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ส าหรับฉบับที่แล้ว วารสารได้เน้นเรื่องการประเมิน ทั้งเชิงแนวคิดและเทคนิคต่างๆ และ
ประเด็นที่ยังมีความส าคัญอย่างต่อเนื่อง คือเรื่องของประเด็นการศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัว
แปรทางจิตวิทยา รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่เป็นงานวิจัยการศึกษา
ปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางจิตวิทยา และการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู ที่จะประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิต
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย 
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บทคัดย่อ 

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในองค์กร เพ่ือการพัฒนาคนเชิงรุก เป็นรูปแบบที่
พัฒนาพฤติกรรมขึ้น  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1) พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา  
2) พฤติกรรมด้านการวางแผน 3) พฤติกรรมด้านองค์การหรือ 4) พฤติกรรมด้านการควบคุม และ  
5) พฤติกรรมด้านการสร้างบรรยากาศการจูงใจส่วนการวัดและการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาคน
เชิงรุก มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นศึกษาค้นคว้า 2) ขั้นเชื่อมโยงปัญหา 3) ขั้นระดมสมอง 4) ขั้น
สังเกตการณ์ และ 5) ขั้นสะท้อนคิด 
 
ค าส าคัญ: การปรับเปลี่ยน, พฤติกรรมภายในองค์กร, การพัฒนาคนเชิงรุก 
 
Abstract 

The organization behavior model to enhance the proactive approach of 
person developed consisted of 5 components as follows: 1) Problem-Solving 2) 
Planning3) Organization 4) Controlling and 5) Creating a Motivational Climate. The 
proactive instructional model to modify behavior of person contained five steps as 
follows: 1) Action 2) Transfer 3) Brainstorming 4) Observation and 5) Reflection 
 
Key words: changing, Organization Behavior, Proactive approach 
  
บทน า 

ปัจจุบันโลกของเรามีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการชีวิตท างาน ทุกสิ่งได้เข้ามาเพ่ิม
ความสะดวกสบาย ผู้คนส่วนใหญ่จะทุ่มเทกับการใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่างๆไปอย่างเปล่า
ประโยชน์ จนขาดความกระตือรือร้นในการริเริ่มคิดเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน หรือแรงจูงใจให้กับตนเอง
และองค์การ จนท าให้องค์การเกิดผลกระทบภายในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก
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ธุรกิจยุคใหม่เป็นธุรกิจแห่งการแข่งขัน วิถีการท างานกลับกลายเป็นการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ 
กระตือรือร้น บุคลากรหันมาให้ความส าคัญกับการสรรสร้างผลงานใหม่เพ่ือให้เกิดการยอมรับในสากล 
จึงท าให้องค์การต้องการบุคลากรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารจึงต้องสามารถ
วางแผนก้าวรุกไปข้างหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงเรียกได้ว่า รุกก่อนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ ในอดีต 
การประกอบธุรกิจด าเนินไปได้เรื่อยๆ  เป็นลักษณะการตั้งรับ (Reactive) รอให้ลูกค้าเข้ามาหา
เนื่องจากผลิตสินค้าแล้วขายได้ ประสบความส าเร็จ และขยายธุรกิจจนเติบโต แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงไปการด าเนินธุรกิจแบบเดิม รอเก็บเกี่ยวความส าเร็จเช่นแต่ก่อนเป็นเรื่องยาก ในสภาพ
ปัจจุบันองค์การหรือธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ สิ่งที่จะท าให้องค์การอยู่รอดและทันต่อสถานการณ์ทางการแข่งขันได้ (นุชนารถ อยู่
ดี, 2548)  

สิ่งที่ส าคัญและเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จให้กับองค์การนั้น คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ดีและการสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้
พนักงานตระหนักว่าพวกเขาทุกคนเป็นส่วนส าคัญขององค์การ ในอันที่จะท าให้องค์การอยู่รอดได้ใน
ปัจจุบันไม่ว่าในสภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  และสามารถน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  
(เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์, 2548: 1) ถึงแม้ว่าองค์การจะมีเครื่องจักรที่ดีหรือมีทุนมหาศาลแต่ “คน” ก็ยัง
เป็นหัวใจของทุกเรื่องของการท างานในองค์การสมัยใหม่ และเป็นปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่จะเป็นตัวท าให้
ปัจจัยอ่ืนมีคุณค่าต่อไปได้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2540: 157) ส่วนที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคือ การจัด
คนให้เหมาะสมกับงานนั้นเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องตามหลัก “Put the Right Man on the Right 
Job” ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ยังมิได้เป็นหลักประกันว่าจะสร้างงานที่มี
คุณภาพได้ หมายถึง คุณภาพของงานมิได้อยู่ที่คนคนเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันขององค์การ
ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่เน้นการปฏิบัติงานที่ต้องจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เหมาะสม การจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลควรท าควบคู่ไปกับการบริหารงานทางธุรกิจ ดังนั้น ส่วน
หนึ่งของความส าเร็จขององค์การที่ส าคัญที่มาจากทรัพยากรบุคคล  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
องค์กรจึงเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เพ่ิม
มากขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย 
 
การตอบสนองแบบตั้งรับ และการตอบสนองแบบเชิงรุก 

Stephen Covey (1990) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง 7 Habits effectively ซึ่งเป็นหนังสือเล่ม
หนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ให้ความส าคัญกับการตอบสนองแบบเชิงรุก คือ Proactive เป็นนิสัยอันดับ
แรก โดยอธิบายทฤษฎีการตอบสนองแบบตั้งรับ  (Reactive) และการตอบสนองแบบเชิงรุก 
(Proactive) ดังนี้ 
 

แรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม   เกิดพฤติกรรมตอบสนอง 
(Stimulus)     (Response) 
 

 
รูปแบบการตอบสนองแบบตั้งรับและการตอบสนองแบบเชิงรุก 
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Stephen R. Covey, The 7 habits of highly effective people: A Fireside, 1990. 
พฤติกรรมการท างานเชิงตั้งรับ (Reactive) จะรอให้มีผลกระทบจากภายนอกเกิดขึ้นก่อน จึง

ค่อยตื่นตัวตอบสนอง ดังตัวอย่างนิทานจีนเรื่องหนึ่งเล่าว่า ชายผู้หนึ่งพยายามสอบเข้ารับราชการครั้ง
แล้วครั้งเล่า แต่ล้มเหลวมาตลอด จนกระทั่งถึงช่วงบั้นปลายชีวิต ผมขาวโพลนทั้งศีรษะ เขานั่งคร่ า
ครวญอยู่ริมถนน ผู้คนเห็นเขาร่ าไห้ จึงพากันไถ่ถามสาเหตุ เขาเล่าให้ฟังว่า ตนพยายามสอบเข้ารับรับ
ราชการหลายครั้ง ทว่าไร้ผล ช่วงวัยหนุ่มเรียนเพ่ือจะเป็นเสมียนเตรียมพร้อมรับราชการ แต่ฮ่องเต้
ต้องการผู้ที่มีอาวุโสกว่า เขาจึงหมดโอกาส ครั้นฮ่องเต้องค์ต่อมากลับนิยมชมชอบคนที่มีฝีมือการต่อสู้
เข้ารับราชการ เขาก็ไปศึกษาการต่อสู้ แต่เมื่อใกล้ส าเร็จพอดีฮ่องเต้สิ้นพระชนม์ ฮ่องเต้องค์ต่อมาก็
นิยมให้คนหนุ่มรับราชการ ถึงตอนนี้เขาก็แก่ชราแล้ว หมดโอกาสที่จะรับราชการ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานในองค์การ หากรอนโยบายจากฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว เมื่อ
ผู้บริหารมอบหมายงาน HR จึงเริ่มกระตือรือร้นศึกษา พอจะท าจริงๆ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
นโยบายต้องเปลี่ยนแปลงตาม โครงการที่วางแผนหรือก าลังท ายังไม่ส าเร็จหรือเห็นเป็นธรรมรูป ก็ต้อง
เปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือสนองนโยบาย เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับชายชราในนิทาน กว่าจะท า
ส าเร็จก็เปลี่ยนนาย เปลี่ยนนโยบายและเริ่มต้นท าตามนโยบายใหม่อีก วนเวียนไม่รู้จบสิ้นและไม่
ส าเร็จ 

ส าหรับพฤติกรรมการท างานเชิงรุก (Proactive approach) มี “อิสรภาพในการเลือก” 
(Freedom to Choose) ตอบสนองพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง โดยเชื่อมั่นในคุณค่า 4 ประการ คือ 

1. การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) ตัดสินใจเลือกที่จะให้สิ่ งใดมี อิทธิพลต่อตัวเรา 
Stephenยกตัวอย่างแฟรงค์ (Frankl) จิตแพทย์ชาวยิว ซึ่งรอดตายจากค่ายทหารกักกันของนาซี เขา
ประสบและทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์เลวร้ายอย่างยิ่งในค่ายกักกันแห่งนั้น ครอบครัวของเขาถูก
รมควันแก๊สตายหมด วันหนึ่งขณะที่นอนเปลือยกายอยู่อย่างโดยเดี่ยวในห้องเล็กๆ โดยไม่รู้ชะตากรรม
ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต เขาตระหนักถึงอิสรภาพสุดท้ายของความเป็นมนุษย์เป็นอิสรภาพที่พวกนาซีไม่
สามารถเอาไปจากเขาได้ ถึงแม้จะควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมถึงทรมานร่างกายเขาได้ ทว่า
ในขณะนั้นเขาตระหนักรู้ตนเองว่า สามารถเลือกที่จะท าตนเองเป็นเพียงผู้เฝ้าสังเกตการณ์สิ่งที่เข้าไป
เกี่ยวข้อง เลือกที่จะยอมให้สิ่งไหนมีอิทธิพลต่อตัวเขา ภายหลังเมื่อเขารอดจากค่ายกักกันนั้น เขาได้
เลือกที่จะตอบสนองในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป แทนที่จะจมกับความทุกข์เศร้าโศกสุขภาพจิต
เสีย เขากลับเลือกถ่ายทอดประสบการณ์อันโหดร้ายให้แก่ลูกศิษย์ฟัง 

2. จินตนาการ (Imagination) สามารถคาดเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. มีวิจารณญาณ  (Conscious) ตระหนักรู้อยู่ ในใจว่าสิ่ งใดถูกหรือผิด  มีวินัยควบคุม

พฤติกรรมของตนเองได้ อีกท้ังมีความคิดและการกระท าสอดคล้องกัน 
4. ความมุ่งมั่นที่เป็นอิสระ (Independent Will) เลือกกระท าสิ่งใดตามที่ตนเองตระหนัก 

(Self-Awareness) โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการ
ตอบสนองเชิงรุกและเชิงรับ จะเห็นว่าการตอบสนองแบบตั้งรับมีพ้ืนที่ตอบสนองการตั้งรับมีน้อยมาก 
และเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเข้าสู่การตอบสนองแบบเชิงรุก คือจะตอบสนองหรือกระท าก่อนที่จะมีตัวกระตุ้น 
 
แนวทางการท างานเชิงรุก และแนวทางการท างานเชิงตั้งรับ 
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บางคนคิดว่า การท างานเชิงรุก (Proactive) เป็นการลุยท างานที่ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่สนใจ
ผู้ใด มุ่งเห็นประโยชน์ของตนเป็นส าคัญ ซึ่งไม่ใช่ความหมายตรงนัก การท างานเชิงรุกมิใช่ลุยท าโดยที่
ไม่มีข้อมูลสนับสนุนหรือการวางแผนล่วงหน้า เพราะการท าแบบนั้นอาจส่งผลท าให้งานประสบความ
ล้มเหลวได้แท้จริงแล้ว การท างานเชิงรุกมีองค์ประกอบหลายอย่าง ที่ท าให้สามารถคาดการณ์และ
ท างานได้ทันท่วงทีก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นความหมายที่แท้จริงของการท างานเชิงรุก  (Proactive 
approach) คือ การท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด  รอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบ
ตนเอง โดยสามารถท่ีจะเลือกตอบสนองแรงกระตุ้นภายนอกในมุมมองและคุณค่าของตนเองที่ไม่ยอม
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจ าใจท า รวมถึงมี
สติไม่จมปลักกับปัญหา แต่ตอบสนองด้วยสติในคุณค่าท่ีเชื่อมั่น ดังนั้น สิ่งที่ตัดสินใจเลือกท า จึงเป็นสิ่ง
ที่เลือกท าตามความเชื่อของตนทว่า สิ่งนั้นเหมาะสมและควรท ามากกว่าที่จะตัดสินใจเลือกเนื่องจาก
เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมและความรู้สึก หากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่โทษสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล  แต่จะ
พยายามเรียนรู้ หาสาเหตุ และแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนการท างานแบบตั้งรับ (Reactive Approach) จะกระท าเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้
ตอบสนอง ในบางครั้งอาจมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะโทษสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้าง เงื่อนไขข้อจ ากัดต่างๆ โดยไม่พิจารณาตนเองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นผลการท างานแบบเชิงรุกย่อม
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากวางแผนล่วงหน้าและจัดการสิ่งใดด้วยวิจารณญาณอย่างรอบคอบ  ท าให้ไม่
ค่อยมีความผิดพลาด อีกทั้งสามารถคาดการณ์ที่ เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่และพร้อม
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การท างานรูปแบบนี้จึงเป็นค่านิยมตัวหนึ่งของ
องค์การหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลเวชธานี ก าหนดค่านิยมหลัก คือ Proactive (ปฏิบัติได้ทันที) 
และธนาคารกสิกรไทยซึ่งเน้นรูปลักษณ์การเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย มีค่านิยมหลัก (Core 
Value) ตัวหนึ่ง คือ Proactivity หมายถึง ความพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
คุณสมบัติของผู้ท างานเชิงรุก 

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์การชั้นน าแห่งหนึ่ง แสดงความคิดเห็นเรื่องการท างาน
เชิงรุกว่า การท างานเชิงรุกนั้นเป็นการท างานเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไข  คือจะต้องเตรียมพร้อม
ล่วงหน้า มีความกระตือรือร้น และวางแผนป้องกันก่อนที่ปัญหาจะมีผลกระทบต่อตัวเรา  โดย
ผู้ปฏิบัติงานควรมีทักษะและคุณสมบัติเหล่านี้ 

1. คาดการณ์ เหตุการณ์ล่วงหน้า (Foreseen) คือ มองเห็นภาพในอดีต ปัจจุบัน และ
คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น มองเห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันยังเกิด
ปัญหาขึ้นอีก และคาดการณ์ว่าปัญหานี้จะทวีรุนแรงหรืออาจเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอ่ืนๆ  โดยไม่
ประเมินสถานการณ์ต่ ากว่าหรือสูงเกินจริง (Under or Over Estimation) เพ่ือวางแผนป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได้ดี (Analytical Skill) เลือกได้ว่าปัญหาใดมีแนวโน้มวิกฤต
ในอนาคต พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ และอุปสรรคของปัญหา โดยเรียนรู้จากสภาพปัจจุบันภายใน
องค์การและศึกษา Best practice จากองค์การอ่ืนๆ สะสมเป็นองค์ความรู้เพ่ือวางแผนป้องกันปัญหา
ในปีต่อไป เช่น กรณีพนักงานลาออกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี อาจต้องหาสาเหตุจากการสัมภาษณ์ (Exit 
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Interview) วิเคราะห์สาเหตุและก าหนดกลยุทธ์การรักษาคนที่มีความรู้ความสามารถไว้เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ 

3. รู้จักองค์การ (Organization Awareness) ต้องรู้จักองค์การทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจของ
องค์การพฤติกรรมข้องคนทั้งองค์การ วัฒนธรรมภายในองค์การ และการบริหาร การเข้าใจองค์การทั้ง 
4 ด้านเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เราสามารถเลือกวางแผนกลยุทธ์และวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล ดังค ากล่าวของซุนหวู่ นักปราชญ์จีนที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” 

4. มีเทคนิคการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ  (Presentation Skill) มีทักษะการถ่ายทอด
ความคิดที่วางแผนไว้ให้ผู้บริหารเข้าใจ และยินดีสนับสนุน เพราะถึงแม้จะวางแผนกลยุทธ์ได้ดีเพียงใด 
แต่ไม่สามารถน าเสนอได้ดีหรือขายความคิดให้กับผู้บริหารได้  แผนที่วางไว้นั้นอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

5. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ  (Creditability) การเป็นผู้น ากลยุทธ์หรือเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง (Changed Agent) ได้ดีในองค์การนั้น สิ่งส าคัญคือได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
จากพนักงานส่วนใหญ่ในองค์การ เพราะมีส่วนท าให้พนักงานทุกคนยินดีให้ความร่วมมือและ
เปลี่ยนแปลงตาม 

Covey (1989: 67-68) เสนอแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับเพ่ือใช้ในการอธิบายธรรมชาติของ 
มนุษย์ คือ 

1. ก าหนดโดยพันธุกรรม (Genetic Determinism) โดยทั่วไปแล้วปู่ย่าตายายเป็นคนท าให้
เกิดกับคุณ เช่น พูดว่า สาเหตุที่คุณอารมณ์เสียง่ายนั้น เกิดมาจากปู่ย่าตายายของคุณความเป็นคน
อารมณ์เสียง่ายของปู่ย่าคุณถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอ และถ่ายทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งเข้ามาอยู่ใน
ตัวคุณด้วยเหมือนการสืบทอดทางกรรมพันธุ์ 

2. ก าหนดโดยจิตใจ (Psychic Determinism) โดยทั่วไปแล้วครอบครัวของคุณเป็นคนท าให้
เกิดสิ่งนี้กับคุณ คุณเติบโตขึ้นมา นี่เป็นเหตุผลที่ว่าท าไมคุณจึงกลัวที่จะยืนอยู่หน้าสาธารณชนมันเป็น
วิถีทางที่ครอบครัวของคุณท าให้เกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการหล่อหลอมของครอบครัว สังคมที่บุคคลนั้น
ด าเนินชีวิตอยู่ 

3. ก าหนดโดยสภาพแวดล้อม (Environmental Determinism) กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมและ
สังคม เช่น  ภาวะทางเศรษฐกิจ  หรือนโยบายด้านการเมือง บางคนหรือบางสิ่งบางอย่างใน
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ท าให้เราเป็นเช่นนั้น ซึ่งได้สรุปไว้ดังภาพ 

 
รูปแบบของการเป็นฝ่ายถูกกระท า (Reactive) (Covey, 1989: 68) 

 
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองนั้น Covey (1989: 68-70) ได้กล่าวถึง Victor Frangkal 

ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอหลักการพ้ืนฐานในธรรมชาติของมนุษย์ว่า ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองนั้นมนุษย์
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จะมีจิตส านึก (Conscious) มนุษย์จะรู้ตัว (Self-Awareness) มนุษย์จะมีจิตนาการ (Imagination) 
และยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ยังต้องการเป็นอิสระ (Independent Will) สิ่งเหล่านี้จะท าให้มนุษย์มีเสรีภาพ
ที่จะเลือก (Freedom to Choose) นั่นคือที่มาของคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก ซ่ึง Frangkal ได้
เขียนแผนภาพอธิบายรูปแบบของการเป็นฝ่ายรุก (Proactive) ไว้ดังภาพนี้  

 
รูปแบบของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก (Covey, 1989: 71) 
 

Covey (1989: 70-78) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพเชิงรุก และคนที่มี
บุคลิกภาพเชิงรับไว้ คือ 
1. ลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive) 

1.1 แรงกระตุ้นของพฤติกรรมเกิดจากการคิดอย่างรอบคอบ และการคัดเลือกคุณค่าท่ีอยู่
ภายใน 

1.2 ถึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจภายนอก การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจะเป็นไปอย่าง
รอบคอบ และผ่านการยับยั้งชั่งใจมาเป็นอย่างดี เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองมากยิ่งขึ้น 

1.3 การกระท าของบุคคลเกิดจากการเลือกของเขาเอง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่า
มากกว่าเกิดจากเงื่อนไขความรู้สึก และยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเป็นเพราะว่าตนเป็นคนท าให้
เกิดข้ึนมา 

1.4 คิดแต่สิ่งที่ท าได้ สนใจแต่สิ่งที่ตนสามารถท าได้ และทุ่มเทความพยายามไปในส่วนที่
สามารถท าได้โดยพยายามใช้อ านาจที่ตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง ไม่ต าหนิสภาพแวดล้อม เงื่อนไขต่างๆ หรือ
ข้อจ ากัดของพฤติกรรม โดยจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและแก้ไขโดยทันที และจะไม่ยอมให้เกิด
เหตุการณ์นั้นขึ้นอีก 

1.6 เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และท าความคิดนั้นให้เกิดข้ึนจริง 
1.7 กล้าเผชิญหน้ากับความจริง และสิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
1.8 เป็นผู้ที่รักษา และซื่อตรงต่อสัญญาที่ให้ไว้ 
1.9 ภาษา หรือความคิดเห็นที่ใช้ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง 

เช่น ลองมองทางเลือกที่เรามีอยู่ ฉันสามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปได้ ฉันสามารถควบคุมอารมณ์
ได ้ฉันจะเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสม เป็นต้น 
2. ลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพเชิงรับ (Reactive) 
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2.1 มักได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม อาท ิสภาพสังคม สภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอกองค์การ กล่าวคือ ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีจะส่งผลต่อทัศนคติและการท างาน 

2.2 มีลักษณะอารมณ์ที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอ่ืน ท าให้กลายเป็นคนอ่อนแอและปล่อย
ให้ตนเองถูกควบคุมได้โดยง่าย 

2.3 การกระท าถูกผลักดันด้วยความรู้สึก สภาพแวดล้อมจากภายนอก และมักโยนความผิด
ไปให้แก่บุคคลและสภาพแวดล้อมภายนอก 

2.4 สนใจแตป่ัญหาสภาพแวดล้อม และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจควบคุมรู้สึกว่า
ตนเองเป็นเหยื่อ เกิดความรู้สึกเชิงลบ และละเลยไม่สนใจในสิ่งที่ตนเองสามารถท าได้ 

2.5 ไม่ยอมรับ หรือแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่พยายามเรียนรู้จากความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นมานั้น 

2.6 ภาษา หรือ ความคิดเห็นแสดงถึงการผลักความรับผิดชอบไปที่อ่ืน เช่น ฉันท าอะไรไม่ได้ 
ฉันเป็นของฉันอย่างนี้ เขาท า ให้ฉันหัวเสีย พวกเขาไม่อนุญาตให้ฉันท า แบบนั้นหรือถ้าเพียงแต่ เป็น
ต้น 
 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน 

วิมล เหมือนคิด (2537: 11) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมคือกิริยาอาการที่แสดงออกหรือ
การตอบสนองของร่างกายเมื่อเผชิญกับสิ่งภายนอกนั่นเองรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา
แตกต่างกันไปตามลักษณะนิสัยความเคยชินประสบการณ์การศึกษาอบรมฯลฯการแสดงออกนี้อาจ
เป็นไปได้ทั้งในรูปของการคล้อยตามหรือต่อต้านและอาจส่งผลได้ทั้งในแง่ให้คุณและให้โทษต่อผู้แสดง
พฤติกรรมต่างๆของตนเองและต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเช่นต่อเพ่ือนร่วมงานหรือองค์การ 

ปิยานันท์ จิตรมานะศักดิ์ (2548: 26) พฤติกรรมหมายถึงลักษณะการกระท าหรือการ
แสดงออกของมนุษย์ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสามารถสังเกตการกระท าหรือ
การแสดงออกนั้นๆได้โดยบุคคลหรือใช้เครื่องมือวัด 

ประสิทธิ์ทองอุ่น (2542: 4-6) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม คือ การกระท า การแสดง
อาการหรืออากัปกิริยาของอินทรีย์ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ได้ และในส่วนที่บุคคล
อ่ืนอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ จึงท าให้มีการจ าแนกพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่รู้ได้
บุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรม ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้โดยตรงถ้าไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
ภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคลใด บุคคลหนึ่งได้โดยการสันนิษฐานหรือคาดเดา
เองเท่านั้น 

2. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืน นอกเหนือจากเจ้าของ
พฤติกรรมสามารถที่จะรู้ได้ และบางพฤติกรรมเจ้าของพฤติกรรมเองก็ยังไม่รู้ตนเอง ซึ่งพฤติกรรมภาย
นอกนั้นบุคคลอื่นจะรู้ได้โดยอาศัยการสังเกต (Observation) 
 
รูปแบบของพฤติกรรม 

ถวิล ธาราโภชน์ และ ศรัณย์ ด าริสุข (2544: 4) ได้อธิบายรูปแบบของพฤติกรรมโดยบอกว่า
พฤติกรรมของคน คนนั้น และที่เห็นพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นก็เพราะอินทรีย์ (Organism) ถูกกระตุ้น 
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เรียกสิ่งมากระตุ้นนั้นว่า สิ่งเร้า (Stimulus) และพฤติกรรมที่แสดงออกเรียกว่า การตอบสนอง 
(Response) 

1. สิ่งเร้า (Stimulus = S) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีมามีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่ออินทรีย์
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1.1 สิ่งเร้าภายนอก หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวคน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม 
ซึ่งมีผลกระตุ้นให้อินทรีย์แสดงพฤติกรรม 

1.2 สิ่งเร้าภายใน หมายถึง การท างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ซึ่งจะ
กระตุ้นอินทรีย์ ท าให้มีความรู้สึกต่างๆ 

2. อินทรีย์ (Organism = O) มีความหมายว่า สิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึง มนุษย์ และสัตว์ แม้ว่า
เราจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ แต่การศึกษาสัตว์อ่ืนๆ จะท าให้เข้าใจลักษณะโดยทั่วไปของ
ชีวิตดียิ่งขึ้น 

3. การตอบสนอง (Response = R) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย์แสดงออกมาด้วยท่าทาง
ต่างๆ 

ถวิล ธาราโภชน์ และ ศรัณย ์ด าริสุข (2544: 4) ได้กล่าวถึงที่มาของพฤติกรรมของมนุษย์ คือ 
1. พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด (Inborn Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด

เป็นพฤติกรรมที่อินทรีย์สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้มาก่อนซึ่งมีอยู่ในมนุษย์  
คือ พฤติกรรมแบบทรอปิสม์  (Tropism) เป็นพฤติกรรมที่ อินทรีย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นและ
พฤติกรรมแบบกิริยาสะท้อน (Reflex Action) เป็นพฤติกรรมที่อินทรีย์โดยที่กล้ามเนื้อมีปฏิกิริยาตอบ
โต้ต่อการกระตุ้นของสิ่งเร้าหรือสภาพการณ์บางอย่าง 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ได้รับการฝึกฝน การอบรม หรือประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นผลท าให้อินทรีย์สามารถมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้หรือการตอบสนองนั้นได้มีการเรียนรู้มาก่อน 
 
วิธีการศึกษาพฤติกรรม 

ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542: 7-9) ได้เสนอวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย 4 วิธี
ตามลักษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา คือ 

1. ทดลอง (Experimental Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมในทางจิตวิทยา มุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและผลระหว่างเหตุการณ์ (Event) สองเหตุการณ ์

2. ส ารวจ (Survey Method) เป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ วิธีการนี้ศึกษาตัวแปร
เหมือนการทดลอง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ได้ และผู้ศึกษาไม่มีการจัด
กระท าต่อตัวแปรกระท าเพียงแค่ศึกษาตัวแปรอย่างมีระบบในสถานการณ์ที่พบ การส ารวจจ าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือ (Instrument) ที่มีทั้งความเชื่อถือได้ (Reliability) และความตรง (Validity) รวมทั้ง
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากร (Population) 

3. คลินิก (Clinical Method) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบลึก (In-depth Study) โดยใช้
เครื่องมือหลายๆ อย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลายๆ ด้าน และใช้ระยะเวลานานท าให้ทราบสาเหตุของ
พฤติกรรมบุคคลนั้นๆ ตลอดจนได้ข้อความรู้ใหม่ๆ ที่จะน าไปใช้กับกรณีอ่ืนๆ ได ้
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4. สังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Method) พฤติกรรมจ านวนมากจ าเป็นต้องศึกษาใน
สถานการณ์ปกติที่พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้น  โดยการเฝ้าสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น และต้องนิยามพฤติกรรมที่จะสังเกตให้ชัดเจนและวัดได้เรียกว่า นิยามปฏิบัติการ 
 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานของบุคคล 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 81-83) ได้กล่าวถึงสาเหตุและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการท างานของบุคคล คือ 

1. ปัจจัยที่บุคคล บุคคลมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีผลต่อการ
แสดงออกพฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย ได้แก่ 

1.1 ความถนัด เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความช านาญในเฉพาะด้านที่ไม่
เหมือนกัน ถ้าเราสามารถทดสอบความถนัดของบุคคลได้ก็จะมอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคลนั้น 

1.2 ลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็นส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างในลักษณะรวมกันของคน
นั้น ท าให้ลักษณะนิสัยการแสดงออกแตกต่างกันไป 

1.3 ลักษณะทางกายภาพ เป็นความแตกต่างทางลักษณะความสามารถทางด้านกายภาพ
บุคคลที่แข็งแรงก็ย่อมเหมาะกับงานในลักษณะหนึ่งย่อมแตกต่างจากคนที่หน้าตาสวยงาม 

1.4 ความสนใจและการจูงใจ เป็นความสนใจของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน ความสนใจ
เป็นแรงผลักดันให้บุคคลเลือกงานตามความพอใจด้วย 

1.5 อายุ เพศ และวัยต่างๆ ก็มีผลต่อการท างาน เด็กย่อมไม่เหมาะแก่การท างานที่จ าเจ
และต้องใช้แรงงานหนัก หญิงและชายก็มีลักษณะของงานที่แตกต่างกันบ้าง 

1.6 การศึกษามีส่วนในการคัดเลือกงานที่แตกต่าง ผู้ช านาญการเฉพาะย่อมต้องการผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมในด้านนั้นๆ มิฉะนั้นก็ไม่อาจจะกระท าได้ 

1.7 ประสบการณ์ การเคยเรียนรู้งานมาก่อนย่อมมีความช านาญในงานนั้น งานบางอย่าง
จึงมีการระบุจ านวนปีที่เคยท างานก่อนจะรับเข้าท างานสิ่งเหล่านี้ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างกันมาก  
และมีผลต่อการท างานและการเลือกงาน 
อย่างมากด้วย 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม เป็นสถานการณ์ภายนอกซ่ึงมีผลต่อการแสดงออก สภาพแวดล้อม 
แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ 

2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมมีงานในลักษณะแตกต่างกันมาก งาน
บางอย่างอยู่ในส านักงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสิ่งพิมพ์ บุคคลที่นิยมท างานในห้องท างาน
ปรับอากาศ สถานที่โอ่อ่า มีความสะดวกสบายก็เป็นเครื่องจูงใจให้ท างาน แต่งานบางอย่างเป็นงาน
ภายนอกอาคาร เช่น การควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานขุดและเจาะ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถและการแก้ปัญหา ในบางครั้งก็เสี่ยงอันตรายบุคคลบางคนก็สนใจเช่นกันลักษณะ
เกี่ยวกับงานจึงแยกออกได้ดังนี้ 

2.1.1 วิธีการท างานเป็นระบบของการท างานว่ามีข้ันตอนอย่างไร ต้องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลใดบ้าง งานมีความยากง่ายเพียงใด 

2.1.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน ความคล่องตัวของการท างานอยู่ที่อุปกรณ์ที่
ใช้ช่วยในการผ่อนแรงว่ามีความสะดวกสบายเพียงไร 
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2.1.3 การจัดบริเวณสถานที่ท างาน ที่ท างานคับแคบ อากาศร้อนอบอ้าว มี
ผลกระทบต่อการท างานของบุคคล 

2.1.4 ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ความสะดวกสบายทาง
คมนาคม การป้องกันอุบัติเหตุ และอันตรายที่เกิดขึ้น 

2.2 ปัจจัยที่เก่ียวกับองค์การมีผลต่อการตัดสินใจท างานในทางอ้อม คือ 
2.2.1 ลักษณะขององค์การ เป็นลักษณะของสถานการณ์ที่ท างาน หากเป็นงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลสนใจเข้าท างานเพราะความม่ันคง มีสวัสดิการ หากเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมก็หวังในเรื่องรายได้ 

2.2.2 ชนิดของการฝึกอบรมและการบังคับบัญชา เป็นการดูสายงานว่ามีล าดับ
ขั้นตอนมากเพียงใด ต้องผ่านการฝึกอบรมมากเพียงใด ผู้บังคับบัญชาเป็นลักษณะใด 

2.2.3 ชนิดของเครื่องจูงใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการท างานเช่นเดียวกัน 

2.2.4 สภาพแวดล้อมในสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นมีฐานะอย่างไรในสังคมเป็นที่
ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด 

2.2.5 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการท างาน 
กรรณิการ์ สายพิณ (2547: 47) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลที่สัมพันธ์กับงานจะเกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรม 5 ด้านคือ 
1. พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา (Problem-Solving) 
2. พฤติกรรมด้านการวางแผน (Planning) 
3. พฤติกรรมด้านองค์การหรือกระบวนงาน (Organization) 
4. พฤติกรรมด้านการควบคุม (Controlling) 
5. พฤติกรรมด้านการสร้างบรรยากาศการจูงใจ (Creating a Motivational Climate) 
Gibson, Ivancevich and Donnelly (1997: 92) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ท างานของบุคคล ซ่ึงครอบคลุมทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สัมพันธ์กับ
งานมีดังนี ้

1. พฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา (Problem-Solving) 
2. พฤติกรรมด้านกระบวนการคิด (Thinking Process) 
3. พฤติกรรมด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วยการพูด (Talking) 

และการฟัง (Listening) 
4. พฤติกรรมด้านการสังเกต (Observation) 
5. พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว (Movement) 
สุปรียา ชื่นกลิ่น (2546: 7) กล่าวว่า พฤติกรรมการท างาน (Behavior of Work) หมายถึง 

กิริยาอาการและทักษะการท างานที่พนักงานแสดงออกขณะปฏิบัติงาน เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเร้าต่างๆ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. พฤติกรรมการปฏิบัติตามข้อบั งคับของบริษัท  (Behavior of One’s Work Role) 
หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัทตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามกฎเกณฑ์ โดย
ไม่มีการฝ่าฝืน 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 91 มกราคม-มิถุนายน 2558 
 

หน้า 11  

2. พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้แก่องค์การ
ด้วยความจงรักภักดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดเปลี่ยนงานและทุ่มเทความสามารถของ
ตนเอง เพ่ือประโยชน์ขององค์การตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

3. พฤติกรรมด้านการอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม (Charity) หมายถึง พฤติกรรมการยอมสละเวลา
ส่วนตัวเพ่ือท างานตามที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากปกติธรรมดาที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ าหรือเพ่ือ
ท ากิจกรรมของบริษัท ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทด้วย 

4. พฤติกรรมด้านการถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้อ่ืนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อมูลให้ค าแนะน า
แสดงความคิดเห็นหรือช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้อื่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความส าเร็จลุล่วง 

ประจักษ์ จงอัศญากุล (2546: 6) กล่าวว่า พฤติกรรมการท างาน คือ การปฏิบัติงานของ
พนักงานที่แสดงออกในรูปของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการกระท าที่ตอบสนองต่อนโยบายของบริษัท และเพ่ือประโยชน์
ของบริษัทซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 

1. พฤติกรรมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
องค์การด้วยความเต็มใจ รวมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานตามแนวทางที่องค์การก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

2. พฤติกรรมการกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  หมายถึง การ
แสดงออกถึงความตั้งใจ ความเอาใจใส่ต่อการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย มีความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยรวดเร็ว มีความมุ่งมั่นและสามารถสนองตอบต่อการสั่งงาน
ของผู้บังคับบัญชา 

3. พฤติกรรมความจงรักภักดีต่อบริษัท หมายถึง การยอมรับและพอใจในงานและระบบงาน
องค์การ ให้ความส าคัญกับงานขององค์การมากกว่าเวลาส่วนตัว  มีความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาให้กับ
องค์การและต้องการให้องค์การประสบความส าเร็จ 

4. พฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์  หมายถึง การแสดงออกของพนักงานในด้านความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน  การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

พรพรรณ อุ่นจันทร์ (2543: 7) กล่าวว่า พฤติกรรมการท างาน เป็นลักษณะการท างานใน
หน้าที่ซึ่งรวมถึงการกระท าท่ีแสดงออกในเรื่องที่รับผิดชอบ และเก่ียวข้องกับสถานการณ์การท างาน 

กระบวนการท างาน ทักษะในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของ
องค์การประกอบด้วย 

1. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่ง หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของ
บริษัท รวมถึงการเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง อันชอบธรรมด้วยความเต็มใจและถูกต้อง 

2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยที่ไม่ต้องมีการ
ควบคุมรวมถึงปริมาณงานและคุณภาพงานท่ีท าได้ตรงตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานก าหนด 

3. การมีส่วนร่วม หมายถึง ปริมาณความมากน้อยของการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตด้วยความเต็มใจ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพงาน 
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4. ความคิดริเริ่ม หมายถึง การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
หรือเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถน ามาปฏิบัติได้กับองค์การ 

5. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา 

6. การท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยไม่เกิดปัญหา
และอุปสรรค หรือขัดแย้งใดๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีในหน่วยงานจาก
การศึกษา และรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ 

Seibert, Crant and Kraimer (1999: 416-427) ท าการศึกษาความสัม พันธ์ระหว่ าง
คุณลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก กับความส าเร็จในอาชีพของพนักงานในองค์การต่างๆ จ านวน 496 คน 
พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จในอาชีพทั้งในด้านรูปธรรม ซึ่ง
ได้แก่ การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และในด้านนามธรรมซึ่งก็คือ ความพึงพอใจในอาชีพ จาก
การวิเคราะห์การถดถอย แสดงให้เห็นว่าลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกสามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้มากขึ้น ทั้งในด้านความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัยและอัตนัย  หลังจากท าการควบคุมตัวแปรที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ ลักษณะขององค์การ และประเภทของอุตสาหกรรม 

ธีรพล ผดุงฤกษ์ (2547) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานขายร้านสะดวกซื้อในสถานี
บริการน้ ามัน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขายร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จ านวน 141 
คนผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-หวั่นไหวทางอารมณ์ แบบเก็บตัว-มั่นคงทางอารมณ์และ
แบบเปิดเผย-มั่นคงทางอารมณ์ของพนักงานขายไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว-หวั่นไหวทางอารมณ์ แบบเก็บตัว-มั่นคงทางอารมณ์ และแบบเปิดเผย-มั่นคงทางอารมณ์
ของพนักงานขายไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และคุณภาพชีวิตของพนักงานขายไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 

นุชนารถ อยู่ดี (2548) ศึกษาเรื่อง ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่ง
หนึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขององค์การเอกชน จ านวน 152 คน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ และลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน คือ หากพนักงานมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกใน
ระดับสูง จะมีผลการปฏิบัติงานที่สูงด้วย 

กรรณิการ์ สายพิณ (2547) ศึกษาเรื่องภาวะผู้น า บรรยากาศองค์การ กับพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์เอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 164 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานไม่แตกต่างกัน การรับรู้ภาวะความเป็นผู้น า
แบบพฤติกรรมมุ่งงาน และแบบพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน และการ



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 91 มกราคม-มิถุนายน 2558 
 

หน้า 13  

รับรู้บรรยากาศองค์การแบบเปิดหรือแจ่มใส และการรับรู้บรรยากาศแบบอิสระ สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท างานได้ร้อยละ 23.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุป 

ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดรอบคอบคิดสร้างสรรค์งานใหม่
และท าความคิดให้เกิดเป็นผลงานขึ้นจริงได้รวมทั้งทุ่มเทความพยายามกับการท างานและมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง เมื่อเกิดความผิดพลาดจะพยายามแก้ไขทันทีโดยไม่ให้เหตุการณ์
เกิดขึ้นซ้ าอีก เป็นผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสัญญาและข้อ
ผูกพันต่างๆ ในการท างาน ส่วนลักษณะบุคลิกภาพเชิงรับ  คือ ลักษณะของบุคคลที่กังวลกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การมากกว่าการมุ่งที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยค านึงถึง
พฤติกรรมและความรู้สึกของผู้อ่ืนในองค์การจนส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของตนเองและท าให้รู้สึก
เครียดในการท างาน เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการท างานมักผลักความรับผิดชอบไปยังบุคคลอ่ืน 
หรือสภาพแวดล้อม จึงท าให้ไม่เกิดความคิดที่จะแก้ไขความผิดพลาดต่างๆในการท างาน ซึ่งบุคลิกภาพ
ทั้ง 2 ลักษณะนี้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนภายในองค์การจึงจ าเป็นต้องปรับแนว
ทางการท างานจากเดิมที่ท างานแบบตั้งรับมาเป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยพัฒนาหน้าที่และความสามารถ
ของตนเอง กล่าวคือเข้าใจและรู้จักบุคคลรอบข้าง พนักงาน และองค์การ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อแผนงาน ตลอดจนวิเคราะห์และเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน เพ่ือตอบสนอง
นโยบายในองค์การ รวมไปถึงวางแผนป้องกันส าหรับอนาคตอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

ภาวะหมดไฟนั้นเป็นรูปแบบอาการทางจิตวิทยาที่บุคคลตอบสนองต่อการเผชิญความเครียด
ในการท างาน โดยพบมากในกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากเนื้องานที่มี
ความเครียดและกดดันสูงอีกทั้งยังขาดแคลนบุคคลากรจึงท าให้มีภาระงานที่หนัก ภาวะหมดไฟส่งผล
เสียต่อสุขภาวะทางจิตใจและทางร่างกายจนท าให้ลดประสิทธิภาพในการท างานและส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องในที่สุด องค์ประกอบของภาวะหมดไฟนั้นแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ (1) ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ (2) การลดคุณค่าความเป็นบุคคล และ (3) การรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ โดยปัจจัยที่
กระทบกับภาวะหมดไฟนั้นแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ (1) ด้านประชากรศาสตร์เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานะสมรส (2) ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเช่น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย 
(3) ด้านส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพทุนทางจิตวิทยา และความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และ
(4) ด้านองค์กร เช่น ปริมาณงาน ความหลากหลายของงาน ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และการ
สนับสนุนจากองค์กร มาตรการในการป้องกันและแก้ไขภาวะหมดไฟนั้นสามารถส าเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือทั้งตัวบุคคลและองค์กร เช่น การพัฒนาด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน 
พัฒนาด้านจิตใจ การให้การสนับสนุนจากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน และการปรับปรุงด้านการบริหาร
จัดการขององค์กร เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: ภาวะหมดไฟ, ปัจจัยที่เก่ียวข้อง, แนวทางในการป้องกัน 
 
Abstract 

Burnout is a type of psychological stress response to work stress which is 
mostly found among workers in hospital services. This is because of stress relate 
work load, pressure and less staff. Generally, burnout may have a negative impact on 
the emotional and physical health of the employee themselves and organization as 
a whole. Burnout has been described as having three main components: emotional 
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exhaustion, depersonalization, and reduced feelings of personal accomplishment. 
Antecedents of burnout are usually divided into 4 factors. (1) Demographic variables 
such as sex, age, education and marital status. (2) Interaction with patients such as 
aggressive behavior. (3) Personal factors such as personality, psychological capital 
and work -family conflict. And (4) Organizational factors such as work load job variety 
role ambiguity and organizational support. Preventing burnout can be accomplished 
by focus on cooperation among employees and organizational policies. For 
examples, improving knowledge and mental skills, increasing work support and 
improving management systems. 
 
Key words: burnout, antecedents, prevention 
 
บทน า 

งานบริการด้านสุขภาพและสังคมอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์นั้นถือ
เป็นอาชีพเสี่ยงที่เผชิญต่อภาวะหมดไฟค่อนข้างสูง เนื่องด้วยธรรมชาติของเนื้องานที่ต้องเผชิญกับ
ความเครียด ความกดดัน และความคาดหวังสูงกับอาชีพในสายนี้นั้นยังมีบุคคลากรไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ เดือน เมษายน 2556 เผยว่ายังมีความต้องการ
บุคคลากรเพ่ิมอีกร้อยละ 20-60 ของจ านวนที่มีอยู่ขณะนี้เพ่ือกระจายบริการประชาชนอย่างทั่วถึงจึง
ท าให้เห็นว่านอกจากเนื้องานที่มีความกดดันสูงแล้วแรงงานในกลุ่มนี้มีภาระงานที่หนักมากอีกด้วย 

จากงานวิจัยในประเทศอังกฤษนั้น พบภาวะหมดไฟพบในกว่าครึ่งของกลุ่มของพยาบาลที่เพ่ิง
จบการศึกษา (Spence & Grau, 2012) อีกทั้งผลส ารวจในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2011 พบว่า
แพทย์ชาวอเมริกันมีภาวะหมดไฟสูงถึง 45.80% (Shanafelt et al, 2012) ภาวะหมดไฟนั้นถือเป็น
ภาวะทางอารมณ์ที่สะสมเป็นระยะเวลายาวนานจนท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของพนักงานได้เช่นอาการปวดหัว นอนไม่หลับ ท้อแท้ โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 
(Brock & Grady, 2000; Malamed et al, 2006; Peterson et al, 2008 quoted in Lizano & 
MorBarak, 2012) นอกจากผลกระทบต่อตัวเองแล้วยังมีผลกระทบในแง่ขององค์กรในด้านของ
ประสิทธิภาพในการท างานที่ลดลง มีอัตราการขาดงานเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพและน ามาสู่
ความตั้งใจจะลาออกจากงานตามมา (Parker & Kulik, 1995; Rudman & Gustavsson, 2011 
quoted in Spence Laschinger & Grau, 2012) 

จากผลกระทบดังกล่าวการศึกษาเรื่องของปัจจัยที่มี อิทธิพลกับภาวะหมดไฟนั้นจึงมี
ความส าคัญยิ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุถึงสาเหตุและปัจจัยของการเกิดภาวะหมดไฟบางสาเหตุก็มา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ตัวผู้ป่วยซึ่งตรงนี้จะควบคุมได้ยาก แต่บางสาเหตุก็เกิดจากภายใน
องค์กรซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงและป้องกันได้ ดังนั้นหากองค์กรสามารถจ าแนกและหาสาเหตุที่
แท้จริงได้ก็จะช่วยตัดวงจรของของภาวะหมดไฟให้บรรเทาลง เมื่อพนักงานมีสุขภาวะที่ดีองค์กรก็จะมี
ความสัมฤทธิ์ผลได้ในที่สุด บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางใน
การป้องกันภาวะหมดไฟ ให้เข้าใจถึงความหมาย และตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาเพ่ือจะได้ร่วมหา
แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึน 
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วัตถุประสงค์  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรรวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

เข้าใจถึงความหมาย และสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับภาวะหมดไฟและตระหนักถึงผลกระทบที่
ตามมาเพ่ือจะได้ร่วมหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
นิยามของภาวะหมดไฟ 

ในช่วงเริ่มแรกนั้น ภาวะหมดไฟเป็นอาการของความเหนื่อยหน่ายหรือผิดหวังอันเกิดจากการ
อุทิศตัวให้แก่วิถีทาง วิถีชีวิต ความสัมพันธ์อันหนึ่งอันใดที่ไม่เคยให้รางวัลตอบแทนตามที่เขาคาดหวัง
ไว้ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ้างโดย วิไล เสรีสิทธิพิทักษ์ , 2550) จุดเด่นที่ท าให้ภาวะ
หมดไฟนั้นแตกต่างจากรูปแบบของจิตวิทยาอย่างเช่นความเครียดคือเป็นปรากฏการณ์สะสมแบบค่อย
เป็นค่อยไป (Maslach & Schaufeli, 1993 quoted in Lizano & MorBarak, 2012) ต่อมาได้มีการ
จ าแนกว่าภาวะหมดไฟนั้นมีองค์ประกอบสามอย่างคือ (1) อาการอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional 
Exhaustion) หมายถึงความรู้สึกเหนื่อยหน่าย หมดก าลังใจ ไม่มีแรงใจในการท างานหมดความ
กระตือรือร้น (2) การลดคุณค่าความเป็นบุคคล (Depersonalization) หมายถึง ความรู้สึกด้านลบ มี
เจตคติในแง่ร้ายต่อผู้อื่น รู้สึกว่าผู้อื่นต าหนิตนเองและท างานอย่างไม่มีชีวิตจิตใจ และ (3) ความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จ (Reduced Personal Accomplishment) หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองไร้
ความสามารถ ประเมินตนเองในทางไม่ดี และไม่อาจให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ (Maslach et al, 
2001 quoted in Lizano & MorBarak, 2012) 

ในองค์ประกอบสามอย่างนั้น ความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์และการลดคุณค่าความเป็นบุคคล
จะถือเป็นส่วนประกอบสองส่วนหลักที่นิยมน ามาใช้ตรวจสอบองค์ประกอบของภาวะหมดไฟในหลาย
งานวิจัย โดยทฤษฎีของการเกิดภาวะหมดไฟนั้นจะเริ่มจากความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นอันดับ
แรก เมื่อความรู้สึกนี้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆนั้นจะท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของความรู้สึกไม่ไยดี การลดคุณค่า
ความเป็นบุคคลตามมา  (Leiter & Maslach, 2004 quoted in Spence Laschinger & Grau, 
2012) แต่ในส่วนของการรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จนั้นยังมีข้อโต้แย้งถึงความเหมาะสมที่จะนับเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของภาวะหมดไฟ เพราะการรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จนั้นอาจจัดได้ว่าเป็น
คุณลักษณะของบุคลิกภาพไม่ใช่เป็นอาการของภาวะหมดไฟ (corder & Dougherry, 1993 quoted 
in Lizano & MorBarak, 2012) และอีกประการหนึ่งคือพบความสัมพันธ์สูงมากระหว่างความรู้สึก
อ่อนล้าทางอารมณ์และการลดคุณค่าความเป็นบุคคล แต่สององค์ประกอบนี้กลับไม่ค่อยพบ
ความสัมพันธ์กับการรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร (Lee & Ashforth, 1996 quoted in 
Lizano & MorBarak, 2012; Kim et al, 2009) อีกทั้งยังมีงานวิจัยบางงานที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะหมดไฟและความผูกพันนั้นพบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ
กับองค์ประกอบของความผูกพันในงานแทน (Schaufeli et al, 2002 quoted in Kim et al, 2009) 
ดังนั้น ในช่วงหลังของการศึกษาภาวะหมดไฟจึงมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
องค์ประกอบของภาวะหมดไฟและความผูกพันกันมากขึ้น (Kim et al, 2009, Vassoset al, 2013) 
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ทฤษฎี Job Demand & Job resource 
โมเดลที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการใช้อธิบายกระบวนการภาวะหมดไฟคือโมเดลข้อเรียกร้อง

และปัจจัยเอ้ือในการท างาน (Demerouti et al., 2001 quoted in Kim, et al., 2009) ทฤษฎีนี้
กล่าวว่างานที่มีข้อเรียกร้องในงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางภายภาพ จิตใจ หรือทางสังคมสูงและมี
ปัจจัยเอ้ือในงานต่ าจะท าให้เกิดภาวะหมดไฟได้ (Demerouti, et al., 2001quoted in Kim, et al., 
2009) โดยผลของการเรียกร้องในงานนั้นจะส่งผลต่อภาวะหมดไฟในด้านกระบวนการใช้พลังงาน ข้อ
เรียกร้องในงานที่มากจะท าให้หมดพลังงานและหมดแรง (Schaufeli & Bakker, 2004 quoted in 
Kim, et al., 2009) และปัจจัยเอ้ือในงานนั้นจะมีอิทธิพลกับความผูกพันผ่านกระบวนการจูงใจ ในแง่
เช่น ช่วยในการบรรลุเป้าหมายของพนักงาน ช่วยลดข้อเรียกร้องจากงาน และช่วยกระตุ้นการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่พนักงานได้ (Demerouti, et al., 2001 quoted in Kim, et al., 2009) 
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพบว่าข้อเรียกร้องในการท างานนั้นจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ ส่วนปัจจัยเอ้ือในงานนั้นจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการลดคุณค่าความเป็นบุคคล 
(Lizano & Barak, 2012) 
 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดภาวะหมดไฟ 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะหมดไฟสามารถแบ่งแยกออกเป็นได้ 4 ปัจจัย ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ 

จากการวิจัยพนักงานในประเทศไต้หวันเกือบสองหมื่นคนพบว่าเพศหญิงจะมีภาวะหมดไฟ
เฉลี่ยมากกว่าเพศชาย (Cheng, et al., 2013) และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบของภาวะหมดไฟ
พบว่าผู้หญิงจะมีสัดส่วนของความอ่อนล้าทางอารมณ์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเพศชาย (Vassos, et 
al., 2013) ส่วนผู้ชายจะมีสัดส่วนของการลดคุณค่าความเป็นบุคคลค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับเพศ
หญิง (Kim, et al., 2009, Vassos & Nankervis, 2012) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่ม
จิตแพทย์ในไทยอีกด้วย (ติรยา เลิศหัตถศิลป์, 2554) 
อายุ 

Chengและคณะพบว่าเมื่อแสดงกราฟภาวะหมดไฟกับช่วงอายุพบว่าจะเป็นลักษณะตัวU 
กล่าวคือภาวะหมดไฟจะสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30-50 ปี (Cheng, et al., 2013) 
ระดับการศึกษา 
 จากการศึกษากลุ่มพนักงานที่ท างานด้านบริการสุขภาพจิตนั้นพบว่าพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีภาวะหมดไฟสูงกว่าพนักงานทั่วไป ซึ่งตัวนี้อาจเป็นเพราะภาระหน้าที่ของพนักงานที่
มีระดับการศึกษาสูงนั้นมีต าแหน่งหน้าที่สูงและมีภาระงานที่มีความซับซ้อนกว่าจึงอาจท าให้เกิดภาวะ
หมดไฟได ้(Rossi, et al., 2012) 
สถานะสมรส 

ส าหรับบุคคลากรที่ท างานสุขภาพจิตพบว่าพนักงานที่ผ่านการหย่าร้างหรือเป็นหม้ายจะมี
ภาวะหมดไฟที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคนโสด ซึ่งตรงนี้ตีความได้ว่าการหย่าร้างหรือการสูญเสียคู่ชีวิตนั้น
ถือเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างสูงและจะมีผลกระทบกับภาวะหมดไฟ (Rossi, et al., 
2012) 
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2. ปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
บุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์นั้นมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่หลากหลายดังนั้น

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย (Challenging behavior) เช่น อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ชอบ
ท าลายข้าวของจึงเป็นสิ่งที่อาจจะพบเจอได้ในเกือบทุกวัน จากการงานวิจัยสองชิ้นในกลุ่มของผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่พิการในประเทศออสเตรเลียพบว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วยมีอิทธิพลต่อการลด
คุณค่าความเป็นบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของภาวะหมดไฟ (Vassos, et al., 2013) 
3. ปัจจัยส่วนบุคคล 
บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพคือ รูปแบบที่ค่อนข้างจะคงที่ในการแสดงพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งสะท้อนถึง
โครงสร้างและกระบวนการภายในของตัวบุคคล (Furnham, 1992 อ้างถึงใน พีรยา เชาว์วลิตวงศ์ 
2554) โดยทฤษฎีด้านบุคลิกภาพที่นิยมใช้ในหลายงานวิจัยได้แก่แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
(the big 5) ได้แก่ ซึ่งเชื่อว่าบุคลิกทั้งห้านี้เปรียบเหมือนตะกร้าที่บรรจุกลุ่มของลักษณะนิสัยย่อยๆ
ของมนุษย์เอาไว้ ซึ่งบุคลิกทั้งห้าองค์ประกอบนี้ได้แก่ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และบุคลิกภาพแบบเปิดต่อ
ประสบการณ ์(costa & mccrae, 1992 อ้างถึงใน พีรยา เชาว์วลิตวงศ์, 2554) 

งานวิจัยที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของบุคลิกภาพกับภาวะหมดไฟพบว่า 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนั้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับภาวะหมดไฟ โดยบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวสูงจะมีความวิตกกังวลและความท้อแท้สูงจึงเป็นสิ่งเร้าให้เกิดภาวะหมดไฟได้ง่าย ส่วน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพประนีประนอม และ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกนั้นมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะหมดไฟ (Kim, et al., 2009) 
ทุนทางจิตวิทยา 

ทุนทางจิตวิทยาคือได้แก่ ความเชื่อมั่นในความสามารถ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และ
การฟ้ืนตัวจากความเครียด ซึ่งสี่ปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยเอ้ือส่วนบุคคลที่ตอบสนองต่อการท างาน พบว่า
ทุนทางจิตวิทยานั้นจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟ กล่าวคือ หากพนักงานมีทุนทาง
จิตวิทยาสูงก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันจากภาวะหมดไฟได้ (Spence Laschinger & Grau, 2012) 
นอกจากนี้ยังพบว่าความเชื่ออ านาจในตน (locus of control) นั้นมีความสัมพันธ์ทางในทางป้องกัน
กับภาวะหมดไฟอีกด้วย แต่จะพบอย่างชัดเจนในกรณีที่พนักงานนั้นมีมุมมองต่อปริมาณงานที่ไม่มาก
นักเพียงเท่านั้น (Gray-Stanley & Muramatsu, 2011) 
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 

ในการวิจัยระยะยาวของพนักงานสงเคราะห์สังคมเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี 
พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลกับการพัฒนาความอ่อนล้าทาง
อารมณ์และการลดคุณค่าความเป็นบุคคล (Lizan & MorBarak, 2012) และยังพบผลเช่นเดียวกันกับ
งานวิจัยของที่ศึกษากลุ่มพนักงานที่ดูแลผู้บกพร่องทางร่างกายอีกด้วย (Vassos & Nankervis, 2012) 
4. ปัจจัยด้านองค์กร 
ปริมาณงาน 

ปัจจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการบริการงานขององค์กร อีกทั้งยังเป็นผลทางอ้อมของ
ของการขาดแคลนบุคลากรในสาขาอาชีพนั้นด้วย จะเห็นชัดเจนในกลุ่มของบุคลากรด้านสาธารสุข
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และสังคมสงเคราะห์ที่ปัจจุบันยังถือว่าไม่เพียงพอจึงท าให้มีปริมาณงานค่อนข้างหนัก เมื่อวิเคราะห์ถึง
องค์ประกอบของภาวะหมดไฟจะเห็นชัดเจนว่าปริมาณงานจะเป็นตัวท านายที่ส าคัญของความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ (Briaet, et al., 2013, Vassos & Nankervis, 2012, Vassos et al., 2013) 
ความหลากหลายของงาน 

ถือเป็นคุณลักษณะงานที่เป็นปัจจัยเอ้ือการท างาน ยิ่งงานมีความหลากหลายมากก็จะท าให้
บุคคลต้องน าความรู้ ความสามารถและความช านาญเฉพาะตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะหมด
ไฟ (Kim, et al., 2009) ท าให้เห็นว่าถ้างานนั้นไม่มีความหลากหลาย ก็จะท าให้พนักงานรู้สึกเบื่อและ
เหนื่อยหน่ายจนน ามาสู่ภาวะหมดไฟได้ 
ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 

นอกจากพนักงานด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์จะมีภาระหนักแล้วยังพบความไม่
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่อีกด้วย เนื่องจากมีหน้าที่บางอย่างที่คล้ายคลึง ซ้ าซ้อนกันจึงท าให้พนักงาน
เกิดความสับสนและเกิดการท างานที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบ ยิ่งมีความไม่ชัดเจนในบทบาท
หน้าที่มากเท่าไร ก็จะท าให้ความรู้สึกหมดไฟได้มากขึ้น เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยนี้กับองค์ประกอบ
ทั้งสามของภาวะหมดไฟยังพบว่าปัจจัยนี้นั้นมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนในทั้งสามองค์ประกอบ
(Vassos & Nankervis, 2012; Vassosetal, 2013) 
การสนับสนุนจากองค์กร 

การสนับสนุนจากองค์กรโดยเฉพาะการสนับสนุนจากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานนั้นถือเป็น
ปัจจัยเอ้ือในงานที่ส าคัญที่ถูกน ามาใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของภาวะหมดไฟ จากการศึกษาในกลุ่ม
จิตแพทย์ในไทย พบว่าการไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานในที่ท างาน (เช่น การให้โอกาส 
งบประมาณ หรือก าลังคน) ถือเป็นปัจจัยที่เพ่ิมคะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์และการลดความเป็น
บุคคลอีกด้วย (ติรยา เลิศหัตถศิลป์, 2554) อีกทั้งยังพบด้วยว่าการให้ค าแนะน าจากหัวหน้านั้นจะมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการการรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จอีกด้วย  (Vassos et al., 2013 ) แต่
อย่างไรก็ตามในงานวิจัยระยะยาวในกลุ่มของผู้ดูแลผู้พิการพบว่าการสนับสนุนจากสังคมนั้นไม่ค่อยมี
นัยส าคัญต่อภาวะหมดไฟเท่าที่ควร (Lizano & MorBarak, 2012) และในงานวิจัยในกลุ่มพนักงานที่
ดูแลผู้ป่วยพิการร่างกายและจิตใจก็พบว่าการสนับสนุนขององค์กร เช่น การช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานและการให้ค าแนะน านั้นจะมีคุณค่าในกรณีที่พนักงานมีมุมมองว่ามีปริมาณงานที่หนักเท่านั้น 
(Gray-Stanley & Muramatsu, 2011) ซึ่งความแตกต่างตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบการ
ท างานและการสนับสนุนในที่ท างานที่แตกต่างกัน เช่นอาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยพิการซึ่งต้องไปดูแลตามบ้าน
จะเน้นพ่ึงพาตัวเองเสียมากกว่าจึงมองความส าคัญของการช่วยเหลือจากทางองค์กรค่อนข้างน้อยก็
เป็นได ้
 
การป้องกันภาวะหมดไฟ 

หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขภาวะหมดไฟคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งการป้องกันนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือทั้งตัวบุคคลและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวองค์กรนั้นถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่
จะช่วยป้องกันภาวะหมดไฟให้เกิดขึ้นได้ แนวทางในการแก้ไขสามารแบ่งได้เป็นระดับบุคคลและระดับ
องค์กร ดังนี้ 
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ระดับบุคคล 
ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาตนเอง  

 พัฒนาด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ผู้ป่วยนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการป้องกันจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาพนักงานให้
เตรียมพร้อมและมีทักษะในการจัดการปัญหาการของผู้ป่วย เพ่ือที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุดอีกทั้งควรให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากพนักงานทั่วไปเป็น
ระดับผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยท าให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น (Vassos & Nankervis, 2012) 

 พัฒนาด้านจิตใจ ทุนทางจิตใจนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดย การเสริมแรงเชิงบวก การสนับสนุนให้พัฒนาจุดแข็งของตนเอง สร้างความมั่นใจ
ให้กับพนักงาน ก็จะช่วยให้พนักงานมีทุนทางจิตใจที่สูงขึ้นและรับมือกับภาวะหมดไฟได้  (Spence 
Laschinger & Grau, 2012) 
 
ระดับองค์กร 
การให้ค าแนะน าในการท างานจากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน 

การให้ค าแนะน าในงานนั้นมีความส าคัญจากการสอบถามเหตุผลที่ท าให้พนักงานดูแลผู้พิการ
ทางร่างกายลาออกนั้นพบว่าประมาณ 75%กล่าวว่าสาเหตุส าคัญคือการไม่มีใครมาช่วยสอนงานหรือ
ช่วยให้ค าแนะน า พวกเขาต้องคอยสังเกตและเรียนรู้และสอบถามเรื่องการท างานเอง  (Vassos,  
et al., 2013) ดังนั้นการให้ค าแนะน าในงานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้พนักงานไม่เกิดภาวะหมดไฟได้ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้ค าแนะน าในกลุ่มสาขาอาชีพสาธารสุขและสวัสดิการสังคมนั้นอาจจะมีอุปสรรค
อยู่บ้าง เนื่องจากเนื้องานที่ต้องเร่งด่วน เรื่องบางเรื่องต้องตัดสินใจทันทีหัวหน้างานอาจจะไม่ได้อยู่ให้
ค าแนะน าตลอดเวลา การให้ค าแนะน าแบบในขณะท างาน (on-the-job feedback) จากพ่ีเลี้ยงที่มี
ประสบการณ์อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ค าแนะน าแก่พนักงานที่รุ่นน้องได้ (Vassoset, et al., 
2013) ไม่เพียงเท่านี้การนิเทศงานนั้นก็เป็นรูปแบบการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานซึ่งอาจจะช่วยป้องกันภาวะหมดไฟได้ (Vassos & Nankervis, 2012) 
ด้านการบริหารจัดการ 

องค์กรสามารถบริหารจัดการเวลางานที่ยืดหยุ่นเพ่ือลดการเกิดความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว ในส่วนของการแก้ไขความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่นั้นควรปรับปรุงขั้นตอนงานให้ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันงานที่ซ้ าซ้อน (Lizano & MorBarak, 2012) ปรับปรุงลักษณะงานให้เป็นปัจจุบันอีกทั้ง
หัวหน้างานควรมีการแบ่งงานตามความยุติธรรม ไม่ควรใช้ระบบอาวุโสจนเกินไป  (Vassos, et al., 
2013) นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆเพ่ิมเช่นการเพ่ิมอัตราก าลัง การเพ่ิม
งบประมาณ เป็นต้น (ติรยา เลิศหัตถศิลป์, 2554) และหากเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้มีการสร้าง
เครือข่ายการท างานในรูปแบบกลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความ
ผูกพันกันมากขึ้น (Kirkham, 2007 quoted in Yoshida & Sandall., 2013) 
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สรุป 
ภาวะหมดไฟนั้นเป็นอาการทางจิตวิทยาที่บุคคลตอบสนองต่อการเผชิญความเครียดในการ

ท างาน ซึ่งถือว่าพบค่อนข้างบ่อยในกลุ่มอาชีพด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม โดยภาวะหมดไฟ
นั้นท าให้เกิดความอ่อนล้า ท้อแท้ เกิดทัศนคติด้านลบกับผู้ร่วมงาน องค์กร ผู้มารับบริการ รวมไปถึง
ลดประสิทธิภาพในการท างานลงอีกด้วย ในปัจจุบันทฤษฏีข้อเรียกร้องในงาน และปัจจัยเอ้ือในงาน 
(Job Demand & Job resource) ถือเป็นทฤษฏีที่ใช้อย่างแพร่หลายในการอธิบายกระบวนการเกิด
ภาวะหมดไฟจากการศึกษางานวิจัยก็ท าให้พบถึงบ่อเกิดของภาวะหมดไฟหลากหลายสาเหตุตั้งแต่ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลจนไปถึงปัจจัยระดับองค์กร ดังนั้นการตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหานี้ เช่น การเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหาและรับมือกับความเครียดการพัฒนาขีด
ความสามารถ รวมถึงการสนับสนุนจากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน การปรับปรุงการรบริหารจัดการ
ขององค์กรก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยป้องกันภาวะหมดไฟที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรในกลุ่ม
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคมได้สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าภาวะหมดไฟนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องส่วน
บุคคลเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องระดับองค์กรที่ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไข เมื่อบุคคลากรมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ก็จะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท างาน สามารถให้บริการด้านสาธารสุขและด้านสังคม
สงเคราะห์ได้อย่างมีคุณภาพในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรควรจะเข้ามาดูแลบุคลากรที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดภาวะหมดไฟ
ตั้งแต่ในช่วงปีแรกๆ ของการท างานเพ่ือเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมและช่วยลดอัตราการลาออกจาก
งานได้ อีกทั้งจากการศึกษางานวิจัยที่พบว่าภาวะหมดไฟจะพบสูงมากในช่วงอายุ 30-50 ปี จึงจ าเป็น
ที่ควรจะมีการประเมินวัดหาภาวะหมดไฟในกลุ่มนี้ด้วยเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นภาวะหมดไฟอาจจะ
ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังตามมาได้ และที่ส าคัญที่สุดองค์กรควรที่จะผลักดันนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันภาวะหมดไฟในหน่วยงานให้เป็นเชิงรุกและมีความชัดเจนทางรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้
ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจนั้น อาจน าศาสตร์บ าบัดด้านตะวันออกเช่น การท าสมาธิ 
มาประยุกต์ใช้ได้เนื่องจากมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ระบุถึงประโยชน์ของการท าสมาธิ เช่น 
ช่วยลดผลกระทบจากความเครียด โรคความดันและหัวใจ ได้ (แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ อ้างถึงใน 
วารสารธรรมลีลา, 2556) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้จัดท าเพ่ือศึกษา ค่านิยมในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ : 
กรณีศึกษาพนักงาน 3 เจนเนอเรชั่น (Baby Boomer, Generation Xและ Generation Y) โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันขององค์การ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ค่านิยมในการท างานของพนักงาน 3 เจนเนอเรชั่น (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมในการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
จ านวน 61 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งได้แปลและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามค่านิยมใน
การท างาน ของ Churchill (1979) และ DeVellis (1991) โดยได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(IOC) อีกทั้งมีการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .89 ซึ่งงานวิจัยนี้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน
ระดับมาก โดยความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความผูกพันต่อ
องค์การด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ต่อองค์การ (3.66 , 3.52 และ 
3.27 ตามล าดับ) ในส่วนของการเปรียบเทียบค่านิยมในการท างานของ 3 เจอเนอเรชั่น พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของการท้าทายกฎระเบียบ และอ านาจในการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในกลุ่มของพนักงาน Generation X กับ Generation Y ส่วนค่านิยมในการท างาน ใน
เรื่องการเห็นงานเป็นศูนย์กลาง ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสามารถท านายความผูกพันตอองค์การได้ร้อยละ 32.20  
 
ค าส าคัญ: ค่านิยมในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ เจนเนอเรชั่น  
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Abstract 
 The purposes of this study were to analyze effect of work values on 
organizational commitment: a case study of Employee three Generation (Baby 
Boomer, Generation X and Generation Y). The objective were to study the 
organizational commitment level, to compare the work values of the 3 generation 
employees and to study the factors of work values that affect organizational 
commitment. The sample consisted of sixty and one employees in Sirindhorn School 
of prosthetics and orthotics. The research instruments in this study was the work 
values scale by Churchill (1979) and DeVellis (1991). Researcher were quality 
verification of work values scale by validity (IOC) and reliability analysis with 
cronbach's alpha as .89. The analytical method for this study were descriptive 
statistics, one-way ANOVA and multiple regression analysis. 
 The result show that 1.The employees in Sirindhorn School of prosthetics and 
orthotics have organizational commitment in high level. The highest mean was the 
affective commitment, normative commitment and continuance commitment (3.66, 
3.52 and 3.27, respectively). 2. The mean of Non-compliance and power was the 
difference is statistically significant at .01 level in generation X and generation Y 
employee. 3. The work values in work centrality factor effects of organizational 
commitment, which was statistically significant at .01 level and can be predicted 
organizational commitment at 32.20 percent. 
 
Key words: work values, organizational commitment, generation 
 
บทน า 

การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย (Asian Economic 
Community: AEC) ในปี 2558 จะส่งผลให้ทั่วทั้งภูมิภาคเกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคน และแรงงาน
อย่างเสรี หมายรวมถึงจะเกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลในสายงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบใน
ด้านแรงงานต่อองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ อัตราการลาออกจากงานของพนักงานจะส่งผล
ให้องค์การมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งในด้านการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่เพ่ือทดแทนพนักงานใน
ต าแหน่งเดิม อีกท้ังส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์การอีกด้วย  

ในปัจจุบันองค์การต่างๆ เน้นการบริหารจัดการเพ่ือแสวงหาผลก าไรเป็นที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการจะได้มาซึ่งผลก าไรนั้น การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์การส่วนใหญ่ มักให้ความส าคัญกับนโยบายการสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน ในส่วนของค่าตอบแทน และสวัสดิการเป็นหลัก โดยอาจไม่ได้มีการค านึงถึงปัจจัยด้าน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความแตกต่างของเจนเนอเรชั่นในที่ท างาน (Generational at Work) 
โดยสถิติประชากรของประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 64 ล้านคน อายุเฉลี่ยที่มีจ านวนประชากรมาก
ที่สุดคือ 30-50 ปี และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2553-2563 พบว่าจ านวนประชากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก
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ที่สุดคือช่วงอายุ 30-50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท างาน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , 2557) โดยมีความ
แตกต่างกันในส่วนของเจนเจอเรชั่น และค่านิยมในการท างาน แต่ต้องท างานร่วมกัน ซึ่งส่วนนี้เองท า
ให้นักวิจัยและนักบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มเข้ามาให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวมากข้ึน เนื่องจาก
คนแต่ละช่วงอายุย่อมมี คุณลักษณะ ทัศนคติ ค่านิยม รูปแบบการใช้ชีวิตและการท างาน ตลอดจน
ความต้องการที่แตกต่างกัน โดยจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของค่านิยมในการท างาน  (work 
values) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี  อิทธิพลต่อความส าเร็จในงานและเป้าหมายขององค์การ 
เนื่องจากค่านิยมในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้จากงานและเป็นสิ่งที่
บุคคลคิดหรือเห็นว่าควรประพฤติปฏิบัติในการท างาน (George & Jones, 1999)  
 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงสาเหตุเพ่ือท าความเข้าใจเจนเนอเรชั่นต่างๆ ควรศึกษาจากสาเหตุ
ทางด้านจิตใจคือ ค่านิยมในการท างานเพราะค่านิยมเป็นเสมือนตัวตัดสิน ก าหนด หรือผลักดันให้
พฤติกรรมโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ค่านิยมจึงเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
มนุษย์ (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522) และการด าเนินชีวิตของบุคคลส่วนใหญ่การท างาน
เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกคนเป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุคือ  
สามารถให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ (พวงเพชร วัชรอยู่, 2537) อีกทั้งยังถือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการทางสังคม การท างานจึงเป็นสิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ของสังคมต้องปฏิบัติในชีวิต  (Steer, 1977) 
และที่ส าคัญเมื่อองค์การมีหลายเจนเนอเรชั่นท างานร่วมกัน จึงเกิดค่านิยมในการท างานที่แตกต่างกัน 
องค์การจึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและท าความเข้าใจค่านิยมในการท างานของเจน
เนอเรชั่นต่างๆ เนื่องจากคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นจะมีค่านิยมในการท างานที่แตกต่างกันออกไป จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องมีการวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เพ่ือท าให้องค์การทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยและพัฒนากลยุทธ์นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

โครงสร้างบุคลากรในองค์การส่วนใหญ่ ประกอบด้วยคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้ แก่ เบบี้บูม
เมอร์ส (Baby Boomer) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
(Gursoy, Chi, & Karadag, 2013; รัชฎา และ อ้อยอุมา, 2548) ซึ่งพนักงานในแต่ละเจนเนอร์เรชั่น 
มีความแตกต่างกันในเรื่องค่านิยมในการท างาน เช่นพนักงานในกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y มักให้
ความส าคัญกับ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work life balance) 
มากกว่าคนในเจนเนอเรชั่นอ่ืนๆ และคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือช่วยให้การติดต่อ
ประสานงานหรือท าให้งานต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งชอบความยืดหยุ่นในการท างาน 
(Gursoy, Chi, & Karadag, 2013) ส่วน Baby Boomer มีค่านิยมในการท างานแบบเป็นล าดับขั้นที่
ชัดเจน และคิดว่าการท างานอย่างหนักจะช่วยให้ประสบความส าเร็จ และจะอดทนรอในการเลื่อนขั้น
หรือได้รับรางวัลตามระยะเวลาปฏิบัติงาน/ประเมินประจ าปี ในขณะที่ Millennial และ Gen-X 
ต้องการได้รับสิ่งตอบแทน และการให้ความส าคัญแบบทันที ทันใด ซึ่งตัวแปรด้านเจนเนอเรชั่นมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องานและองค์การ ความพึงพอใจในงาน รวมทั้งความตั้งใจจะลาออก
จากงานด้วย (Park, & Gursoy, 2012) 

องค์การจึงต้องปรับตัวและวางกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคลมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่เอ้ือให้พนักงานคงอยู่กับองค์การ ท าให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมขององค์การ อีกทั้งช่วย
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ป้องกันภาวะสมองไหล องค์การจึงควรให้ความส าคัญต่อการศึกษาท าความเข้าใจค่านิยมในการ
ท างานของเจนเนอเรชั่นต่างๆ เนื่องจากคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นจะมีค่านิยมในการท างานที่แตกต่าง
กันออกไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องมีการวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เพ่ือท าให้องค์การทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและพัฒนากลยุทธ์นโยบายการสร้างความผูกพันต่อองค์การในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันขององค์การของพนักงาน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบค่านิยมในการท างานของพนักงาน 3 เจนเนอเรชั่น 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การของพนักงาน  

 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

1. Generation Baby Boomer หมายถึงกลุ่มคนที่ เกิดในช่วง พ.ศ. 2486-2507 (ค.ศ. 
1946-ค.ศ.1964) คนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่แต่ละประเทศต้องการเร่งผลิต
ประชากรเพ่ือมาพัฒนาประเทศที่บอบช้ า โดยคนในกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงความล าบากของพ่อแม่ ความ
แร้นแค้นทางเศรษฐกิจ ท าให้มีความอดทนสูง สู้งาน และเนื่องจากมีประชากรจ านวนมากท่ีเกิดในช่วง
เดียวกัน ท าให้มีการแข่งขันสูง และมักให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าเรื่องครอบครัว  

2. Generation X หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2523 (ค.ศ.1965-ค.ศ.1980) 
คนกลุ่มนี้เติบโตมาในยุครอยต่อของ Analog กับ Digital มีความภักดีต่อองค์การน้อยกว่า Baby 
Boomer ซึ่งน ามาสู่การลาออก และเปลี่ยนงานบ่อย มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง และให้ความส าคัญ
กับความสมดุลในการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

3. Generation Y หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524-2543 (ค.ศ.1981-ค.ศ. 2000) 
คนกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีความกล้าแสดงออกและกล้าคิด มีความอดทนน้อย เปลี่ยน
งานบ่อย ไม่ชอบการท างานแบบเป็นล าดับชั้น ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมและความยืดหยุ่น
ในการท างาน  

4.  ค่านิยมในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่องาน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน  

5. การเห็นงานเป็นศูนย์กลาง (Work centrality) หมายถึง การให้ความส าคัญกับงานเป็น
ศูนย์กลางของชีวิต ในมิตินี้มุ่งเน้นที่การให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นศูนย์กลาง ผู้ที่มีค่านิยมการ
ท างานแบบนี้จะให้ความส าคัญกับการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน คุณค่าและความส าคัญ
ในชีวิตคือการท างาน  

6. การท้าทายกฎระเบียบ (Non-compliance) หมายถึงการแสดงพฤติกรรมแบบนอก
กรอบ ท้าทายค่านิยมและบรรทัดฐานดั้งเดิมขององค์การ พนักงานที่มีค่านิยมแบบนี้จะปฏิเสธการ
ท างานที่ “ปฏิบัติกันมาแบบนี้มาแต่เดิม” เมื่อองค์การมีความเป็นล าดับขั้นมากขึ้น คนกลุ่มนี้จะ 
ท้าทายกฎระเบียบเดิม และหาแนวทางการท างานของตนเอง 
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7. ความท้าทายทางเทคโนโลยี (Technology challenge) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การจัดการข้อมูล รวมทั้งพนักงานได้ใช้
ความรู้ และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนางาน โดยใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลด้านสารสนเทศ เข้ามาช่วยให้การออกแบบงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ งยังช่วย
ประหยัดเวลาในการท างาน 

8. ความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน (Work-life balance) หมายถึง การมุ่งเน้นการ
แยกงาน ออกจากชีวิติส่วนตัว คนกลุ่มนี้จะไม่กล่าวถึงตนเองในเรื่องงานและสถานที่ท างาน งานคือสิ่ง
ที่ท าให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ วิถีชีวิตส่วนตัวมีความส าคัญมากกว่างาน เพ่ือนและครอบครัวมี
อิทธิพลส าหรับคนกลุ่มนี้ งานไม่ใช่สิ่งส าคัญล าดับแรกของชีวิต  

9. ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง การเน้นถึงความต้องการของพนักงานในการก าหนด
ทิศทางและความเป็นผู้น าในงานของตนเอง อีกทั้งหากพนักงานยังต้องการท างานร่วมกับกับหัวหน้า
งานที่มีความสามารถและและมีวิสัยทัศน์  

10. อ านาจในการตัดสินใจ (Power) หมายถึง การมีอ านาจตัดสินใจของพนักงาน ผู้ที่มี
ค่านิยมนี้ต้องการมีอ านาจในการจัดการ ตัดสินใจในกระบวนการท างานของตนเองและงานที่เก่ียวข้อง 
แม้จะไม่ใช่หัวหน้างานแต่มักจะมีบทบาทในการควบคุม จัดการกระบวนการท างานจนส าเร็จ แม้ว่าจะ
มีการมอบหมายงานแล้วก็ตาม คนกลุ่มนี้มักจะพยายามหาทางที่จะเป็นผู้ควบคุมจัดการหรือสั่งการ
ผู้อื่นในการท างานนั้นๆ ไม่ชอบการถูกสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

11.  การได้การยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อผู้ร่วมงาน ใน
การให้การในการยอมรับความสามารถท างานและให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน แม้ว่าจะมีอายุน้อยกว่า  

12. ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของ
พนักงาน ที่มีพฤติกรรมแสดงออกต่อองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ และมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกของ
องค์การ โดยยอมรับนโยบายและเป้าหมายขององค์การ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ และพร้อมที่จะอยู่กับองค์การต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันขององค์การของพนักงาน  เพ่ือหาวิธีเสริมสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือน าไปประยุกต์และหาแนวทางที่ท าให้พนักงานในองค์การสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเรื่องเจนเนอเรชั่น  

มันน์ไฮม์ (Mannheim, 1952) กล่าวถึงแนวคิดความเป็นมาของเจนเนอเรชั่น ว่าบุคคลต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือที่จะได้เกิดการรวมตัวกันเป็นรุ่นเดียวกัน แนวคิดนี้
สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าคนรุ่นหนึ่งๆ ควรจะต้องผ่านกระบวนการเดียวกันในบริบทเฉพาะของ
ประเทศนั้นๆ 
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แนวคิด Generation เป็นแนวคิดที่แบ่งลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เงื่อนไขเรื่อง
เวลามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ภูมิหลังหรือบริบทแวดล้อม และลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการแบ่งบุคลิกลักษณะเฉพาะรุ่นออกเป็น 4 Generation คือ Generation Baby Boomer 
เกิดในช่วง ค.ศ. 1946-ค.ศ.1964 Generation X เกิดในช่วง ค.ศ.1965-ค.ศ.1980 Generation Y 
เกิดในช่วง ค .ศ.1981-ค .ศ. 2000 และ Generation Z เกิดในช่วง ค .ศ. 2001-ปัจจุบัน (Park, & 
Gursoy, 2012) การแบ่งช่วงวิจัยดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างเครื่องมือบริหารบุคคล
ให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของแต่ละช่วงวัย เช่น เครื่องมือจูงใจในการทางาน การบริหาร
ค่าจ้างค่าตอบแทน เป็นต้น และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาพฤติกรรมการบริโภค เพ่ือให้บริษัท
ผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการและสามารถจูงใจให้บริโภคสินค้าหนึ่งๆ จากการแบ่งช่วงวัยดังกล่าว ผู้
ศึกษาต้องการใช้เพียง 3 Generation เป็นแนวทางหลักในการทาการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 3 เจนเนอ
เรชั่น คือ Generation Baby Boomer เกิดในช่วง ค.ศ. 1946-ค.ศ.1964 Generation X เกิดในช่วง 
ค.ศ.1965-ค.ศ.1980 และ Generation Y เกิดในช่วง ค.ศ.1981-ค.ศ. 2000 เนื่องจาก ทั้ง 3 ยังอยู่
ในช่วงวัยของการท างาน  

 
ความแตกต่างกันในเรื่องของค่านิยมในการท างาน  

พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ อาจแบ่งได้เป็น 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Baby Boomer 
Generation X และ Millennial หรือ Generation Y ซึ่งในงานวิจัยของ Park, J., & Gursoy, D. 
(2012)ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเด่นของพนักงานแต่ละ Generation รวมทั้งทัศนคติและค่านิยมในการ
ท างาน ที่แตกต่างกัน โดย Baby Boomer คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1946 - 1964 (ในช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) จะเป็นคนที่มีชีวิตเพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน  ให้
ความส าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะ
ท างานหนักเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการ ท างานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยน
งานบ่อยเนื่องจากมีความ จงรักภักดีกับองค์การอย่างมาก ส่วน Generation X คือ กลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี ค.ศ.1965-1980 (ในช่วงหลังสงครามเย็น) มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็น
ทางการ ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance) มีแนวคิด
และการท างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพัง ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจภายนอก 
เช่นการได้รับรางวัล หรือค่าตอบแทนและแสวงหาความก้าวหน้าและโอกาสในการพัฒนางานที่ท า 
และ Generation Y หรือ Millennial คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1981-2000 เป็นกลุ่มคนที่โต
มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพ่ิงเริ่มเข้าสู่วัยท างาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก 
และลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ คนกลุ่มนี้ต้องการ
ความชัดเจนในการ ท างานว่า สิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร แสวงหาความท้าทาย
ในงานที่ท าและให้ความส าคัญกับแรงจูงใจภายใน เช่น รู้สึกว่างานที่ท ามีคุณค่า และต้องการได้รับการ
ยอมรับจากคนรอบข้าง 

ในปัจจุบันองค์การต่างๆ มีบุคลากรต่างวัยปฏิบัติงานร่วมกันมากขึ้น ซึ่งความเข้าใจในความ
แตกต่างของบุคลากร เป็นแนวคิดการบริหารยุคใหม่ที่กล่าวถึงการบริหารความแตกต่างของบุคลากร
หรือ Diversity เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องค านึงถึงความต้องการและ
ความหลากหลายของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านเพศ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วง
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อายุ (Generation) ซึ่งเป็นประเด็นที่เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากในการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคลากร รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ (ปิยนุช รัตนกุล , 2555) ความหลากหลายของ
บุคลากรในองค์การจะสร้างโอกาสในการแข่งขัน และความส าเร็จให้แก่องค์การ ทั้งนี้องค์การเองก็
ต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกัน  การปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างานและสถานที่ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และผลประกอบการในระยะยาว ซึ่ง
หากผู้บริหารหรือองค์การ เข้าใจในค่านิยมและทัศนคติในการท างานของพนักงานแต่ละ Generation 
จะท าเป็นส่วนช่วยให้พนักงานเพ่ิมระดับความผูกพันในงานและความผูกพันต่อองค์การ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  
ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) เป็นทัศนคติและความรู้สึกที่

พนักงานมีให้กับองค์การ ในลักษณะเชิงบวก เช่น การยอมรับในเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์การ และความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การของพนักงาน ทั้งนี้แนวคิดของอัลเลน
และเมเยอร์ Allen & Meyer, 1990 และสิริพร วงษ์โทน, 2554) ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึง สภาวะจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์การ (Psychological State) โดยความผูกพันต่อ
องค์การแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  

1. ความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง อารมณ์
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และอยากมีส่วนร่วมกับ
องค์การ ดังนั้นพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจจะมีความรู้สึกต้องการอยู่กับองค์การ 
(Want to) ต่อไป 

2. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ ในองค์การ (Continuance Commitment) 
หมายถึงความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การ โดยเกิดจากการประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคงอยู่
กับองค์การและเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะสูญเสียไปเมื่อลาออกจากองค์การ เช่น ผลตอบแทน
ด้านการเงิน สวัสดิการ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นพนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์การด้านการคงอยู่ในองค์การสูง จะมีความรู้สึกว่าจ าเป็นต้องอยู่กับองค์การ (Need to) ต่อไป 

3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึงความรู้สึก
และความเชื่อของบุคคลว่าเป็นพันธะที่ต้องคงอยู่กับองค์การ การคงอยู่กับองค์การเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
และควรกระท า โดยความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานเกิดจากค่านิยมด้านความเชื่อของบุคคล
ว่าต้องจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์การ ดังนั้น พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานสูง 
จะมีความรู้สึกว่าควรอยู่กับองค์การ (Ought to) ต่อไป  
 ประเภทของความผูกพันต่อองค์การ มีความแตกต่างกันในด้านอารมณ์ความรู้สึก และระดับ
ของความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น การพิจารณาว่าพนักงานในองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การใน
ลักษณะแบบใด จึงจะส่งผลให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตรงตาม
เป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ อีกทั้งคงอยู่กับองค์การ เพ่ือเป็นก าลังแรงงานในการขับเคลื่อนองค์การสู่
ความส าเร็จจึ งเป็นสิ่ งส าคัญ  ซึ่ งหากมองในทางปฏิบัติจะพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ 
(Organization Commitment) แบบแรกและแบบที่สามมีความสัมพันธ์และส่งผลดีต่อองค์การ ทั้ง
ในแง่ของผลประกอบการ และอัตราการลาออก 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
รัชฎา อสิสนธิสกุล (2549) ศึกษาในเรื่อง “ความคาดหวังต่อการท างาน” พบว่า คน 

Generation Y ต้องการลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย เหมาะสมกับความสามารถ มีโอกาส
ก้าวหน้าในการทางาน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและเจ้านาย พวกเขายึดหลักความ
สบายใจในการทางานส าคัญกว่ารายได้หรือต าแหน่งงาน  นอกจากนี้ Generation Y ยังต้องการทา
งานที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีค่าจ้างและสวัสดิการที่
เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในการทางานทั้งใน เรื่องเวลาและสถานที่ทางาน หากถามหาถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์การ ความภักดีต่อบริษัทของ Generation Y จะอยู่ในอันดับท้ายสุด พวกเขาให้
ความส าคัญมากที่สุดคือ ครอบครัว รองลงไปคือ กลุ่มเพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน และตัวของพวกเขาเอง 
Generation Y ยอมรับว่าพวกเขาไม่จงรักภักดีกับองค์การแต่จงรักภักดีกับวิชาชีพของตนเอง 

มนัชยา จันทเขต (2551) ศึกษาค่านิยมในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความเชื่อ
อ านาจในตนกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(ส านักงานใหญ่ ) พบว่า ค่านิยมในการท างาน  โดยรวมและความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม 

Gursoy, Chi, & Karadag, (2013) ศึกษาความแตกต่างเรื่องค่านิยมและทัศนคติของช่วงอายุ 
ในกลุ่มของพนักงานส่วนหน้า และพนักงานบริการลูกค้าของโรงแรม จ านวน 717 คน พบว่ามีความ
แตกต่างในค่านิยมการท างานของทั้ง 3 Generations โดยพนักงานในกลุ่ม Baby Boomers ให้
ความส าคัญกับความเป็นล าดับชั้นของต าแหน่ง ในขณะที่  Millennial มีแนวโน้มที่จะท้าทาย
กฎระเบียบขององค์การ และไม่เห็นด้วยกับการแบ่งล าดับชั้นของต าแหน่ง ทั้งนี้พนักงานในกลุ่มของ 
Baby Boomers จะอดทนรอในการเลื่อนขั้นหรือได้รับรางวัลตามระยะเวลาปฏิบัติงาน /ประเมิน
ประจ าปี ในขณะที่ Millennial และ Gen-X ต้องการได้รับการชมเชย การให้ความส าคัญแบบ
ทันทีทันใด อีกท้ังยังให้น้ าหนักกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าชีวิตการท างาน  

Hansen, J. I. C., & Leuty, M. E. (2012) ศึกษาความแตกต่างของค่านิยมในการท างาน
ของ 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Silent Generation จ านวน 371 คน , Baby Boomer จ านวน 1,179 
คน  และ  Generation X จ าน วน  139  คน  โดย ใช้ แบ บ วั ด ขอ ง Minnesota Importance 
Questionnaire ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในกลุ่ม Silent Generation ให้ความส าคัญกับสถานะ
ทางสังคม และการท างานแบบเป็นล าดับชั้น  ในการท างานมากกว่า Baby Boomer และ 
Generation X ในขณะที่ Baby Boomer และ Generation X ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคง และ ค่าตอบแทน   

Cennamo & Gardner (2008) ศึกษาความแตกต่างของค่านิยมในการท างาน ความพึง
พอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก (affective commitment) ในกลุ่ม
พนักงาน 3 เจนเนอเรชั่น จ านวน 504 คน  (Baby Boomer Gen-X และ Gen-Y) โดยผลการวิจัย
พบว่า พนักงานในกลุ่มของ Gen- Y ให้ความส าคัญกับ ความมีอิสระในการท างาน ในขณะที่ Baby 
Boomer ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจภายนอก เช่นค่าตอบแทน และความม่ันคงมากกว่า Gen-X และ 
Gen- Y ทั้งนี้หากค่านิยมในการท างานไม่ตรงกับค่านิยมขององค์การ ก็จะมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 
ความคิดท่ีจะลาออก และความผูกพันกับองค์การ ของพนักงานทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งส ารวจ  (Survey Research) โดย ใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มาตรวัดค่านิยมใน
การท างาน มาตรวัดความผูกพันต่อองค์การ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ในส่วนของแบบสอบถามค่านิยมในการท างาน ผู้วิจัยได้แปลและปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม ของ 
Churchill, (1979) และ DeVellis, (1991) โดยได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้วยการให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม (IOC) และทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 100 คน เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาท าสถิติวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งพิจารณาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ  (Factor Loading) ที่มีค่ามากกว่า 0.40 และใช้สถิติ ในการวิเคราะห์หา
องค์ประกอบของ the Kaiser-Myer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s test of sphericity ซึ่งผู้วิจัย
คัดเลือกค่าของค าถามที่มีค่าของ KMO ที่มีค่าเท่ากับ .60 หรือมากกว่า และเลือกข้อค าถามที่ sig 
ของ Bartlett’s test of sphericity อีกท้ังท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) หลังจากนั้น
ท าการปรับแก้ และมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) การทดสอบครั้งนี้ มีค่า Alpha=.89 

หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียน
กายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวน 65 คน โดยได้แจกแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง และได้แบบทดสอบกลับมา จ านวน 61 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.84 จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน า
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency)  
ร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) รวมทั้ งสถิติ วิ เคราะห์ การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ส าหรับ
วิเคราะห์เกี่ยวกับมิติของค่านิยมในการท างานแต่ละด้านที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การ 
 
  

ค่านิยมในการท างาน 
1. การเห็นงานเป็นศูนย์กลาง 
2. การท้าทายกฎระเบียบ 
3. ความท้าทายทางเทคโนโลย ี
4. ความสมดลุระหว่างชีวิต และการท างาน 
5. ภาวะผู้น า 
6. อ านาจในการตัดสินใจ 
7. การได้การยอมรบั 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความผูกพันต่อองค์การดา้นจิตใจ 
2. ความผูกพันต่อองค์การดา้นการคงอยู่ในองค์การ 
3. ความผูกพันต่อองค์การดา้นบรรทัดฐาน 
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ผลการวิจัย 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1.1 ชาย 33 54.1 
1.2 หญิง 28 45.9 

รวม 61 100.00 
2. อายุ 

2.1 น้อยกว่า 34 ปี  
2.2 ระหว่าง 34-49 ปี 
2.3 มากกว่า 49 ปี 

 
36 
15 
10 

 
59 

24.6 
16.4 

รวม 61 100.00 
3. สถานภาพ 

3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หย่าร้าง 

  
39 63.9 
17 27.9 
3 4.9 

รวม 59 96.7 
4. ระดับการศึกษา 

4.1 ต่ ากว่าปริญญา 
4.2 ปริญญาตรี 
4.3 ปริญญาโท 

  
22 36.1 
28 45.9 
11 18.0 

รวม 61 100.00 
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า 

5.1 น้อยกว่า 1 ปี 
5.2 ระหว่าง1-2 ปี 
5.3 ระหว่าง 3-5ปี 
5.4 มากกว่า 5 ปี 

  
5 8.2 
13 21.3 
11 18.0 
31 50.8 

รวม 60 98.4 
 
จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 33 คน หญิง 28 คน) 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 34 ปี (จ านวน 36 คน) อายุระหว่าง 34-49 ปี (จ านวน 
15 คน) และอายุมากกว่า 49 ปี (จ านวน 10 คน) ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด (จ านวน 39 คน) ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี (จ านวน 28 คน) และส่วนใหญ่ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี (จ านวน 31 คน) 
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ตาราง 2 ระดับความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การ x̄  S.D. ระดับความผูกพัน 

1. ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 3.66 0.77 มาก 
2. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่
ในองค์การ 

3.27 0.75 มาก 

3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน 3.52 0.88 มาก 
 

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก โดยความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน 
และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ต่อองค์การ (x̄ =3.66, 3.52 และ 3.27 ตามล าดับ)  

 
ตาราง 3 ค่านิยมในการท างานของพนักงาน 3 เจนเนอเรชั่น  

ค่านิยมในการท างาน 
Gen Y Gen X Baby Broom 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 
การเห็นงานเป็นศูนย์กลาง 3.720 0.534 3.655 0.785 4.100 0.642 
การท้าทายกฎระเบียบ 3.190 0.519 3.695 0.537 3.543 0.510 
ความท้าทายทางเทคโนโลยี 3.841 0.701 3.793 0.976 3.340 0.693 
ความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน 3.493 0.778 3.700 0.797 3.200 0.695 
ภาวะผู้น า 3.981 0.478 4.222 0.763 3.900 0.473 
อ านาจในการตัดสินใจ 3.220 0.589 3.833 0.580 3.667 0.500 
การได้การยอมรับ 4.431 0.587 4.400 0.632 4.350 0.626 

 
จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มพนักงานใน Generation Y มีค่านิยมในการท างานด้านการได้การ

ยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น า และความท้าทายทางเทคโนโลยี (x̄ = 4.431, x̄ = 3.981 
และ x̄ = 3.841 ตามล าดับ) โดย Generation X มีค่านิยมในการท างานด้านการได้การยอมรับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น า และอ านาจในการตัดสินใจ (x̄ = 4.400, x̄ = 4.222 และ x̄ = 3.833 
ตามล าดับ) ในขณะที่  Baby Boomer มีค่านิยมในการท างานด้านการได้การยอมรับมากที่สุด 
รองลงมาคือ การเห็นงานเป็นศูนย์กลาง และภาวะผู้น า (x̄ = 4.350, x̄ = 4.100 และ x̄ = 3.900 
ตามล าดับ) 
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ตาราง 4 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างของค่านิยมในการท างานกับ
พนักงานทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น 

ค่านิยมในการท างาน 
แหล่ง 

ความแปรปรวน df SS MS F P 
เปรียบเทยีบราย

คู ่
การเห็นงานเป็นศูนย์กลาง ระหว่างกลุม่ 2 1.377 0.689 1.79 0.176  
  ภายในกลุ่ม 58 22.319 0.385      
  รวม 60 23.696        
การท้าทายกฎระเบียบ ระหว่างกลุม่ 2 3.045 1.523      
  ภายในกลุ่ม 58 15.808 0.273 5.587** 0.006 กลุ่ม 2 > กลุ่ม1 
  รวม 60 18.854        
ความท้าทายทางเทคโนโลย ี ระหว่างกลุม่ 2 2.005 1.003 1.669 0.197  
  ภายในกลุ่ม 58 34.838 0.601      
  รวม 60 36.843        
ความสมดุลระหว่างชีวิต  ระหว่างกลุม่ 2 1.501 0.75 1.264 0.29  
และการท างาน ภายในกลุ่ม 58 34.436 0.594      
  รวม 60 35.936        
ภาวะผู้น า ระหว่างกลุม่ 2 0.808 0.404 1.291 0.283  
  ภายในกลุ่ม 58 18.147 0.313      
  รวม 60 18.954        
อ านาจในการตัดสินใจ ระหว่างกลุม่ 2 4.577 2.289 6.95** 0.002  
  ภายในกลุ่ม 58 19.0099 0.329     กลุ่ม 2 > กลุ่ม1 
  รวม 60 23.677        
การได้การยอมรับ ระหว่างกลุม่ 2 0.053 0.026 0.072 0.931  
  ภายในกลุ่ม 58 21.201 0.366      
  รวม 60 21.254        
**p< .01 
1 = Gen Y 2 = Gen X 3 = Baby Boomer 

 
จากตาราง 4 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างของค่านิยมใน

การท างานกับพนักงานทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรการท้าทายกฎระเบียบ และตัว
แปรอ านาจในการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในส่วนของตัวแปร
ค่านิยมในการท างานด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคู่ 
(Post Hoc Test ) ได้ผลว่า ตัวแปรการท้าทายกฎระเบียบ และตัวแปรอ านาจในการตัดสินใจใน
พนักงานกลุ่มของ Generation X กับ Generation Y มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .01 
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ตาราง 5 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่านิยม
ในการท างาน 
 ตัวแปร Mean S.D. tcommitt twc tnoncom ttecc twlb tleader tpower trecog 
tcommitt 3.492 0.688 

 
              

twc 3.766 0.628 .529** 
 

            
tnoncom 3.372 0.560 -0.155 -0.026 

 
          

ttecc 3.747 0.783 .289* .414** 0.071 
 

        
twlb 3.495 0.773 0.033 -0.041 0.170 .442** 

 
      

tleader 4.027 0.562 0.006 -0.094 .395** 0.058 .294* 
 

    
tpower 3.444 0.628 0.051 0.210 .551** 0.123 0.212 .420** 

 
  

trecog 4.409 0.595 0.195 0.187 -0.074 .288* 0.148 0.248 0.068 
 *p< .05, **p< .01 

 
 จากตาราง 5 จะเห็นว่า ตัวแปรด้านการเห็นงานเป็นศูนย์กลาง (twc) กับความผูกพันต่อ
องค์การ (tcommitt) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรการเห็นงานเป็นศูนย์กลาง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .529 ตัวแปรความท้าทายทางเทคโนโลยี (ttec) กับความผูกพันต่อองค์การ (tcommitt) การ
เห็นงานเป็นศูนย์กลาง (twc) และ ความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน (twlb) มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ โดยความท้าทายทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับทั้ง 3 ตัวแปร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .286, .414 และ .442 ตามล าดับ 
ตัวแปรภาวะผู้น า (tleader) กับ ความสมดุลระหว่างชีวิต (twlb) และการท างานการท้าทาย
กฎระเบียบ (tnoncom) ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ โดยภาวะ
ผู้น ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทั้ง 2 ตัวแปร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .294 
และ .395 ตามล าดับ ตัวแปรอ านาจในการตัดสินใจ (tpower) กับการท างานการท้าทายกฎระเบียบ 
(tnoncom) และ ตัวแปรภาวะผู้น า (tleader) ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดย
อ านาจในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทั้ง 2 ตัวแปร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .551 และ .420 ตามล าดับ ตัวแปรด้านการได้รับการยอมรับ (trecog) กับความท้าทายทาง
เทคโนโลยี (ttec) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .288  
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ตาราง 6 ตารางค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ตัวแปรท านาย ตัวแปรเกณฑ์ R R2 Beta t 
twc ttcommitt .568 .322 .502 .366** 
tnoncom       -.183 -1.28 
ttecc       .071 .48 
twlb       .018 .13 
tleader       .114 .818 
tpower       -.016 -.109 
trecog       .037 .297 
**p< .01 
 จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางที่ค านวณได้จากรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (ttcommitt) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คือ การเห็นงานเป็นศูนย์กลาง (twc) ทั้งนี้ เมื่อให้ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปร
เกณฑ์ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .322 หมายความว่าตัวแปรทุกตัวร่วมกันอธิบาย
ความผูกพันต่อองค์การ (ttcommitt) ได้ร้อยละ 32.20  
 
สรุปและอภิปรายผล 
ค่านิยมในการท างานของพนักงานทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น 
 จากผลวิจัยพบว่า ค่านิยมในการท างานของคนทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นของบุคลากรโรงเรียนกาย
อุปกรณ์สิรินธร มีจุดร่วมกัน คือ การได้การยอมรับและ ภาวะผู้น า แสดงให้เห็นว่าบุคลากรให้
ความส าคัญกับ การยอมรับความสามารถท างานและให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นที่ผลงาน หรือ
ความสามารถมากกว่า อายุ อีกทั้งพนักงานยังต้องการก าหนดแนวทางในการท างานด้วยตนเอง ทั้งนี้
หากได้ท างานร่วมกับหัวหน้างานที่มีความสามารถในการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ท างานที่ชัดเจน ก็ส่งท าให้พนักงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น  ในส่วน
ค่านิยมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเจนเนอเรชั่น ได้แก่ ความท้าทายทางเทคโนโลยี ค่านิยมในส่วนนี้
เป็นค่านิยมที่โดดเด่นของพนักงานในกลุ่มของ Generation Y เติบโตมาท่ามกลางความเจริญทาง
เทคโนโลยี และมีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีในการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์งานที่ท า รวมทั้ง
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หรือไอเดียในการท างานใหม่ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของ Generation Y จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
การจัดการข้อมูล รวมทั้งได้ใช้ความรู้ และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการ
พัฒนางาน และรูปแบบในการน าเสนองาน อีกทั้งเทคโนโลยียังช่วยลดระยะเวลาในการท างานได้อีก
ด้วย ในส่วนของ Generation X มีค่านิยมในการท างานด้านอ านาจในการตัดสินใจ( Power) 
กล่าวคือพนักงานในกลุ่ม Gen-X นี้ ต้องการมีอ านาจในการจัดการ รวมทั้งตัดสินใจในกระบวนการ
ท างานของตนเองและงานที่เก่ียวข้อง พยายามบริหารจัดการสิ่งต่างๆ รอบตัวในการท างานด้วยตนเอง 
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (แนวขวาง) การให้อ านาจในการตัดสินใจและการเปิดกว้างทาง
ความคิด เป็นสิ่งที่พนักงาน Generation X ปรารถนาในการท างาน ในขณะที่ Baby Boomer มี
ค่านิยมในการท างานด้านการเห็นงานเป็นศูนย์กลางสูงกว่า 2 เจนเนอเรชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ Park & Gursoy (2012) ที่ว่าพนักงานในกลุ่ม Baby Boomer เป็นคนที่มีชีวิตเพ่ือ
การท างาน ให้ความส าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ  อีกทั้งยังมี
แนวคิดที่จะท างานหนักเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการท างานและองค์การมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ (ทศพล กระต่ายน้อย, 2555) ที่ว่าพนักงานในกลุ่ม Baby Boomer เน้น
ท างานหนัก และเสียสละให้องค์การ ในขณะที่  Generation X ให้ความส าคัญกับ  work-life 
balance และ Generation Y คิดว่างานที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น งานไม่ใช่สิ่งส าคัญล าดับ
แรกของชีวิต ทั้งนี้ในส่วนของค่านิยมด้านการท้าทายกฎระเบียบ Generation X ให้ความส าคัญกับ
ค่านิยมด้านนี้มากกว่า 2 เจนเนอเรชั่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Park & Gursoy (2012) ที่ว่า 
กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1965-1980 (Generation X) มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่ายๆ ไม่
ต้องเป็นทางการ ซึ่งส่งผลให้พนักงานในกลุ่มนี้มักไม่ค่อยชอบการท างานแบบเป็นล าดับขั้น หรือ
ภายใต้ข้อระเบียบบังคับท่ีเคร่งครัด  
 
ความผูกพันต่อองค์การ 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร มีความผูกพันต่อองค์การอยู่
ในระดับมาก โดยความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ต่อองค์การ  ซึ่งคาดว่ามี
ความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการท างานมากกว่า 
5 ปี ถึงร้อยละ 50.8 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย Buchanam II (1974 อ้างถึงใน ทัศนันท์ ทุมมานนท์, 
2541) พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการบริษัทต่างๆ โดยเลือกคนที่มีอายุงานตั้งแต่
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2-4 ปี และ 5 ปีขึ้นไป พบว่าระดับความผูกพันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ (วิสิษฐ์ วัฒนพงษ์พิทักษ์, 2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความผูกพัน
ของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการวิจัย
พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน  อีก
ทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์การที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ และ
สวัสดิการที่ดีตลอดจนมีความมั่นคงในอาชีพสูง นอกจากนี้งานที่ปฏิบัติยังท าให้ได้รับแรงจูงใจในการ
ท างานที่มาจากภายในด้วย กล่าวคือ การได้เห็นผู้ป่วยที่มารับบริการของตน แล้วสามารถกลับมาใช้
ชีวิตในสังคมและมีศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลปกติ ซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก  

 
ค่านิยมในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
 จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรการเห็นงานเป็นศูนย์กลางส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือเมื่อพนักงานมีค่านิยมในการท างานดังกล่าว ก็จะท าให้
เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน เพ่ือให้งานนั้นประสบผลส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่าหากบุคคลมีความมุ่งมั่น
และให้ความส าคัญกับงาน ก็จะน ามาสู่ความผูกพันในงาน และความผูกพันต่อองค์การตามมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Saks, 2006) พบว่าความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองค์การ สามารถอธิบายได้ว่า ความผูกพัน
ทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานในมิติด้านความกระตือรือร้น ความเต็มใจอุทิศตนให้กับงาน และการที่
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รู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สามารถท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้ และในขณะเดียวกันเมื่อ
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การก็จะท าให้เกิดความผูกพันต่องานได้เช่นกัน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง
ความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในส่วนของค่านิยมในการ
ท างานด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การท้าทายกฎระเบียบ ความท้าทายทางเทคโนโลยี ความสมดุลระหว่างชีวิต 
และการท างาน ภาวะผู้น า อ านาจในการตัดสินใจ และการได้การยอมรับ ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้ในการศึกษามีบริบทของ
งานที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมในการท างานที่น ามาศึกษา อย่างไรก็ดีจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรค่านิยมในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า มีปัจจัยด้านการเห็นงานเป็น
ศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และความท้าทายทางเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การจัดการข้อมูล และพัฒนางานที่ท า ด้วยความคิดสร้างสรรค์  ส่งผลให้
พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ ท า
ให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกกันกับองค์การ และต้องการอยู่ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นก าลังในการขับเคลื่อน
องค์การสู่ความส าเร็จต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ค่านิยมในการท างานที่ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์การ คือ ค่านิยมการเห็นงานเป็นศูนย์กลาง (Work centrality) โดยผู้ที่มีค่านิยมแบบนี้จะให้
ความส าคัญกับงานเป็นศูนย์กลางของชีวิต ซึ่งผู้ที่มีค่านิยมการท างานแบบนี้จะมักให้ความส าคัญกับ
การท างานเป็นล าดับต้นๆ อีกทั้งมีความเชื่อที่ว่าคุณค่าและความส าคัญในชีวิต คือ การท างาน ดังนั้น
ทางหน่วยงานควรมีการเสริมสร้างให้บุคลากรเห็นคุณค่าในงานที่ตนเองท า และชี้ให้พนักงานเห็นว่า
หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายมีความส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร  ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน และเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มความสามารถ อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน และเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การ  

  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

1. การปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับบริบทของไทย เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วัดในส่วน
ค่านิยมในการท างาน ได้มีการน านิยามเชิงปฏิบัติการ และข้อค าถามมาจากภาษาต่างประเทศ โดย
อาจมีปัจจัยหรือเนื้อหาบางข้อที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของไทย อีกทั้งค่านิยมในการท างาน 
ในส่วนของปัจจัยด้าน ภาวะผู้น าและการได้รับการยอมรับมีจ านวนข้อน้อย อาจส่งต่อคุณซึ่งอาจท า
ให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในด้านนี้อาจเกิดความคาดเคลื่อนได้ 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคนต่างเจนเนอเรชั่นใช้การแบ่งเจนเนอเรชั่นโดยปีเกิดหรือ
อายุเป็นเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งตามตะวันตก ซึ่งอาจค านึงถึง ปัจจัยด้านความแตกต่างด้าน
ประชากรและสังคม (Socio-demographic) เนื่องจากพนักงานในช่วงอายุเดียวกัน อาจมีค่านิยมที่
แตกต่างกันตามเชื้อชาติ และวัฒนธรรม 
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3. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาและครอบคลุมรวมถึงไปบุคลากรในภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือขนาดองค์กร เพ่ือสามารถท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นต่างๆ ได้
ชัดเจนขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการวัดระดับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพครู 
ตัวอย่างในการวิจัยคือ คุณครูที่โรงเรียนดรุณา ราชบุรี จ านวน 100 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่  ครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพครู  ของ Robert, Klassena, Sündüs, Tracy, 
Durksenb จ านวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านอารมณ์ ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านความรู้ และด้าน
นักเรียน ผู้วิจัยพัฒนาโดยการสร้างข้อค าถามเพ่ิมเติมอีก 16 ข้อ เพ่ือความครอบคลุมของเนื้อหา 
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดโดยการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีค านวณสัมประสิทธิ์ของครอ
นบาค หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพบว่าข้อค าถามทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านอารมณ์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-แสควร์ (Chi-square) เท่ากับ .10 มีค่า df เท่ากับ 10 มีค่า P-value 
เท่ากับ .862 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวกโดย
มีขนาดตั้งแต่ .320 ถึง .469 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันด้านเพ่ือนร่วมงานพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-
แสควร์ (Chi-square) เท่ากับ 6.35 มีค่า df เท่ากับ 13 มีค่า P-value เท่ากับ .932 เมื่อพิจารณาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวกโดยมีขนาดตั้งแต่ .330 ถึง .551 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านความรู้พบว่าโมเดล
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-แสควร์ (Chi-square) เท่ากับ 2.86 มีค่า 
df เท่ากับ 6 มีค่า P-value เท่ากับ .830 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบพบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวกโดยมีขนาดตั้งแต่ .496 ถึง .865 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านนักเรียนพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-แสควร์ (Chi-square) เท่ากับ .20 มีค่า df เท่ากับ 1 มีค่า 
P-value เท่ากับ .660 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่า
เป็นบวกโดยมีขนาดตั้งแต่ .247 ถึง .460 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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ค าส าคัญ: เครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพคร ูพัฒนาเครื่องมือวัด 
 
Abstract 
 The objective of this research were to development engaged teachers scale. 
The research Samples were 100 teachers in Darunaratchaburi School. The research 
instruments in this study was the engaged teacher scale of Robert, Klassena, Sündüs, 
Tracy, Durksenb. The research instruments have 16 items consisted of 4 area; 
emotional, colleagues, cognitive, students. Researcher developed and construct 16 
items to the coverage of the content. Researcher were quality verification by 
Reliability Analysis with Cronbach's Alpha and validity with IOC, exploratory factor 
analysis and confirmatory factor analysis. The results of the content validity showed 
all items were verified by the 3 experts. The results of confirmatory factor analysis in 
emotional area show model consistent with the empirical data with Chi-square 
as .10, degree of freedom as 10, P-value as .862 and considering observed variables 
factor loading in standard solution that all was positive ranging from .320 to .469 
which was statistically significant at the .001. The results of confirmatory factor 
analysis in colleague area show model consistent with the empirical data with Chi-
square as 6.35, degree of freedom as 13, P-value as .932 and considering observed 
variables factor loading in standard solution that all was positive ranging from .330 
to .551 which was statistically significant at the .001. The results of confirmatory 
factor analysis in cognitive area show model consistent with the empirical data with 
Chi-square as 2.86, degree of freedom as 6, P-value as .830 and considering observed 
variables factor loading in standard solution that all was positive ranging from .496 
to .865 which was statistically significant at the .001. The results of confirmatory 
factor analysis in student area show model consistent with the empirical data with 
Chi-square as .20, degree of freedom as 1, P-value as .660 and considering observed 
variables factor loading in standard solution that all was positive ranging from .247 
to .460 which was statistically significant at the .001. 
 
Key words: engaged teachers scale, scale development 
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บทน า 
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ

ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และบุคคลที่มีบทบาทมากในการศึกษานั่นคือ ครู 
 “.....อาชีพครูถือว่าส าคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ
มั่นคง และก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติ
เสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญ
ให้แก่ชาติต่อไปได้........” พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2526 
 ครู คือ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทั้งในรัฐและเอกชน (พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2546) 
  ครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญอันดับแรกที่จะช่วยสร้างคน สร้างชาติ เพราะสังคมในยุคปัจจุบัน
ผู้ปกครองท างานหนักส่งผลให้ไม่มีเวลาดูแลลูก ครูจึงต้องท างานหนักหลายเท่า นอกจากต้องสอน
หนังสือแล้วยังต้องคอยอบรมสั่งสอนประคับประคองให้เด็กเจริญเติบโตเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป แต่ในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนในหลายแห่งทั่วประเทศยังขาดแคลนครูในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  

 จากผลการวิจัยของ รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ภาควิชานโยบายการจัดการและการเป็น
ผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาวะการ
ขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” สรุปได้ว่า การขาดแคลนครูเป็นสภาวะวิกฤติ ไม่เฉพาะ
ในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นกับทั่วโลก โดยเฉพาะครูในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน และปัญหาการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวโยงกับคุณภาพการเรียนการ
สอนด้วย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีข้าราชการครูในสายงานสอน 396,507 คน แต่มีความต้องการครู
มากถึง 478,186 คน จึงจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แต่ในปัจจุบันนี้ เกิดปัญหาการขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นสภาวะวิกฤติ ไม่
เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ปัญหาการขาดแคลนครูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งสภาวะการ
ขาดแคลนครูเป็นปัญหาส าคัญที่รัฐบาลต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะครูคือผู้น า
นโยบายกี่ปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิวัติและยกระดับคุณภาพเยาวชนสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์และ
เป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง ซึ่งปัญหาการขาดแคลนครูในปัจจุบันนี้ หน่วยงานต่างๆ ต่างก็ช่วยกัน
คิดหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ครุศาสตร์ จุฬาฯ วิจัยสภาวะขาดแคลนครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขาดแคลนครูมากกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะคณิต วิทย์ เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ ต้นเหตุมาจากปฏิรูปหลักสูตร ส่งผลให้แตกรายวิชาใหม่ๆ เตรียมเสนอเป็นวาระ
แห่งชาติก าหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาขาดแคลนครู รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ภาควิชานโยบาย การ
จัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ 
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ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าการ
ขาดแคลนครูเป็นสภาวะวิกฤต ไม่ เฉพาะในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นกับทั่วโลก ยิ่งครูในสาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ปัญหาการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวโยง
กับคุณภาพการเรียนการสอนด้วย 
 ปัญหาการขาดแคลนครูในทั่วโลกและในประเทศไทยนั้นมีหลายสาเหตุหลายประการ แต่
สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ความผูกพันในอาชีพของครูน้อยลง จึงท าให้คุณครูหันไปประกอบ
อาชีพอ่ืน และจากการศึกษาที่ผ่านมา สิ่งที่ส าคัญคือการให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงครูที่มีความ
ผูกพันในการท างาน การสร้างความเข้าใจในเรื่องความผูกพันของครูผู้สอนมีความส าคัญ จากการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของครูและระดับแรงจูงใจของครูจะถูกส่งผลต่อให้กับนักเรียน เพราะฉะนั้น 
ความผูกพันของครูและการแสดงออกถึงความผูกพันของครูส่งผลถึงการตั้งใจเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนด้วย 
 ผูกพันในงาน คือ การที่บุคคลมีความสนใจ มีความรับผิดชอบในการท างานและรู้สึกผูกพัน
กับงานที่ได้รับมอบหมายไว้พยายามปรับปรุงและท างานให้ส าเร็จ โดยมีมาตรฐานของผลงานว่าต้อง
ประสบความส าเร็จ (Richard & Lyman, 1991) 
 ความผูกพันในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับงานว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในชีวิต งานเป็น
สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและงานที่ท านั้นเข้ากันได้กับแนวคิดของตนเอง ท าให้เกิด
ความพร้อม และความกระตือรือร้นในการท างาน Saleh & James (1976) 
 Wilmar (2002) ได้สร้างตัวชี้วัดความผูกพันในงานของบุคคลโดยประกอบด้วยลักษณะบุคคล
ที่ผูกพันกับงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน (Vigor) หมายถึง บุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความมุ่งมั่น
มีความพยายาม ทุ่มเทในการท างาน มีสภาพจิตใจที่ยืดหยุ่นเหมาะสมและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

2. ด้านการอุทิศตนในการท างาน (Dedication) หมายถึง การอุทิศตนและทุ่มเทในการ
ท างาน โดยคิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยรับรู้ถึงการท างานในลักษณะการท างานอย่างหนัก 
(Work Hard) การท างานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (Work long) และการค้นหาความรู้ใหม่ๆ 
(Work Smart) เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 

3. ด้านการให้เวลากับงาน (Absorption) บุคลิกลักษณะของผู้ให้เวลากับงาน มีใจจดจ่อและ
คิดว่า การท างานคือความสุข 
 ความผูกพันในการท างานเป็นแนวคิดที่หมายถึงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลกับความ
หลากหลายของงาน บทบาทของ โดยแนวคิดหลัก 2 เรื่องคือ แรงกายและการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน การสร้างตัวชี้วัดความผูกพันของครูจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของครูผู้สอนแต่ละคน
และบริบทการเรียนการสอน ความยึดมั่นผูกพันจะสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความมุ่งมั่นในการ
ท างาน ทัศนคติเกี่ยวกับการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน ระดับของความสนใจในกิจกรรมการ
ท างาน ในการตั้งค่าการศึกษาสมรรถนะของครู จะท าให้ได้เห็นแรงจูงใจศักยภาพและความมุ่งมั่นใน
การเรียนการสอน 
 ความผูกพันในการท างานของครูจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก และนั่นท าให้นักวิจัยหลายท่านสนใจ
ที่จะศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันในครู และเช่นเดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือวัดระดับความผูกพันในอาชีพครู ซึ่งผลงานที่ได้น าเอามาพัฒนา คือ การวัดความผูกพันของ
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ครูผู้สอน: การพัฒนาระดับความผูกพันของครูผู้สอน (Engaged Teachers Scale: ETS) ของ 
Robert M. Klassena, Sündüs Yerdelenc, Tracy L. Durksenb โดยมีข้อค าถาม ดังนี้ 
 

ปัจจัย ข้อค าถาม 
ด้านอารมณ์  
(Emotional) 

1. ฉันรักการสอน 
2. ฉันตื่นเต้นเกี่ยวกับการสอน 
3. ฉันรู้สึกมีความสุขมาก ในขณะที่สอน  
4. ฉันหาทางสอนให้สนุก 

ด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน  
(Social Engagement:  
Colleagues) 

1.    ฉันให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์กับ เพ่ือนร่วมงาน 
2. ฉันต้องช่วยเหลือเพ่ือนร่วมที่โรงเรียน 
3. ฉันใส่ใจปัญหาของเพ่ือนร่วมงานที่โรงเรียน 
4. ฉันมีความปฏิสัมพันธ์ดีกับเพ่ือนร่วมงานที่โรงเรียน 

ด้านความรู้  
(cognitive engagement) 

1. ในขณะที่ฉันสอน ฉันตั้งใจมากกับการท างาน 
2. ในขณะที่ฉันสอน ฉันเอาตัวเองลงไปในงาน 
3. ฉันเอาจริงเอาจังในขณะที่สอน 
4. ในขณะที่ฉันสอน ฉันพยายามตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ 

ด้านสังคม: นักเรียน  
(social engagement: 
students) 

1. ฉันใส่ใจกับปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียน 
2. ฉันเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียน 
3. ในขณะที่อยู่ในห้องเรียน ฉันตระหนักถึงความรู้สึกของ นักเรียน 
4. ฉันมอบความรักใคร่เอ็นดูนักเรียนในห้องเรียน 

 
ค าส าคัญ 

1. การขาดแคลนครู หมายถึง จ านวนครูที่มีอยู่ไม่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. ความยึดมั่นผูกพัน หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเกี่ยวกับงานที่

ตนเองรับผิดชอบ โดยลักษณะของบุคคลที่แสดงออกจะมีความตั้งใจ หรือใจจดใจจ่ออยู่กับงาน มีชีวิต
เพ่ืองาน พอใจในงานที่ท าอยู่และทุ่มเทให้กับงาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการวัดระดับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพครู  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ท าเครื่องมือที่ใช้ส าหรับงานวิจัย ผู้วิจัยน าเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันใน
อ า ชี พ ค รู  ค รู ผู้ ส อ น  Engaged Teachers Scale: ETSข อ ง  Robert M. Klassena, Sündüs 
Yerdelenc, Tracy L. Durksenb จ านวน 16 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านอารมณ์  2.ด้าน
สังคม: เพ่ือนร่วมงาน 3.ด้านความรู้ และด้านสังคม: นักเรียน มาพัฒนา โดยการเพ่ิมข้อค าถาม เพ่ือ
ความครอบคลุมของเนื้อหา เพ่ิมข้อค าถามอีก 16 ข้อ 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ท าการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยการหาค่า IOC โดยก่อนการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ มีข้อค าถามจ านวน 32 
ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน ด้านความรู้และด้าน
สังคม: นักเรียน ด้านละ 8 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
   ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
   ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  
 ซึ่งข้อค าถามท้ังหมดผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองข้อถาม น าแบบทดสอบที่มีข้อค าถามทั้ง 32 ข้อ ไปท าการทดสอบ โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ คุณครูที่โรงเรียนดรุณา ราชบุรี จ านวน 100 ท่าน 
 ขั้นตอนที่ 4 ท าการทดสอบเครื่องมือ น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล น ามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น โดยการใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach's Alpha) โดยหาโดยแยก
เป็นรายด้าน แล้วจึงน ามาหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  
  ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์องค์ประกอบ น าข้อค าถามที่เหลือมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยแยกเป็ นรายองค์ประกอบ เพ่ือให้ แต่ละ
องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบเดียวกันและที่สุดผู้วิจัยท าการใช้การวิเคราะห์  CFA (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยการแยกเป็นมิติ เพื่อทราบความสัมพันธ์และยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
แต่ละมิติ โดยมีผลดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านอารมณ์  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างข้อค าถามในมาตรวัด
ประสิทธิผลของกลุ่มด้านอารมณ์พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามมีค่าอยู่
ระหว่าง .254 ถึง .709 โดยข้อค าถามทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีในนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส าหรับข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ข้อค าถามด้านอารมณ์ 3 กับข้อ
ค าถามด้านอารมณ์ 4 รองลงมาคือ ข้อค าถามด้านอารมณ์ 4 กับข้อค าถามด้านอารมณ์ 5 
 เมื่ อพิจารณาค่า Barlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ ากับ 251.820 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์-ออลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ .845 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมาก
เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตาราง  
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 1 2 3 4 5 6 7 
1 1.000       
2 .709*** 1.000      
3 .495*** .480*** 1.000     
4 .498*** .573*** .469*** 1.000    
5 .503*** .555*** .508*** .712*** 1.000   
6 .473*** .437*** .310** .426*** .494*** 1.000  
7 .464*** .343** .286** .383*** .308** .254* 1.000 
M 4.511 4.284 4.205 4.193 4.307 4.216 4.205 
SD .525 .624 .609 .584 .575 .615 .745 

Barlett’s Test of Sphericity = 251.820 df = 21 p = .000 KMO = .845 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานของ
โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (Chi-aquare) มีค่าเท่ากับ .10 และค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ .862 ที่องศาอิสระเท่ากับ 10 แสดงว่าค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ยอมรับสมมตฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน
กันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของข้อค าถามแต่ละข้อในโมเดล
การวัดความยึดมั่นผูกพันด้านอารมณ์ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาด
ตั้งแต่ .320 ถึง .469 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p<.001) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันแสดงไว้ในตารางและภาพประกอบ 
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ t R² สปส.คะแนน
องค์ประกอบ b(SE) β 

1 .378(.054) .378 7.018*** .518 .307 
2 .469(.063) .469 7.465*** .566 .375 
3 .390(.063) .390 6.183*** .410 .304 
4 .426(.060) .426 7.098*** .531 .302 
5 .435(.058) .435 7.511*** .574 .411 
6 .366(.065) .366 5.655*** .355 .256 
7 .320(.084) .320 3.822*** .184 .055 

 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 91 มกราคม-มิถุนายน 2558 
 

หน้า 51  

 
 
 
 
 
 
] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดข้อ e3 เพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับข้ออ่ืนๆ 
 

ด้านที่ 2 ด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างข้อค าถามในมาตรวัด
ประสิทธิผลของกลุ่มด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามมี
ค่าอยู่ระหว่าง .289 ถึง .572 โดยข้อค าถามทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีในนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ข้อค าถามด้านสังคม: เพ่ือน
ร่วมงาน 8 กับข้อค าถามด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน 7 รองลงมาคือ ข้อค าถามด้านสังคม: เพ่ือน
ร่วมงาน 7 กับข้อค าถามด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน 2 
 เมื่อพิจารณาค่า Barlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ากับ 282.504 แสดงว่าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน
ค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์-ออลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ .856 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากเพียง
พอที่จะน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตาราง 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.000        
2 .430*** 1.000       
3 .421*** .469*** 1.000      
4 .542*** .322** .423*** 1.000     
5 .458*** .573*** .472*** .515*** 1.000    
6 .391*** .421*** .326** .469*** .618*** 1.000   
7 .411*** .314** .289** .419*** .398*** .516*** 1.000  
8 .572*** .376*** .289** .529*** .522*** .509*** .635*** 1.000 
M 4.273 3.557 3.875 4.307 3.693 3.841 4.159 4.159 
SD .656 .800 .708 .667 .778 .709 .604 .771 

Barlett’s Test of Sphericity = 282.504 df = 28 p = .000 KMO = .856 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานของ
โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (Chi-aquare) มีค่าเท่ากับ 6.35 และค่าความน่าจะ
เป็นเท่ากับ 0.932 ที่องศาอิสระเท่ากับ 13 แสดงว่าค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .982 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .952 และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานของข้อค าถามแต่ละข้อในโมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .330 ถึง .551 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 (p<.001) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงไว้ในตาราง และภาพประกอบ 
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ t R² สปส.คะแนน
องค์ประกอบ b(SE) β 

1 .463(.064) .463 7.275*** .497 .217 
2 .537(.086) .537 6.207*** .448 .313 
3 .436(.073) .436 5.959*** .379 .264 
4 .480(.065) .480 7.339*** .518 .359 
5 .551(.076) .551 7.223*** .503 .086 
6 .443(.071) .443 6.238*** .391 .134 
7 .330(.063) .330 5.197*** .301 -.059 
8 .582(.075) .582 7.728*** .579 .438 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 3 ด้านความรู้ 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างข้อค าถามในมาตรวัด
ประสิทธิผลของกลุ่มด้านความรู้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามมีค่าอยู่
ระหว่าง .334 ถึง .601 โดยข้อค าถามทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีในนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส าหรับข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ข้อค าถามด้านความรู้ 4 กับข้อ
ค าถามด้านความรู้ 3 รองลงมาคือ ข้อค าถามด้านความรู้ 6 กับข้อค าถามด้านความรู้ 3 
 เมื่ อพิจารณาค่า Barlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ ากับ 206.440 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์-ออลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ .822 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมาก
เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตาราง  
 

 1 2 3 4 5 6 
1 1.000      
2 .601*** 1.000     
3 .584*** .385*** 1.000    
4 .424*** .444*** .506*** 1.000   
5 .546*** .423*** .540*** .620*** 1.000  
6 .455*** .334** .431*** .443*** .598*** 1.000 
M 4.511 4.386 4.261 4.409 4.466 4.557 
SD .503 .556 .597 .517 .546 .500 

Barlett’s Test of Sphericity = 206.440 df = 15 p = .000 KMO = .822 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานของ
โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านความรู้พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (Chi-aquare) มีค่าเท่ากับ 2.86 และค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ .830 ที่องศาอิสระเท่ากับ 6 แสดงว่าค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .990 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .963 และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานของข้อค าถามแต่ละข้อในโมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านความรู้พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .496 ถึง .865 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 (p<.001) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงไว้ในตารางและภาพประกอบ 
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ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ t R² สปส.คะแนน
องค์ประกอบ b(SE) β 

1 .321(.051) .641 6.260*** .410 .220 
2 .277(.060) .496 4.583*** .246 .045 
3 .388(.061) .650 6.376*** .423 .222 
4 .366(.051) .708 7.134*** .501 .382 
5 .472(.051) .865 9.295*** .748 .902 
6 .339(.050) .677 6.749*** .459 .359 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดข้อ 22,24 เพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับข้ออ่ืนๆ 
 

ด้านที่ 4 ด้านสังคม: นักเรียน  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างข้อค าถามในมาตรวัด
ประสิทธิผลของกลุ่มด้านสังคม: นักเรียน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามมีค่าอยู่
ระหว่าง .254 ถึง .709 โดยข้อค าถามทุกคู่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีในนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส าหรับข้อค าถามท่ีมีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ข้อค าถามด้านสังคม: นักเรียน 3 กับ
ข้อค าถามด้านสังคม: นักเรียน 1 รองลงมาคือ ข้อค าถามด้านสังคม: นักเรียน 2 กับข้อค าถามด้าน
สังคม: นักเรียน 3 
 เมื่ อพิจารณาค่า Barlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ ากับ 116.960 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ส าคัญอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์-ออลคิน (KMO) มีค่าเท่ากับ .730 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมาก
เพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้ในตาราง  
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 1 2 3 4 
1 1.000    
2 .565 1.000   
3 .482 .384 1.000  
4 .540 .395 .665 1.000 
M 4.386 4.068 4.477 4.398 
SD .535 .521 .525 .537 

Barlett’s Test of Sphericity = 116.960 df = 6 p = .000 KMO = .730 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานของ
โมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านสังคม: นักเรียน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (Chi-aquare) มีค่าเท่ากับ .20 และค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ .660 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 แสดงว่าค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .990 และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานของข้อค าถามแต่ละข้อในโมเดลการวัดความยึดมั่นผูกพันด้านสังคม: นักเรียน พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ .247 ถึง .460 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 (p<.001) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงไว้ในตาราง 2 และภาพประกอบ 
 

ตัวแปร น้ าหนักองค์ประกอบ t R² สปส.คะแนน
องค์ประกอบ b(SE) β 

1 .336(.056) .336 5.975*** .393 .283 
2 .247(.058) .247 4.276*** .224 .096 
3 .408(.054) .408 7.512*** .604 .626 
4 .460(.055) .460 8.317*** .732 .998 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัดข้อ 25, 26, 27, 28 เพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับข้ออ่ืนๆ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยและการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์ในวงการศึกษาทั่วโลกเกิดวิกฤต
ประการหนึ่ง คือ ปัญหาการขาดแคลนคุณครู ครูซึ่งเป็นบุคลากรหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากในการ
กระบวนการการศึกษาและพัฒนาชาติ เพราะฉะนั้น เมื่อคุณครูมีจ านวนน้อยลง จึงส่งผลให้การศึกษา
ของนักเรียนอาจจะขาดการตอนหรือพัฒนาได้ไม่เต็มที่ จึงมีผู้สนใจหาสาเหตุถึงการขาดแคลนครู และ
เหตุผลประการหนึ่งนั่นคือ คุณครูไม่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน  
 ความผูกพันของครูผู้สอนมีความส าคัญ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทัศนคติของครูและระดับ
แรงจูงใจของครูจะถูกส่งผลต่อให้กับนักเรียน ระดับความยึดมั่นผูกพันจะสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ 
ความมุ่งมั่นในการท างาน ทัศนคติเกี่ยวกับการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน ระดับของความ
สนใจในกิจกรรมการท างาน และท าให้ได้เห็นแรงจูงใจศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเรียนการสอน 
นักวิจัยมองว่าในความเป็นจริง ความสัมพันธ์ของครูนักเรียน เป็นเรื่องหลักในการสนับสนุนให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนและผลการเรียนที่ดี ครูที่อุทิศ ทุ่มเทที่จะสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนของ
พวกเขา มีแนวโน้มที่จะมีภาวะที่ดี การศึกษาที่เราท านี้เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความผูกพันที่
เหมาะกับการท างานของครู ในบทความนี้เราจึงพัฒนาเครื่องมือจาก Engaged Teacher Scale 
(ETS) ซึ่งมีปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม: เพ่ือนร่วมงาน ด้านความรู้ และด้านสังคม: 
นักเรียน  
 ผลการพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความยึดมั่นผูกพันในอาชีพครูจาก  Engaged Teacher 
Scale (ETS) หลังจากผ่านกระบวนการสร้างข้อค าถาม การตรวจสอบค่าความตรงทางเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ มาเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบ อีกทั้งหาค่าความสัมพันธ์กับของข้อค าถามในแต่ละมิ ติ ผลคือ 
เดิมทีมีข้อค าถามทั้งหมด 32 ข้อ แต่เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมด ปรากฏว่า มีข้อค าถามจ านวน 7 ข้อ
ที่ไม่สัมพันธ์กันในมิตินั้น จึงถูกตัดออกไป ที่สุดแล้ว เครื่องมือนี้จึงเหลือข้อค าถาม 25 ข้อ ดังนี้ 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารของสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับความยึดมั่นผูกพันในครู โดยน าเครื่องมือ
นี้ไปใช้ตรวจสอบระดับความยึดมั่นผูกพันของครู เพ่ือที่จะได้ทราบถึงระดับความยึดมั่นผูกพันของครู
และหาทางแก้ไขหรือเพ่ิมแรงจูงใจในการบริหารงานกับคุณครู ให้คุณครูได้เห็นคุณค่าในอาชีพมาก
ที่สุด 

2. ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถน าเครื่องมือนี้ ไปพัฒนาต่อ เพ่ือให้ เข้ากับยุคสมัยและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการการศึกษาที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในครู 
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การพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบ Timed Readings และ
การศึกษาพฤติกรรม โดยใช้กราฟศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วยการประเมินด้วย
ตนเอง กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Development of Students Reading Skills in English Language Texts by 
using the Timed Readings method and studying the Students’ Reading 
Behaviors by using Self-Assessment Graph Chart: A Case Study of 
Mathayom 4 Students in Fundamental English Subject 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยการศึกษาพัฒนาการการ
อ่านด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ IEP 
(Intensive English Program) 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ใน งานวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน (Timed Readings) จ านวน 6 ชุด 
แต่ละบทความมีจ านวน 400 ค าเท่ากันทุกบทความพร้อมแบบทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ กราฟเพ่ือ
ใช้ในการประเมินตนเอง และแบบสอบถามความคิดเห็นทางพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ
อ่านเนื้อเรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เกิดขึ้นในขณะที่
อ่านเนื้อเรื่อง คือนักเรียนใช้ความรู้พ้ืนฐานเป็นสิ่งสนับสนุนในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ส่วนทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
แบบ Timed Readings โดยใช้กราฟศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วยการประเมินด้วยตนเอง 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.36 คิด
เป็นร้อยละ 80 สรุปได้ว่านักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเนื้อ
เรื่องภาษาอังกฤษแบบ Timed Readings สูงขึ้น ดังนั้นชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษแบบ Timed Readings สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จริง 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการอ่าน กราฟศึกษาพัฒนาการ การประเมินด้วยตนเอง  วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
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Abstracts 
 The purpose of this classroom research is to develop reading and 
comprehension skills at the secondary level and assess the students behavior by 
studying developmental self study reading .The research sample was 30 students 
from Mathayom 4 in the Intensive English Program at Surasakmontree by purposive 
sampling. The research tools were as followed; (1) six texts from Time Readings  
(2) ten reading comprehension questions (3) thirty self-assessment graph sheet and 
(4) thirty questionnaire for studying students reading behaviors. The data analyses 
applied in the experiment were frequency, percentage and mean. The research 
results revealed that the students’ behavior focused on using background knowledge 
to support their ideas and help comprehend the texts more efficiently. The students 
reading skill score were found to be higher when using the “Timed Readings” 
method which produced scores equal to and above 80%. In conclusion when using 
the “Timed Reading” method teachers will see an increase in student reading and 
comprehending skills and ability. 
 
Key words: Reading Skills, Timed Readings method, Self-Assessment, Fundamental 
English Subject 
 
บทน า 
 การอ่านเป็นทักษะอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญพอๆกับ
ทักษะอ่ืนๆ ทักษะการอ่านเป็นทักษะการส่งสารที่ส าคัญมากทักษะหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องมือที่จะ
น าไปสู่ความรู้ทั้งปวงท าให้ได้รับรู้ข่าวสาร ช่วยเสริมสร้างความคิดและประสบการณ์และช่วยให้เกิ ด
ความเพลิดเพลินต่างๆ ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ที่สุดส าหรับการแสวงหาความรู้ 
เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันโลกมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมากมาย การอ่านจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้บุคคลก้าวหน้าทันต่อ
เหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้าของโลก การอ่านแบบก าหนดเวลาหรือ Timed Reading 
(Champeau de López, 1993) คือการอ่านบทความที่มีความยาวของค าเท่าๆ กันทุกบทความและ
มีความยากของค าศัพท์เท่าๆกัน โดยเป็นการอ่านต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์หนึ่งหรือหลายเดือนติดต่อกัน 
บทความจากเนื้อเรื่องจะถูกเปรียบเทียบกับเวลาและทดสอบความเข้าใจหลังจากการอ่านด้วยค าถาม
ทดสอบความเข้าใจ (Reading Comprehension) ซึ่งจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ได้อ่าน
ไป ซึ่งจุดประสงค์ของการฝึกอ่านแบบนี้คือ เพ่ือเพ่ิมความคล่องในการอ่าน อาจจะกล่าวได้ว่ายัง
สามารถฝึกเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการอ่านพร้อมทั้งความเข้าใจอีกด้วย (Utsu, 2003, 2005) อ้างใน 
Atkins (2010)  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ซึ่ง
เป็นวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ซึ่งผู้ศึกษาปัญหาเป็นผู้ท าการสอนเอง พบว่า ธรรมชาติของวิชานั้นจะเน้นไปที่
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ความรู้ด้านไวยากรณ์เบื้องต้น และต้องใช้แบบเรียนเพ่ือสอนเป็นหลัก ทั้งนี้  ในแบบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นส านักพิมพ์ใด ในหนังสือเรียนจะบรรจุเนื้อหาหลักๆ แบ่งออกเป็น 4 
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะของห้องเรียน ผู้สอนจะได้ท าการสอนเป็นเวลา 50 นาที ซึ่ง
แนวความรู้ที่เน้นได้ จะเน้นไปที่หลักไวยากรณ์ผู้วิจัยพบปัญหาจากตัวนักเรียนอย่างชัดเจน คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่ ไม่สามารถอ่านข้อความภาษาอังกฤษได้ หรืออ่านแล้วแต่ไม่
เข้าใจเนื้อความ อ่านได้ช้า อ่านแล้วตีความไม่ได้หรือแปลความหมายไม่ได้ ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายในการอ่าน โดยเฉพาะหากเจอบทอ่านในแบบเรียน ซึ่งหากมากกว่า 15 บรรทัด หรือ 500 ค า
ขึ้นไป นักเรียนจะไม่อยากอ่าน และจะเดาค าตอบแทน 
 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้กราฟศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วยการประเมินด้วย
ตนเองที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุดฝึกการอ่าน Timed Readings และข้อค าถามเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจจากเนื้อเรื่องและกราฟเพ่ือศึกษาพัฒนาการการอ่านด้วยการประเมินด้วยตนเอง
อีกท้ังแบบสอบถามด้านพฤติกรรมจากทักษะการอ่านของนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการศึกษาพัฒนาการการอ่าน

ด้วยตนเอง 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ชุดฝึกการอ่าน (Timed Readings) มีพัฒนาการการ
อ่านที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพฤติกรรมด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดีขึ้น จากการใช้กราฟ
เพ่ือศึกษาพัฒนาการการอ่านด้วยตนเอง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ท าให้ได้ชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและกราฟเพ่ือศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วย
ตนเอง 

2. ท าให้ทราบผลการใช้ชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและกราฟเพ่ือศึกษาพัฒนาการทักษะ
การอ่านด้วยตนเอง 

3. ท าให้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการอ่าน 
4. ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยตนเอง 
5. ท าให้ได้แนวทางในการปรับใช้กับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและกราฟ (Timed Readings) เพ่ือศึกษาพัฒนาการ

ทักษะการอ่านด้วยตนเอง 
2. ทักษะการอ่านและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) ในวันแรกที่ศึกษา ครูเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ในหลักสูตร IEP (Intensive English Program) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้จะมีความคุ้นเคยกับการ
อ่านภาษาอังกฤษและการใช้อย่างเป็นประจ า ครูอธิบายวิธีการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ให้กับนักเรียนได้เข้าใจวิธีการก่อนการลงมืออ่าน หลังจากนั้นครูจึงน าแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม
พฤติกรรมเพ่ือใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียนมาใช้กับนักเรียน เพ่ือสอบถามพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี
พฤติกรรมอย่างไรกับทักษะการอ่านของตนเอง หลังจากนั้นจึงแจกกราฟ และ 1 ในชุดฝึกเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน ซึ่งมีจ านวนค าทั้งหมด 400 ค า ใช้เป็น Pre-Test ให้กับนักเรียนทุกคน หลังจากนั้นครู
จึงอธิบายการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน (Timed Readings) ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนดูแบบอ่าน
คร่าวๆ เป็นเวลาประมาณ 30-45 วินาที โดยก าชับว่าไม่ให้นักเรียนใช้พจนานุกรมหรืออุปกรณ์
แปลภาษาใดๆทั้งสิ้น หลังจากนั้นจึงอ่านพร้อมทั้งระบุเวลาที่นักเรียนอ่านได้ โดยครูเขียนนาทีลงไปใน
แต่ละหน้าของสมุดที่ก าหนดเวลา และเปิดหน้าต่อไปตามเวลาที่ก าหนด โดยมีลักษณะดังนี้ 
    :10 :20 :30 :40 :50 1:00  
    1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 
    2:10 2:20 2:30 2:40 2:50 3:00 
    3:10 3:20 3:30 3:40 3:50 4:00 
    4:10 4:20 4:30 4:40 4:50 5:00 

เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จ ให้นักเรียนมองบนสมุดที่ครูระบุเวลาลงไปในแต่ละหน้า และให้
นักเรียนเขียนเวลาที่ตนเองอ่านได้ลงในช่อง Time หลังจากนั้นให้นักเรียนระบุต าแหน่งลงไปในกราฟ 
ซึ่งก าหนดเป็นค าต่อนาที Words per Minute เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
เพ่ือความเข้าใจ 10 ข้อ แบ่งออกเป็น ทบทวนจากเนื้อเรื่อง (Recalling Facts) 5 ข้อ และเข้าใจ
แนวคิดจากเรื่องที่อ่าน (Understanding Ideas) 5 ข้อ (เอกสารที่ 4) ซึ่งจะใช้เวลาในการด าเนินการ
กับชุดฝึกประมาณ 10 นาทีและให้นักเรียนใส่ค าตอบ โดยใส่ตัวอักษร a, b หรือ c ในช่องหมายเลข 
1-10 (เอกสารที่ 1)โดยก าชับว่าไม่ให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องได้อีกหลังจากนั้นครูน า (เอกสารที่ 
1) ไปตรวจค าตอบพร้อมทั้งรวมคะแนน และแจ้งให้นักเรียนทราบคะแนนของตนเองในครั้งหน้า 

2) ครูน าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านมาใช้กับนักเรียน ดังเช่นวันแรกที่ด าเนินการกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พร้อมทั้งก าชับให้นักเรียนระบุต าแหน่งบนกราฟที่นักเรียนได้รับไปเมื่อวันแรกที่ศึกษา และ
แบบทดสอบเพ่ือความเข้าใจหลังการอ่านจ านวน 10 ข้อ ซึ่งใช้เวลาด าเนินการศึกษาทั้งหมด 3 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน (Timed Readings) จ านวน 5 เรื่อง รวมกับ
ชุดฝึกทักษะที่ใช้เป็น Pre-Test และ Post-Test ซึ่งใช้ชุดเดียวกันหลังจากนั้นครูจึงน าแบบสอบถาม
เพ่ือสอบถามพฤติกรรมเพ่ือใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียนมาสอบถามนักเรียนด้านพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นชุดเดียวกันกับครั้งแรกที่ได้ใช้แบบสอบถามกับนักเรียน 
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3) ครูเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนาทักษะการอ่านและพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ในการท าวิจัยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ IEP 
(Intensive English Program) 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน (Timed Readings) จ านวน 6 ชุด แต่ละบทความ
มีจ านวน 400 ค าเท่ากันทุกบทความ และแบบทดสอบเพ่ือความเข้าใจ 10 ข้อ แบ่งออกเป็น ทบทวน
จากเนื้อเรื่อง (Recalling Facts) 5 ข้อ และเข้าใจแนวคิดจากเรื่องที่อ่าน (Understanding Ideas) 5 
ข้อ ซึ่ งคัดเลือกบทความจากหนังสือชื่อ Timed Readings: Fifty 400-Word Passages with 
Questions for Building Reading Speed, Book 10 , 3rd Edition Paperback-April 1 , 1989
โดย Edward Spargo 

1.1 บทความที่ใช้ใน Pre-Test เรื่อง Seeing is Believing (บทความหมายเลข 1) 
1.2 บทความที่ 1 เรื่องA Humble Leader (บทความหมายเลข 2) 
1.3 บทความที่ 2 เรื่อง Island on the move (บทความหมายเลข 3) 
1.4 บทความที่ 3 เรื่อง A long-suppressed hatred (บทความหมายเลข 4) 
1.5 บทความที่ 4 เรื่อง The Annoyance of noise (บทความหมายเลข 5) 
1.6 บทความที่ใช้ใน Post-Test เรื่อง Seeing is Believing (บทความหมายเลข1) 

 
 2. แบบประเมินทักษะการอ่านประกอบด้วย 

2.1 กราฟเพ่ือใช้ในการประเมินตนเอง โดยใช้มาตรฐานการประเมินแบบค าต่อนาที 
(Words per Minute) โดยใชจ้ากหนังสือชื่อ Timed Readings: Fifty 400-Word Passages with 
Questions for Building Reading Speed, Book 10, 3rd Edition Paperback-April 1, 1989
โดย Edward Spargo 

2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นทางพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษจ านวน 10 ข้อผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าโดยก าหนดค่าระดับความเห็นในค าถามแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 เป็น
ระดับคะแนน เป็นประจ า ระดับ 4 เป็นระดับคะแนน บ่อยครั้ง ระดับ 3 เป็นระดับคะแนน บางครั้ง
ระดับ 2 เป็นระดับคะแนน แทบจะไม ่และระดับ 1 เป็นระดับคะแนน ไม่เคย 

 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน เป็น
ปรนัยและความถูกต้อง โดยการพิจารณาจากอาจารย์ชาวต่างชาติจ านวน 1 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านงานวิจัยในชั้นเรียนในโครงการ “การจัดการตนเองและเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติงาน
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ของครูแบบบูรณาการวิจัย การวัดประเมินและการประกันคุณภาพ” จ านวน 1 ท่าน และผู้บริหาร
ของโรงเรียน 1 ท่าน โดยไดค้่า IOC 0.60-1.00 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามก าหนดการ โดยการเก็บรวบรวมกราฟการประเมินการพัฒนา
ทักษะการอ่านด้วยตนเอง กระดาษที่ระบุค าตอบและบันทึกเวลาที่อ่านได้ด้วยมาตรฐานแบบค าต่อ
นาที Words per Minute และแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูล คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบความเข้าใจการอ่านบทความ กราฟการ
ประเมินการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยตนเอง ของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้ค่าสถิติ พ้ืนฐาน
ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะเพ่ือ
พัฒนาการอ่าน Timed Readings โดยศึกษาพัฒนาการเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด 
ดังนี้ 
 ร้อยละของคะแนนพัฒนาการ = คะแนนหลังพัฒนา - คะแนนก่อนพัฒนา x 100 
      คะแนนเต็ม-คะแนนก่อนพัฒนา 
 
 2. หาค่าพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษก่อนการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าเฉลี่ย
และน าค่าที่ได้มาศึกษา 
    
ผลการวิจัย 
1. ผลจากการศึกษาในแต่ละระยะการศึกษาของชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  
 การศึกษาได้ด าเนินการทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งแรกผู้วิจัยได้น าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านซึ่ง
จะน าไปใช้เป็น pre-test และผู้วิจัยแจกกราฟพร้อมทั้งกระดาษค าตอบให้กับนักเรียนแต่ละคน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้อธิบายวิธีการด าเนินการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้กับกลุ่มตัวอย่าง
อย่างละเอียดด้วยภาษาไทย และแจ้งว่าการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ไม่มีผลต่อคะแนนใดๆในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจะเป็นความลับ และใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น 
พร้อมทั้งก าชับว่าไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรมหรือเครื่องมือช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น จึงให้กลุ่มตัวอย่างได้
ท าแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ และด าเนินการ
ศึกษาโดยที่ผู้วิจัยใช้สมุดสันห่วงเป็นตัวบอกเวลาว่าผ่านไปแล้วกี่นาที ผู้วิจัยจะเปลี่ยนหน้าของสมุดแต่
ละหน้าทุกๆ 10 วินาที และเมื่อใดที่นักเรียนอ่านเสร็จแล้ว เมื่อหันมามองบนสมุดเวลา ให้เขียนเวลาที่
ตนเองอ่านได้ลงในกระดาษค าตอบในช่อง Time และหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนตอบค าถามซึ่งมี
ทั้งหมด 10 ข้อ โดยก าชับอีกครั้งว่าไม่อนุญาตให้กลับไปอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ
ศึกษา ผู้วิจัยได้สอบถามนักเรียนด้วยวิธีการถามตอบความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างทั้งห้องเรียน จาก
การศึกษาในระยะแรกด้วยการด าเนินการในระยะ pre-test พบว่า นักเรียนมีข้อคิดเห็นดังนี้คือ 
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 “เนื้อเรื่องมีความยาก มีค าศัพท์ที่ไม่รู้เยอะ และหากศัพท์ใดที่ไม่รู้จะข้ามทันที และการไม่มี
พจนานุกรมเพ่ือช่วยในการแปลเป็นอุปสรรคในการอ่านอย่างมาก มีความกังวลเรื่องเวลาเพียง
เล็กน้อย และเมื่อท าแบบทดสอบเพ่ือความเข้าใจจากการอ่านทั้งหมด 10 ข้อ ท าได้ยากมากเมื่อไม่ได้
กลับไปอ่านเนื้อเรื่องอีกรอบหนึ่ง จึงไม่มีความม่ันใจว่าตนเองจะตอบค าถามถูกหรือไม่” 
 ผู้วิจัยเก็บเอกสารทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาตรวจค าตอบเพ่ือน ามาบันทึกผลจาก
การด าเนินการศึกษา และจะน าไปคืนให้กับกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการครั้งที่สอง 
 การศึกษาครั้งที่ 2 ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเดิม โดยผู้วิจัยได้น าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่าน บทความที่  1 เรื่อง A Humble Leader (บทความหมายเลข 2) ไปใช้กับผู้ เรียน และได้
ด าเนินการในกระบวนการเช่นเดิม จากการศึกษาในครั้งที่สอง พบว่านักเรียนมีข้อคิดเห็นดังนี้คือ 
 “เนื้อเรื่องอ่านง่ายขึ้น รู้สึกว่าสบายใจเวลาอ่านมากขึ้นถึงแม้จะมีค าศัพท์หลายค าที่ไม่
สามารถแปลความหมายได้ และพยายามดูจุดส าคัญต่างๆที่เห็นได้ชัดจากเนื้อเรื่อง เช่น ตัวเลข ปี ค.ศ. 
และอ่ืนๆ ที่เห็นได้ชัด และรู้สึกว่าต้องการพยายามอ่านให้ได้เวลาให้น้อยลง เพ่ือให้กราฟนั้นชี้ขึ้น” 

ผู้วิจัยให้นักเรียนตรวจค าตอบเอง พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ นักเรียนจะมีความตื่นเต้นเวลา
ตรวจค าตอบ ผู้วิจัยเก็บเอกสารทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาบันทึกผลจากการด าเนินการศึกษา 
และจะน าไปคืนให้กับกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการครั้งที่สาม 
 การศึกษาครั้งที่ 3 ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเดิม โดยผู้วิจัยน าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่าน บทความที่  2 เรื่อง Island on the move (บทความหมายเลข 3) ไปใช้กับผู้ เรียนและได้
ด าเนินการในกระบวนการเช่นเดิม พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ กลุ่มตัวอย่างรู้ขั้นตอนและวิธีการใน
การศึกษาแล้ว จึงสามารถด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายซ้ า จากการศึกษาครั้งที่สาม พบว่า
นักเรียนมีข้อคิดเห็นดังนี้คือ 
 “เวลาไม่มีความกดดันในการเพ่ิมความเร็วในการอ่าน รู้สึกว่าอ่านได้ง่ายขึ้น เข้าใจการล าดับ
เนื้อเรื่อง แต่ไม่มีความรู้ด้านประเทศและศัพท์ภาษาต่างประเทศ หากเจอค าศัพท์ที่ไม่รู้ จะข้ามไปเลย 
และดูบริบทรวม นักเรียนเลือกจ าตัวเลข ปี ค.ศ. และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อ่านในใจเพราะรู้สึกอ่านได้เร็ว
กว่า และใช้นิ้วหรือปากกาไล่ตามเนื้อเรื่องเพ่ือควบคุมสายตาระหว่างการอ่านแต่ละบรรทัด” 
 ผู้วิจัยให้นักเรียนตรวจค าตอบเอง พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ มีนักเรียนจ านวน 12 คนอ่านเร็ว
ขึ้น อ่านช้าลง 7 คน และอ่านได้ในความเร็วเท่าเดิม 11 คน ผู้วิจัยเก็บเอกสารทั้งหมดจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และน ามาบันทึกผลจากการด าเนินการศึกษา และจะน าไปคืนให้กับกลุ่มตัวอย่างในการ
ด าเนินการครั้งที่สี ่
 การศึกษาครั้งที่ 4 ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเดิม โดยผู้วิจัยน าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่าน บทความที่ 3 เรื่อง A long-suppressed hatred (บทความหมายเลข 4) ไปใช้กับผู้เรียนและได้
ด าเนินการในกระบวนการเช่นเดิม พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ กลุ่มตัวอย่างรู้ขั้นตอนและวิธีการใน
การศึกษาแล้ว จึงสามารถด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายซ้ า จากการศึกษาครั้งที่ สี่ พบว่า
นักเรียนมีข้อคิดเห็นดังนี้คือ 
 “รู้สึกว่าบทความนี้ยากกว่าบทความที่ 2 เพราะว่ามีค าศัพท์ทางศาสนา ศัพท์เฉพาะเยอะ 
และเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ยังเลือกจ าตัวเลขปี ค.ศ. และอ่ืนๆ ชื่อบุคคล และยังคิดว่า
พจนานุกรมมีความจ าเป็นในการอ่าน และหากไม่มีจะข้ามค าศัพท์ที่ไม่รู้เลย และดูบริบทรวมทั้งหมด
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เพ่ือเดาเนื้อเรื่องมากกว่า มีความต้องการให้กราฟนั้นขึ้น ระหว่างการอ่านเร็วขึ้นกับตอบค าถามด้าน
ความเข้าใจจากเนื้อเรื่อง อยากจะตอบค าถามให้ถูกมากกว่า” 

ผู้วิจัยให้นักเรียนตรวจค าตอบเอง พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ มีนักเรียนจ านวน 6 คนอ่านเร็ว
ขึ้น อ่านช้าลง 20 คน และอ่านได้ในความเร็วเท่าเดิม 4 คน นักเรียนให้ความส าคัญกับคะแนนที่ได้
จากการตอบค าถามถูกมากกว่าเวลาในการอ่านที่เร็วขึ้น ผู้วิจัยเก็บเอกสารทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง 
และน ามาบันทึกผลจากการด าเนินการศึกษา และจะน าไปคืนให้กับกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการครั้ง
ที่ห้า 

การศึกษาครั้งที่ 5 ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเดิม โดยผู้วิจัยน าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่าน บทความที่ 4 เรื่อง The Annoyance of noise (บทความหมายเลข 5) ไปใช้กับผู้เรียนและได้
ด าเนินการในกระบวนการเช่นเดิม พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ กลุ่มตัวอย่างรู้ขั้นตอนและวิธีการใน
การศึกษาแล้ว จึงสามารถด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายซ้ า จากการศึกษาครั้งที่ห้า พบว่า
นักเรียนมีข้อคิดเห็นดังนี้คือ 

“นักเรียนยังรู้สึกกังวลกับคะแนนที่ได้จากการตอบค าถามจากเนื้อเรื่อง และยังหวังให้คะแนน
สูงขึน้มากกว่าเดิม” 

การศึกษาครั้ งที่  6 การศึกษาครั้ ง Post Test โดยใช้บท  Post-Test เรื่อง Seeing is 
Believing (บทความหมายเลข 1) ด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเดิม แต่ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน
กระบวนการด้วยการก าหนดกระบวนการการอ่าน SQ3R วิธีอ่านแบบนี้เริ่มโดย ฟรานซิส พี โรบินสัน 
(FrancisP. Robinson) ดีสและดีส (Deese & Deese, 1979: 42 อ้างถึงใน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 
2546: 6) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านอยูที่มหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้ศึกษาเทคนิคในการอ่านและได้
แนะน าวิธีการอ่านให้กับนักศึกษา จนประสบผลส าเร็จ "วิธีการอ่านแบบ SQ3R นี้ แบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน คือ S (Survey) คือการอ่านแบบส ารวจเป็นการอ่านผ่านๆ อย่างรวดเร็วตั้งแต่ดูชื่อหนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง หน้าปกใน หน้าค า ดูจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง Q (Question) คือการตั้งค าถามถามตนเองไว้ใน
ใจ จากเนื้อเรื่องที่อ่าน เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร R1 (Read) อ่านเพ่ือตอบค าถามที่
ตนเองอยากรู้ที่ได้ตั้งค าถามไว้ในใจ R2 (Recite) คือการจดจ า เมื่อเข้าใจได้ค าตอบจากหนังสือแล้ว
ควรพยายามจดจ าเนื้อหา R3 (Review, Reconstruct) ทบทวนจากการอ่านบันทึกย่อที่บันทึกไว้หรือ
จากเครื่องหมายต่างๆ ที่ท าไว้ในหนังสือ โดยเริ่มจากอ่านข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อก่อน เป็นเวลา 2 
นาที หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะสั่งให้เปลี่ยนไปอ่านเนื้อเรื่องอีกเป็นเวลา 2 นาที และนักเรียนสามารถขีด
เขียน หรือท าเครื่องหมายในเนื้อเรื่องได้ หลังจากนั้นเมื่อหมดเวลา 2 นาที จึงให้ตอบค าถามจากเนื้อ
เรื่องจ านวน 10 ข้อ พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ กลุ่มตัวอย่างจ าเนื้อเรื่องได้ว่าเคยอ่านมาแล้วครั้งหนึ่งใน 
Pre Test แต่จ าค าตอบไม่ได้ เนื่องจากอาจจะช่วงระยะเวลาการด าเนินการผ่านมาแล้วหลายอาทิตย์ 
จากการศึกษาครั้ง Post Test พบว่านักเรียนมีข้อคิดเห็นดังนี้คือ 

“เมื่ออ่านค าถามก่อนอ่านเนื้อเรื่อง รู้สึกง่ายและเข้าใจมากข้ึน และเม่ือได้ขีดเขียนลงบนเนื้อ
เรื่องรู้สึกดีขึ้น อ่านแล้วมีความสบายใจว่าสิ่งที่เราอ่านไปเมื่อเจอจุดส าคัญ เราจะท าสัญลักษณ์หรือคิด
ไว้ ท าให้คะแนนดีขึ้น” 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษก่อนการใช้ชุดฝึก
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและผลการศึกษา 
 
ตาราง 1 พฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษก่อนการใช้ชุดฝึกเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่าน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วน าข้อมูลจากการค านวณมาใส่ในตาราง 

  
จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่อง

ภาษาอังกฤษ ก่อนการใช้ชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน พบว่าข้อที่ 3 ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง 
นักเรียนใช้ความรู้พ้ืนฐานเป็นสิ่งสนับสนุนในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อที่ 4 นักเรียนตอบ
ค าถามจากการอ่านได้ทันที โดยไม่กลับไปอ่านทวนเนื้อเรื่องซ้ าซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
(x ̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1 ในขณะที่อ่านอย่างเร็ว นักเรียนรู้เนื้อเรื่องโดยคร่าวว่าเรื่องที่
อ่านเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไร  

3.40 0.55 

2 ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง นักเรียนเดาความหมายของค าศัพท์ที่
ไม่คุ้นเคยได้  

3.23 0.71 

3 ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง นักเรียนใช้ความรู้พื้นฐานเป็นสิ่ง
สนับสนุนในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องได้ 

3.93 0.72 

4 นักเรียนตอบค าถามจากการอ่านได้ทันที โดยไม่กลับไปอ่าน
ทวนเนื้อเรื่องซ้ า 

2.73 0.72 

5 นักเรียนรู้ใจความส าคัญของเนื้อเรื่องได้ทันทีเมื่ออ่านเนื้อเรื่อง
จบครั้งแรก 

3.10 0.74 

6 นักเรียนเริ่มจากการอ่านค าถามและตัวเลือกค าตอบก่อนอ่าน
เนื้อเรื่อง 

3.86 1.17 

7 นักเรียนใช้นิ้วหรือปากกาไล่ตามตัวหนังสือในขณะอ่านเนื้อ
เรื่อง 

3.23 1.11 

8 นักเรียนข้ามค าศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยทันที เมื่อไม่ทราบ
ความหมายในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง 

2.93 1.06 

9 นักเรียนมักใช้การอ่านออกเสียงเพ่ือช่วยในการอ่านเนื้อเรื่อง 3.03 0.91 
10 นักเรียนคิดว่าจ าเป็นต้องใช้พจนานุกรม พจนานุกรม 

แอพพลิเคชั่นในมือถือหรือโปรแกรมภาษา ในการช่วยแปล
ความหมายค าศัพท์จากเนื้อเรื่องที่อ่าน 

3.86 0.88 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่าน Timed 
Readings โดยศึกษาพัฒนาการเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ย จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ทดสอบ จ านวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าที p ค่าร้อยละ 

ก่อนเรียน 30 10 5.90 1.27 1.18 0.00 60.00 
หลังเรียน 30 10 8.03 1.81 2.36 0.00 80.00 
  

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนและและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะเพ่ือ
พัฒนาการอ่าน Timed Readings โดยศึกษาพัฒนาการเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ย จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด พบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.27 คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.03 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 คิดเป็นร้อยละ 80 จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบ Timed Readings สูงขึ้น 

จากรูปภาพที่ 1 แสดงผลจากกราฟจากการศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วยตนเองในแต่
ละครั้ง ซึ่งรวมทั้งหมด 6 ครั้ง พบว่าการอ่านครั้งที่ 1 ซึ่งเป็น Pre-Test นักเรียนคนหนึ่งจากกลุ่ม
ตัวอย่างอ่านได้ 116 ค าต่อนาที และในครั้งที่ 6 ซึ่งเป็น Post-Test โดยใช้บทความเดิม พบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งอ่านได้ 200 ค าต่อนาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงพัฒนาการจากการศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วยตนเองจากนักเรียนใน
กลุ่มตัวอย่าง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษก่อน
การใช้ชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านพบว่า ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง นักเรียนใช้ความรู้พ้ืนฐานเป็นสิ่ง
สนับสนุนในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
การอ่านบทความภาษาอังกฤษ จากการสังเกตด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนหลังจากอ่านบทความในแต่
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ละครั้งในช่วงด าเนินการศึกษา ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้ความรู้เก่าหรือความรู้ดั้งเดิมในการช่วยเพ่ิม
ความเข้าใจจากเนื้อเรื่อง ว่าเนื้อเรื่องที่อ่านนั้นเป็นไปในทิศทางใด ถึงแม้ว่าจะเจอค าศัพท์ที่ยากและไม่
เข้าใจ หรือไม่สามารถแปลความหมายออก ซึ่งความหมายของโครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ไว้ว่า
หมายถึงโครงสร้างความรู้หรือโครงสร้างข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนของความคิดรวบยอดทั่วไปที่เก็บบันทึก
ไว้ในความทรงจ า นั่นคือ โครงสร้างความรู้เดิมนั้นเป็นกรอบความรู้ของบุคคลเกี่ยวกบสิ่งต่างๆและ
โครงสร้างความรู้เดิมยังหมายถึง โครงสร้างความรู้ความคิดในสมองซึ่งมีการจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนตีความ
ข้อมูลใหม่ ให้เข้ากบข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว และเก็บข้อมูลนั้นไว้ต่อไป การที่สามารถน าข้อมูลในความรู้
หรือประสบการณ์ เดิม (Schema) มาคาดคะเนสิ่ งใหม่ ในขณะที่ อ่านเรื่องนั้น  จะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้เรียนในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบความรู้เดิมเข้าด้วยกัน ดังนั้นจากพฤติกรรม
ดังกล่าวที่ศึกษาได้นั้น ครูผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแนวคิดหรือความรู้พ้ืนฐานก่อนการอ่าน
เนื้อเรื่องเพ่ือให้นักเรียนจินตนาการเรื่องราวคร่าวๆ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือครูผู้สอนที่จัดการเรียน
การสอนในทักษะการอ่าน พิจารณาเลือกบทความภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวผู้เรียน หรือเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจและพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้น 
 2. จากการศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบ Timed Readings 
และพฤติกรรม โดยใช้กราฟศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านด้วยการประเมินด้วยตนเอง กรณีศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.36 คิดเป็นร้อยละ 90 จึงสรุปได้ว่านัก เรียนมี
พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบ Timed 
Readings สูงขึ้น สรุปได้ว่าชุดฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษแบบ Timed 
Readings สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
สูงขึ้น ทั้ งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาในสภาพจริงจากการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และในเนื้อหาวิชาการอ่าน ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการอ่าน ซึ่งจากการการออกแบบเครื่องมือและการด าเนินการวิจัย โดยด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่านจากการใช้กราฟเพ่ือศึกษาพัฒนาการของตนเองจาก
การอ่านในแต่ละครั้ง ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะของตนเองในแต่ละครั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นการอ่านให้เร็วขึ้น หรือการท าคะแนนจากการตอบค าถามเพ่ือสอบถามความเข้าใจจาก
เนื้อเรื่อง การอ่านเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการอ่านด้วยการก าหนดเวลาไม่ได้ท าให้การศึกษาความเข้าใจ
จากเนื้อเรื่องลดลง ในทางตรงกันข้าม หากพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้นเท่าใด ความเข้าใจที่ได้เนื้อ
เรื่องก็มีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน ครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมให้นักเรียนสามารถติดตามผลความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาทักษะการอ่านต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับ
เนื้อความภาษาต่างประเทศ เพราะทักษะการเขียนที่ดี ทั้งรูปประโยค การขยายความรู้ด้านค าศัพท์ 
จะได้รับจากการอ่านเนื้อเรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
การสอนอ่าน มักจะใช้เวลานานจนท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ครูผู้สอนต้องหาวิธีการกระตุ้นให้
นักเรียนมีแรงจูงใจอยู่ตลอกเวลารวมทั้งใช้เนื้อหาบทความที่นักเรียนมีความคุ้นเคย หรือครูเป็นผู้เสนอ
แนวคิดให้ผู้เรียนน าความรู้เดิมมาใช้ 
 2. การอ่านเพ่ือความเข้าใจ ควรเริ่มจากการอ่านค าถาม และวิเคราะห์ค าถามก่อน ว่า
ต้องการถามสิ่งใด เพ่ือลดระยะเวลาในการอ่านจับใจความและวิเคราะห์เนื้อเรื่อง วิธีการดังกล่าว
ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ เพ่ือลดระยะเวลาในการท าข้อสอบ 
และให้นักเรียนรู้วิธีจับใจความจากเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น 
 3. การพัฒนาการอ่านแบบ Timed Reading สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอ่านเพ่ือเพ่ิม
ความเร็วได้ด้วยหรือ Speed Reading เพ่ือให้นักเรียนมีการก าหนดระยะเวลาตนเองได้ และศึกษา
เทคนิคการอ่านบทความที่มีความยาวมากๆ เพ่ือลดระยะเวลาในการอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากในการท าข้อสอบภาษาอังกฤษที่มีบทความยาวๆ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ที่คงทน และการส ารวจ 
ความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเพลง เรือ่ง เขต
ภูมิอากาศเคิปเปิน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 2. เพ่ือ
พัฒนาความรู้ที่คงทนของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต
ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/4 จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เพลงเขตอากาศเคิปเปิน แบบทดสอบ
บทเรียนเพิ่มเติม (ก่อน-หลัง) แบบบันทึกความรู้ที่คงทน แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นทุกคนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62.3 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความรู้ที่คงทนเรื่องเขต
อากาศเคิปเปินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนโดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี 3. นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ที่คงทน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ บทเพลง 
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Abstract 
The aim of this research were to development the academic achievement in 

social studies about Köppen climate classification by instructional management with 
songs and develop the enduring knowledge of students in social studies about 
Köppen climate classification by instructional management with songs and to study 
students' satisfaction in social studies about Köppen climate classification by 
instructional management with songs. The sample consisted of 19 students in 
mattayom suksa 5/4. The research instruments in this study was Köppen climate 
classification song, social studies pre-post test, the enduring knowledge record and 
satisfaction questionnaire 

The result show that 1. All target students had an improvement in their 
academic achievement with average at 62.3%. 2. All target students have enduring 
knowledge about Köppen climate classification through all evaluation criteria with 
Most of them are in good level. 3. The target students had average satisfaction are at 
the highest level. 

 
Key words: academic achievement, enduring knowledge, instructional management, 
songs 
 
บทน า 
 จากการได้เข้ามารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ผู้วิจัยท าการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตรงกับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยในภาคเรียนที่ 1 เป็นส่วนเนื้อหาของสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
 เมื่อได้เริ่มท าการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในแต่ละห้องไปได้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ พบว่า 
นักเรียนจ านวนมากในห้องเรียน 5/4 มีพ้ืนฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นอยู่ในระดับที่น่าเป็นกังวล อาทิเช่น นักเรียนจ านวนหนึ่งไม่สามารถแยกประเภทของแผนที่ ไม่
สามารถระบุการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างง่ายได้ รวมไปถึงไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งของทวีปต่างๆว่าอยู่บริเวณใดของแผนที่ ระบุต าแหน่งของประเทศส าคัญๆบนแผนที่ไม่ได้  
แยกเขตอากาศอย่างง่ายตามทฤษฎีของเคิปเปินไม่ได้ เป็นต้น จากปัญหาดังที่กล่าวมานี้ถือเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในวิชา
นี้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนั้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดส่วนมากจะอยู่ในขั้น
การน าไปใช้ วิเคราะห์ จนถึงขั้นคิดสร้างสรรค์ (ตามทฤษฎีของเบนจามิน บลูม) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้เรียนจะต้องมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เบื้องต้นและลักษณะกายภาพของโลกเป็น
พ้ืนฐานก่อน เพ่ือที่จะช่วยให้สามารถท าการต่อยอดทางการเรียนรู้ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและตอบสนอง
ต่อมาตรฐานการเรียนรู้ได้ แต่เมื่อนักเรียนยังมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับที่
น่าเป็นห่วง จึงส่งผลให้การจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่สูงต่อไปจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก ใน
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บางครั้งผู้สอนจ าเป็นต้องทวนเนื้อหาและความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ต่างๆให้
นักเรียน ก็ส่งผลกระทบต่อเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้วางไว้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 จากสภาพปัญหาที่ได้รายงานมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและสร้างความรู้ที่คงทนเกี่ยวกับเรื่องเขตภูมิอากาศของเคิปเปิน ในวิชาภูมิศาสตร์ให้เกิดกับ
นักเรียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 ได้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น โดยวิธีการสร้างความรู้ที่คงทนให้เกิดขึ้นนั้นผมสนใจวิธีการเรียนด้วยบทเพลง
ที่นักเรียนคุ้นเคย เพราะการจดจ าสาระความรู้ผ่านการร้องเพลงจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน
ได้ อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไปในตัวอีกด้วย 
 
ค าถามวิจัย 
  1. หลังจากจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศ 
เคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร 
 2. หลังจากจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศ 
เคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงนักเรียนมีความรู้ที่คงทนมากน้อยเพียงใด 
 3. หลังจากจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศ 
เคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต
ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 
 2. เพ่ือพัฒนาความรู้ที่คงทนของนักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 
 3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการ
เรียนรู้ ภูมิศาสตร์ดีขึ้น  
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เกิดความรู้ที่คงทนเกี่ยวกับเขตภูมิอากาศติดตัวไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
 3. ได้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ใหม่ในวิชาภูมิศาสตร์ที่นักเรียนมีความพึงพอใจและน าไปใช้ได้
อย่างแพร่หลาย 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น: เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเพลง (เพลง เขตอากาศเคิปเปิน) 
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ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน 
ความรู้ที่คงทน เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน 
ความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเพลงเขตอากาศเคิปเปิน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่งวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะได้ดังนี้ 
 ระยะแรก ผู้วิจัยท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เริ่มจากแต่งเพลงเขตอากาศเคิปเปินขึ้น 
ต่อจากนั้นจึงสร้างแบบทดสอบบทเรียนเพ่ิมเติม แบบบันทึกความรู้ที่คงทน และแบบส ารวจความพึง
พอใจ ในวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ผ่านบทเพลง เมื่อสร้างเครื่องมือดังกล่าวเสร็จแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ตรวจสอบ
และให้ค าแนะน า เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรุงปรุงเครื่องมือให้มีความเท่ียงและความเชื่อมั่นมากข้ึน 
 ระยะที่สอง ผู้วิจัยน าแบบทดสอบบทเรียนเพ่ิมเติม (ก่อนเรียน) ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท า 
จากนั้นท าการจัดการเรียนรู้เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 
แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบบทเรียนเพิ่มเติม (หลังเรียน) และท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 ระยะที่สาม หลังจากผ่านการเรียนรู้เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปินไปเป็นระยะเวลาประมาณ 2 
เดือน ผู้วิจัยท าการทดสอบความรู้ที่คงทนของนักเรียนด้วยการสอบปากเปล่าแล้วบันทึกผลลงในแบบ
บันทึกความรู้ที่คงทน จากนั้นจึงน าผลการทดสอบจากบทเรียนเพ่ิมเติมก่อนเรียนและหลังเรียน ผล
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และผลบันทึกการสอบปากเปล่า มาท าการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัยในล าดับต่อไป 
  
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 19 คน จ าแนก
เป็นนักเรียนชาย จ านวน 7 คน นักเรียนหญิง จ านวน 12 คน เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เพลงเขตอากาศเคิปเปิน 
 2. แบบทดสอบบทเรียนเพ่ิมเติม (ก่อน-หลัง) วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 3. แบบบันทึกความรู้ที่คงทน วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต
ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
เรื่องเขต  ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
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การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เมื่อผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเสร็จแล้วได้ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้ได้ตรวจสอบเครื่องมือ เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วให้ข้อควรปรับปรุงและค าแนะน าแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยได้น ามา
พิจารณาปรับปรุง แก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และพร้อมน าไปเก็บข้อมูลในการวิจัยได้ โดยได้ค่า 
IOC 0.60-1.00 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามก าหนดการ โดยการเก็บรวบรวมแบบทดสอบบทเรียน
เพ่ิมเติมก่อนและหลังเรียน แบบบันทึกความรู้ที่คงทนบันทึกผลด้วยการสอบปากเปล่า และแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนการท าแบบทดสอบเพ่ิมเติมของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง โดยศึกษาพัฒนาการเป็นร้อยละของโอกาสที่จะพัฒนาได้ของ
นักเรียนแต่ละคน  
 
 
 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่คงทน 
 วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่คงทน เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปินของนักเรียนด้วยการน าค าตอบที่
ได้จากการสอบปากเปล่ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก หมายถึง  นักเรียนแสดงทักษะหรือสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดได้อย่างเชี่ยวชาญ 
  คล่องแคล่ว ตอบค าถามได้ทันทีและอธิบายค าตอบได้อย่างมีเหตุผล 
ดี หมายถึง นักเรียนแสดงทักษะหรือสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดได้อย่างช านาญ 
  คล่องแคล่ว ตอบค าถามได้ทันที 
ผ่าน หมายถึง นักเรียนแสดงทักษะหรือสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดได้ 
ไม่ผ่าน หมายถึง นักเรียนแสดงทักษะหรือสมรรถนะส าคัญที่ก าหนดไม่ได้ 
 
ตอนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และระดับของความคิดเห็น แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 
 
ผลการวจัิย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ตาราง 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระ
การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง 
เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 
จากตาราง 1 แสดงว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมก่อนเรียน นักเรียนมี

คะแนนสอบก่อนเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน มีคะแนนสอบหลังเรียน

เลขที่ 
คะแนน ( คะแนนเต็ม 15 ) 

ก่อน (Pre) หลัง (Post) คะแนนพัฒนา F-pre พัฒนาการร้อยละ 
1 8 13 5 7 71.4 
2 7 12 5 8 62.5 
3 5 10 5 10 50 
4 7 13 6 8 75 
5 2 9 7 13 53.8 
6 6 13 7 9 77.7 
7 8 12 4 7 57.7 
8 4 10 6 11 54.5 
9 5 11 6 10 60 
10 7 11 4 8 50 
11 8 13 5 7 71.4 
12 10 14 4 5 80 
13 6 12 6 9 66.6 
14 3 12 9 12 75 
15 7 13 6 8 75 
16 3 8 5 12 41.6 
17 6 11 5 9 55.5 
18 4 9 5 11 45.4 
19 7 12 5 8 62.5 
รวม 5.9 11.4 5.5 9.1 62.3 
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เฉลี่ยอยู่ที่ 11.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกัน ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 คะแนน คิดเป็น
ค่าพัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ 62.3 

 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ที่คงทนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง
เขต ภูมิอากาศเคิปเปินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ด้วยการน าค าตอบที่ได้จากการ
สอบปากเปล่ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 

ตาราง 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความรู้ที่คงทน วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง  ด้วยการน า
ค าตอบที่ได้จากการสอบปากเปล่ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

 
จากตาราง 2 แสดงว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ตอบค าถามด้วยปากเปล่าเพ่ือวัดความรู้ที่

คงทน วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงเมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ตั้งขึ้นมีนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.06 ระดับดีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 ระดับผ่านจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 

 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 

ตาราง 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

จ านวนทั้งสิ้น 19 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
10.9 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ

ข้อ ทักษะพิสัย/สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน ระดับ จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. 
 

 ทักษะการสื่อสาร / ตอบค าถาม ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

ดีมาก 4 21.06 
ดี 8 42.10 

ผ่าน 7 36.84 
ไม่ผ่าน 0 0 

รวม 19 100 
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มาก 7.1 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 

 

 

การจัดการเรียนการเรียนรู้ 
ผ่านบทเพลง 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม 

1. การใช้บทเพลงABC เขตอากาศเคิปเปินเป็นสื่อ
การสอนท าให้ นั ก เรียน เห็ นภาพรวมของเขต
ภูมิอากาศโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จ านวน
(คน) 

12 7 - - - 19 

ร้อยละ 63.2 36.8 - - - 100 
2. การใช้บทเพลงABC เขตอากาศเคิปเปินเป็นสื่อ
การสอนสามารถสรุปเนื้อหาเรื่องเขตภูมิอากาศโลก
ให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

จ านวน
(คน) 

11 8 - - - 19 

ร้อยละ 57.9 42.1 - - - 100 
3. การใช้บทเพลงABC เขตอากาศเคิปเปินเป็นสื่อ
การสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ได้มากขึ้น 

จ านวน
(คน) 

9 9 1 - - 19 

ร้อยละ 47.4 47.4 5.2 - - 100 
4. การร้องเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินร่วมกันใน
ชั้นเรียนท าให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากข้ึน 

จ านวน
(คน) 

7 8 4 - - 19 

ร้อยละ 36.8 42.1 21.1 - - 100 
5. การร้องเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินช่วยให้
เกิดสุนทรียภาพขณะเรียนรู้ในห้องเรียน 

จ านวน
(คน) 

14 5 - - - 19 

ร้อยละ 73.7 26.3 - - - 100 
6. การร้องเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน (ไม่ลืมเนื้อหาเมื่อ
เรียนจบแล้ว) 

จ านวน
(คน) 

11 7 1 - - 19 

ร้อยละ 57.9 36.9 5.2 - - 100 
7. ความรู้จากเพลง ABC เขตอากาศเคิป เปิ น
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จ านวน
(คน) 

9 8 2 - - 19 

ร้อยละ 47.4 42.1 10.5 - - 100 
8. โดยภาพรวมการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงใน
วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง
เขตภูมิอากาศเคิปเปิน 

จ านวน
(คน) 

14 5 - - - 19 

ร้อยละ 73.7 26.3 - - - 100 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน
(คน) 

10.9 7.1 1 - - 19 

ร้อยละ 57.4 37.4 5.2 - - 100 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ที่คงทน และการส ารวจ
ความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเพลง เรื่อง เขตภูมิอากาศเคิปเปิน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่าน
บทเพลงเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีพัฒนาการ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62.3  
 2. ความรู้ที่คงทน จากผลการวิเคราะห์ความรู้ที่คงทนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต ภูมิอากาศเคิปเปินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ด้วยการน า
ค าตอบที่ได้จากการสอบปากเปล่ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน
มีความรู้ที่คงทนเรื่องเขตอากาศเคิปเปินโดยแสดงผ่านทักษะการสื่อสารพบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ ดี  
 3. ความพึงพอใจ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ 
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ด้าน
การสื่อสาร) และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขต
ภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างที่ช่วยให้การวิจัยเพ่ือการพัฒนาครั้งนี้
บรรลุผล โดยอภิปรายเป็นรายข้อ ดังนี้ 
 1. เพลงกล่อมเด็กเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย ได้ใจความ เนื่องจากท านองเพลงที่ใช้ใน
การแต่งเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินนั้นเป็นเพลงกล่อมเด็กของชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Ah! vous 
dirai-je, Maman ดังนั้นจังหวะดนตรีและท านองของบทเพลงจึงฟังง่าย ระยะเวลาของเพลงไม่นาน
จนเกินกว่าสมาธิของเด็กจะรับรู้ได้ ท าให้เมื่อน ามาใช้เป็นสื่อการสอน จะสามารถช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้บทเรียนผ่านเพลงดังกล่าวได้ดี 
 2. ความรู้เดิมวิชาภาษาอังกฤษช่วยในการถ่ายโยงความรู้เดิมสู่การเรียนรู้ใหม่  ดังที่
อภิปรายไว้ในข้างต้นว่า เพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินนั้นเป็นเพลงกล่อมเด็กของชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า 
Ah! vous dirai-je, Maman ซึ่งในประเทศไทย เพลงดังกล่าวได้น ามาใส่เนื้อร้องเป็นเพลงสะกดตัว
พยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนและคนโดยทั่วไปร้องกันได้ติดปาก ดังนั้นเมื่อน าเพลงนี้มาเปลี่ยนเนื้อ
ร้องให้เป็นเรื่องของเขตอากาศเคิปเปิน นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ทันทีจากการถ่ายโยงความรู้เดิม
เกี่ยวกับเพลง ABC ที่เคยร้องตอนเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา น าไปสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ได้
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 3. บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน  การเรียนรู้ที่
นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชั้นเรียนด้วยจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้นั้นมีชีวิตชีวา กล่าวคือ ช่วงวัย
ของผู้ เรียนเป็นวัยแห่งความสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทาย การเรียนรู้ที่สนุกสนานจะเป็น
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ประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนได้เรียนรู้และช่วยให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่คงทนได้ ดังผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลดีของดนตรี ของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า ดนตรีมีผลต่อการจัดระเบียบทาง
ความคิด ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้เตรียมตัวเด็กให้มีการวางแผน ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มีความจ าเป็น
อย่างมากในการเล่นดนตรี ดนตรีส่งผลให้ความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
ทักษะการอ่าน ความเข้าใจ ตัวสะกด คณิตศาสตร์ ทักษะการฟัง การใช้สมองส่วนหน้า (เช่น ถ้อย
ค าพูด ความเข้าใจ ความช านาญด้านตัวเลข) และทักษะด้านกล้ามเนื้อ   
 
เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

(พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. (2540). รูปแบบการสอน Group Investigation. สารพัฒนาหลักสูตร, 

16(129), 65-69. 
ภัทรา นิคมานนท์. (2538). การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์การพิมพ์.  
Gymboree Newsletter. (2546). เสียงเพลงพัฒนาสมอง. 
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ภาคผนวก 
 

เพลง ABC เขตอากาศเคิปเปิน 
ค าร้อง: วรวุฒิ สุขสถิตย์ 
ท านอง: เพลง Ah! vous dirai-je, Maman  
เรียบเรียง:วรวุฒิ สุขสถิตย์ / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (58) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
Intro: C /G/Am/G/ F/Em/Dm /GC 
   C  G  Am  G F  Em  Dm  G/C 

เขตอากาศของคุณเคปเปิน ดูเพลินๆแต่จ าไม่ค่อยได้ 
 F  Em  Dm  C  F  Em Dm  G/C 

ไม่เป็นไร มาช่วยกัน ตั้งใจฟัง ตั้งใจให้ดี 
 C G Am G F Em Dm G/C 

* A เขตร้อน ส่วนB แห้งแล้ง C อบอุ่น ส่วน D เขตหนาว  
    F Em Dm C F Em Dm C 

E ขั้วโลก E ขั้วโลก ทั้ง 5 เขตจ าไว้ให้ดี  
 C G Am G  

A B C D E จ าให้ดี 
 F Em Dm G/C 

มี 5 เขต เคปเปินบอกจ าไว้ให้ดี (*) 
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แบบทดสอบบทเรียน (เพิ่มเติม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    มัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์      รหัสวิชา ส 32101 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ ...ชั้น ม.5 /...........เลขท่ี........... 

ตอนที่ 1 จงเติมตัวอักษรเขตอากาศของเคิปเปินลงในต าแหน่งละติจูดต่างๆให้ถูกต้อง (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0° 

60°N 

เขตอากาศ A คือ........................................... 
พืชพรรณธรรมชาติที่พบ............................... 

เขตอากาศ C คือ........................................... 
พืชพรรณธรรมชาติที่พบ............................... 

เขตอากาศ E คือ........................................... 
พืชพรรณธรรมชาติที่พบ............................... 

เขตอากาศ D คือ.......................................... 
พืชพรรณธรรมชาติที่พบ............................... 

เขตอากาศ B คือ........................................... 
พืชพรรณธรรมชาติที่พบ............................... 

30°N 

30°S 

60°S 

ตอนที่ 2 จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
(10 คะแนน) 
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 แบบบันทึกทักษะพิสัย (สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน) 

 
 วิชา สังคมศึกษา 3   รหัสวิชา ส32101   สาระการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ 
 เรื่อง เขตภูมิอากาศโลก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 
ชิ่อ........................................นามสกุล..................................ชั้น................เลขที่............... 
วัน...............................ที่.............เดือน.................................................ปี.......................... 
เวลา..........................................น. สถานที่.......................................................................  
ทักษะพิสัย / สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ต้องการวัด...........................................................................  
วิธีการวัด............................................................................................................................. ................... 
ค าถาม............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ค าตอบ...................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
การประเมินผล 

  
  ลงชื่อ.................................   ลงชื่อ.................................
    (วรวุฒิ สุขสถิตย์)     (................................) 
      คร ู      นักเรียน 
  

ข้อ ทักษะพิสัย/สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
ระดับ 

หมายเหตุ 
ดีมาก ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. 
 

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

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

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

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

............... ............... ............... .............. 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

เรื่อง ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  
เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร ี
แบบสอบถามท้ังหมด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    
   ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของนักเรียน เมื่ออ่าน
ข้อความแล้วโปรดกาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของนักเรียน
    เพศ   ชาย      
      หญิง 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเขตภูมิอากาศเคิปเปิน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่าน
บทเพลง ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนมาก
ที่สุด 
 2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย 3 ในช่องระดับความพึงพอใจของนักเรียนเพียงช่องเดียวในแต่
ละข้อ 
 3. ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยก าหนดค่าระดับ
ความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
   ระดับ  5 หมายถึง  มากที่สุด 
   ระดับ  4 หมายถึง  มาก 
   ระดับ  3 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง  น้อย 
   ระดับ  1 หมายถึง  น้อยทีสุ่ด 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความในใจที่อยากบอก 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
  

การจัดการเรียนการเรียนรู้ผา่นบทเพลง 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. การใช้บทเพลงABC เขตอากาศเคิปเปินเป็นสื่อ
การสอนท าให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเขต
ภูมิอากาศโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     

2. การใช้บทเพลงABC เขตอากาศเคิปเปินเป็นสื่อ
การสอนสามารถสรุปเนื้อหาเรื่องเขตภูมิอากาศ
โลกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

     

3. การใช้บทเพลงABC เขตอากาศเคิปเปินเป็นสื่อ
การสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ได้มากข้ึน 

     

4. การร้องเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินร่วมกัน
ในชั้นเรียนท าให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากข้ึน 

     

5. การร้องเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินช่วยให้
เกิดสุนทรียภาพขณะเรียนรู้ในห้องเรียน 

     

6. การร้องเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปินช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน (ไม่ลืมเนื้อหาเมื่อ
เรียนจบไปแล้ว) 

     

7. ความรู้จากเพลง ABC เขตอากาศเคิปเปิน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

8. โดยภาพรวมการจัดการเรียนรู้ผ่านบทเพลงใน
วิชาสังคมศึกษาฯ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง
เขตภูมิอากาศเคิปเปิน 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 
 

วัตถุประสงค์  
ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร 
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้ง
เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นัก
วัดผลการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส านักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา  

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผล
การศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)  
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Academic Article)  
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)  
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)  
6. กรณีศึกษา (Case Study)  

 

ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ  
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ 

รูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)  
2. ส่วนประกอบของบทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง 

 

หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Authors 
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ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพ่ือให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้  

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จ านวนไม่เกิน 15 หน้า  
 

2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดังนี้ จากขอบบน 
1.0 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว  

 

3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ  
 

4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ ก าหนดดังนี้  
o ชื่อเรื่อง (Title)  

- ชื่อเรื่องภาษาไทย ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point 

ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา 

- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อ
หน่วยงานของผู้นิพนธ์ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 

o บทคัดย่อ (Abstract)  
- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัด

แรกจัดย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไป
ก าหนดชิดซ้าย ตัวธรรมดา  

o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 ค า ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง  
- หัวข้อใหญ่ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา  
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว 

ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย  
o ค าศัพท ์ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่น ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน

ของผู้อื่น  
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
- ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความ

บรรยายภาพ ก าหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
- ชื่อตารางประกอบจัดอยู่เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง ใช้ค าว่า ตาราง ต่อด้วย

หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point 
ตัวธรรมดา  

- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อ
ภาพหรือเส้นคั่นใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจาก
ขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงใน

เนื้อหาของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบ

ของ APA (American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 
point ตัวธรรมดา  

 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
บทความวารสาร 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า. 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีทีเ่ผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นเมื่อ..... จาก  
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, 

volume number. Retrieved month day, year, from 
http://www.someaddress.com/full/url/. 

 

  



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 91 มกราคม-มิถุนายน 2558 
 

หน้า 88  

 
 

 

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ......................  
เรียน บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา 
เร่ือง ขอตีพิมพ์บทความลงวารสารการวัดผลการศึกษา 
 1. ชื่อผู้ส่งบทความ  (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................  

(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................  
2. ชื่อวุฒิการศึกษาขัน้สูงสุด .................................................................................................... ชื่อย่อ.......................................  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................  
4. สถานภาพผู้ส่งบทความ  
4.1 ( ) อาจารย ์( ) อื่นๆ ระบ ุ.........................คณะ....................................................สถาบัน.................................................... 
4.2 ( ) นักศึกษา � ปริญญาเอก � ปริญญาโท หลักสูตร..........................................................................................................  
สาขา..................................................................คณะ....................................................สถาบัน...................................................  
โปรดระบุช่ืออาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
4.2.1 ช่ือ...........................................................................................ที่ท างานปัจจุบัน...................................................................  
4.2.2 ช่ือ...........................................................................................ที่ท างานปัจจุบัน...................................................................  
4.2.3 ช่ือ...........................................................................................ที่ท างานปัจจุบัน...................................................................  
5. ประเภทของบทความ  ( ) บทความวิจัย (Research article)   ( ) บทความวิชาการ (Review article)  

( ) บทความปริทัศน ์ ( ) บทความเรื่องสั้น  ( ) บทแนะน าหนังสือ 
6. ที่อยู่ผู้ส่งบทความ (ที่ติดต่อได้สะดวก)...................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
7. เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ...............................................โทรสาร.....................................e-mail............................................  
8. สิ่งที่ส่งมาด้วยเพ่ือให้กรรมการพิจารณา  

( ) ไฟล์ บทความวจิัย / บทความทางวิชาการ ใส่แผ่น CD-ROM และ 
( ) แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเอกสารพมิพ์ต้นฉบับ จ านวน 2 ชุด ส่งที่ กองบรรณาธิการวารสารการ

วัดผลการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สุขมุวิท 23 เขตวัฒนา กทม 10110 
9. ต้นฉบับท่ีส่งให้พิจารณาเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีแก้ไขตามที่
กองบรรณาธิการ เสนอแนะ  

ผู้ส่งบทความ ลงช่ือ .................................................................... 
(...................................................................) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนของกองบรรณาธิการ 

ผลการพิจารณาในเบื้องต้น ......................................................................................................................................................... 
ด าเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ..................................................................... 2. ......................................................................... 

 
 

ลงนาม ......................................................... 
(อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน) 

ต าแหน่ง บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา 
วัน ที่  ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .

รับวันท่ี ........................................... 
ผู้รับ................................................ 
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