และ เเรลลี่ และ เออร์
แมนน์ (Reilly and Oermann, 1999) ได้จาแนกองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็ น 3 ด้าน คือ การ
วิเคราะห์ความสาคัญ (Analysis of Elements) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และ การวิเคราะห์
หลักการ (Analysis of Organizational Principles)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ นั สามารถที่จะพัฒนาได้โดยใช้แนวทางต่างๆ ซึ่ งอาจจะใช้เพียงแนวทาง
เดี ย วหรื อใช้ห ลายๆ แนวทางมาผสมผสานกัน ส าหรั บ ทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมู ล
(Information Processing Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985) นั้นได้อธิ บายกระบวนการเรี ยนรู ้และการคิดไว้ว่า
บุคคลจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รับรู ้สิ่งเร้าจากภายนอก และสิ่ งเร้าจะได้รับการบันทึ กไว้ในความจาระยะสั้น (Short
Term Memory) หากบุคคลจัดกระทาต่อสิ่ งเร้าต่อเนื่ องโดยการเปลี่ยนรู ปสิ่ งนั้นและการเข้ารหัส (encoding) สิ่ งเร้านั้น
จะถูกเก็บไว้ในความจาระยะยาว (Long Term Memory) โดยบุคคลจะสามารถเรี ยกข้อมูลในความจาระยะยาวออกมา
ใช้ได้ภายหลังด้วยการถอดรหัส (Decoding) กระบวนการดังกล่าวนี้ จะมีการบริ หารควบคุมอีกชั้นหนึ่ งด้วยกระบวนการ
รู ้คิด (Metacognition) ในการนาทฤษฎีน้ ี มาใช้พฒั นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ นั ผูส้ อนต้องมีบทบาทหลาย
ประการดังนี้ 1) เลือกสื่ อ และสิ่ งที่เรี ยนรู ้ที่ตรงกับความสนใจของนักเรี ยน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนได้รับรู ้ และบันทึ ก
สิ่ งที่ เรี ยนรู ้ไว้ในความจาระยะสั้น 2)ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝน สรุ ปจัดสิ่ งที่ เรี ยนให้เป็ นหมวดหมู่ 3) ต้องให้
นักเรี ยนได้ทบทวนฝึ กฝนด้วยตนเองซ้ าๆ และนาความรู ้ไปใช้ และ 4)ให้นกั เรี ยนวางแผน กากับ ทบทวนไตร่ ตรอง
และสรุ ปบทเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้ สาหรับทิศนา แขมมณี (2558)ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิ ดไว้
7 ประการ ซึ่ งสามารถนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ได้ดงั นี้ 1) การส่ งเสริ มปั จจัยเอื้ อใน
การพัฒนาสมอง 2) การเป็ นแบบอย่าง การจัดสิ่ งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด 3) การสอนและฝึ กทักษะ
การคิดใดทักษะหนี่ งโดยตรง 4) การสอนและฝึ กทักษะการคิดผ่านทางกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นตามทฤษฎี 5)
การสอนและฝึ กทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม 6) การบูรณาการทักษะการคิดในเนื้ อหา
สาระ และ 7) การใช้เทคนิ คต่ างๆ นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนในการพัฒนา
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ว่ามี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึ กษาข้อมูล 2) ตั้งวัตถุประสงค์ในการจาแนกข้อมูล 3)
กาหนดเกณฑ์ในการจาแนกข้อมูล 4) แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ที่ กาหนดเพื่ อให้ไ ด้องค์ประกอบ และ 5) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและความสัมพันธ์ในแต่ละองค์ประกอบ ส่ วนวีระ สุ ดสังข์ (2550) ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่ามีดงั นี้ 1) กาหนดสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ 2) กาหนดปั ญหา
หรื อวัตถุประสงค์ อาจจะกาหนดเป็ นคาถามหรื อกาหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริ ง สาเหตุหรื อ
ความสาคัญ 3) กาหนดหลักการหรื อกฎเกณฑ์ เพื่อใช้แยกส่ วนประกอบของสิ่ งที่กาหนดให้ 4) กาหนดการพิจารณา
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แยกแยะ เป็ นการกาหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และกระจายสิ่ งที่ กาหนดให้ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ โดยอาจใช้
เทคนิคคาถาม 5 W 1 H และ 5) สรุ ปคาตอบ เป็ นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อหาข้อสรุ ป
จากข้อมูลความสาคัญของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซ่ ึ งเป็ นความสามารถที่บุคคลต้องมีในศตวรรษ
ที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น และเนื่ องจากความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์เ ป็ นความสามารถพื้ นฐานในการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดอื่นที่สูงขึ้น ทั้งความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving Ability) ความสามารถใน
การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ (Critical Thinking) และ ความคิ ดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะ
พัฒนารู ปแบบการจัด กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัด กิ จกรรมที่ สามารถนาไปใช้ใ นการพัฒ นา
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้ในช่ วงเวลาอื่นนอกเหนื อจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ตามปกติในชั้นเรี ยน โดยศึกษากับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ของกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากกรุ งเทพมหานคร
เป็ นเมื องใหญ่ที่มีความซับซ้อน มี สถานการณ์ /เรื่ องราวเกิ ดขึ้ นมากมาย นักเรี ยนในกรุ งเทพมหานครจึ งมี ความ
จาเป็ นอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการคิด
ระดับสู งอันจะทาให้เกิ ดความพร้ อมที่ จะรั บมื อกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น และใช้ชีวิตอย่างปกติ สุข โดยในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในครั้งนี้ มีจุดเน้น และแนวคิด แนวทางสาคัญคือ 1) การเตรี ยมพร้อมร่ างกาย
จิตใจ และสมองด้วยดนตรี การบริ หารสมอง เกม และ การสร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ผอ่ นคลาย สนุกสนาน
อิสระ และแบบอย่างที่ดีจากผูส้ อน 2) การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากสื่ อที่ น่าสนใจเช่ นเพลง
เกม นิ ทาน และเรื่ องราวต่างๆ นักเรี ยนมีโอกาสเลือกสื่ อและสาระที่ จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) การกระตุน้ สมองและ
การจัดสถานการณ์ให้ฝึกฝน จาแนก แยกแยะข้อมูล การสรุ ป จัดระบบความคิดโดยใช้คาถามและผังกราฟิ ก 4) การ
จัดให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับวัยของนักเรี ยนซึ่ งเป็ นวัยรุ่ นที่ ให้ความสาคัญกับกลุ่ม
เพื่ อนและเป็ นวัยที่ ชอบแสดงออก อี กทั้งการให้นักเรี ยนเรี ย นรู ้ ร่ วมกันที่ ทาให้เกิ ด การแลกเปลี่ ยนความรู ้ และ
สัมพันธภาพที่ ดี และ 5) การจัดโอกาสให้นักเรี ยนได้คิด ปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยตนเอง สรุ ปความรู ้ และ สะท้อน
ความคิ ดความรู ้ สึกของตนเอง โดยผูว้ ิจยั คาดว่า จุ ดเน้น แนวคิ ด และแนวทางดังกล่าวจะทาให้รู ปแบบการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรมีความเหมาะสม และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้แก่นกั เรี ยนได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3ในกรุ งเทพมหานคร
ก่อนและหลังร่ วมกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
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3.เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ในกรุ งเทพมหานคร
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ร่วมกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกลุ่มควบคุม
นิยามศัพท์
1) รู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร หมายถึง แบบแผนในการจัดกิ จกรรมเสริ มนอกเหนื อจากการ
เรี ย นปกติ ในห้องเรี ยนเพื่ อพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ ที่ ใช้ทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมองให้เกิดความสมดุลทั้งซี กซ้าย ซี ก
ขวา การพัฒนาคลื่นสมองให้เกิดความพร้อมในการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากระสบการณ์ (Experiential Learning
Theory)และทฤษฎี การเรี ย นรู ้ร่วมกัน (Cooperative Learning Theory) เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบฯ ซึ่ งมี 5
องค์ประกอบคือ 1) แนวคิด (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการและบทบาทของผูส้ อน (4) ผลที่นกั เรี ยนได้รับ และ
(5) ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ
2) ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ และพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อการเข้าใจเนื้ อหา ความสัมพันธ์ และหลักการเบื้องหลังของข้อมูลซึ่ งมี 3 องค์ประกอบ
คื อ การวิเคราะห์ความสาคัญ (Analysis of Elements) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และ
การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) โดยในการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่พฒั นาขึ้น
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1)ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ซึ่ ง
โรงเรี ยนสามารถนาไปใช้ในการพัฒนานักเรี ยนในการจัดพิเศษนอกห้องเรี ยนในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ครู ผสู ้ อน
สามารถน ารู ป แบบการจัด กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เ พื่ อ พัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในห้องเรี ยนในวิชาต่างๆ ด้วย
2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ร่วมทดลองได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขและได้พฒั นาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์
3) ผูช้ ่วยวิจยั เกิดการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้มีความรู ้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และมีทกั ษะในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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วิธีการวิจยั
ในส่ วนนี้ จะนาเสนอข้อมูลวิธีการวิจยั เกี่ ยวกับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การ
ดาเนินการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2559 จานวน 62 คน ซึ่ ง
ได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่ งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการสุ่ มเขตในกรุ งเทพมหานคร ได้เขตบางขุน
เทียน สุ่ มโรงเรี ยนในเขตบางขุนเทียน ได้โรงเรี ยนวัดหัวกระบือ และสุ่ มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 3/1 เป็ น
กลุ่มควบคุมจานวน 31 คน และห้อง 3/2 เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 31 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
2.1 คู่มือการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เป็ นเอกสารอธิ บายรายละเอียด
การจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย 1) คาชี้ แจง 2) เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับการ
คิด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ 3) รายละเอียดของรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรและ 4) แนวทางการนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรไปใช้
2.2 แผนการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร มี 2 ลักษณะ คื อ แผนการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรตาม
รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรสาหรับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง และแผนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรตามปกติ
สาหรับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ 30 ข้อ แต่ละข้อมี
4 ตัวเลื อก แบบทดสอบเป็ นสถานการณ์ เนื้ อเพลง เรื่ องราว และ ข่ าว และมี คาถามที่ ครอบคลุ มการวิ เคราะห์
ความส าคัญ (Analysis of Elements) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ (Analysis of Relationship) และการวิ เ คราะห์
หลักการ (Analysis of Organizational Principles)
3. การดาเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้มี 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
3.1 ขั้นพัฒ นารู ปแบบการจัด กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ขั้นตอนนี้ เ ป็ นการพัฒ นารู ปแบบการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาร่ างรู ปแบบการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 3)ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ พิจารณาร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร หลังจากนั้นปรับปรุ ง
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2 ขั้นทดลอง มี ขั้นตอนดังนี้
3.2.1 การเตรี ย มการสร้ างเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย โดยผูว้ ิ จัยด าเนิ นการ ดังนี้ 1) ศึ กษา
แนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง 2) พัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั 3)ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาร่ างเครื่ องมือ หลังจากนั้น

169

170

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญและนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 33
คน และหาค่าความเชื่อมัน่ ค่าอานาจจาแนกและ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
3.2.2 การเตรี ยมพร้อมก่อนการทดลอง ดาเนิ นการดังนี้ 1) คัดเลือกผูช้ ่วยวิจยั จานวน 3 คน
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีทกั ษะในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและมีทกั ษะในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิด หลังจากนั้นมีการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร 2) ฝึ กซ้อมการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ตามปกติ 2 ครั้ง ในช่วงท้ายการจัดกิจกรรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนินการ และสรุ ปแนวทางในการทางาน
3.2.3 การดาเนินการทดลอง มี ดังนี้
1) ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง จานวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 31 คน
2) การดาเนินการ
ในการดาเนิ นการนั้นมีการนาแผนการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ ม
หลักสู ตรไปใช้ในการจัดกิ จกรรมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เป็ นกลุ่มทดลอง และนาแผนการจัดกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตรตามปกติ ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมกับกลุ่มควบคุม จานวน 18 ครั้งๆ ละ 3 ชัว่ โมง รายละเอียดการ
ดาเนินการ มีดงั นี้
การดาเนินการในกลุ่มทดลอง มี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ดาเนิ นการโดยผูส้ อน จานวน 9 ครั้ง มี 2 ขั้นตอนหลักคื อ 1) ขั้นตอนการ
เตรี ยมความพร้อม ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง เป็ นการดาเนิ นการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นกั เรี ยนเกี่ยวกับจุดประสงค์การจัด
กิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรม บทบาทของผูส้ อนและนักเรี ยน ลักษณะ ประเภท และแนวทางการสร้างผังกราฟิ ก
ลักษณะสื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดกลุ่มและบทบาทสมาชิ กในกลุ่ม และ 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ซึ่ งมี 5
ขั้นตอนคือ ขั้นเริ่ มต้นด้วยความพร้อม ขั้นเรี ยนรู ้สาระอย่างสนุกสนาน ขั้นคิดร่ วมกัน ขั้นสรุ ปสาระสาคัญ และ ขั้น
ไตร่ ตรอง
ในการทดลองระยะที่ 1 มีการปรับเปลี่ยนแนวทางดาเนิ นการ 2 ครั้งดังนี้ 1) หลังจาก
จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ร่ วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรม บทบาท
ผูส้ อนและนักเรี ยน ความเหมาะสมในการใช้สื่อ การใช้คาถาม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับนักเรี ยน และนา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ งแนวทางในการจัดกิ จกรรมครั้งที่ 5-9 2) หลังจากจัดกิจกรรมครั้งที่ 9 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วย
วิจยั ร่ วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนิ นการในประเด็นเดิ มอี กครั้ง และนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดแนวทางในการ
เตรี ยมความพร้อม บทบาทในการสนับสนุ นนักเรี ยน และแนวทางในการจัดกิ จกรรมระยะ 2ในครั้งที่ 10-18 ซึ่ ง
ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ระยะที่ 2 ดาเนิ นการโดยนักเรี ยนด้วยการสนับสนุ นของผูส้ อน จานวน 9 ครั้ง มี 2
ขั้นตอนหลักคือ 1) ขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อม ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง เป็ นการดาเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทที่ เพิ่มขึ้ นของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยตนเองและการเป็ นผูน้ ากิ จกรรมทั้งการเลื อกสื่ อ/สาระที่
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สนใจมาเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาทในการเป็ นผูน้ ากิ จกรรมในแต่ละขั้นตอน การสร้าง
บรรยากาศในการด าเนิ น กิ จ กรรม บทบาทของผูส้ อนที่ เ ปลี่ ย นเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก สนับสนุ นและให้
คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยน การจัดกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร ซึ่ งดาเนิ นการโดยนักเรี ย นมี 5 ขั้นตอนเช่ นเดิ ม คื อ ขั้นเริ่ มต้นด้วยความพร้ อม ขั้นเรี ยนรู ้ สาระอย่า ง
สนุกสนาน ขั้นคิดร่ วมกัน ขั้นสรุ ปสาระสาคัญ และ ขั้นไตร่ ตรอง
การดาเนิ นการในกลุ่มควบคุมซึ่ งดาเนิ นการโดยผูส้ อนมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอน
การเตรี ย มความพร้ อม ใช้เ วลา 3 ชั่วโมง เป็ นขั้นตอนที่ ด าเนิ นการเพื่ อสร้ า งความเข้า ใจแก่ นักเรี ย นเกี่ ย วกับ
จุดประสงค์การจัดกิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรม บทบาทของผูส้ อนและนักเรี ยน ลักษณะสื่ อการเรี ยนรู ้ การจัด
กลุ่มและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดาเนินการ 18 ครั้ง กิจกรรมแต่ละครั้งมี 3
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนา เป็ นการสร้างความสนใจในสาระที่เรี ยน 2) ขั้นกิจกรรม เป็ นการเรี ยนรู ้จากสื่ อ การร่ วมกัน
พิจารณาเนื้ อหาสาระโดยใช้คาถามกระตุน้ การคิด และ3)ขั้นสรุ ป เป็ นการสรุ ปสาระสาคัญที่เรี ยนโดยผูส้ อน และ
นักเรี ยน
3) ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ชุดเดิม กับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง จานวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 31 คน
4) สรุ ปผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ดาเนิ นการดังนี้ 1)
วิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) พิจารณาข้อมูลต่างๆร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูช้ ่วย
วิจยั โดยนาข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทั้งเกี่ยวกับสื่ อที่ใช้ กระบวนการจัดกิจกรรม
แต่ละขั้นตอน บทบาทผูส้ อน ผลงานและพฤติกรรมของนักเรี ยน มาใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะในส่ วนกระบวนการจัดกิจกรรมและบทบาทผูส้ อน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ใช้สถิติ t-test for dependent samples ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างของคะแนนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อน และหลังการทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง และใช้สถิติ t-test for independent samples
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ในส่ วนนี้จะนาเสนอผลการวิจยั 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จากการดาเนิ นการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรตามขั้นตอนข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ปรั บปรุ ง
รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเป็ นระยะๆ จนได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่มี 5 องค์ประกอบ
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คื อ (1) แนวคิ ด (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการและบทบาทของผูส้ อน (4) ผลที่ นกั เรี ยนได้รับ และ (5) ปั จจัย
สนับสนุนการใช้รูปแบบฯ โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1. แนวคิด
ความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ประกอบด้ว ย การวิเ คราะห์ค วามส าคัญ (analysis of elements) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analysis of relationship) และการวิเคราะห์หลักการ (analysis of organizational principles)
จะเกิดได้ดีเมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากสถานการณ์สาคัญดังนี้ 1) นักเรี ยนได้รับการเตรี ยมพร้อมร่ างกาย จิตใจ และ
สมองด้วยดนตรี การบริ หารสมอง เกม และ การสร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ ผ่อนคลาย สนุ กสนาน อิสระ
และแบบอย่างที่ ดีของผูส้ อน 2) นักเรี ยนได้มีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากสื่ อที่สนใจ และมีโอกาสเลือกสื่ อและสาระที่ จะ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) มีการกระตุน้ สมองและการจัดสถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝน จาแนกแยกแยะข้อมูลและสรุ ป
จัดระบบความคิดด้วยคาถามและผังกราฟิ ก 4) นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ซึ่ งสอดคล้องกับลักษณะวัยของ
นักเรี ยนที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อน เป็ นอย่างมาก อีกทั้งการเรี ยนรู ้ร่วมกันทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ และ
สัมพันธภาพที่ ดี 5) นักเรี ยนได้คิด ปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยตนเอง สรุ ปความรู ้ และ สะท้อนความคิ ดความรู ้ สึกของ
ตนเอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
3. กระบวนการและบทบาทของผูส้ อน
กระบวนการจัดกิจกรรมมี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นระยะแรกของกิจกรรมที่ดาเนินการโดยผูส้ อน มี 2 ขั้นตอนหลักดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อมเป็ นขั้นตอนที่ดาเนิ นการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นกั เรี ยนเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการจัดกิ จกรรม ลักษณะของการจัดกิ จกรรม ประเภทของผังกราฟิ ก และวิธีสร้างผังกราฟิ กแต่ละ
ประเภท บทบาทของผูส้ อนและนักเรี ยน ลักษณะสื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม
2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ซึ่ งมี 5 ขั้นตอนคือ
(1) ขั้นเริ่ มต้นด้วยความพร้อม ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมสมอง จิตใจ และร่ างกายให้
พร้อมสาหรับการคิด และการเรี ยนรู ้ โดยจัดกิจกรรมตามลาดับดังนี้ 1) การบริ หารสมอง (Brain Gym) ประมาณ 4-6
ท่า ที่ครอบคลุมทั้งท่าบริ หารสมองในชุดการเคลื่อนไหวแบบสลับข้าง (Cross-Over Movement) การยืดส่ วนต่างๆ ของ
ร่ างกาย (Lengthening Movement) การเคลื่อนไหวเพื่ อกระตุ น้ (Energizing Movement) และการบริ หารร่ างกายง่ ายๆ
(Useful Exercise) 2) การเล่นเกมที่หลากหลาย และ 3) การสงบนิ่ ง หลับตา ฟั งดนตรี บรรเลงพร้อมจินตนาการตาม
เสี ยงดนตรี และนาเสนอความคิดที่เกิดขึ้น
(2) ขั้นเรี ยนรู ้สาระอย่างสนุกสนาน ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนการเรี ยนรู ้เนื้อหาอย่างสนุกสนาน
ร่ วมกันโดยมีกิจกรรมตามลาดับดังนี้ 1) แบ่งกลุ่มย่อยนักเรี ยน 4-5 คน 2) ผูส้ อนเสนอเรื่ องราว/เนื้ อหาผ่านสื่ อให้
เรี ยนรู ้ 3) ผูส้ อนให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกเนื้ อหาที่ เรี ยนตอนหนึ่ ง ตอนใดที่ สนใจ/ชอบมาทากิ จกรรมตามความ
สนใจเช่นทาท่าประกอบ แสดงละคร/ บทบาทสมมุติ หรื อทากิจกรรมต่างๆ ที่เชื่ อมโยงกับเนื้ อหา และให้นกั เรี ยน
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แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน 4) ผูส้ อนตั้งคาถาม แบบ 5 W 1 H ซึ่ งประกอบด้วย What(อะไร) Where (ที่ไหน) When
(เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) เพื่อให้นกั เรี ยนพิจารณาหาคาตอบจากเนื้ อหา และ5) ให้แต่
ละกลุ่มสรุ ปเนื้อหาด้วยผังกราฟิ ก และนาเสนอ
(3) ขั้นคิดร่ วมกัน ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนในการฝึ กฝนการคิ ดวิเคราะห์ท้ งั 3 องค์ประกอบ
คื อการวิเคราะห์ความสาคัญ (analysis of elements) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analysis of relationship) และการ
วิเคราะห์หลักการ (analysis of organizational principles) โดยผูส้ อนตั้งคาถามในประเด็นเกี่ ยวกับจุดเด่น ประเด็น
สาคัญ บทบาทสาคัญของตัวละคร ลาดับเรื่ องราว ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเรื่ องราว ความเป็ นเหตุและ
ผลในเรื่ องราว ข้ออ้างอิง/หลักฐานที่สนับสนุน จุดมุ่งหมายเบื้องหลัง แรงจูงใจเบื้องหลังและความคิดเบื้องหลังของ
ผูแ้ ต่ง หลักการและข้อคิดสาคัญที่แฝงอยู่ และให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มหาคาตอบ และนาเสนอคาตอบที่ได้
(4) ขั้นสรุ ปสาระสาคัญ ขั้นตอนนี้ เ ป็ นขั้นตอนที่ นักเรี ย นแต่ ละกลุ่ มสรุ ปและเรี ยบเรี ยง
สาระสาคัญที่ได้จากขั้นคิดร่ วมกัน ซึ่ งอาจจะสรุ ปเป็ นความเรี ยงหรื อผังกราฟิ กก็ได้
(5) ขั้นไตร่ ตรอง ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนทบทวนกิ จกรรมที่ ทา และให้
สะท้อนความคิดและความรู ้สึกโดยวิธีต่างๆ อาทิ บอกความรู ้สึกผ่านคาพูด 3 คา วาดภาพแสดงความคิดความรู ้สึก
แสดงพฤติกรรมแทนความคิดความรู ้สึก โดยผูส้ อนให้นกั เรี ยนสงบนิ่ ง หลับตาฟั งเสี ยงดนตรี บรรเลง หลังจากนั้น
จึงให้นกั เรี ยนเสนอความคิดของตนเอง
สาหรับบทบาทของผูส้ อนในระยะที่ 1 มีดงั นี้ 1) ศึกษาลักษณะกิจกรรม และสื่ อทุกขั้นตอน
และฝึ กฝนจนเกิ ดความพร้อม 2) จัดเตรี ยมสื่ อ เอกสาร อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ 3) สร้างบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย และจัด
สิ่ งแวดล้อม/กิ จกรรมสร้างความพร้อมของสมอง ร่ างกายและจิ ตใจ 4)จัดกิ จกรรมตามขั้นตอนโดยให้นกั เรี ยนมี
โอกาสในการทากิจกรรมด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏิบตั ิ ได้นาความรู ้ไปใช้ สรุ ป ทบทวนตนเอง ใคร่ ครวญ ไตร่ ตรองด้วย
ตนเอง 5) ร่ วมคิ ดกับนักเรี ยน และ ทากิ จกรรมร่ วมกับนักเรี ยนในบางกิ จกรรมเพื่อเป็ นแบบอย่างในการคิ ด และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 6) สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน ช่วยแก้ปัญหา ช่วยเหลือ อานวยความสะดวกและกระตุน้
นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ชา้ ให้เรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน และ 7)ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม และนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุ งการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
ระยะที่ 2 เป็ นระยะที่เน้นให้นกั เรี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นกิจกรรมด้วยตนเองทั้งการเลือกสื่ อ และเนื้ อหา
ตามความสนใจ และการเป็ นผูน้ าในการดาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนโดยนักเรี ยนนาความรู ้และประสบการณ์ที่
ฝึ กฝนในระยะแรกมาใช้ โดยการสนับสนุนอานวยความสะดวกของผูส้ อนซึ่ งมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อม เป็ นขั้นตอนที่ ดาเนิ นการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาท
ของนักเรี ยนที่ เป็ นสมาชิ กในกลุ่มในการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยตนเอง และการเป็ นผูด้ าเนิ นกิ จกรรมทั้งการเลือกสื่ อ/
สาระที่สนใจมาเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาทของสมาชิ กแต่ละคนในการเป็ นผูน้ ากิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอน การสร้างบรรยากาศในการดาเนิ นกิจกรรม วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นในระหว่างการจัดกิจกรรม
บทบาทของผูส้ อนที่ เปลี่ยนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก สนับสนุ นและให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยน การจัดกลุ่มในการ
ดาเนินกิจกรรมและบทบาทสมาชิกในกลุ่ม
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2) ขั้นตอนการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ซึ่ งดาเนิ นการโดยนักเรี ยน มี 5 ขั้นตอน เช่ นเดี ยวกับ
กิ จกรรมในระยะที่ 1 คื อ ขั้นเริ่ มต้นด้วยความพร้ อม ขั้นเรี ย นรู ้ ส าระอย่า งสนุ กสนาน ขั้นคิ ด ร่ วมกัน ขั้นสรุ ป
สาระสาคัญ และ ขั้นไตร่ ตรอง
สาหรับบทบาทของผูส้ อนในระยะที่ 2 มีดงั นี้ 1) สร้างแรงจูงใจ และความมัน่ ใจแก่นกั เรี ยนในการ
ดาเนิ นกิ จกรรม 2) ให้คาแนะนาในการเลื อกสื่ อ เนื้ อหาที่ ใช้ในกิ จกรรม อี กทั้งร่ วมเตรี ยมสื่ อ เอกสาร ตลอดจน
กระตุ น้ นักเรี ยนให้มีการฝึ กซ้อมและให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังการฝึ กซ้อมแก่ นักเรี ย นจนเกิ ดความพร้ อมในการ
ดาเนิ นการ3) ช่ วยเหลือ ร่ วมดาเนิ นกิ จกรรมในกรณี ที่นกั เรี ยนขาดความมัน่ ใจ และต้องการความช่ วยเหลือ 4)ให้
ข้อมูลย้อนกลับ และเสริ มกาลังใจหลังการจัดกิจกรรม 5)นาข้อมูลจุดดี จุดพร่ องจากการทากิจกรรมของนักเรี ยนมา
ใช้ในการแนะนานักเรี ยนกลุ่มใหม่ เพื่อความพร้อมในการดาเนินการ 6) สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ร่วมกันที่ผ่อน
คลายสนุกสนาน 7)ร่ วมกิจกรรมการคิดที่นกั เรี ยนดาเนิ นการ และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการคิด 8) จัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการคิด จัดบรรยากาศผ่อนคลายเป็ นกันเอง
4. ผลที่นกั เรี ยนได้รับ
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยสามารถวิเคราะห์ความสาคัญ (Analysi of Elements)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles)
ได้
5. ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ
ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ มีดงั นี้ 1) การเลือกใช้สื่อที่นกั เรี ยนสนใจ โดยเฉพาะ เพลง เกม นิทาน และ
เรื่ องราวที่อยูใ่ นความสนใจของนักเรี ยน 2)การสร้างทัศนคติเชิงบวก ทักษะการจัดกิจกรรม ทักษะในการสร้าง
บรรยากาศของผูส้ อน ตลอดจนความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการเป็ นแบบอย่างที่ดีในการคิด จะ
ทาให้นกั เรี ยนมีความสุ ข กล้าคิดแตกต่าง และเรี ยนรู ้ได้ลึกซึ้ งมากขึ้น 3) การใช้คาถามที่ครอบคลุมองค์ประกอบการ
คิดวิเคราะห์ 4) การจัดกลุ่มของนักเรี ยนกลุ่มละ 4-5 คน โดยสมาชิกในกลุ่มเข้าใจบทบาทของตนเองและให้ความ
ร่ วมมือในการเรี ยนรู ้ 5) การจัดพื้นที่ในการทากิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบห้องเรี ยนอย่างอิสระ มีสื่อ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน และบรรยากาศที่กระตุน้ ความคิด ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ และจิตใจ 6) ความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงของกิจกรรมที่จดั ขึ้นโดยเริ่ มจากความพร้อม การเรี ยนรู ้เนื้อหาและจาแนกแยกแยะเนื้อหาให้เป็ นส่ วนย่อย
การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของความคิด และการสรุ ปไตร่ ตรอง ความคิด
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั เสนอผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลองก่อนและหลังร่ วมกิจกรรมตามรู ปแบบ ฯ ในตารางที่ 1 และผลการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ย นกลุ่ ม
ทดลอง
การทดลอง

n

𝑋

S.D.

t

P

31
11.87 1.68 20.72 ** 0.00
ก่ อนทดลอง
31
22.96 2.81
หลังทดลอง
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลองที่ ร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ย นกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
การทดลอง

n

𝑋

S.D.

t

P

31
15.74 2.42 10.84** .000
ก่ อนทดลอง
31
22.96 2.81
หลังทดลอง
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลองที่ ร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัด
กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01
สรุปและอภิปรายผล
สรุ ปผลการวิจยั
1) รู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ ส่งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ คือ (1) แนวคิด (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการและบทบาทของผูส้ อน (4) ผลที่นกั เรี ยนได้รับ และ
(5) ปั จจัยสนับสนุ นการใช้รูปแบบฯโดยในกระบวนการจัดกิ จกรรมมี 2 ระยะ คื อระยะที่ 1 ดาเนิ นการโดยผูส้ อน
ระยะที่ 2 ดาเนิ นการโดยนักเรี ยนโดยการสนับสนุนของผูส้ อน แต่ละระยะ มี 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนการเตรี ยม
ความพร้อม และ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สาหรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้ง 2 ระยะ มี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นเริ่ มต้นด้วย
ความพร้อม ขั้นเรี ยนรู ้สาระอย่างสนุกสนาน ขั้นคิดร่ วมกัน ขั้นสรุ ปสาระสาคัญ และ ขั้นไตร่ ตรอง
2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลองที่ ร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรมี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลองที่ ร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรมี
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจและมีแนวคิดที่สอดคล้องดังนี้
1. จากข้อมูลที่ พบว่า รู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ พฒ
ั นาขึ้ นสามารถส่ งเสริ มให้นักเรี ย นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ นั เนื่องจากเหตุผลสาคัญดังนี้
1.1 รู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรมี การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีแนวคิ ดทฤษฎี รองรั บที่
ชัดเจนทั้งทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) แนวคิ ดเกี่ ยวกับ
การพัฒนาสมองให้เกิ ดความสมดุลทั้งซี กซ้ายและซี กขวา การพัฒนาคลื่นสมองให้เกิ ดความพร้อมในการเรี ยนรู ้
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) และ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Cooperative
Learning Theory)
1.2 รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรได้ผา่ นการพิจารณา และให้คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ปรับปรุ งตามคาแนะนา
1.3 มีการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยในการทดลองใช้น้ นั ผูว้ ิจยั ตระหนัก
ในความสาคัญของการเตรี ยมความพร้อมของผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วยวิจยั เป็ นอย่างมากโดยมี การคัดเลือกผูช้ ่ วยวิจัยที่ มี
คุณลักษณะเหมาะสมในการจัดกิจกรรมคือเป็ นผูท้ ี่ มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มี
ทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด เป็ นแบบอย่างที่ดีในการคิด และสามารถสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ ที่มีลกั ษณะผ่อ นคลาย สนุ กสนาน มี การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การและสร้ า งความเข้า ใจเนื้ อหาเกี่ ย วกับ
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ การพัฒนาการคิ ด และการพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเครา ะห์ ลักษณะ
รู ป แบบการจัด กิ จกรรมและบทบาทผูส้ อน แนวทางการจัด กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร วิ ธีการตั้งค าถาม การจัด
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และการใช้สื่อ และได้นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับรายละเอียดของรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมเป็ นระยะทั้งระหว่างการทดลองและหลังจากการทดลองเพื่อให้กระบวนการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรมีความเหมาะสม
กระบวนการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์
และเวลล์ (Joyce and Weil, 1992) ที่กล่าวถึงหลักการพัฒนารู ปแบบการสอน(instructional model) ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรในครั้งนี้ ว่าในการพัฒนารู ปแบบนั้นจะต้องมีทฤษฎี
รองรั บ มี ก ารน ารู ป แบบนั้น ทดลองใช้ใ นสถานการณ์ จ ริ ง และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองใช้ม าปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดของรู ปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ พบว่า จุดเด่นสาคัญประการหนึ่ งของรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร คื อได้นา
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดของทิ ศนา แขมมณี (2558) หลายแนวทางมาผสมผสานกันทั้ง 1) การ
ส่ งเสริ มปัจจัยเอื้อในการพัฒนาสมอง โดยนาดนตรี และการบริ หารสมองมาใช้ 2) การเป็ นแบบอย่าง ในการคิดของ
ผูส้ อน การจัดสิ่ งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด 3) การออกแบบการสอนและฝึ กทักษะการคิดเฉพาะด้าน
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4) การสอนและฝึ กทักษะการคิดผ่านทางกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้ นตามทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อ มู ล (information processing theory และทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ( experiential learning
theory) และ5)การใช้เทคนิค ผังกราฟิ ก และ การใช้คาถาม
2. จากข้อมูลที่พบว่ารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นทาให้คะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญในระดับ.01นั้น นอกจากความเหมาะสมของ
กระบวนการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรแล้ว จุดเด่นที่สาคัญคือลักษณะกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
และความต่อเนื่ องของกิ จกรรมในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มที่ โดยเมื่อ
พิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนพบสิ่ งที่น่าสนใจดังนี้
2.1 ในขั้นเริ่ มต้นด้วยความพร้ อมนั้น มี การสร้ างความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ โดยการเตรี ยมสมอง
จิตใจ และร่ างกาย โดยมีการบริ หารสมอง ซึ่ งช่วยให้สมองซี กซ้ายและซี กขวาทางานอย่างสมดุล เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนรู ้ และช่ วยผ่อนคลายความตึ งเครี ยด ดังแนวคิ ดของ คิ ลเลคคี ย ์ (Killeckey,1993) ที่ กล่าวถึ งการทางานของ
สมองซี กซ้ายและซี กขวาว่ามีหน้าที่เฉพาะคือสมองซี กซ้ายทาหน้าที่ดา้ นภาษา การคานวณ การใช้เหตุผล และการรับรู ้
เป็ นส่ วนย่อย สมองซี กขวาทาหน้าที่ทางด้านการรับรู ้อารมณ์ มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และภาพรวม แต่ละซี ก
ไม่ทางานแทนกัน แต่เสริ มหรื อกระตุน้ ให้อีกฝ่ ายทางานของตนให้ดีข้ ึนได้ การบริ หารสมอง เป็ นการบริ หารร่ างกายใน
ส่ วนที่สมองควบคุมอยู่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้ อ “Corpus Collosum” ให้เกิดความแข็งแรงช่ วยให้สมองทั้งสองซี กทางาน
อย่างสมดุล และในการบริ หารสมองในแต่ละครั้งนั้นควรมีการเคลื่อนไหวครบทั้ง 4 ท่าคือ การเคลื่อนไหวแบบสลับ
ข้าง (Cross-over movement) การยื ดส่ วนต่ างๆ ของร่ างกาย (Lengthening Movement) การเคลื่ อนไหวเพื่ อกระตุ ้น
(Energizing Movement) และการบริ หารร่ างกายง่ายๆ (Useful Exercise) ซึ่ งทาให้สมองพัฒนาอย่างเต็มที่ (พัชรี วลั ย์ เกตุ
แก่นจันทร์ , 2544) นอกจากนี้ ในขั้นตอนแรกยังมี การเล่นเกมที่ หลากหลาย ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนเกิ ดความสนุ กสนาน
จดจาได้ดี และสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้ น และช่วงท้ายของขั้นตอนที่ 1 ที่ได้มีการใช้ดนตรี บรรเลงในการเปลี่ยน
คลื่นสมองและสร้างจิ นตนาการนั้นทาให้สมองอยู่ในภาวะพร้อมสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี เพราะดนตรี ทาให้เกิ ดคลื่น
สมองอัลฟ่ า (Alpha) ซึ่ งเกิดในขณะที่สมองและร่ างกายอยูใ่ นภาวะผ่อนคลาย(ทิศนา แขมมณี , 2558)
2.2 ในขั้นเรี ยนรู ้สาระอย่างสนุกสนานซึ่ งเน้นในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาอย่างเป็ นสุ ขสนุ กสนานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่มผ่านกิจกรรมที่นกั เรี ยนสนใจในบรรยากาศที่อิสระนั้นจะทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างดี สาหรับการ
เรี ยนรู ้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนนั้นเกิ ดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้และสัมพันธภาพที่ ดีเป็ นอย่างมากสอดคล้องกับความคิด
ของจอห์นสัน จอห์นสันและโฮลูเบค (Johnson, Johnson and Holubec, 1994) ที่ เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ร่วมกันจะทาให้
นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จ (Efforts to Achieve) เกิดสัมพันธภาพทางบวก (Positive Relationship) มี
สุ ขภาพจิตดี และมีทกั ษะทางสังคม (Psychological Adjustment, Social Competence) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในขั้นนี้ ยงั
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้จาแนกเนื้ อหาโดยใช้คาถาม5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ ไหน) When
(เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) และ How (อย่างไร) ซึ่ งทาให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์พฒั นาขึ้น (วีระ
สุ ดสังข์, 2550) สาหรับในการให้นกั เรี ยนทาผังกราฟิ กนั้นทาให้ได้จาแนก แยกแยะข้อมูลสาคัญ ออกจากกันซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนสาคัญในช่วงแรกของการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดของ วีระ สุ ดสังข์ (2550) และ
ทิศนา แขมมณี (2558)
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2.3 ขั้นคิ ดร่ วมกัน ขั้นนี้ มีความสาคัญยิ่งเพราะเป็ นขั้นตอนที่ นักเรี ยนได้ฝึกฝนในการพิจารณา
ความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ของเนื้ อหา โดยได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ความสาคัญ (Analysis of Elements) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และการวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1957) และ เเรลลี่ และ เออร์แมนน์ (Reilly and Oermann, 1999) โดยการกระตุน้ ด้วยคาถาม
ที่ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ
2.4 ขั้นสรุ ปสาระสาคัญ ขั้นนี้ ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนการสรุ ปความรู ้ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนสาคัญของ
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ของคอล์บ
(Kolb, 1984) ซึ่ งกล่าวถึ งวงจรของกระบวนการเรี ยนรู ้ 4 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 3 นั้น เป็ นขั้นตอนการสรุ ป
ความรู ้เป็ นความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม
2.5 ขั้นไตร่ ตรอง ขั้นนี้ ทาให้นกั เรี ยนได้เกิดการประเมินทบทวนกิ จกรรมที่ ทา และได้สะท้อน
ความคิ ดและความรู ้สึกในบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลายท่ามกลางเสี ยงดนตรี บรรเลง ส่ งผลให้ความรู ้ตกผลึก และ
สามารถนาไปใช้ในโอกาสต่ อไป สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาเมตาคอกนิ ชั่นตามทฤษฎี กระบวนการทาง
สมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) ของคลอสเมี ยร์ (Klausmeier, 1985) และทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ของคอล์บ (Kolb, 1984)
นอกจากนี้ ในระยะที่ 1ของการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรนั้นผูส้ อน
เลือกสื่ อที่นกั เรี ยนสนใจและชื่ นชอบมาใช้เป็ นสิ่ งเร้าในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระต่างๆ ส่ วนการจัดกิจกรรมในระยะที่
2 นั้นนักเรี ยนแต่ละกลุ่มมีโอกาสได้เลือกสื่ อที่ สนใจซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี กระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล (Information Processing Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985) ที่ว่านักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดี และบันทึกสิ่ ง
ที่เรี ยนรู ้ในความจาหากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ตรงกับความสนใจของนักเรี ยน
สาหรับการจัดกิจกรรมในระยะที่ 2 ที่ให้นกั เรี ยนเป็ นผูด้ าเนิ นกิจกรรมด้วยตนเองนั้นก็เป็ นจุดเด่น
สาคัญที่ทาให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้เป็ นเจ้าของการเรี ยนรู ้ มีโอกาสได้คิด ปฏิบตั ิและฝึ กฝนการตั้งคาถามที่ครอบคลุม
3 องค์ป ระกอบของการคิ ด วิ เคราะห์ ด ้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับความคิ ด ของ ฟอสนอท (Fosnot, 1992) ที่ ให้
ความสาคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู ้จากประสบการณ์ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้จาก
การกระทา (Action On) ไม่ใช่รับความรู ้ (Taking On)
3.จากข้อมูลที่พบว่ารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นทาให้คะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนยั สาคัญในระดับ.01นั้นนอกจากนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสในการคิดและทากิจกรรมมากกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม รวมทั้งบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนก็สามารถกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจได้มากกว่าแล้วในการ
ทากิจกรรมในระยะที่ 2 นั้นนักเรี ยนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู ้ ได้ลงมือปฏิบตั ิ มีการสะท้อนคิด สรุ ปการ
เรี ยน และนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ อีกทั้งได้เป็ นผูน้ าในการดาเนิ นกิจกรรมและเป็ นผูร้ ่ วมกิ จกรรมด้วย
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สอดคล้องกับวงจรกระบวนการเรี ยนรู ้ในทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ของ
คอล์บ (Kolb, 1984) นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมและกิ จกรรมในกลุ่ มทดลองก็มีลกั ษณะเอื้ อต่ อการคิ ดของนักเรี ย น
มากกว่ากลุ่มควบคุม เพราะมีท้ งั การบริ หารสมอง การจูงใจให้เรี ยนรู ้ดว้ ยเกม การเปลี่ยนคลื่นสมองให้พร้อมเรี ยนรู ้
ด้ว ยดนตรี อี กทั้งผูส้ อนก็เ ป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการคิ ด และร่ วมกิ จกรรมการคิ ด กับ นักเรี ย นด้วย ก็ย่อมพัฒ นา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดของทิศนา
แขมมณี (2558)

บทสรุป
รู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ คือ (1) แนวคิด (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการและบทบาทของผูส้ อน (4) ผลที่นกั เรี ยนได้รับ
และ (5) ปั จจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบฯ รู ปแบบนี้ ทาให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ร่วมกิจกรรมตามรู ปแบบ
การจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร มีคะแนนความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์หลังทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.01และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่มทดลอง มี คะแนนความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ในการนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไปใช้น้ นั ผูส้ อนควรฝี กฝนทักษะต่างๆ ทั้งการ
ตั้งคาถาม การสร้างผังกราฟิ ก การสร้างบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย การพัฒนาความคิ ดโดยการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมี
โอกาสได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุด
1.2 การเลื อกสื่ อการเรี ยนรู ้ และเนื้ อหาที่ นามาใช้น้ นั ผูส้ อนต้องมัน่ ใจว่าตรงกับความสนใจของ
นักเรี ยน
1.3 ควรนาเทคนิ คการตั้งคาถาม การบริ หารสมอง และผังกราฟิ กหลายลักษณะมาใช้ และนามาใช้
ในการจัดกิจกรรมหลายขั้นตอน
1.4 ในการทากิจกรรมระยะที่ 1 ผูส้ อนควรให้นกั เรี ยนที่มีความโดดเด่นในการคิดวิเคราะห์ และ มี
ความเป็ นผูน้ ามี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง หรื อหลายขั้นตอน เพื่ อเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการทากิจกรรมในระยะที่ 2
1.5 ก่อนดาเนิ นการในระยะที่ 2 ควรสร้างแรงจูงใจ ความมัน่ ใจ และความเข้าใจในบทบาทของ
ตนเองแก่นกั เรี ยน
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1.6 ผูส้ อนควรนาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมในรู ปแบบการจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรไปใช้ในการ
สอนเนื้ อหาสาระต่างๆ ในห้องเรี ยน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และนารู ปแบบ ฯไปใช้ในการ
พัฒนานักเรี ยนในระดับชั้นอื่นๆ นอกเหนื อจากชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โดยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกิ จกรรมบางส่ วน
ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรี ยนยิ่งขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ควรวิจยั พัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ต่อเนื่ องสู่ การ
พัฒนาความสามารถในการคิ ดที่ สูงขึ้ นทั้งความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ ความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหา และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
2.2 ควรวิจยั พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คต่างๆ อย่างผสมผสานทั้งการใช้
คาถาม หมวก 6 ใบ และผังกราฟิ ก
2.3 ควรวิจยั พัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมที่ ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ใ นการ
สอนเนื้อหาสาระต่างๆ ตามหลักสูตร
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