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บทคัดย่อ 

 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย  
เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด และหากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพิกเฉยไม่ชำระเงินค่าสินไหม
ทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึด อายัด และ      
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ .ศ.2558 ตลอดจน          
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานของกองทัพเรือ 
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Abstract 

For the Liability of a wrongful act on the State Officer Act B.E. 2539, the corrupt 
overnment agency has the power to issue an order to the claimant government agencies 
paying the money to the victims for violations of the authorities. So, such officer must pay 
compensation due to its commitment of a violation to the state agency within the specified 
time. According to the liability for the wrongful actions of the officers on the Administrative 
Procedure Act B.E. 2539, if that person is negligent, -not pay the full amount of compensation, 
the government agencies may take administrative measures by seizing, freezing and auctioning 
the property of the officer who reimbursed the money. In order to use the administrative 
measures of the Royal Thai Navy by means of seizure, garnish and auction of properties 
efficiently, the Royal Thai Navy take such methods to the liability of the wrongful actions 
accordance with the Royal Thai Navy regulations of administrative measures by seizing, garnish 
and auctioning the property of the indemnity of B.E.2558. 

Keywords: Administrative Measures, Seizure, Garnish, Auction of Properties 
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1. บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้มีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นเป็นอีกระบบ
ศาลหนึ ่งควบคู ่ ไปก ับระบบศาลยุต ิธรรมจนถึงป ัจจ ุบ ันน ี ้ เพ ื ่อพ ิจารณาพิพากษาคดีปกครองและ           
“การบังคับคดีปกครอง” (Administrative measures Case) รวมทั้งมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ .ศ .2542 ออกมารองร ับการดำเน ินการ นอกจากนี ้ย ังม ีกฎหมายปกครอง  (Administrative Law)  
เป็นเครื ่องมือที ่สำคัญของรัฐในสถานะที ่ร ัฐม ีอำนาจเหนือประชาชนตามหลักทฤษฎีอำนาจเหนือ  
(prérogatives) ทำให้การใช้อำนาจของรัฐทุกกรณีต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ กล่าวคือต้องมีที่มา 
แห่งอำนาจ รูปแบบขั้นตอนการใช้อำนาจ และการควบคุมตรวจสอบอย่างถูกต้องด้วยกฎหมาย (สมยศ  
เลี้ยงบำรุง, 2560, น. 397) การที่รัฐเป็นผู้กำหนดกรอบในการดำเนินการให้มีสภาพบังคับของกฎเกณฑ์  
ทางกฎหมาย ย่อมทำให้รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายในทุก ๆ กรณีการใช้อำนาจมหาชน
โดยรัฐหรือองค์กร เจ้าหน้าที ่ทำนิติกรรมฝ่ายเดียวที่สามารถใช้บังคับกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้ อันเป็น  
การสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่รัฐมีอำนาจเหนือกว่า 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 12 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เสียหาย มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้เงินให้แก่
ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กระทำ
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด และหากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพิกเฉยไม่ชำระเงิน
ค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของผู้นั ้นขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินได้ ซึ ่งวิธีการยึดหรืออ ายัดทรัพย์สิน และการขาย
ทอดตลาด ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ตลอดจนการดำเนินการของ
เจ้าหน้าที ่ให้เป็นไปตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง        
พ.ศ.2539 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 อย่างไรก็ตาม การบังคับทางปกครองนี้ เป็นเพียงมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง    
ยังมิได้ผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรศาล จึงมีฐานะที่เป็นมาตรการต่ำกว่ามาตรการบังคับคดีของศาล ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบกลั่นกรองคดีจากองค์กรตุลาการหรือศาลแล้ว ดังนั้นต้องเข้าใจว่าแม้กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษา
หรือคำสั่งจนมีการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลใดแล้ว กฎหมายยังกำหนดห้ามมิให้ยึด
อายัดทรัพย์สินบางประเภท โดยกำหนดให้ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี ดังนั้น การบังคับทางปกครองในกรณี
ที่มีการยึดหรืออายัดนั้น เป็นวิธีการอันเดียวกันกับการบังคับคดีในทางแพ่งเพื่อบังคับชำระหนี้ที่เป็นเงิน จึงต้อง
เคารพหลักดังกล่าวด้วย ซึ่งหากฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยวิธีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ใด หากทรัพย์สินนั้นเป็นชนิดที่ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี (ในทางแพ่ง) ในการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองกับทรัพย์สินดังกล่าวนั้นก็ย่อมต้องห้ามเช่นกัน (ชำนาญ จันทร์เรือง, 2549) 
 กองทัพเรือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออก“คำสั่งทางปกครอง” และต้อง
บังคับใช้ “มาตรการบังคับทางปกครอง”  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่ปรากฏปัญหาที่ว่ากองทัพเรือออกคำสั่ง    
ทางปกครองไปแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการบังคับให้ได้ผลคำสั่งทางปกครองซึ่งได้ออกไปแล้ว แต่ผู้รับคำสั่ง
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กองทัพเรือจึงต้องดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไปบังคับให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาออก
“คำสั ่งทางปกครอง”แต่กระบวนการบังคับใช้“มาตรการบังค ับทางปกครอง” ยังไม่เก ิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่าที่ควร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย
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อย่างชัดเจน เพราะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะทาง มีลักษณะพิเศษทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พร้อมไม่มีความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้
มาตรการบังคับทางปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มาตรการบังคบัทางปกครอง 
 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องมีคําสั่งทางปกครองเสียก่อน เมื่อผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครองไม่ยินยอมปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคําสั่ง เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้บัญญัติมาตรการบังคับ
ทางปกครองไว้ดังนี้  
 “มาตรา 57 คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มี
การปฏิบัติตามคำเตือนเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น และ
ขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน 
 วิธีการยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา       
ความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู ้มีอำนาจสั ่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง” 
 จากกฎหมายดังกล่าวมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนโดยละเอียด เพียงแต่ให้นำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม ดังนั้น จึงเป็นปัญหาว่าจะนำหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยมีเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นหน่วยงานกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่ความฝ่ายใด ไปดำเนินการ
บังคับคดียึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมาย ระเบียบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่อ ย่าง
ชัดเจนดำเนินงานอย่างเชี่ยวชาญถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรม มีกระบวนการกลไกตรวจสอบจากศาลยุติธรรม    
ซึ่งเป็นอำนาจฝ่ายตุลาการ แต่ในกระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่มีกลไกของกฎหมายรองรับ
อย่างละเอียดชัดเจน ทำให้การบังคับไม่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น บุคคลที่ทำการบังคับ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเรียกว่า “เจ้าพนักงานบังคับคดี” (legalexecution) แต่มาตรการ
บังคับทางปกครองมิได้กำหนดบุคคลที่เป็นพนักงานมาตรการบังคับทางปกครองไว้ ทำให้มีผลแตกต่าง  
ทางกฎหมาย เพราะ “เจ้าพนักงานบังคับคดี” จะมีสิทธิได้รับความคุ ้มครองจากกฎหมายบางประการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะได้รับ  
ความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรรมวิธียึดอายัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มี
รายละเอียดขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ทำให้เกิดความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่การยึดทรัพย์สินผิด หรือผิดพลาด 
ในขั้นตอนการจำหน่ายทรัพย์ หรือกรณีมีผู้ร้องขอกันส่วน หรือมีผู้ร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ หรือมีบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียต่าง ๆ จะยื่นคำร้องขอกับใคร เนื่องจากหน่วยงานทางปกครองถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยต รง จะมี
อำนาจพิจารณามีคำสั่งได้หรือไม่หรือหากจะไปร้องขอกับศาลก็มีปัญหาว่าจะร้องขอกับศาลใดระหว่างศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองอันล้วนเป็นปัญหาอุปสรรคในการที ่จะดำเนินการตาม“มาตรการบังคับทาง
ปกครอง”ทั้งสิ้น  (สมยศ เลี้ยงบำรุง, 2560, น. 397) นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 57 มิได้กำหนดของเขตของการอนุโลมในการนำวิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไว้ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าจะนำวิธีการยึดการอายัด 
และการขายทอตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้เพียงใดและไม่มี
ระเบียบกลางว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ รวมถึง
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ขาดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้มาตรการบังคับปกครองโดยตรง ( ศิริชัย  
วิชชุวัชรากร, 2557, น. 107) 

3. วิเคราะห์ขัน้ตอนการใช้มาตรการบังคบัทางปกครองของกองทัพเรือ กรณีใช้วิธีการ ยึด อายัด  
    ขายทอดตลาดทรพัย์สิน 
 3.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

ก่อนการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครอง 
โดยมีหนังสือเตือนให้บุคคลนั้นชำระเงินก่อนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหากผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามหรือ  
ไม่นำเงินมาชำระจึงจะไปดำเนินการยึดอายัดได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
มาตรา 57  ซึ ่งก่อนที่จะไปทำการยึดอายัดทรัพย์สินหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกคำสั่ง        
ทางปกครองมีหน้าที่ต้องสืบหาหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เพราะถือว่าเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องและมีข้อมูลของบุคคลที่จะถูกมาตรการบังคับทางปกครองโดยตรง 
 แต่อย่างไรก็ตามการใช้มาตรการบังคับทางปกครองผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง  
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์การบังคับทางปกครองนั้นได้และการอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งการที่กฎหมายให้ผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
แม้จะไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับก็ตามแต่ก็จะทำให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกิดความล่าช้าใน  
การดำเนินการได้ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐต้องย้อนกลับไปดำเนินการทางปกครองใหม่อีกครั้ง  
 กรณีตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความเสียหายแก่เงิน (เงินขาดบัญชี/ทุจริตเงิน) หรือทรัพย์สินของทาง
ราชการเสียหายหรือสูญหาย เช่น ใบจักรเรือเสียหายขณะเรือปฏิบัติราชการในทะเล รถยนต์ของทางราชการ
ประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย อาวุธปืนของทางราชการเสียหาย เป็นต้น ในการบังคับให้ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กองทัพเรือต้องใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยการยึด อายัด 
ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชดใช้เงินขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งก่อนที่จะ
ไปทำการยึดอายัดทรัพย์สินกองทัพเรือจะต้องออกคำสั่งทางปกครอง โดยมีหนังสือแจ้งเตือนให้บุคคลนั้นนำ
เงินมาชำระเงินอย่างน้อยไม่เกิน 7 วันหากผู ้รับคำสั ่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตามหรือไม่นำเงินมาชำระ 
กองทัพเรือจึงจะดำเนินการยึดอายัดได้ แต่ทั้งนี้ผู้ต้องรับผิดชดใช้เงินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของกองทัพเรือ    
ผู้ต้องรับผิดชดใช้เงินมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อกองทัพเรือได้ภายใน 15 วัน นั บแต่วันรับทราบคำสั่ง และ
กองทัพเรือจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าขั้นตอนเตรียมการก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองแล้วหากผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่ปฏิบัติตาม ก่อนที่จะไปทำ
การยึด อายัด ทรัพย์สินขายทอดตลาด เจ้าหน้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนให้บุคคลนั้นมาชำระเงินก่อนไม่น้อยกว่า  
7 วัน หากไม่มีการชำระตามที่แจ้งไปจึงจะไปดำเนินการยึดอายัดได้ และหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ออกคำสั่งทางปกครองมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกบังคับตามคำสั่งทางปกครอง  
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3.2 ขั้นตอนการยึดทรพัย ์
 ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 ข้อ 5 “ยึด” หมายความว่าการกระทำใดๆต่อทรัพย์สิน
ของผู้ต้องชดใช้เงินเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจ้าหน้าที่   
 ทรัพย์สินที่ยึด ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 มีดังนี้  
 1. ทรัพย์สินของผู ้ต้องชดใช้เงินที ่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยวิธียึด  ได้แก่
สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ (ข้อ 12) 
 2. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินให้ยึดได้แต่เพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดได้พอ
ชำระหนี ้รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ข้อ 13) 
 การยึดทรัพย์สินให้ยึดเฉพาะส่วนของผู้ต้องชดใช้ เงินแต่ถ้ามีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยและ    
ไม่ปรากฏชัดว่าส่วนใดเป็นของผู้ต้องชดใช้เงินให้ยึดทั้งหมด (ข้อ 13 วรรคสอง) 
 กรณีทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินมีราคามากกว่าจำนวนหนี้ทั้งมิอาจแบ่งยึดโดยไม่ทำให้ทรัพย์สินนั้น
เสื่อมราคาและไม่ปรากฏทรัพย์สินอื่นที่จะยึดให้พอคุ้มจำนวนหนี้ให้ยึดทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาด (ข้อ 13 วรรคสาม)  
 ทรัพย์สินที่ห้ามยึดตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรือ
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ .ศ.2558 ข้อ 14 ได้กำหนด ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สิน 
ของผู้ต้องชดใช้เงินต่อไปนี ้
 (1) เครื่องนุ่งห่มหลับนอนหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัวโดยประมาณรวมกัน
ราคาไม่เกินห้าหมื่นบาทในกรณีที่ผู้บัญชาการทหารเรือเห็นสมควรจะกำหนดทรัพย์สินดังกล่าวที่มีราคาเกิน   
ห้าหมื่นบาทให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับแห่งระเบียบนี้ก็ได้ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามฐานะของ
ผู้ต้องชดใช้เงิน 
 (2) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกันราคา
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าผู้ต้องชดใช้เงินมีคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อผู้บัญชาการทหารเรือขออนุญาตยึดหน่วง
และใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้อันจำเป็นเพื่อดำเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกว่า
จำนวนราคาดังกล่าวแล้วให้ผู้บัญชาการทหารเรือมีอำนาจใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่ง
เงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 
 (3) วัตถุเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของผู้ต้องชดใช้เงิน 
 (4) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิด 
แห่งการบังคับคดี 
 (5) ทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้เช่นหนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ
จดหมายหรือสมุดบัญชีต่างๆนั้นอาจยึดมาตรวจดูเพื่อประโยชน์แห่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้  
ถ้าจำเป็น แต่ห้ามมิให้นำออกขายทอดตลาด 
 (6) ทรัพย์สินของกสิกรตามกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกรดังต่อไปน้ี 
 (ก) พืชผลที่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว 
 (ข) พืชพันธ์ุที่ใช้ในปีต่อไปตามประมาณอันสมควรโดยเทียบเคียงกับเนื้อที่ซึ่งกสิกรได้ทำในปีที่
ล่วงมาแล้ว 
 (ค) พืชผลที่เก็บไว้สำหรับเลี้ยงตัวและครอบครัวตามฐานานุรูปสำหรับปีหนึ่ง 
 (ง) สัตว์และเครื่องมือประกอบอาชีพที่มีไว้พอควรแก่การดำเนินอาชีพต่อไป 
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 (7) ทรัพย์สินอืน่ตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือเห็นสมควร 
 วิธีการยึดทรัพย ์
 เมื่อสืบหลักทรัพย์พบทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินที่จะยึดได้ตามกฎหมายให้สำนักงานพระธรรมนูญ
ทหารเรือพิจารณาหากเห็นว่าถ้ายึดทรัพย์ขายทอดตลาดจะได้เงินเหลือพอชำระหนี้ก็ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินตามแบบที่กำหนดในระเบียบนี้ประกาศยึดทรัพย์สินของ   
ผู้ต้องชดใช้เงินตามแบบที่กำหนดในระเบียบนี้และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บัญชาการ
ทหารเรือลงนามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์ของผู้ต้องชดใช้เงินแล้วให้เสนอ
รายการและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือพิจารณาดำเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ยึดต่อไปตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 ข้อ 15   
 วิธีการยึดทรัพย์สิน 
 (1) ถ้าในคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินได้ระบุเฉพาะเจาะจงให้ยึดทรัพย์สินสิ่งใดให้เจ้าหน้าที่ยึดแต่เฉพาะ 
ทรัพย์สินสิ่งนั้น 

 (2) ก่อนไปทำการยึดทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ผู ้ไปยึดทรัพย์สินพิจารณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
จะต้องยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินหรือไม่และจำนวนราคาทรัพย์สินที่จะยึดได้ตามกฎหมายมีประมาณ
เท่าใดพร้อมทั้งนำประกาศยึดทรัพย์สินไปด้วยเพ่ือปิดไว้ ณ สถานที่ที่ยึดทรัพย์สิน 

 (3) ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการยึดทรัพย์สินโดยเร็วและให้นำเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์สำหรับการยึด
ทรัพย์สิน เช่นครั่งและตราตีครั่งไปด้วยทั้งนี้จะมีพนักงานอ่ืนร่วมไปช่วยเหลือด้วยก็ได ้

 (4) เจ้าหน้าที่ย่อมไม่ยึดทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอื่นได้ยึดไว้ก่อนแล้วหรือทรัพย์สินที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

 (5) การยึดทรัพย์สินให้ดำเนินการในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในวันทำการงาน
ปกติเว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการทหารเรือ 

 (6) ก่อนยึดทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการและแจ้งการยึดทรัพย์สินโดยส่ง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินและประกาศยึดทรัพย์สินต่อผู้ต้องชดใช้เงินถ้าไม่ปรากฏตัวผู้ต้องชดใช้เงินให้
แสดงต่อบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นและรีบแจ้งการยึดทรัพย์สินให้ผู้ต้องชดใช้เงินโดยเร็วทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ยึด
ทรัพย์สินเฉพาะที่ระบุในประกาศยึดทรัพย์สินเท่านั้นกรณีทรัพย์สินที่ยึดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมให้แจ้งการยึด
ทรัพย์สินให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทราบด้วย 

 (7) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดทรัพย์สินด้วยความสุภาพและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย
เกินกว่าที ่จำเป็นถ้ามีผู ้ขัดขวางให้เจ้าหน้าที ่ชี ้แจงแต่โดยดีก่อนถ้าผู ้นั ้นยังขัดขวางอีกให้เจ้าหน้าที ่ขอ         
ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจในพ้ืนที่เพื่อยึดทรัพย์สินจนได ้

 (8) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อค้นสถานที่ใดๆอันเป็นของผู้ต้องชดใช้เงินหรือที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงินได้ครอบครอง เช่น บ้าน ที่อยู่ คลังสินค้า โรงงาน และร้านค้าขาย ทั้งมีอำนาจที่จะยึดและตรวจสมุด
บัญชีหรือแผ่นกระดาษและกระทำการใดๆตามสมควรหรือเพื่อเปิดสถานที่หรือบ้านที่อยู่หรือโรงเรือนดังกล่าว
แล้วรวมทั้งตู้นิรภัยตู้หรือที่เก็บของอ่ืนๆแล้วรายงานให้ผู้บัญชาการทหารเรือทราบ 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหากเห็นสมควรเจ้าหน้าที่อาจขอความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจให้อยู่
ร่วมในการดำเนินการและอาจแจ้งความให้เจ้าพนักงานตำรวจแห่งท้องที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยก็ได ้

 (9) กรณีทรัพย์สินนั ้นไม่อาจยึดได้ตามกฎหมายเช่นมีชื ่อบุคคลอื ่นเป็นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ 
ในทะเบียนให้เจ้าหน้าที่รีบรายงานต่อผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปเมื่อยึดทรัพย์สินมาแล้ว
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ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดมีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทะเบียนให้เจ้าหน้าที่รีบรายงานให้ผู้บัญชาการ
ทหารเรือทราบเพ่ือพิจารณาถอนการยึดทรัพย์สินโดยเร็วต่อไป 

 (10) การยึดที่ดินหรือห้องชุดให้เจ้าหน้าที่จัดการเพื่อให้ได้โฉนดหรือหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
หรือห้องชุดหรือสำเนาซึ่งเจ้าพนักงานรับรอง(ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบแผนที่จำลองตามรูปในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรือห้องชุด 

 (11) การยึดที่ดินให้เจ้าหน้าที่รังวัดเปรียบเทียบกับแผนที่จำลองตามรูปในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
สำคัญสำหรับที่ดินตาม (10) ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่หากเชื่อว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันให้จดชื่อ
เจ้าของที่ดินข้างเคียงเท่าที่ทราบกำกับไว้ในแผนที่จำลองและแสดงให้เห็นสภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินที่ยึด
และแสดงด้วยว่าอยู่ใกล้ไกลจากสถานที่ราชการชุมชนทางบกหรือทางน้ำประมาณระยะทางเท่าใด 

 (12) กรณีทรัพย์สินที่ยึดเป็นของสดของเสียได้ให้เจ้าหน้าที่นำออกขายได้ทันทีโดยวิธีขาย
ทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร 

 (13) กรณีที่ดินที่ยึดมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่ง
หรือหลายคราวต่อปีเป็นของผู้อื่นปลูกอยู่ให้เจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำของเจ้าของสิ่งนั้น ๆ ให้ปรากฏว่ามีสิทธิ 
ในที่ดินอยู่อย่างไร เช่น สิทธิเก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิตามสัญญาเช่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย  
การยึดทรัพย์สินกสิกรการยึดที่ไร่นา ซึ่งมีไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลจะยึดแต่ที่ดินไม่ยึด
ไม้ล้มลุกและธัญชาติหรือจะยึดทั้งที่ดินและไม้ล้มลุกหรือธัญชาติด้วยก็ได ้

 (14) การยึดที่ดินซึ่งมีไม้ยืนต้นให้เจ้าหน้าที่จดชนิดและปริมาณจำนวนต้นไม้ไว้ด้วย 
 (15) การยึดเรือนโรงห้องชุดหรือสิ ่งปลูกสร้างอย่างอื ่นให้เจ้าหน้าที่จดขนาดกว้างยาวและ

บรรยายสภาพแห่งสิ่งนั้น ๆ เช่นพื้นฝาประตูหน้าต่างเสาเครื่องบนใช้ไม้ชนิดใดหลังคาอะไรมีกี่ชั้นกี่ห้องเก่าหรือ
ใหม่เพียงใดเลขทะเบียนเท่าไรถ้าเป็นสถานที่ให้เช่าค่าเช่าเท่าใด 

 (16) การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ย่อมครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น
ด้วยเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 (17) กรณีทรัพย์สินที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่ผู้ต้องชดใช้เงินจะต้องเป็นผู้เก็บเกี่ยวหรือบุคคลอื่น
เป็นผู้เก็บเกี่ยวในนามของผู้ต้องชดใช้เงินเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเก็บเกี่ยวเองเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ต้องชดใช้เงินทราบเสียก่อนจึงเก็บดอกผลนั้นเมื่อถึงกำหนด 

 (18) เมื่อยึดทรัพย์สินเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศยึดทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ยึดโดยเปิดเผย 
 (19) ให้เจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งตามวิธีที่เห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์สินแล้ว เช่น 

 (ก) การยึดสิ ่งของให้เจ้าหน้าที ่ปิดหรือผูกแผ่นเลขหมายสิ ่งของที ่ยึดให้ ตรงตามบัญชี
ทรัพย์สินถ้าสามารถจะเก็บรวมเข้าหีบหรือตู้ได้ก็ให้รวมไว้แล้วปิดหีบหรือตู้ประทับตราครั่งหรือทำเครื่องหมาย
ไว้อีกชั้นหน่ึง 

   (ข) การยึดที่ดินเรือนโรงห้องชุดหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆให้ปิดประกาศหรือทำเครื่องหมายไว้ 
 (ค) การยึดสัตว์สัตว์พาหนะหรือปศุสัตว์จะใช้สีทาที่เขาหรือที่ตัวหรือจะใช้แผ่นเลขหมาย    

ผูกคอหรือจะต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกประทับตราครั่งหรือทำเครื่องหมายไว้ที่ประตูคอกก็ได้แล้วแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่าให้เป็นการขัดข้องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว ์

 (20) การยึดที่ดินห้องชุดหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นให้รีบแจ้งการยึดไปยังเจ้าพนักงานผู้รับ  
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและหรือนายทะเบียนแห่งท้องที่แล้วแต่กรณีการยึดสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกอยู่  
บนที่ดินของผู้อื่นให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและหรือนายทะเบียนแห่งท้ องที่
แล้วแต่กรณี 
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 (21) การยึดเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแพสำหรับคนอยู่อาศัยสัตว์พาหนะหรือทรัพย์สินอื่นที่มี
ทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์เช่นเครื่องจักรรถยนต์อาวุธปืนให้แจ้งการยึดไปยังนายทะเบียนแห่งทรัพย์สินนั้น 

 (22) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชียึดทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดตามระเบียบนี้และลงลายมือชื่อ
พร้อมวันเดือนปีไว้เป็นหลักฐาน 

การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน 
การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 17 แห่งระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการ

บังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ .ศ.2558 กล่าวคือ 
ถ้าบุคคลใดจะยื่นคำร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินโดยกล่าวอ้างว่าผู้ต้องชดใช้เงินไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่
เจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ก่อนที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดบุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อผู้บัญชาการ
ทหารเรือเพื่อให้มีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขอเช่นว่านี้ให้งดการขายทอดตลาด
หรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้บัญชาการทหารเรือต่อไป เว้นแต่ 

 (1) หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงเวลาให้
ล่าช้าผู้บัญชาการทหารเรือมีอำนาจสั่งให้ผู้ร้องวางเงินต่อผู้บัญชาการทหารเรือ ณ สถานที่วันและเวลาที่
กำหนดตามจำนวนเงินที่เห็นสมควรเพื่อประกันความเสียหายใดๆที่อาจได้รับเนื ่องจากเหตุที ่เนิ ่นช้าใน  
การขายทอดตลาดอันเกิดแต่การยื่นคำร้องขอนั้นถ้าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านั้นให้ผู้บัญชาการทหารเรือ   
ยกคำร้องขอนั้นเสียและมีคำสั่งให้ดำเนินการต่อไป 

 (2) ถ้าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์และมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้น
ไม่มีเหตุผลอันควรฟังหรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้นานไม่ได้ผู้บัญชาการทหารเรือ
มีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้า 

จากกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู ้บังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึด 
ทรัพย์สินจะต้องกระทำด้วยตนเองและต้องรับผิดชอบในการไปยึดทรัพย์สินนั้นด้วยตนเอง ซึ่งต่างกับการยึด
ทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยฝ่ายโจทก์จะเป็นผู้ไปสืบแสวงหาทรัพย์สินต่าง ๆ 
ของจำเลยที่มีอยู่แล้วมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อทำการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี จะตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินตามหลักแห่งกรรมสิทธิ์และไม่ต้องรับผิดฐานประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้การใช้
มาตรการบังคับทางปกครองนั้น ไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบวางเป็นหลักไว้ หากบุคคลใด กล่าวอ้างว่าผู้ถูก
บังคับตามมาตรการบังคับทางปกครองไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ได้ยึดไว้ จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์กับ
หน่วยงานทางปกครองได้เช่นกัน 

3.3 ขั้นตอนการอายัดทรัพย ์
ทรัพย์สินที่อายัด 
ทรัพย์สินที่อายัดได้กำหนดไว้ในข้อ แห่งระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 ดังนี้  
1. ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินที่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้โดยวิธีอายัด  ได้แก่

สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั ้งสิทธิทั ้งปวงอันมีอยู ่ในทรัพย์เหล่านั ้นและเงิน 
ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบหรือโอนหรือชำระให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินในการอายัดเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึด
บรรดาเอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิแก่ผู้ต้องชดใช้เงินในอันที่จะได้รับส่งมอบหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิห รือ
ได้รับชำระเงินเช่นว่านั้น (ข้อ 26) 
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2. การอายัดทรัพย์สินของผู ้ต้องชดใช้เงินให้อายัดได้เพียงไม่เกินกว่าที ่พอจะชำระหนี ้รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเว้นแต่ทรัพย์สินที่อายัดนั้นไม่อาจแบ่งแยกได้ 
(ข้อ 27) 

ทรัพย์สินที่ห้ามอายัด 
ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 ข้อ 28 ได้กำหนดห้ามมิให้อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินต่อไปนี ้
 (1) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้และเงินรายได้เป็นคราวๆอันบุคคลภายนอกได้ยกให้ 
เพื่อเลี้ยงชีพเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจำนวนที่ผู้บัญชาการทหารเรือเห็นสมควร 

 (2) เงินเดือนค่าจ้างบำนาญบำเหน็จเบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการและเงินสงเคราะห์บำนาญหรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่      
คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น 
 (3) เงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน
ลูกจ้างหรือคนงานนอกจากที่กล่าวไว้ใน (2) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้นหรือคู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิต
ของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจำนวนที่ผู้บัญชาการทหารเรือ
เหน็สมควร 
 (4) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที ่ผู ้ต้องชดใช้เงินได้รับอันเนื ่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่น         
เป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายตามที่ผู ้บัญชาการทหารเรือ
เห็นสมควรในการกำหนดจำนวนเงินตาม (1) และ (3) ให้ผู้บัญชาการทหารเรือกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตรา
เงินเดือนขั้นต่ำสุดของข้าราชการทหารในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชทหาร  
ในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผู้ต้องชดใช้เงินและจำนวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ใน
ความอุปการะของผู้ต้องชดใช้เงินด้วย 
 วิธีการอายัดทรัพย์สิน 

เมื ่อสืบหาหลักทรัพย์พบทรัพย์สินของผู ้ต้องชดใช้เงินที ่จะอายัดได้ตามกฎหมายให้สำนักงาน        
พระธรรมนูญทหารเรือพิจารณาหากเห็นสมควรอายัดก็ให้จัดทำคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินตาม
แบบที่กำหนดตามระเบียบนี้และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บัญชาการทหารเรือลงนามแล้ว
ส่งคำสั่งอายัดทรัพย์สินให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินและบุคคลซึ่งต้องรับผิดชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้นำ
บทบัญญัติการยึดทรัพย์สินในส่วนวิธีการยึดทรัพย์สินมาปฏิบัติกับวิธีการอายัดทรัพย์สินโดยอนุโลม (ข้อ 29) 

การคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน 
ถ้าบุคคลภายนอกได้ร ับคำสั ่งอายัดปฏิเสธหรือโต้แย้งหนี ้ที ่เร ียกร้องเอาแก่ตนให้สำนักงาน             

พระธรรมนูญทหารเรือทำการตรวจสอบหากปรากฏว่าหนี้ที ่เรียกร้องมีอยู่จริงให้รายงานให้ผู ้บัญชาการ
ทหารเรือออกคำสั่งเตือนให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนดอีกครั้งถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนให้รายงานผู้บัญชาการทหารเรือทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการฟ้องคดีกับบุคคล
ดังกล่าวให้รับผิดเสมือนหนึ่งบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องชดใช้เงินรวมทั้งค่าแห่งความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเพราะการ    
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินพร้อมกันไปด้วยถ้าไม่มีการคัดค้านการอายัดทรัพย์สินแต่บุคคลผู้ได้รับ
คำสั่งให้อายัดทรัพย์สินมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือดำเนินการเช่นเดียวกับที่กล่าว
ข้างต้น (ข้อ 30) 

จากกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยอายัดทรัพย์สินของผู้ต้อง
ชดใช้เงินเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดทรัพย์จะอาศัยระเบียบระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับ  
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ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ .ศ.2558 ซึ่งต่างกับใน 
การบังคับคดีแพ่ง กระบวนการนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะอาศัยอำนาจของศาลในการมีคำสั่งอายัด ไม่ใช่ 
การบังคับกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครองของลูกหนี้โดยตรง  เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีอยู่กับ
บุคคลภายนอก เพราะเป็นคำสั่งที่มีไปถึงบุคคลภายนอก จึงต้องใช้อำนาจของศาลในการบังคับ 
 4. การขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 ข้อ 32 กำหนดไว้ว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ผู้บัญชาการ
ทหารเรือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวนไม่น้อยกว่า  3 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตรจากหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องโดยข้าราชการทหารชั้นยศไม่ต่ำกว่านาวาเอก
เป็นประธานกรรมการหากจำเป็นจะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยก็ได้ 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
1) ให้สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือจัดทำรายงานขออนุมัติขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้

เงินพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ยึดทรัพย์สินประกาศเรื่องยึดทรัพย์สิน
บัญชียึดทรัพย์สินและเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นต้นรวมทั้งเสนอความเห็ นว่า
ควรขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในรายงานพร้อมทั้งเสนอให้ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในคำสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินตามแบบที่กำหนดไว้ตามระเบียบนี้และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด
ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยึดทรัพยส์ินเสร็จสิ้น (ข้อ 33 วรรคหนึ่ง) 

2) เมื่อผู้บัญชาการทหารเรือมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วให้
คณะกรรมการจัดทำประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบท้ายระเบียบนี้เช่นประกาศขายทอดตลาดที่ดิน
ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่กำหน ดไว้ใน
ระเบียบนี้ประกาศขายทอดตลาดห้องชุดตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 
(ข้อ 33 วรรคสอง) 

การกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ข้อ 34) 
 (1) การกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละครั้งให้กำหนดวันขายไม่น้อยกว่า  4 คราว      

โดยกำหนดวันขายคราวแรกไม่น้อยกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ลงในประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินและคราวต่อๆไปไม่เกิน 30 วันนับแต่วันกำหนดขายคราวก่อน 

 (2) กรณีจำเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
5 วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 

(3) กรณีของสดของเสียง่ายให้คณะกรรมการนำออกขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่น
ตามที่สมควร 

 (4) เมื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วหากมีความจำเป็นคณะกรรมการอาจเลื่อนหรือ  
งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินก็ได้ 

เมื่อประธานกรรมการลงนามในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วให้จัดส่งประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินแก่ผู้ต้องชดใช้เงินผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย
สถานที่ที ่ทรัพย์สินตั ้งอยู ่หรือสถานที่ราชการอันที ่เห็นสมควรก่อนกำหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ไม่น้อยกว่า 15 วัน (ข้อ 35 วรรคหนึ่ง) 
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กรณีประธานกรรมการเห็นสมควรจะลงประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั ้นใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางโทรทัศน์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำหนดวันขาย
ไม่น้อยกว่า 15 วันก็ได้ (ข้อ 35 วรรคสอง) 

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
1. การขายทอดตลาดทรัพย์สินทีต่ิดจำนอง (ข้อ 36) 
 (1) ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบถึงวันเวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาดและสอบถามผู้รับ

จำนองถึงรายละเอียดของภาระจำนองเช่นต้นเงินดอกเบี้ยค้างชำระตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว่าจะให้ขาย
โดยติดจำนองหรือปลอดจำนองถ้าผู้รับจำนองไม่แจ้งให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้ขาย 
โดยติดจำนองในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจำนองให้ขายโดยปลอดจำนองคณะกรรมการอาจพิจารณาให้ขาย
โดยติดจำนองก็ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการทหารเรือ 

 (2) การขายโดยติดจำนองให้ประกาศรายชื่อผู้รับจำนองต้นเงินดอกเบี้ยค้างชำระและให้มีข้อความ
ว่าผู้ซื้อต้องรับภาระจำนองติดไปด้วยไว้ในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยชัดเจน 

 (3) การขายโดยปลอดจำนองให้กำหนดราคาโดยคำนึงถึงต้นเงินดอกเบี้ยค้างชำระค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายและเงินที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องชำระกรณีคาดหมายว่าเงินที่ได้จากการขายไม่อาจ
ปลดเปลื้องหนี้ได้หรือหากขายแล้วเจ้าหนี้จำนองจะได้รับเงินจากการขายไปทั้งหมดให้รายงานผู้บัญชาการ
ทหารเรือสั่งงดการขายทอดตลาด 

 (4) การขอรับชำระหนี้ของผู้รับจำนองให้ถือหนังสือตอบรับของผู้รับจำนองเป็นคำขอรับชำระหนี้
ก่อนจ่ายเงินชำระหนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นหนี้บุริมสิทธิหรื อไม่และผู้รับจำนองปลดจำนองให้แล้ว
หรือไม่พร้อมขอใบรับยึดถือไว้เป็นหลักฐานด้วยจึงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง 
 2. การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นตู้นิรภัยหีบหรือกำปั่นเหล็กให้คณะกรรมการจัดการเปิดเสียก่อน
จึงจะขายทอดตลาดได้ (ข้อ 37) 
 3. การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดถือครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  
ตามกฎหมายเสียก่อน เช่น อาวุธปืนให้ผู้ซื้อวางมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาซื้อและให้ผู้ซื้อนำ
ใบอนุญาตมาแสดงภายใน 30 วัน พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนถ้าพ้นกำหนดแล้วผู้ซื้อไม่สามารถ 
นำใบอนุญาตมาแสดงได้ให้ริบเงินมัดจำและให้ขายทอดตลาดใหม่ (ข้อ 38) 

4. การขายทอดตลาดทรัพย์สินที ่ต้องมีใบอนุญาตกำกับให้คณะกรรมการขอความร่วมมือไปยัง        
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ซื้อด้วย เช่น สุราตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป เป็นต้น (ข้อ 39) 

5. การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายสิ่ง (ข้อ 40) 
(1) ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันเว้นแต่เป็นที่คาดหมายว่าเงินรายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการมีอำนาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง  ๆ หรือจัดสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นรวมขายไปด้วยกัน 

(2) การขายอสังหาร ิมทร ัพย์รายใหญ่และทรัพย์ส ินนั ้นอาจแบ่งแยกออกได้เป ็นตอน  ๆ
คณะกรรมการมีอำนาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นตอน ๆ ได้ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้จากการขาย
ทรัพย์สินบางตอนจะเพียงพอแก่การชำระหน้ีหรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(3) การขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกันคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดลำดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น 
(4) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดอาจร้องขอให้คณะกรรมการรวมหรือแยก

หรือให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำดับที่กำหนดไว้หรือจะร้องคัดค้านการขายของคณะกรรมการตาม  (1) ถึง (3)    
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ก็ได้กรณีที่คณะกรรมการไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำคัดค้านเช่นว่านั้นผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคำขอต่อ       
ผู้บัญชาการทหารเรือโดยทำเป็นคำร้องภายใน 7 วัน นับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคำสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้ 

ขั้นตอนและวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ข้อ 41) 
 (1) ก่อนเริ่มขายทอดตลาดให้คณะกรรมการอ่านประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สถานที่

ขายโดยเปิดเผย 
 (2) คณะกรรมการจะเข้าสู้ราคาหรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่ได้ 
 (3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดมีมูลค่าสูงมากหรือมีผู้ใดจะสู้ราคาโดย 

ไม่สุจริตหรือไม่สามารถจะชำระราคาได้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการวางหลักประกันที ่เชื ่อถือได้ตามที่
เห็นสมควร 

 (4) ให้ผู ้ทอดตลาดแสดงความตกลงขายด้วยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใดผู้สู้ราคาจะถอนคำสู้ราคาก็ได ้

 (5) ให้ผู้ทอดตลาดร้องขานจำนวนเงินที่มีผู้สู้ราคาครั้งที่หนึ่งตามด้วยคำว่า “หน่ึง” สามหรือสี่ครั้ง
ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นให้เปลี่ยนร้องขานจำนวนเงินนั้นเป็นครั้งที่สองตามด้วยคำว่า  “สอง” อีกสามหรือสี่ครั้ง
เมื่อไม่มีผู ้สู ้ราคาสูงกว่านั้นก็ให้ผู้ทอดตลาดกล่าวคำว่า “สาม” พร้อมกับเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด 

กรณีมีผู ้สู ้ราคาสูงขึ ้นไปอีกหรือผู ้สู ้ราคาถอนคำสู ้ราคาของตนก่อนที ่ผู ้ทอดตลาดเคาะไม้หรือ  
แสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดให้ผู้ทอดตลาดตั้งต้นร้องขานราคาใหม่ 

 (6) กรณีผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านราคาขายทอดตลาดก่อนที่ผู้ทอดตลาดจะเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอ
ราคาสูงสุดว่าราคาขายทอดตลาดมีจำนวนต่ำเกินสมควรให้เลื่อนการขายทอดตลาดออกไปเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่คัดค้านหรือไม่ก็ตาม หาผู้ซื้อมาเสนอซื้อในการขายทอดตลาดครั้งต่อไปโดยผู้เสนอราคา
สูงสุดต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และให้บันทึก 
การคัดค้านในรายงานขายทอดตลาดและบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด  โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดวางเงิน 
มัดจำร้อยละ 25 ของราคาที่ได้เสนอไว ้

การขายทอดตลาดครั้งต่อไปหากมีผู้เสนอราคาสูงสุดไม่สูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอ  
ในการขายทอดตลาดครั้งก่อนหรือไม่มีผู ้ใดเสนอราคาให้เคาะไม้ขายให้แก่ผู ้เสนอราคาสูงสุดในการขาย
ทอดตลาดครั้งก่อน แต่หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งต่อไปจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ผู้เสนอ
ราคาสูงสุดได้เสนอในการขายทอดตลาดครั้งก่อนให้เคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดนั้น 

 (7) กรณีคณะกรรมการเห็นว่าราคาซื้อที่มีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพออาจถอนทรัพย์สินนั้น
จากการขายทอดตลาดได ้

 (8) ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาดตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ไว้ทุกครั้ง
โดยมีข้อความอย่างน้อยดังนี ้

 (ก) จำนวนบุคคลซึ่งมาฟังการขายและสู้ราคา 
 (ข) การสู้ราคาทรัพย์สินชนิดใดให้บันทึกชนิดของทรัพย์สินชื่อและราคาของผู้ให้ราคาสูงสุด

รวมทั้งช่ือและราคาของผู้ให้ราคาตามลำดับรองลงมาด้วย 
 (ค) คณะกรรมการขายได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
 (ง) คณะกรรมการต้องลงนามวัน/เดือน/ปี กำกับไว้ด้วย 
เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ์โดยผู้ทอดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้วให้ทำสัญญาขายทอดตลาดตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
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ถ้าผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือไม่วางเงินมัดจำหรือวางเงินมัดจำไว้แล้วแต่ไม่ชำระเงินส่วนที่ เหลือภายในกำหนดเวลา
ให้คณะกรรมการริบเงินมัดจำ (ถ้ามี) และเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบ
กำหนดวันและเวลาขายด้วยเมื่อขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายเหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขาย
ทอดตลาดครั้งก่อนให้เรียกร้องผู้ซื้อเดิมชำระเงินส่วนที่ยังขาดน้ัน (ข้อ 42) 

เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้วให้รายงานผลการขายทอดตลาดตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบ
นี้ต่อผู้บัญชาการทหารเรือภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด (ข้อ 43 วรรคหนึ่ง) 

กรณีไม่อาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้ให้รายงานบัญชาการทหารเรือเพื่อพิจารณา   
สั่งการต่อไป (ข้อ 43 วรรคสอง) 

การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นคณะกรรมการมิได้ส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ให้แก่ผู้ต้องชดใช้เงินและหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นต้นผู้ต้องชดใช้เงินและหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งต้องเสียหายอาจยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการทหารเรือขอให้สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นได้แต่ต้องไม่ช้ากว่า 15 วัน นับแต่ทราบการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบนั้น (ข้อ 44) 

จากกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539 กำหนดให้นำกรรมวิธีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ 
โดยอนุโลม จึงมีผลให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องคำนึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของ  
การกระทำของฝ่ายปกครอง การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการขายทอดตลาดทรัพย์สินจะต้องจัดทำ
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ขาย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะขาย ข้อสัญญา คำเตือน 
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาแห่งการชำระเงินตามระเบียบที่จะกำหนด นำประกาศโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อกระจายเสียงมีกำหนดเวลา สามวัน รวมทั้งให้ปิดประกาศขายทรัพย์สินไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ขาย 
สถานที่ทรัพย์ตั้งอยู่ ที่ชุมนุมชน และสถานที่ราชการ ส่งแจ้งนายทะเบียนทรัพย์สิน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ออกคำสั่ง
ทางปกครองและคู่กรณีทราบ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ภูมิลำเนาที่ปรากฏขณะยึดก่อนทำการจำหน่ายหนึ่งเดือน 
โดยให้ถือว่าเป็นการ แจ้งส่งประกาศโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (สมยศ  เลี้ยงบำรุง, 2560, น. 397)    

3.5 การอุทธรณ์การยึดการอายัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 การอุทธรณ์คำสั ่งหรือประกาศให้ย ึดทรัพย์ส ินคำสั ่งให้อายัดทรัพย์คำสั ่งหรือประกาศให้  

ขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือคำสั่งทางปกครองอื่นให้ปฏิบัติตาม ส่วนที่  5 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ข้อ 46) 

 จะเห็นว่ากฎหมายให้สิทธิแก่ผู ้ต้องชดใช้เงินสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์การยึดการอายัดการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินได้ ถ้าไม่เห็นด้วยกับให้คำสั่งให้อายัดทรัพย์หรือประกาศให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือ
คำสั่งทางปกครองอื่นนั้น โดยใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งการอุทธรณ์คำสั่ง 
ทางปกครอง จะทำให้การดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวเกิดการขัดข้องในกระบวนการได้ 
และแม้ว่าการอุทธรณ์จะไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับก็ตาม แต่ก็เป็นเหตุให้ต้องย้อนกลับไปดำเนินการ  
ทางปกครองใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
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3.6 การถอนการยึดการอายัดทรัพย์สินยุตกิารขายทอดตลาด 
 กรณีผู้ต้องชดใช้เงินชำระเงินครบถ้วนหรือวางเงินประกันเป็นจำนวนพอชำระหนี้ให้สำนักงาน        

พระธรรมนูญทหารเรือเสนอรายงานและแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในประกาศ
ถอนการยึดทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือคำสั่งถอนการอายัดทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดไว้
ในระเบียบนี้หรือยุติการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี (ข้อ 47 วรรคหนึ่ง) 

 การถอนการยึดหรืออายัดหรือยุติการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ ่งให้เจ้าหน้าที ่เร ียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนก่อน (ข้อ 47 วรรคสอง) 
  จากกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า เมื่อผู้ต้องชดใช้เงินชำระเงินครบถ้วนครบถ้วนหรือวางเงินประกัน
เป็นจำนวนพอชำระหนี้พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการก็จะ
เสนอเรื่องให้ผู้บัญชาการทหารเรือประกาศถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อไป   

4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กองทัพเรือ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้กับ
นายทหารพระธรรมนูญทหารเรือผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการยึด 
อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ .ศ.2558 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เกี่ยวกับการบังคับคดี  
 4.2 ควรออกกฎหมายคุ ้มครองการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ในการดำเนินการใช้มาตรการบังคับ  
ทางปกครอง อาทิเช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปยึดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินควรมีกฎหมายคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา 
 4.3 ควรออกกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและ  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื ่อกำหนดกระบวนการหรือวิธีการขั ้นตอนในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น มิให้เกิดความเลื่อมล้ำ และเกิดการปฏิบัติและการดุลพินิจ
ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกบังคับมาตรการทางปกครอง อาทิเช่น รัฐควรตรากฎหมายว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำไปใช้ได้  
ทุกหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทางเดียวกันเหมือนอย่างเช่นวิธีการยึดการอายัด และการขายทอตลาดทรัพยส์ิน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   

5. บทสรุป 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ .ศ.2539 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย 

มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  กรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย    
เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิด  
ต่อหน่วยงานของรัฐชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด  และหากเจ้าหน้าที่ผู ้นั ้นเพิกเฉยไม่ชำระเงิน 
ค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดอายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู ้ต้องชดใช้เงิน ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน พ.ศ.2558 ตลอดจน            
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.2539 เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานของรัฐ 
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 การบังคับใช้ “มาตรการบังคับทางปกครอง” โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
เป็นกระบวนการบังคับโดยใช้อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายปกครองเฉพาะโดยตรง  
ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงินตามคำสั่งทางปกครอง 
ดังนั้นสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กองทัพเรือ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ในการบังคับคดี เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี ซึ่งทำให้การบังคับคดี
แพ่งมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามกฎหมาย  
 นอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยงานของรัฐได้ออกระเบียบว่าด้วยการยึด อายึดและการขาดทอดตลาด
ทรัพย์สิน ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้แก่ กรมที่ดิน 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสรรพากร เป็นต้น ซึ่งหากให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ออกระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป โดยไม่มีระเบียบกลางว่าด้วยมาตรการบังคับทางปกครอง  
ที่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ จะทำให้เกิดปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่  
ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน และก่อให้เกิดความแตกต่างกันในการปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม                        
(ศิริชัย  วิชชุวัชรากร, 2557, น. 119) 
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บทคัดย่อ 

กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงทางทะเลของประเทศ ซึ่งกองทัพเรือจ าเป็นต้องเข้าใจและ
ปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา การท าความเข้าใจและ
ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงได้นั้น ปัจจัยส าคัญขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการศึกษาของ
บุคลากรภายในกองทัพเรืออย่างต่อเนื่องในลักษณะการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยผลสัมฤทธิ์ของ  
การเรียนรู้ของบุคลากรภายใต้บริบทนี้ จะพัฒนาความสุขให้กับบุคลากรในองค์กรกองทัพเรือและพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุข บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้นส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace) ” โดยมี
ค าตอบเบื้องต้นคือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงน ามาซึ่งความสุขในกองทัพเรือ 
เนื่องจากการเรียนรู้ของบุคลากรก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาความสุขจากภายในตัวของบุคลากร โดยเมื่อ
บุคลากรมีความสุข กองทัพเรือในฐานะองค์กรที่เกิดจากการรวมกันของบุคลากรที่มีความสุขย่อมพัฒนาขึ้น
เป็นองค์กรแห่งความสุขได้ ส าหรับการเปลี่ยนผ่านในลักษณะดังกล่าวได้นั้นจ าเป็นต้องใช้วิธีการเรียนรู้  
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้และความร่วมมือ
ภายในกองทัพเรือ 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต, องค์กรเปี่ยมสุข, การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
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Abstract 

The Royal Thai Navy is an organization dealing with maritime security of Thailand.        
As international security environment has evolved through time, the Navy must clearly 
understand and continuously adapt to its changes. To adapt to the changing security 
environment, the Navy personnel must learn and understand the changing environment 
through lifelong learning. The result of understanding the changing environment and being 
able to adapt to it is rewarding. It is happiness in each person and happiness in workplace 
that is desirable. This article depicts the relationships between lifelong learning of individuals 
and attainment of happiness in the Navy Organization. How do they relate? The answer is that 
lifelong learning of the Navy personnel will bring happiness to the Navy because human beings 
develop themselves through learning, and the purpose of life in society is happiness. Key to 
this success is to develop the Navy personnel by the process of “Transformative Learning.” 

Keywords: Lifelong Learning, Happy workplace, Transformative Learning 
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1. บทน า 
กองทัพเร ือ ในฐานะหน่วยงานที ่ด ูแลความมั ่นคงทางทะเลของประเทศ จ า เป ็นต ้อง เข ้า ใจ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จึงจะด ารงความมุ่งหมาย
ด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศไว้ได้ ในขณะที่กองทัพเรือคือองค์กรซึ่งเกิดจากการร่วมกันขับเคลื่อน
ด้วยบุคลากรของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ กัน ดังนั้นการที่กองทัพเรือจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลได้ดีเพียงไรนั้น ปัจจัยหลักจึงข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ของบุคลากรที่เป็นไป
ในลักษณะต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยผลสัมฤทธิ์จากการท าหน้าที่ของกองทัพเรือและผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของบุคลากรในกองทัพเรือ สัมพันธ์กับการพัฒนาความสุขให้กับบุคลากรในองค์กรกองทัพเรือ   

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั้น
ส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace)” โดยมีค าตอบเบื้องต้นคือ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงน ามาซึ่งความสุขในกองทัพเรือ เนื่องจากการเรียนรู้ของบุคลากร
ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาความสุขจากภายในตัวของบุคลากร โดยเมื่อบุคลากรมีความสุข กองทัพเรือ 
ในฐานะองค์กรที่เกิดจากการรวมกันของบุคลากรที่มีความสุข ย่อมพัฒนาขึ้นเป็นองค์กรแห่งความสุขได้ 
ส าหรับการเปลี่ยนผ่านในลักษณะดังกล่าวได้นั้นจ าเป็นต้องใช้วิธีการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้
บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้และความร่วมมือภายในกองทัพเรือ 

2. เนื้อหา  
ก่อนที่จะเข้าใจความหมายและความส าคัญของสถานที่ท างานเปี่ยมสุขหรือ Happy Workplace  ได้นั้น 

ควรต้องเข้าใจความหมายของค าว่า “องค์กร” เป็นความเข้าใจพ้ืนฐานก่อนเพราะองค์กรจะประกอบด้วย
โครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งมนุษย์จะไปท างานร่วมกันในที่เดียวกันหรือในสถานที่ท างานเดียวกันนั่นเอง          
โดยความหมายขององค์กร หมายถึง “กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือส าเร็จประโยชน์ร่วมกัน โดยการรวมตัวจะต้องมีการจัดระเบียบ การติดต่อ       
การแบ่งงานกันท า และต้องมีการประสานประโยชน์ของแต่ละบุคคล” จากความหมายดังกล่าวการที่กลุ่มคน
จะมารวมกันเป็นองค์กรได้ย่อมต้องประกอบด้วยปัจจัยที่มาจากประโยชน์ 2 ประการคือ ประโยชน์ร่วมที่เกิด
จากวัตถุประสงค์ขององค์กร และประโยชน์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการที่องค์กรจะเน้นประโยชน์เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งย่อมไม่ส่งผลดีต่อการด ารงสภาพความเป็นองค์กรตามความหมายดังกล่าวได้ เช่น องค์กรที่ผู้บริหาร
ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยมองว่าบุคลากรเป็นเพียงเครื่องมือ องค์กรบริหาร
มนุษย์เสมือนมนุษย์เป็นเครื่องจักรกลการผลิตขององค์กร มองมนุษย์ปราศจากจิตใจ เปรียบมนุษย์เพียง
ทรัพยากรหนึ่งของสายการผลิต หรือเพียงแค่ให้มนุษย์ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้เท่านั้น ก็ย่อมท า
ให้การองค์กรเสื่อมถอยเพราะมนุษย์ย่อมทนสภาพกดขี่ในองค์กรไม่ได้ หรือในอีกด้านหนึ่งการที่บุคลากรใน
องค์กรล้วนแล้วแต่เล็งเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก โดยไม่ได้ท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ขององค์กร
ร่วมกัน ก็ย่อมท าให้วัตถุประสงค์และงานขององค์กรไม่บรรลุหรือผลงานด้อยประสิทธิภาพ จนท้ายที่สุดสภาพ
ขององค์กรในสองแนวทางดังกล่าวย่อมไม่สามารถด ารงสภาพอยู่ได้ ดังนั้นองค์กรที่ดีหรือองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ย่อมเกิดจากการตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ขององค์กรและ
ผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กรไปพร้อมกัน โดยเมื่อพิจารณา “ความสุข” ความสุขขององค์กรย่อมเกิด
จากการสนองความต้องการองค์กรหรือสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และย่อมสนองต่อความต้องการของ
มนุษย์ในองค์กรไปพร้อม ๆ กันด้วยเช่นกัน ส าหรับวัตถุประสงค์ขององค์กรต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกัน
หลากหลายตามวัตถุประสงค์ซ่ึงแบ่งแยกประเภทขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ 
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และองค์กรอาสาสมัคร แต่ส าหรับความสุขของมนุษย์ในองค์กรตามประเภทต่า ง ๆ นั้น กลับไม่แตกต่างกัน 
และเป็นไปตามที่ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow’s hierarchy of needs theory) 
ซึ่งเสนอว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยธรรมชาติแล้วมีความพร้อมที่จะท าสิ่งที่ดีหรือพร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง ความสุขได้จากการตอบสนองความต้องการตามล าดับซึ่งแสดงไว้ในรูปของฐานพีระมิด โดยความ
ต้องการขั้นแรกจะมีมากท่ีสุดเป็นความต้องการพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ ไปจนถึงความต้องการสูงสุดใน
บันไดขั้นที่ 5 โดยขั้นที่ 1 คือความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) ขั้นที่ 2 
ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(Belongingness and Love Need) ขั้นที่  4  ความต้องการ เกียรติยศชื่ อ เสียงและความภาคภูมิ ใจ            
(Self- Esteem Need) และ ขั้นที่ 5 ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) ทั้ง 5 
ขั้นนี้คือความสมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งน ามาซึ่งความสุขของชีวิตมนุษย์ตามล าดับ จากบันไดความต้องการทั้ง 5 ขั้น 
ของมาส์โลว์ดังกล่าว พอจะจ าแนกออกเป็นความต้องการของมนุษย์ที่มาจากปัจจัยที่มาของความสุขออกเป็น 
2 ประเภท คือ ความสุขจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มาจากการได้อยู่ร่วมในองค์กรหรือร่วมในสังคมของ
มนุษย์คือบันได ขั้นที่ 1 - 4 และความสุขจากปัจจัยภายในหรือเกิดจากแรงขับภายในตัวของมนุษย์คือบันได 
ขั้นที่ 5 โดยบันไดขั้นที่ 1 - 4 นั้น ล้วนแล้วมาจากองค์กรหรือสังคมมอบให้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ อาหาร 
บ้าน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค (ขั้นที่ 1) ความมั่นคง ปลอดภัยปราศจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน (ขั้นที่ 2) การได้ความรักและความเป็นเจ้าของจากครอบครัว องค์กร (ขั้นที่ 3) การมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ บ าเหน็จ ยศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจจากการท าหน้าที่ตามโครงสร้างในองค์กรหรือสังคม  
(ขั้นที่ 4) ซึ่งสิ่งเหล่านี้มนุษย์คาดหวังจากองค์กรและสังคมทั้งสิ้น โดยมนุษย์จะพัฒนาตนเองเพ่ือหวังให้ได้
ความสุขจากความบริบูรณ์ของสิ่งเหล่านี้ตามที่ตนคาดว่าจะได้รับจากการท าหน้าที่ของตนในองค์กรและสังคม 
ซึ่งการที่มนุษย์จะบรรลุความคาดหวังทั้ง 4 ขั้นดังกล่าวได้ ล้วนแล้วแต่ต้องเกิดจากการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่ส าหรับบันไดขั้นที่ 5 
ความสมบูรณ์ของชีวิต ซึ่งเกิดจากการสนองความต้องการของตนเอง จึงเป็นความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายใน
ตนเองที่มาจากการพัฒนาตนให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองให้สมบูรณ์ และสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจาก 
การคาดหวังจากองค์กรและสังคมแต่เป็นเรื่องของความคาดหวังหรือความฝันของตนเอง โดยการเรียนรู้พัฒนา
ตนเองจึงถือเป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน     

จากข้อสรุปความสุขที่มาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของมนุษย์ในองค์กรด้วยการเรียนรู้นั้น      
ถือเป็นความเข้าใจพ้ืนฐานส าคัญขององค์กรและมนุษย์ในองค์กร ก่อนที่ผู้น าองค์กรจะเข้าไปบริหารจัดการ
มนุษย์ในองค์กรของตนให้มีประสิทธิผลคือสามารถน าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือสามารถพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญยั่งยืนด ารงได้ต่อไปในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ค าถามในประเด็นต่อมาว่า “ความสุขที่ได้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเพ่ือองค์กรและตนเองนั้น ปัจจัยทั้ง 2 ประการ มีธรรมชาติในด้านข้อจ ากัดหรือขอบเขตของ
ความสุขเพียงไร?” ค าตอบอยู่ท่ีความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากร ที่ตั้งอยู่ในพื้นฐาน
ว่าทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจ ากัดจึงต้องเข้าไปบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว 
โดยความต้องการของมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดเป็นแรงขับให้การบริหารจัดการด ารงไปอย่างต่อเนื่อง 
จากความเข้าใจพ้ืนฐานดังกล่าวน ามาพิจารณาความสุขที่มนุษย์คาดหวังจากองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก     
จะเห็นได้ทันทีว่าภายใต้ความคาดหวังของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด องค์กรไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวให้กับมนุษย์ในองค์กรได้อย่างทั่วถึงภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้ ดังนั้นไม่
ว่าองค์กรจะปรับแผนยุทธศาสตร์ในด้านปัจจัยภายนอกไปเท่าใด มนุษย์ในองค์กรย่อมรู้สึกว่าตนเองไม่มี
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ความสุข และมนุษย์ในองค์กรยังรู้สึกไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของตนอยู่ดี เพราะปราศจาก
เป้าหมายของความสุขของตนเองที่ชัดเจน ความสุขลักษณะนี้เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งที่ตนเองได้กับสิ่งที่ผู้อื่นได้ 
แตกความสามัคคี จนน าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์ต่อมนุษย์ในองค์กรแทบทั้งสิ้น แต่ในขณะที่
ปัจจัยภายในกลับมีความแตกต่างจากการสนองตอบต่อปัจจัยภายนอกอย่างสิ้นเชิง มนุษย์มีเป้าหมายความสุข
ของตนเองจากการที่ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการของตนเอง ไม่เกิดการเปรียบเทียบเป้าหมายตนเองได้กับผู้อื่น 
ไม่เกิดการอิจฉาริษยา ไม่เกิดความแตกความสามัคคี ไม่น าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์ต่อ
มนุษย์ในองค์กร แต่กลับให้เกิดความร่วมมือในการท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ขององค์กรและตนเองควบคู่กันไป
ซึ่งเป็นปัจจัยของความสุขของมนุษย์ในองค์กร ดังนั้นความเข้าใจที่ว่าในฐานะองค์กรที่ดีต้องมุ่งต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและวัตถุประสงค์ของมนุษย์ในองค์กร และผลของการด าเนินการดังกล่าวน ามาซึ่ง
องค์กรหรือสถานที่ท างานที่มีความสุข อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหากปราศจากแนวคิดการให้
ความส าคัญและมุ่งตอบสนองต่อปัจจัยภายในของมนุษย์มากกว่าการมุ่งตอบสนองเพียงปัจจัยภายนอก  
โดยองค์กรต้องตอบสนองให้มนุษย์ในองค์กรได้เกิดการบรรลุ ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต  
(Self-Actualization Needs)   

ดังนั้นจากการท าความเข้าใจความหมายขององค์กรกับความสุขของมนุษย์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ความหมายของ “องค์กรเปี่ยมสุขหรือองค์กรที่มีสถานที่ท างานเปี่ยมสุข” หมายถึง องค์กรที่ให้การสนับสนุน
และสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรทั้งในด้านวัตถุและด้านการเรียนรู้ โดยองค์กรเน้นการให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นหลัก เพ่ือให้บุคลากรได้บรรลุความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต 
(Self-Actualization Needs) อย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยของชีวิต ผ่านการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้
ภายในองค์กร ซึ่งแนวความคิดนี้นักการศึกษาเรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning” 

ส าหรับความหมายของ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้ให้ความหมาย
ของ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” คือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในบุคคลอันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ทักษะ 
หรือประสบการณ์ และเจตคติอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยของชีวิต อาชัญญา รัตนอุบล (2559) การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจ ากัด
ส าหรับมนุษย์ช่วงวัยใดช่วงหนึ่งหากแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัย และ UNESCO (1996) ได้เสนอ
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 ประการ คือ 1) การเรียนเพ่ือรู้ โดยผสมผสานความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางเพียงพอ
เข้ากับโอกาสที่จะศึกษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซึ้ง การเรียนเพ่ือรู้หมายถึงการฝึกฝนในวิธีเรียนรู้เพ่ือจะได้
ตักตวงประโยชน์จากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต 2) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง เพ่ือจะได้ไม่เพียงแต่มีความ
ช านาญทางด้านวิชาชีพเท่านั้นแต่จะต้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง  ๆ และปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ทางสังคมและในการประกอบอาชีพ อาจเป็นการเรียนรู้นอกระบบ
โรงเรียนจากสภาพในท้องถิ่นหรือประเทศนั้น ๆ หรืออาจเป็นการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน โดยใช้หลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยการเรียนในภาคทฤษฎีสลับกับการฝึกปฏิบัติงาน 3) การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้
เพ่ือให้เข้าใจผู้อ่ืนและตระหนักว่ามนุษย์เราจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ด าเนินโครงการร่วมกันและเรียนรู้วิธี
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆโดยชี้ให้เห็นว่าความหลากหลายความเข้าใจอันดีต่อกัน และสันติภาพมีคุณค่าควรจะ
รักษาไว้ 4) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต เพ่ือจะได้สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนได้ดีขึ้น ด าเนินงานต่าง ๆ  
โดยอิสระเสรียิ่งขึ้น มีดุลยพินิจ และความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น และครอบคลุมทุกด้าน คือด้านความจ า
การใช้เหตุผล ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ สมรรถนะทางร่างกาย และทักษะในการสื่อสารกับผู้ อ่ืน   
จากความหมายของการเรียนรู้หลักการทั้ง 4 ประการดังกล่าวสรุปได้ว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต ที่จะน าความรู้ไปก่อประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมตลอดจน
ปรับพฤติกรรมให้อยู่ในสังคมได้ดีขึ้นหรืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
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มนุษย์ผู้อ่ืนในสังคม โดยมีกุญแจของความส าเร็จคือ “รู้” กับ “ตระหนักรู้” โดยแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าคัญต่อสถานที่ท างานท่ีมีความสุข เพราะมนุษย์ท างาน 8 ชม.ต่อวัน สถานที่ท างานเป็นทั้งสถานที่ท างานและ
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน ดังนั้นองค์กรจึงมีหน้าที่ จัดการเรียนรู้ให้กับ
มนุษย์ในองค์กรหรือที่เราคุ้นชินกับค าว่า “การศึกษาภายในองค์กร” และส าหรับการส่งเสริมให้มนุษย์เกิด 
การเรียนรู้และพัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่องขององค์กรหรือสังคมนั้น นักการศึกษาเรียกสิ่งนี้ว่า “การศึกษาตลอด
ชีวิต” ดังนั้นการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นเครื่องมือขององค์กรและสังคมที่จะพัฒนามนุษย์ในองค์กรและสังคมให้
สามารถพัฒนาความสุขขององค์กรและความสุขภายในมนุษย์ได้ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น
ภายในองค์กรและสังคมตามความต้องการของบุคคลนั้น (มาสโลว์ ขั้นที่ 5) โดยแนวคิดปรัชญาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 1 ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ความเชื่อ การเรียนรู้ที่แท้เกิดข้ึนภายในตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ธรรมชาติการเรียนรู้ ความรู้เกิดขึ้นในตนในได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ด้วยการผ่านการไตร่ตรอง

และการลงมือกระท าด้วยตนเอง  
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เข้าใจเหตุผลในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเช่นปรากฏการณ ์

ทางสังคม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองได้ 
กระบวนการเรียนรู้ มุ่งไปสู่ความคาดหวังของตนและองค์กร 
ผลผลิตของการเรียนรู้ 
(output) 

ตนเองสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการชี้น าตนเองให้
เรียนรู้เองได้ 

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
(outcome) 

เกิดเจตพิสัย (Affective Domain) ใฝ่รู้ จนน าไปสู่การพัฒนา พุทธิพิสัย  
( Cognitive Domain) แ ล ะ ทั ก ษ ะ พิ สั ย  ( Psychomotor Domain)  
ของตนเอง 

ผลกระทบของการเรียนรู้ 
(impact) 

ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อองค์กร ต่อสังคม 

ที่มา: วีรฉัตร์ สุปัญโญ (2561) 
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ตารางท่ี 2 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ความเชื่อเรื่องการศึกษา การศึกษาที่แท้จริงคือการส่งเสริมให้มนุษย์เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 
ธรรมชาติการศึกษา ไม่ยึดติดรูปแบบใดของการศึกษา  
วัตถุประสงค์การศึกษา มุ่งส่งเสริมให้มนุษย์เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้โดยไม่ผ่านอุปสรรคใด ๆ 
กระบวนการศึกษา มุ่งไปสู่ความคาดหวังของบุคลากรและองค์กร 
ผลผลิตของการเรียนรู้ 
(output) 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านการชี้น าตนเองให้เรียนรู้เองได้ 

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
(outcome) 

ผู้เรียนเกิดความหลงใหลการเรียนรู้ 

ผลกระทบของการเรียนรู้ 
(impact) 

ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อองค์กร ต่อสังคม 

       ที่มา: วีรฉัตร์ สุปัญโญ (2561) 

ส าหรับกองทัพเรือเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์หลักขององค์กรคือรักษาความมั่นคงทาง
ทะเลของประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้าราชการกองทัพเรือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
ของกองทัพเรือลักษณะพิเศษขององค์กรด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรด้านความมั่นคงทางทะเล  
ซึ่งสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความซับซ้อนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านทะเลในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกัน (Complex Interdependence)      
ซ่ึงข้าราชการกองทัพเรือจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของผู้คน 
ถิ่นฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันผ่านทะเล เข้าใจและตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถานการณ์ทางทะเลทั้งในระดับภูมิภาคและโลก สามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความซับซ้อน
ของปัญหาด้านความมั่นคงจากความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวได้ การที่ข้าราชการกองทัพเรือจะท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของกองทัพเรือคือรักษาความมั่นคงทางทะเลได้นั้น กุญแจส าคัญอยู่ที่ค าว่า “รู้” และ 
“ตระหนักรู้” โดยค าว่า “รู้” คือการที่เข้าใจโลกาภิวัตน์ที่มีธรรมชาติคือการพ่ึงพาอาศัยกันและ “ตระหนักรู้” 
ถึงความส าคัญของทุกหน้าที่ในกองทัพเรือที่ข้าราชการทหารเรือในทุกหน้าที่ล้วนท างานเพ่ือมุ่งสู่วัตถุประสงค์
ของกองทัพเรือในลักษณะร่วมกัน และผ่านจิตส านึกที่เกิดจากความตระหนักรู้ดังกล่าวว่า ทุกคนในกองทัพเรือ
ต้องมุ่งพัฒนาตนด้วยการเรียนรู้และท าหน้าที่ของตนให้ดี จนตนเองเกิดความเคารพในตนจากคุณค่าของตนเอง
ที่เพ่ิมขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละวัน จนเกิดการยอมรับและได้รับความเคารพจากผู้ อ่ืนภายใน
กองทัพเรือ และเกิดจิตส านึกที่เกิดจากความตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกในลักษณะที่
เป็นผลประโยชน์ร่วมของทุกคน (Absolute Gain) ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ต้องได้รับการส่งเสริมผ่านการศึกษา
ตลอดชีวิตของกองทัพเรือเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นภายในตัวของข้าราชการกองทัพเรือในทุกวัน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาความสุขขึ้นในองค์กรในลักษณะยั่งยืนกว่าการที่กองทัพเรือจะมุ่งตอบสนองปัจจัยภายนอก
ด้วยการเพ่ิมเงินเดือน ยศ ต าแหน่ง หรือสวัสดิการ แต่เพียงอย่างเดียว  

ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของข้าราชการกองทัพเรือผ่านการศึกษาตลอดชีวิตภายในกองทัพเรือนั้น     
จากการที่ได้กล่าวข้างต้น ความสุขจากการเรียนรู้ประกอบด้วยปัจจัย 2  ปัจจัยคือ “รู้”และ “ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของทุกหน้าที่ในองค์กรที่มุ่งสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน” ค าถามต่อมาคืออะไรส าคัญกว่ากัน
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ระหว่าง “รู้” กับ “ตระหนักรู้” ซึ่งค าตอบคือ ความตระหนักรู้ เพราะความตระหนักรู้ก่อให้เกิดความพยายาม
ในการเรียนรู้ภายในตน ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของตนเองภายในองค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่าน  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ในขณะที่ “รู้” อาจไม่ก่อให้เกิด “ความตระหนักรู้” เพราะถึงรู้แล้วแต่ไม่ได้น าสิ่งที่รู้ 
ไปสู่ประโยชน์ขององค์กร หรือน าไปใช้ในทางที่ผิด ก็ไม่ก่อให้เกิดความสุขใด ๆ และผู้รู้อาจหยุดการเรียนรู้ไว้
เพราะถือว่าตนรู้แล้ว ประเด็นนี้ถือว่าเป็นกุญแจของการพัฒนาความสุขภายในกองทัพเรือผ่านการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของบุคลากรในกองทัพเรือ ดังนั้นการส่งเสริมการศึกษาของกองทัพเรือจึงต้องเริ่มจากการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของกองทัพเรือ แล้วจึงสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ให้กับบุคลากร โดยความ
ตระหนักรู้นั้นเป็นเรื่องของทัศนคติต่อโลก (Paradigm) ของแต่ละบุคคลซึ่งการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักรู้ได้นั้นไม่สามารถกระท าผ่านการศึกษาอบรมในแบบปกติได้เพราะเป็นเรื่องของการปรับจิตใต้ส านึก 
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เ พ่ือการเปลี่ยนแปลง ( transformative learning theory) ของ Mezirow (1991)      
ได้พัฒนาทฤษฎีขึ้นมาบนฐานของการปรับปรุงการศึกษาผู้ใหญ่เพ่ือน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกับการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญแต่เฉพาะตัวเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนรู้ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนความเชื่อ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์  
กระบวนทัศน์ (paradigm) ให้ผุดขึ้นเป็นมโนธรรมส านึกใหม่ผ่านการวิพากษ์ตนเองอย่างใคร่ครวญ (critical self-
reflection) ซึ่งวิธีการนี้เท่านั้นจึงจะปรับจิตใต้ส านึกของบุคลากรกองทัพเรือให้เกิดความตระหนักรู้ได้ โดยมี
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อโลก ซึ่งทัศนคติต่อโลกจะก าหนด มโนทัศน์ (concept) ทฤษฎี (theories) 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของมนุษย์ โดยจิตใต้ส านึกนี้จะควบคุมจิตเหนือส านึกคือการใช้เหตุผล 
ของมนุษย์ และแสดงออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลในที่สุด ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่อยู่ในจิตใต้ส านึกจนน าไปสู่การแสดงด้านพฤติกรรมของมนุษย์ 

จากทฤษฎีของ Jack Mezirow กระบวนทัศน์หรือทัศนคติต่อโลกเป็นส่วนที่ฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของ
มนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างกันและเป็นส่วนที่จะก าหนดมโนทัศน์ (concept) ชุดทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเหตุผล
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในจิตใต้ส านึกของมนุษย์ด้วยเช่นกัน จิตใต้ส านึกนี้มีอิทธิพลต่อจิตเหนือส านึก ผ่านการ
ตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (rational choice) เพ่ือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง จนน าไปสู่พฤติกรรมและ
อุปนิสัย โดยความหมายของกระบวนทัศน์ (paradigm) Capra (1986) นิยามค าว่า กระบวนทัศน์เชิงสังคม 
(social paradigm) หมายถึง มโนทัศน์ (concepts) ค่านิยม (value) การรับรู้ (perceptions) และการปฏิบัติ (practices)      
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ที่ชุมชน (community) หนึ่งมีหรือกระท าร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ (vision) แห่งความเป็นจริงที่เป็น
พ้ืนฐานของการจัดระบบตนเองของชุมชนนั้น เป็นทัศนะแม่บทท่ีเป็นรากฐานของการก าหนดมโนทัศน์ในล าดับ
ถัดมา มโนทัศน์ หมายถึง ภาพที่เกิดในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งหลายสิ่งต่างกัน แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน 
ในทางสังคมวิทยา มโนทัศน์เป็นความหมายของค าศัพท์ที่นักสังคมวิทยาใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม 
เพ่ือจ าแนกประเภทของสิ่งที่สังเกตได้และใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้น รวมทั้งการสร้างทฤษฎี (theory) 
เช่น การที่มนุษย์คนหนึ่งมีกระบวนทัศน์ว่าธรรมชาติของโลกมนุษย์ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานของความขัดแย้งและการ
แข่งขันกันระหว่างกัน  ส าหรับมโนทัศน์ของ “ชีวิต” ของมนุษย์คนนั้น ชีวิตจึงขึ้นอยู่กับ “ผลประโยชน์”        
ในลักษณะสัมพัทธ์กับมนุษย์คนอ่ืน (relative gain) มองว่าอะไรก็ตามที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ตนเป็นสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรมที่สุด ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม และผลประโยชน์ที่ตนได้มานั้นจะต้อง
ได้มากกว่ามนุษย์อ่ืนหรือมองเชิงสัมพัทธ์ ซึ่งมโนทัศน์นี้น าไปสู่การยึดในทฤษฎีที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ของตน  
ทฤษฎี หมายถึง ข้อสรุปที่อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกให้ทราบถึงกลไกเชิงเหตุและผล รวมทั้ ง
กระบวนการของสิ่งต่าง ๆ ที่ถึงแม้จะไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงทฤษฎีเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างเหตุและผล 
หรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยเมื่อเราท าเหตุสิ่งใดทฤษฎีก็จะ
ท านายว่าจะเกิดผลอย่างไร จากตัวอย่างการที่มโนทัศน์ของชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับ ผลประโยชน์
สัมพัทธ์ มองเพียงว่าอะไรก็ตามที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ตน เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุด ซึ่งการที่จะได้
ผลประโยชน์ที่มากกว่าได้ มีเหตุมาจากอ านาจหรือมาจากทฤษฎีที่ว่า “อ านาจน ามาซึ่งผลประโยชน์” ดังนั้น 
คน ๆ นี้จึงมุ่งแสวงหาอ านาจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้น ามาสู่การสรุปผ่านตารางที่ 3 
ตัวอย่างของการแสดงพฤติกรรมในองค์กรแบบที่มนุษย์ในองค์กรที่มีทัศนคติต่อโลกว่า โลกมนุษย์ด ารงอยู่บน
พ้ืนฐานของความขัดแย้งและการแข่งขันกัน  

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างของการแสดงพฤติกรรมในองค์กรแบบหนึ่ง 

จิต หัวข้อ รายละเอียด 

จิต
ใต

้ส า
นึก

 

กระบวนทัศน์ (paradigm) เชื่อว่าธรรมชาติขององค์กรและสังคม มนุษย์ด ารงอยู่บน
พ้ืนฐานของความขัดแย้งและการแข่งขันกัน มนุษย์ต่าง
ต่อสู้แย่งชิง 

มโนทัศน์ (concept) ชีวิตขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สัมพัทธ์ (ฉันต้องได้มากกว่า 
เหนือกว่า) และ มองเพียงว่าอะไรก็ตามที่ตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ตนเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุด  

ทฤษฎี (theories) อ านาจคือธรรม และอ านาจน ามาซึ่งผลประโยชน์ 

จิต
เห

นือ
ส า

นึก
 การตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล 

(rational choice) 
ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานการมีอ านาจ 
ผู้มีอ านาจคือ ผู้มีเหตุผล   

พฤติกรรมที่แสดงออก (behavior) แก่งแย่ง ยั่วยุ ไม่ร่วมมือ ท าเพ่ือมุ่งสู่อ านาจ 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อองค์กร 
(impact) 

ก่อเกิดความทุกข์ อยุติธรรม แตกความสามัคคี ในองค์กร 
องค์กรไม่พัฒนา องค์กรแห่งความทุกข ์

จากตัวอย่างจากการสรุปตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่กระบวนทัศน์ ซึ่งฝังอยู่ภายใน 
จิตใต้ส านึก ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตเหนือส านึก จนน าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม โดยรูปแบบองค์กร
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เปี่ยมสุขที่มีลักษณะสถานที่ท างานเปี่ยมสุขนั้น จะมีลักษณะของมนุษย์ในลักษณะซึ่งอธิบายได้ตามตารางที่ 4 
มนุษย์ในองค์กรเปี่ยมความสุขดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ลักษณะของมนุษย์ในองค์กรเปี่ยมสุข 

จิต หัวข้อ รายละเอียด 

จิต
ใต

้ส า
นึก

 

กระบวนทัศน์ (paradigm) เชื่อว่าธรรมชาติขององค์กรและสังคม มนุษย์ด ารงอยู่บน
พ้ืนฐานของความขัดแย้งแต่มนุษย์ต่างร่วมมือกัน 

มโนทัศน์ (concept) ชีวิตขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ร่วมกัน (ไม่เปรียบเทียบกัน 
ผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยัน)  

ทฤษฎี (theories) ความร่วมมือคือธรรม และความร่วมมือน ามาซึ่ ง
ผลประโยชน์ร่วม ตราบที่สังคมได้ ตนเองก็ย่อมได้ 

จิต
เห

นือ
ส า

นึก
 การตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล 

(rational choice) 
ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความคิดเห็นร่วม 
 

พฤติกรรมที่แสดงออก (behavior) ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน ร่วมรับผลประโยชน์ 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อองค์กร 
(impact) 

ก่อเกิดความสุข ยุติธรรม ความสามัคคี ในองค์กร 
องค์กรพัฒนา องค์กรแห่งความสุข  

จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 สรุปได้ว่าช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ขององค์กร    
ซึ่งมนุษย์ในองค์กรที่มีกระบวนทัศน์แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกิดความสุขทุกข์ในองค์กรที่แตกต่างกันไป 
ค าถามจึงอยู่ที่ว่า “ด้วยวิธีการอย่างไรจึงจะลดช่องว่างดังกล่าวได้” ประเด็นนี้ Mezirow ได้กล่าวถึงวิธี 
การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้นในการปรับกระบวนทัศน์ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงมุมมอง ขั้นที่ 2 
การเปลี่ยนแปลงจิตนิสัย ขั้นที่ 3 การเรียนรู้กรอบอ้างอิงใหม่/ กระบวนทัศน์ และขั้นที่ 4 การกลั่นกรอง
พิจารณากรอบอ้างอิงเดิมอย่างประณีต การเปลี่ยนแปลงมุมมองนั้นเป็นขั้นแรกของการก้องสะท้อนเชิงวิพากษ์
อย่างใคร่ครวญ ระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ จนเกิดการพัฒนาจิตนิสัย พัฒนาไปสู่การเรียนรู้กรอบอ้างอิงใหม่ 
ใคร่ครวญพิจารณากรอบอ้างอิงใหม่อย่างประณีต หรือใคร่ครวญสิ่งที่มีอยู่เดิม (บทตั้ง) กับสิ่งที่เป็นจริง (บทขัดแย้ง) 
จนได้ข้อสรุป (บทสรุป) ด้วยการใคร่ครวญแล้วทดลองกระท า โดยผลจาการกระท าจะเป็นบทสรุปซึ่งจะ
กลายเป็นบทตั้ง ที่ก่อให้เกิดบทขัดแย้งอีกต่อไป ซึ่งบทตั้งกับบทขัดแย้งและประนีประนอมกันเป็นบทสรุป 
ที่สูงขึ้นไปนั้นเป็นธรรมชาติคือการพัฒนาตัวเองของความคิด  ซึ่งสิ่งที่ Mezirow ได้อธิบายไว้นี้  ได้รับ 
การวิพากษ์จากนักการศึกษาอีกหลายท่านเช่น Taylor (1997); IIIerris (2004) ซึ่งได้สรุปว่า การเรียนรู้สู่ 
การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มิติทางปัญญา มิติทางอารมณ์ และมิติทางสังคม ด้วยการ
ใคร่ครวญและทดลองกระท า แล้วน าผลการกระท ามาไคร่ครวญด้วยการตั้งเป็นบทตั้ง บทขัดแย้ง ได้บทสรุป
และน าไปปฏิบัติ จนเกิดการเปลี่ยนแปลทั้ง 3 มิติ โดยการที่มนุษย์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องเกิดจาก  
การเปลี่ยนแปลงมิติ 3 มิตินี้ไปพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกมิติใดออกมาพัฒนาเพียงอย่างใดได้ (ชนัดดา  
ภูหงส์ทอง, 2560) ดังนั้น แนวทางการพัฒนาความสุขภายในกองทัพเรือจึงต้องท าควบคู่กันไประหว่างแนวคิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะเป้าหมายของข้าราชการและกองทัพเรือ และแนวคิดการเรียนรู้ เ พ่ือ  
การเปลี่ยนแปลงในฐานะแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือด้านการศึกษาของกองทัพเรือในการพัฒนามนุษย์ให้เกิด
ความตระหนักรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติคือ มิติทางปัญญา มิติทางอารมณ์ และมิติทางสังคม 
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ผลการท าวิจัยที่ผ่านมาได้มีการน าแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติในหลายรูปแบบ
ในหลายองค์กร เช่น McEwen (2006) ท าการศึกษาความจ าเป็นของการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่
การบริหารโบสถ์ในคริสต์ศาสนาในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งศึกษาถึงการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนต่อการพัฒนาสังคมของชาวคริสเตียน และเพ่ือความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
ทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนและกลุ่มมนุษย์ที่ท างานร่วมกัน ทั้งท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลง 
ชนัดดา ภูหงส์ทอง (2560) ท าการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านวิธีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  ฯลฯ           
แต่ส าหรับการน าไปใช้ในองค์กรทางทหาร พบว่า ยังไม่ได้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้พัฒนา
ความสุขในองค์กร แต่เมื่อมองในมิติว่าองค์กรทหารก็เป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรซึ่งประกอบด้วยมนุษย์ 
ในองค์กรแล้ว เชื่อได้ว่าแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง นับเป็นพ้ืนฐาน 
ที่ดีต่อการพัฒนาความสุขของข้าราชการและกองทัพเรือได้ 

3. สรุป  
จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งกองทัพเรือในฐานะองค์กรด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศจ าเป็นต้องตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล และตระหนักรู้ถึงความส าคัญต่อ 
การปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้
กองทัพเรือในฐานะองค์กรต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยบุคลากรกองทัพเรือ ซึ่งก็หมายความว่าบุคลากร
กองทัพเรือจ าเป็นต้องตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
ทางทะเลเพื่อปรับองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรกองทัพเรือ
จนเกิดความรู้และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในหน้าที่ของตนจึงถือว่าเป็นเรื่องส าคัญทั้งต่อตนเองที่  
การเรียนรู้ก่อให้เกิดความสุขที่เกิดจากการเคารพคุณค่าภายในตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังก่อให้เกิด
ความสุขที่ เกิดจากการเคารพคุณค่าจากการได้ความยอมรับและความเคารพจากผู้ อ่ืนภายในองค์กร  
โดยกองทัพเรือในฐานะองค์กรจ าเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านการศึกษาขององค์กรให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หรือเรียกว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” ซึ่งการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านการส่งเสริม
การศึกษาขององค์กรในลักษณะตลอดชีวิตดังกล่าวนี้ ย่อมส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพเรือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน ามาซึ่งการพัฒนาความสุขของบุคลากรในกองทัพเรือด้วยเช่นกัน โดยความสุข
จากการเรียนรู้ประกอบด้วยปัจจัย 2 ปัจจัยคือ “รู้”และ “ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของทุกหน้าที่ในองค์กรที่ 
มุ่งสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน” โดย “ความตระหนักรู้”เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด “รู้” ซึ่งวิธีการที่จะ
เปลี่ยนแปลงความตระหนักรู้ได้นั้นไม่สามารถกระท าผ่านการศึกษาด้วยวิธีปกติได้ จ าเป็นต้องกระท าผ่าน 
การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหลักคือ การใคร่ครวญสิ่งที่มีอยู่เดิม (บทตั้ง) กับสิ่งที่เป็นจริง (บทขัดแย้ง)    
จนได้ข้อสรุป (บทสรุป) แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลของการปฏิบัติจะกลายเป็นบทตั้งที่ก่อให้เกิดบทขัดแย้งอีก
ต่อ ๆ ไป บทตั้งกับ บทขัดแย้ง ประนีประนอมกันเป็นบทสรุปที่สูงขึ้นไป ซึ่งเป็นธรรมชาติคือการพัฒนาตัวเอง
ของความคิดโดยน าไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์หรือชีวิตที่มีความสุข ในฐานะข้าราชการกองทัพเรือควรตั้งค าถามต่อ
ตนเองว่า “อ านาจน ามาซึ่งความสุขจริงหรือ ? แล้วที่ผ่านมาการมีอ านาจมากขึ้นตามยศต าแหน่งที่ได้รับชีวิต
ของเรามีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง ?” 
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บทคัดย่อ 

อุดมคติของชีวิตตามทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาท เป็นวิถีชีวิตที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา       
3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อุดมคติตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทจึงหมายถึงการดำรงชีวิตให้บรรลุ  
อัตถประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตที่เรียกว่าอัตถะ  3 ประการ ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ 
ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งเป็นขั้นต้น คือ ขั้นธรรมดาสามัญที่มนุษย์ต่างมุ่งหมายกันในโลกนี้ 
สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในเบ้ืองหน้าหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิตเป็นหลักประกันในอนาคตและภพหน้า 
กล่าวคือ มีศีล จาคะ และปัญญา และปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิต ซึ่งเป็น
อุดมคติขั้นสูงสุด คือ การรู้แจ้งสภาวะธรรมของสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเป็นจริง คือ การเข้าถึงสภาวะ 
ที่เรียกว่า "นิพพาน" คือ ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้ 

คำสำคญั: อุดมคติชีวิต, คำสอนของพระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนาเถรวาท 
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Abstract 

The Ideal Life as Conceived in Theravada Buddhism means to live for the attainment of 
the aims of life called 3 Atthas. They are 1) Ditthadhammikattha means a present benefits 
related to present life which is a basic benefits of human beings in this world,  
2) Samparayikattha means a future benefits related to life value to guarantee for future ethics, 
i.e. Sila, Caga , Panna, and  3) Paramattha  means the highest benefits of life or a beneficial of 
life which is the highest ideal which all people should practice to attain what is called 
“Nibbana”, i.e., to get rid of all defilements.  

Keyword:  The Ideal Life, The Buddhist Teaching, Theravada Buddhism  
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1. บทนำ 
การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ นอกจากการตั้งคำถามว่าชีวิตอะไร ชีวิตมาจากไหน อะไรเป็น  แก่นแท้หรือ

ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งอาจมีแนวคิดที่แตกกัน คำถามเกี่ยวกับชีวิตที่สำคัญคือ มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร  
ชีวิตที่มีคุณค่าเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหาอันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต สิ่งมีค่าที่สุด
ในชีวิตมีเพียงสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง ชีวิตที่ดี มีคุณค่าและชีวิตที่ประเสริฐเป็นอย่างไร ซึ่งในการตอบคำถามและ
อธิบายเหตุและผลจึงมีแนวความคิดที่แตกต่างกันทั้งในทางปรัชญาและศาสนาเกี่ยวกับคุณค่าและจุดมุ่งหมาย
ของชีวิต 

กล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล การกระทำของมนุษย์จึงเกิดจากการวางแผนเพื่อหวังผลที่เกิดขึ้น ผลที่
มนุษย์คาดหวังคือจุดมุ่งหมาย ดังนั้นมนุษย์จึงดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย คำว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตใน  
ทางปรัชญาเรียกว่า อุดมคติของชีวิต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556, น, 1422) ได้ให้
ความหมายของคำว่า อุดมคติ ไว้ว่า “จินตนาการที ่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และ 
ความจริงทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน” พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ -
ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540, น, 45) ได้ให้ความหมายของคำว่า อุดมคติ ไว้ว่า “จุดหมายสูงสุดที่บุคคล
หรือสังคมมุ่งบรรลุถึง” คำว่าเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตในที่นี้หมายถึงเป้าหมายสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่
มนุษย์ต้องการมากที่สุดในชีวิต  

ดังนั ้น อุดมคติ จึงหมายถึง ความจริงอันสูงสุดที ่มนุษย์ทุกคนถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน        
เป็นความจริงอันสูงสุดที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์ทุกคนพยายามบรรลุถึง  เป็นจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
แห่งความดี ความงามและความจริงในทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน มีทั้งที่เป็น  
เป้าหมายชั้นโลกียะ หมายถึง คนส่วนใหญ่ต้องการมีความรู้ความสามารถ ต้องการมีอาชีพทำที่เป็นหลักฐาน
และมีรายได้ดี ต้องการมีที่อยู่ที่สะดวกสบาย ต้องการปัจจัยต่าง ๆ มาบำรุงบำเรอเลี้ยงชีวิตอย่างเพียงพอ และ 
เป้าหมายชั้นโลกุตตระ เป็นเป้าหมายขั้นสุดท้ายของชีวิต อุดมคติของชีวิต จึงรวมเอาความเชื่อ ทั ศนคติ 
ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ของบุคคลหรือของสังคมเข้าไว้ด้วยกันทั้งในลักษณะย่อยและลักษณะรวม 

บทความทางวิชาการนี้ต้องการทราบว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทมีคำสอนเกี่ยวกับอุดมคติชีวิตอย่างไร และ
มีวิธีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุอุดมคตินั้นอย่างไร 

2. ความหมายของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2.1 กำเนิดชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประเภทกำเนิดชีวิตของสรรพสัตว์ไว้ 4 ประการ คือ (ที.ปา 11/263/242) 
 2.1.1 ชลาพุชะ สัตว์กำเนิดในครรภ์ คือ คลอดออกมาเป็นตัว เช่น คน ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น 
 2.1.2 อัณฑชะ สัตว์เกิดในไข่ คือ กำเนิดออกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว เช่น นก เป็ด ไก่ จระเข้ เต่า 
เป็นต้น 

 2.1.3 สังเสทชะ สัตว์เกิดในไคล คือ เกิดในของชื้นแฉะ เน่าเปื่อยขยายแพร่ออกไป เช่น หนอนบางชนิด 
เชื้อไวรัส เป็นต้น 
 2.1.4 โอปปาติกะ สัตว์เกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุดขึ้นเต็มตัวในทันทีทันใดไม่ต้องเจริญเติบโตผ่านวัยทารก 
เมื่อตายก็ไม่ทิ้งซากศพไว้ เช่น เทวดา สัตว์ในอบายภูมิ เว้นสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น  
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2.2 องค์ประกอบของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่ออสุจิได้ผสมกับไข่แล้ว จะมีวิวัฒนาการตามขั้นตอน ดังนี้        

1) กลละ เกิดเป็นสภาพน้ำเมือกใส 2) อัพพุทะ เปลี่ยนจากสภาพน้ำใสเป็นน้ำเมือกขุ่น 3) เปสิ เปลี่ยนจาก
สภาพน้ำขุ่นข้นเป็นช้ินเนื้อ 4) ฆนะ เปลี่ยนจากสภาพชิ้นเน้ือ (เล็ก) เป็นก้อนเนื้อ (สํ.ส. 15/803/248) 

 วศิน อินทสระ ให้ทรรศนะเกี่ยวกับชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาว่า “ชีวิตเป็นการรวมตัวของรูปธรรมและ
นามธรรม ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้วิเคราะห์ออกเป็น 5 อย่าง เรียกว่า ขันธ์ 5” (วศิน อินทสระ, 2530, หน้า 5) 
ประกอบด้วย 

1) รูปขันธ์ กองแห่งรูป หมายถึง ส่วนประกอบของชีวิตที่เป็นสสาร (Matter) เช่น ขน ผม เล็บ ฟัน 
หนัง เนื้อ โลหิต เป็นต้น ลมตามช่องว่างในร่างกาย ความร้อนในร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกายที่เป็นรูป
เช่นนี้ สรุปลงเป็นธาตุ 4 คือ สิ่งที่มีลักษณะข้นแข็งในกายเป็นธาตุดิน สิ่งที่มีลักษณะเหลวเอิบอาบในกายเป็น
ธาตุน้ำ สิ่งที่มีลักษณะเบาพัดไปมาในกายเป็นธาตุลม และสิ่งที่มีลักษณะร้อนภายในกายเป็นธาตุไฟ  

2) เวทนาขันธ์ โดยความหมายในพระพุทธศาสนา คือความรู้สึกสุข ทุกข์หรือเฉยๆ (Sensation or 
Feeling) แบ่งเป็น 3 คือ 

 2.1) สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นสุข 
 2.2) ทุกขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข ์
 2.3) อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขา ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 
3) สัญญาขันธ์ หมายถึง ความจำได้หมายรู้ (Perception or Memory) เช่น จำรูป เสียงกลิ่น รส 

โผฏฐัพพะได้ เมื่อเผชิญหรือประสบเข้ากับสิ่งนั้น ๆ 
4) สังขารขันธ์ คือ ความคิดปรุงแต่ง คิดดีเป็นกุศลหรือเป็นบุญ คิดชั่วเป็นอกุศลหรือเป็นบาป คิดไม่ดี

ไม่ชั่วเป็นอัพยากฤต กล่าวคือ คุณธรรมเป็นกุศลสังขาร กิเลสเป็นอกุศลสังขาร กิเลสและคุณธรรมนี้เองเป็นตัว
ปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่าง ๆ จิตจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่คุณธรรมกับกิเลสทั้งสองอย่างนี้เข้าไปปรุงแต่ง เปรียบเสมือน
สีที่ผสมลงไปในน้ำ ทำให้น้ำซึ่งใสสะอาดอยู่กลับแปรเปลี่ยนไปเป็นสีต่าง ๆ ตามชนิดของสีแต่ละชนิด 

5) วิญญาณขันธ์ วิญญาณในที่นี้จะแยกกล่าวเป็น 2 นัย คือ 
 5.1) ว ิญญาณ (Object not Emotion) คือ ความรู ้อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น  

ทางกาย และทางใจ เรียกว่า จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณและมโน
วิญญาณ ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่า“วิถีวิญญาณ”ที่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง 6 กล่าวคือ ทวาร คือ ตา ทวาร 
คือ หู ทวาร คือ จมูก ทวาร คือ ลิ้น ทวาร คือ กาย และทวาร คือ ใจ 

 5.2) วิญญาณ คือ การสั่งสมความดีความชั่ว เป็นความสามารถของวิญญาณที่สามารถสั ่งสม  
ความดีและความชั่วที่บุคคลได้กระทำแล้วด้วยกายและใจ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง 4  ประการนี้ 
เป็นนามขันธ์ แปลว่า กองนาม คือ สิ่งที่เป็นจิตใจไม่มีรูปร่างตัวตนเหมือนรูปขันธ์ 

ขันธ์ทั้ง 5 ที่กล่าวมาโดยสังเขปนี้ เมื่อรวมกันเข้าโดยความหมาย ก็คือ ชีวิตตามทรรศนะของระพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธองค์ตรัสว่า กำเนิดของมนุษย์มีขึ้นได้ เพราะมีปัจจัยประกอบกันเข้า 3 ประการ ดังข้อความ
ที่ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดบิดามารดาอยู่ร่วมกัน มารดามีฤดูด้วยและทารก (ปฏิสนธิวิญญาณ) ก็มีปรากฏ
ด้วยเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยทั้ง 3 ประการ ความเกิดขึ้นแห่งทารกจึงมี” (ม.ม.ู12/452/342) 

เมื่อมนุษย์ได้คลอดจากครรภ์มารดา มีชีวิต คือ ร่างกายที่จะต้องดำรงอยู่ ตรงจุดนี้ปัญหา ก็คือ มนุษย์
ไม่อาจเติบโตและอยู่เพียงลำพังได้ จะทำอย่างไรให้มีชีวิตอยู่ต่อไป เมื่อมีชีวิตต่อไปได้แล้ว จะให้ชีวิตเป็นชีวิตที่
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มีความสุขได้อย่างไร แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีจะต้องย่างก้าวไปข้างหน้าตามลำดับ เรากำลังเดินไปสู่จุดไหนกัน 
อะไรคือเป้าหมายของชีวิต 

สิ่งที่ประจักษ์ชัดแล้วในขณะนี้ คือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จะต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์คนอื่น ๆ เกือบตลอด
ชีวิต เริ่มแต่คลอดออกมาก็อยู่ในความดูแลของพ่อแม่และญาติมิตรรอบ ๆ ข้าง เมื่อเติบโตขึ้นก็ต้องเข้ามาใช้
ชีวิตในสังคมอย่างเต็มตัว มนุษย์ทุกคนจึงต้องมี เป้าหมายหรืออุดมคติสำหรับเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
ในสังคมของแต่ละคน บางคนอาจมีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้น บางคนอาจมีอุดมคติที่
สูงส่งขึ้นไปกว่านั้นอีกหรือยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงเป้าหมายสูงสุด 
 
3. อุดมคติของชีวิตตามหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

อุดมคติตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท ที ่ปรากฏในคัมภีร์คำสอนของพระพุทธศาสนา          
มีปรากฏอยู่หลายแห่ง แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีเพียง 3 ขั้นหรือ 3 ระดับ 
คือ ระดับศีล เป็นขั้นพื้นฐานฝึกอบรมความประพฤติทางกาย ทางวาจาให้บริสุทธิ์ แล้วประณีตขึ้นถึงระดับที่ 2 
ระดับสมาธิ การฝึกจิตให้มั่นคงแน่วแน่ จนถึงระดับสุดท้ายระดับที่ 3 คือ ปัญญา โดยการทำปัญญาให้แก่กล้า 
จนหลุดพ้นจากอวิชชา ตัณหา อุปาทานได้  

3.1 อุดมคติของชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ เกียรติยศและการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม ถือว่าเป็นยอด

ปรารถนาของบุคคลผู้ครองเรือน ซึ่งเป็นอุดมคติขั้นพื้นฐานที่ผู้ครองเรือนควรจะได้รับ อุดมคติในขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ทุกคนจึงได้แก่ความปรารถนาในความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติหรือความสำเร็จประโยชน์         
ที่บุคคลจะพึงได้รับในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สามารถกล่าวโดยสรุป
ได้ดังต่อไปน้ี 

3.1.1 ต้องการทรัพย์สมบัติ คือ ความมั่งมีร่ำรวยเพราะทรัพย์สมบัติย่อมยังความปลื้มใจ ความสุขใจ     
แก้ความขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถให้สำเร็จความประสงค์ในสิ่งที่ต้องการได้ 

3.1.2 ต้องการความมีเกียรติยศชื่อเสียง ปรารถนาความเป็นใหญ่ มีเพื่อนฝูงพวกพ้องที่ให้ความรัก  
สนิทสนม ยกย่องเชิดชูในสังคม 

3.1.3 ต้องการความมีไมตรี มีบริวารชายหญิงไว้คอยช่วยเหลือในกิจการต่างๆ และให้ความเคารพ
ยกย่องนับถือ 

3.1.4 ต้องการความผาสุกในชีวิต มีความสุขเพียบพร้อมทั้งกายและจิตใจ 

 ประโยชน์ในระดับนี้ พระพุทธศาสนามีอธิบายโดยอเนกปริยาย สำหรับให้คนรู้จักตนเองช่วยตนเอง 
และพัฒนาตนเองให้เป็นคนมั่งคั่งและเป็นคนดี เพื่อความสุขและวัฒนาการของชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนการมี
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข อุดมคติในขั้นนี้ คือ การได้มนุษย์สมบัติ คือ ความถึงพร้อมสมบูรณ์
ในฐานะของมนุษย์ เช่น มีทรัพย์สิน เงินทอง มีบ้านที่อยู่อาศัย สมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 มีทรัพย์ มียศ มีตำแหน่ง    
ได้รับคำยกย่องสรรเสริญ ประสบกับความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน ได้ชื่อว่าเป็น        
ผู้สมบูรณ์ในมนุษย์สมบัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2537, น, 61-62) 
ได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับประโยชน์ในปัจจุบันนี้ว่า 

พระพุทธศาสนา ได้แสดงธรรมสอนโลก สำหรับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกและยังต้องการโลก ให้ประพฤติ
ปฏิบัตินำตนให้ได้รับประโยชน์ที่ต้องการในทางโลก สิ่งที่ต้องการในทางโลกนั้นเป็นต้นว่า ปัจจัยเครื่องอาศัย
สำหรับดำรงชีวิต ที่เป็นส่วนสำคัญ ก็คือ ปัจจัยสี่อันได้แก่ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้ และสิ่งที่ต้องการ
อย่างอื่น ๆ รวมความเป็นลาภ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ เป็นสุขที่เป็นโลกธรรมฝ่ายที่ปรารถนาต้องการ  เช่น 
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ลาภ คือ สิ่งที่พึงได้ที่ต้องใช้ดำรงชีวิต เป็นทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดถึงยศ คือความมีไมตรีด้วย บุคคลในฐานะเป็นมติร
สหายต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันอยู่ดังเช่นในฐานะเป็นทิศ 6 และเป็นความผาสุกไม่มีโรค คือ ทุก ๆ อย่างอันเป็นสิ่งที่
ต้องการสำหรับดำรงชีวิตให้ชีวิตมีความเจริญในปัจจุบันเป็นประโยชน์ปัจจุบัน  

ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ที ่บุคคลจะพึงได้ในปัจจุบันในระดับของการครองเรือนครองสุข 
พระพุทธศาสนาเน้นไปที่ความสุขซึ่งเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย ในชั้นของโลกียะ คือประสบความสำเร็จใน
การครองเรือน ซึ่งสามารถวัดด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 1) อัตถิสุข ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ และอุ่นใจว่าตนมีโภคทรัพย์ 
ที่ได้มาด้วยน้ำพักนำแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม 

 2) โภคสุข ความสุขที่สามารถซื้อหาจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ตามที่ตนต้องการ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มใจ
ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยงและบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวม 

 3) อนณสุข ความสุขที ่ เกิดจากการไม่เป็นหนี ้สิน คือ  ความภูมิใจเอิบอิ ่มใจว่าตนเป็นไท  
ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 

 4) อนวัชชสุข ความสุขที่เกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษ ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม         
คือ ความเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ติเตียนไม่ได้ทั้งทางกาย ทางวาจา
และทางใจ (องฺ.จตุกฺก. 21/62/68) 

3.2 อุดมคติของชีวิตครอบครัว 
 ครอบครัวนั้นถือได้ว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม อันเป็นมูลฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้าง

สภาพของสังคมส่วนรวมว่าเป็นสังคมที่ดีหรือไม่เพียงใด หากครอบครัวส่วนใหญ่ของสังคมเป็นครอบครัวที่
อบอุ่นรักใคร่ปรองดอง มีระเบียบมีวินัย มีคุณธรรม สมาชิกทุกคนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบร่วมมือร่วมใจ                
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ รักษาความสะอาดให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรียบร้อยสวยงามถูกสุขลักษณะ ก็ย่อมทำ
ให้ทุกคนมีจิตใจสะอาด เป็นสุข รักใคร่ ร่วมใจและปรารถนาดีต่อกัน สังคมส่วนรวมก็จะเป็นสังคมที่สวยสะอาด
และเป็นสุข สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมก็จะมีความร่วมมือร่วมใจกันในงานของส่วนรวม ก่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน 

     ความสุขของชีวิตของคนเรานั้น เบื้องแรกที่สุดจะนึกถึงความสุขของตนเองก่อน แต่เมื่อเรามีความ
รักและมีครอบครัวด้วยความรัก ความสุขของชีวิตของเราก็จะไปอยู่ที่ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวแต่ละคน    
ถ้าหากรักใคร่ปรองดองกันแล้ว ต่างก็จะมีจิตใจรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกัน หากครอบครัวใดมีความรักกัน
เหนียวแน่นเช่นนี้แล้ว ชีวิตของทุกคนก็จะมีความสุข และครอบครัวเช่นนี้ ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็จะชักนำ
ให้ลูกทุกคนเป็นคนดี นิสัยใจคอดี จิตใจมีคุณธรรม มีความรักเรียน รักพ่อรักแม่ รักเคารพครูอาจารย์และ  
เป็นคนมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ในทางกลับกันครอบครัวใดก็ตามที่พ่อแม่มีความร่ำรวย ยิ่งด้วยยศศักดิ์ ยิ่งด้วยอำนาจ ยิ่งด้วย
บริวาร แต่หัวหน้าครอบครัวพ่อแม่ไม่มีความรักและความเสียสละ อดทนอดกลั้นต่อกันแล้ว ครอบครัวนั้นก็จะ
เป็นครอบครัวที่ยิ ่งใหญ่แต่ไม่เป็นสุข ที่ยิ ่งใหญ่ก็เพราะทั้งพ่อทั้งแม่จะยิ่งแสดงความยิ่งใหญ่ ความร่ำรวย  
ความมีเกียรติ มีอำนาจ มีหน้ามีตาในสังคมมากยิ่งขึ้น จึงนับวันยิ่งจะห่างไกลจากครอบครัว พ่อแม่ลูกจะไม่มี
ความเข้าใจต่อกันอย่างแท้จริง ลูกจะหันไปหาที่พึ่งทางใจจากบุคคลอื่น และส่วนใหญ่มักจะหาที่พึ่งที่ให้ความ
สนุกเพลิดเพลินบันเทิงใจนอกบ้าน ด้วยการคบเพื่อนเที่ยวสนุก ในที่สุดก็หันเข้าสู่ความเย้ายวนใจต่าง  ๆ  
อันเป็นอบายมุขแล้วจะจบลงด้วยยาเสพติด ผลที่จะตามมาอาจเป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ กันก็ได ้
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ความสุขในชีวิตหรือประโยชน์ที่จะได้รับในปัจจุบัน หรือชาตินี้ที่มนุษย์ทุกคนมุ่งหมายกัน พอจะประมวล
ได้จากการอวยพรกันทั่ว ๆ ไป คือ ให้มีความสุขกายสุขใจ มีความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงหรือเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประกอบด้วยเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ 
เป็นต้น โดยสรุป คือ (จรัญ ฐิตธมฺโม, 2555, น. 10) 

 1) มีความสำเร็จเจริญก้าวหน้า 
 2) มีความสุขกาย คือ ร่างกายแข็งแรง อายุยืน ผิวพรรณผ่องใสและมีความปลอดภัยต่าง ๆ อันเป็น

เรื่องทางกาย 
 3) มีความสุขทางใจ 

พระพุทธศาสนาเถรวาท มีหลักเกี่ยวกับประโยชน์สุขในระดับการครองเรือนว่าขึ้นอยู่กับโลกธรรม       
8 ประการ โลกธรรมหมายถึง ธรรมดาของโลก เรื่องของโลก ความเป็นไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียนมาหา
สัตว์โลก และสัตว์โลกก็หมุนเวียนตามมันไป ใครไม่ติดโลกธรรมก็สบายใจ แต่ถ้าติดอยู่ในโลกธรรมก็มีแต่    
ทุกข์ใจ โลกธรรม มี 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) ลาภ ได้ลาภและมีลาภ 2) อลาภ เสื่อมลาภ 3) ยส ได้ยศและมียศ 
4) อยส เสื่อมยศ 5) ปสงัสา สรรเสริญ 6) นินทา ติเตียน 7) สุข ความสุข 8) ทุกข์ ความทุกข์ 

โดยสรุปแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ข้อ ลาภ, ยส, ปสํสา, สุขเป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์ ที่น่าปรารถนาน่าใคร่ ข้อที่เหลือ
เป็นฝ่ายอนิฏฐารมณ์ คือ ส่วนที่ไม่น่าปรารถนา (องฺ.อฏฺฐก. 23/95/132) 

โลกธรรมทั้ง 8 ประการเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นทั้งแก่ปุถุชนผู้มิได้ศึกษาและอริยสาวกผู้ที่ได้ศึกษา ผลที่
ต่างกัน คือ คนพวกแรกย่อมไม่รู ้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริง จึงลุ ่มหลงยินดียินร้ายปล่อยให้โลกธรรม  
เข้าครอบงำย่ำยี ไม่พ้นจากทุกข์มีโสกะและปริเทวะเป็นต้น ส่วนอริยสาวกผู้ที่ได้ศึกษา พิจารณาเห็นต าม 
เป็นจริงว่าโลกธรรมทั้ง 8 ประการไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา จึงไม่หลงใหล
มัวเมาเคลิบเคลิ้มไปตามอารมณ์ที่น่าปรารถนา ไม่ขุ่นหมองคลุ้มคลั่งไปเพราะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา มีสติ
ดำรงอยู่เป็นผู้ปราศจากทุกข์มีโสกะและปริเทวะ เป็นต้น ในโลกธรรมสูตร ได้กล่าวถึงโลกธรรมทั้ง 8 ประการนี้ว่า
ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือ ลาภ 1 ความเสื่อมลาภ 1 ยศ 1 ความเสื่อมยศ 1 นินทา 1 สรรเสริญ 1 สุข 1 ทุกข์ 1  
เป็นสภาพไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ท่านผู้เป็นนักปราชญ์ มีสติ ทราบธรรมเหล่านั้น
แล้วพิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนธรรมดา ธรรมอันน่าปรารถนา ย่อมย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้าย 
ต่ออนิฏฐารมณ์ ท่านขจัดความยินดีและยินร้ายเสียได้ ไม่เหลืออยู่ อนึ่ง  ท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี  
ไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง (องฺ.อฏฺฐก. 23/95/132) 

3.3 การนำหลักโลกธรรมมาเป็นอุดมคตชิีวิต 
เมื่อเราทุกคนทราบว่าจะต้องประสบกับโลกธรรมเหล่านี้ ทำอย่างไรจึงจะให้เราสามารถหยุดความดีใจ

เสียใจต่อโลกธรรมได้ ประเด็นนี้ควรจะได้พิจารณาเป็นพิเศษดังน้ี 
 คนเราได้ลาภเป็นผลเนื่องมาจากทานบารมี หรือบุญนิธิที่ตนได้กระทำไว้ทั้งอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น    

ถ้าจะให้มีลาภเกิดขึ้นกับตนก็ต้องบำเพ็ญบุญบำเพ็ญทาน แต่ถ้ามันเสื่อมไป เพราะธรรมดาก็ต้องรู้เท่าทันว่ามัน
เสื่อมไปเพราะอะไร จิตใจก็จะสบายไม่เป็นทุกข ์

 คนเราจะได้ยศก็เพราะความขยัน มีสติ มีการงานที่สะอาด พิจารณาก่อนทำ มีความสำรวมตน  
ดำรงชีวิตตามธรรม ไม่ประมาท ดังนั้น ยศจะเสื่อมก็เพราะไม่มีคุณธรรม ไม่มีสัจจะ แต่ถ้ามันจะเสื่อมไปจริง
ตามธรรมชาติ เช่น เกษียณอายุราชการก็ควรจะปลงใจว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมดา จึงไม่ควรน้อยใจหรือ
เสียใจ 
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นินทาและสรรเสริญก็เช่นเดียวกัน มันเป็นเรื่องของคนมีปากก็มีทั้งนินทามีทั้งสรรเสริญควบคู่กันไป    
การนินทาหรือการสรรเสริญของคนทุศีลไม่เป็นประมาณ ไม่ควรเดือดร้อนใจ แต่การนินทาหรือการสรรเสริญ
ของวิญญูชนต่างหาก ที่ควรเช่ือถือและนำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

ส่วนสุขและทุกข์นั้น ก็เช่น ความสุขในการดูหนังดูละคร ในการเข้าสังคม ในการมีคู่รักหรือคู่ครองได้รับ
ความสรรเสริญ ซึ่งทั้งหมดเป็นความสุขจริง แต่เป็นความสุขที่ มีทุกข์ซ้อนต้องคอยแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ      
ไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งไม่มีทุกข์ซ้อนอยู่ เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆ เกิดขึ้นกับกายและใจของ
คนนี้เอง เมื่อทำใจให้สงบความทุกข์ที่เกิดกับกายก็จะหายไปด้วยและต้องยอมรับว่าทุกข์นั้นมันมีอยู่ประจำทุก
คนในทุกอิริยาบถ ทุกคนจึงควรถือว่าสุขและทุกข์คือรสชาติของชีวิต พึงรู ้จักแสวงหาความสุขท่ามกลาง  
ความทุกข์นั้นเอง 

4. ประโยชน์ของการรู้จักโลกธรรมในฐานะเป็นอุดมคติ 
ในคู่มือการศึกษาจริยธรรมระดับอุดมศึกษาได้รวบรวมประโยชน์ของการรู้จักโลกธรรมในฐานะเป็นอุดมคติ

ไว้ดังนี้ (กรมการศาสนา, 2525ก, หน้า 69) 
4.1 ทำให้ไม่หลงระเริงกับอารมณ์ฝ่ายดี ที่น่าปรารถนา น่าใคร่  น่าพอใจ 
4.2 ทำให้ไม่โศกเศร้ากับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ที่ไม่น่าชอบใจ 
4.3 รักษาใจให้เป็นปกติ มีสมาธิในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติธรรมโดยไม่หว่ันไหว 
4.4 การรู้สภาพธรรมดาของโลกธรรมทำให้สามารถรู้สาเหตุของความเจริญและความเสื่อมของโลกธรรมอัน

เป็นเหตุให้ผู้นั้นสร้างเหตุแห่งความเจริญ และหลีกเลี่ยงเหตุแห่งความเสื่อม หากต่อต้านไม่ไหวเพราะมั นเป็น
กฎธรรมดาก็ไม่ฝืน รู้ชัดอยู่ ย่อมไม่ทุกข์ใจ 

4.5 ทำให้เป็นคนน่ารัก น่าเคารพบูชา เพราะไม่ดูหมิ่นผู้อื่นด้วยโลกธรรมฝ่ายดีของตน ประพฤติอ่อนน้อม
ถ่อมตนอยู่เสมอ 

4.6 การไม่ติดโลกธรรม ย่อมทำให้การปฏิบัติธรรมของตนก้าวหน้า เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญของ
ชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

5. อุดมคติของชีวิตขั้นสูง  
อุดมคติขั้นสูง หมายถึง ความต้องการความสุขของชีวิตในอนาคต คือ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความสุขในภพหน้า  

เป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยอามิสหรือกามคุณเป็นเครื่องล่อ แต่อาศัยการประพฤติพรหมจรรย์  
เป็นหลัก เป็นความสุขที่อยู่เหนือจากความสุขที่อิงอาศัยกามคุณ เป็นประโยชน์ในเบื้องหน้าหรือประโยชน์
อย่างสูงที่เป็นประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิต เป็นระดับที่ลึกล้ำสำหรับชีวิตด้านใน เป็นหลักประกันชีวิตที่ดี 
ในอนาคตและภพหน้า คือ ความเจริญมั่นคงปลอดภัยแห่งชีวิต จิตใจที่ก้าวหน้าเติบโตขึ้นด้วยคุณธรรม คือ   
มีศรัทธา ศีล จาคะและปัญญา ดำรงตนเองอยู่ในศีลธรรมใช้ทิฏฐธัมมิกัตถะในทางที่ถูกต้องเป็นคุณประโยชน์ 
จนเป็นผู้มีความมั่นใจในคุณความดีของตน ถึงเวลาละจากโลกนี้ไปก็มีใจสงบครองสติได้ ไม่ห่วงกังวลทุรนทุราย 
หรือหวาดหวั่นกลัวภัยในภพหน้าหรือโลกหน้า เพราะเมื่อบุคคลผู้ละจากโลกนี้ไปมีคติเป็นสองเท่านั้น คือ สุคติ
กับทุคติ สุคติ คือ การได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติทุกอย่าง ส่วนทุคตินั้น คือ การได้ไปเกิดในอบายภูมิ 
มีกำเนิดเดียรัจฉาน เปรต อสุรกายและนรก ดังนั้นอุดมคติขั้นสูง จึงหมายถึง การได้ไปบังเกิดในสุคติภูมินั้นเอง 

คำสอนของพระพุทธศาสนา แสดงว่า ภพหรือภูมิที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่หลายนัยด้วยกัน 
แต่จะประมวลมาในที่นี้ 4 สถาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ภพภูมิของสัตว์ ภพหรือภูมิ คือ โลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ทั้งหลาย ที่ยังต้องเกิดในภพนั้นๆ ด้วยผล
แห่งบาปบุญที่แต่ละคนได้กระทำไว้ พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2529, หน้า 244-247) ได้
ประมวลภพและภูมิของสัตว์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทโดยแยกประเภทไว้ 4 สถาน โดยสังเขปดังนี้ 

1) กามภพ คือ ภพที่เป็นกามาวจร สัตว์ที่บังเกิดในกามภพนี้ยังเสพกาม มีกามอยู่ คือ  มีกิน มีนอน      
มีความกลัวอยู่ โดยท่านจำแนกออกไป 11 ชั้น ดังต่อไปนี้ 

1.1) นิรยะ นรก 
1.2) เดียรฉานโยนิ กำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
1.3) ปิตติวิสัย ภูมิของเปรต 
1.4) อสุรกาย ภูมิของอสุรกาย 
1.5) มนุษยโลก ภพของมนุษย์หรือมนุษยโลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั้งหลายนี้เอง 
1.6) จาตุมมหาราชิกา ภพของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช 
1.7) ตาวติงสา ภพของเทวดาชั้นดาวดึงส์ 
1.8) ยามา ภพของเทวดาชั้นยามา 
1.9) ดุสิตา ภพของเทวดาชั้นดุสิต 
1.10) นิมมานรตี ภพของเทวดาชั้นนิมมานรตี 
1.11) ปรนิมมิตวสวัตต ีภพของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตต ี

ภพที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้ง 11ชั้นนี้ 4 ชั้นแรกจัดเป็นอบายภูมิ ในชั้นที่ 5 เป็นที่อยู่ของมนุษยโลก จากชั้นที่ 6 
ถึงช้ันที่ 11 เป็นสวรรค์ช้ันกามาวจรภูมิ คือ เป็นที่อยู่ของเทพบุตรเทพธิดา  แต่ยังมีความพอใจเพลิดเพลินยินดี
ในกามคุณทั้งหลายอยู่ 

2) รูปภพ ได้แก่ ภูมิที่เป็นรูปาวจร ท่านผู้เกิดในภพเหล่านี้ เรียกว่าพรหม เพราะเกิดขึ้นด้วยผลแห่งการ
ปฏิบัติพัฒนาจิตใจ จนได้บรรลุรูปฌานเป็นต้นไป ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม แต่จะเป็นอยู่ด้วยปีติ ความสุขอันเป็ น
แห่งความสงบกิเลส ท่านแบ่งตามลำดับฌานที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุ คือ 

2.1) ปาริสัชชะ คือ บริษัทของมหาพรหม 
2.2) ปุโรหิตา คือ ปุโรหิตของมหาพรหม 
2.3) มหาพรหมา คือ พวกท้าวมหาพรหม 
 พรหม 3 ชั้นนี้ เกิดด้วยผลของปฐมฌาน เรียกว่า ปฐมฌานภูมิ 
2.4) ปริตตาภา คือ พรหมที่มีรัศมีเพียงเล็กน้อย 
2.5) อัปปมาณาภา คือ พรหมที่มีรัศมีมีประมาณมิได้ 
2.6) อาภัสสรา คือ พรหมที่มีรัศมีเปล่งปลั่งซ่านไป 

 พรหม 3 ชั้นนี้ เกิดด้วยภูมิของทุติยฌาน เรียกว่า ทุติยฌานภูมิ 
2.7) ปริตตสุภา คือ พรหมที่มีรัศมีงามน้อย 
2.8) อัปปมาณสุภา คือ พรหมที่มีรัศมีงามหาประมาณมิได ้
2.9) สุภกิณหา คือ พรหมที่มีรัศมีงามเจิดจ้า 

 พรหม 3 ชั้นนี้ เกิดด้วยภูมิของตติยฌาน เรียกว่า ตติยฌานภูมิ 
2.10) เวหัปผลา คือ พรหมที่ผลไพบูลย์ 
2.11) อสัญญีสัตตา คือ พรหมที่ไม่มีสัญญาที่เรียกว่าพรหมลูกฟักซึ่งมีเฉพาะส่วนของรูปขันธ์ไม่มี   

นามขันธ์ พรหม 2 ชั้นนี้ เกิดด้วยผลแห่งจตุตถฌาน เป็นพรหมที่เคยเป็นนักบวชนอกศาสน
บำเพ็ญฌานเกิดความเบื่อหน่ายในจิต  จึงเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีจิตใจหรือไม่มีสัญญา 
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2.12) อวิหา คือ ท่านผู้ไม่ไปเรว็หรือดำรงอยู่ได้นาน 
2.13) อตัปปา คือ ท่านผู้ไม่เดือดร้อนกับใครๆ   
2.14) สุทัสสา คือ ท่านผู้ปรากฏโดยง่าย ผู้น่าชม 
2.15) สุทัสสี คือ ท่านผู้เห็นโดยง่าย เห็นชัด 
2.16) อกนิฐา คือ ท่านผู้ไม่มีความด้อยหรือท่านผู้สูงสุด 

พรหมโลก 5 ชั ้นนี้ เป็นที่อยู ่ของท่านผู้ได้บรรลุมรรคผล เป็นพระอนาคามีบุคคล ท่านจึงเรียกว่า
สุทธาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ การที่รูปฌานแต่ละข้อแบ่งพรหมให้สูงต่ำแตกต่างกันเป็นเพราะ
คุณภาพของฌานที่มีต่ำ กลาง สูงสุด ผลฌานจึงเป็นตัวแบ่งให้พรหมเกิดในระดับต่างๆ กัน แม้จะได้บรรลุฌาน
เหมือนกันก็ตาม 

3) อรูปภพ คือ ภพเป็นที่อยู่ของท่านผู้ได้บรรลุอรูปฌาน แบ่งออกเป็น 4 ชั้นตามชื่อขององค์ฌานของ
รูปฌานทั้ง 4 ซึ่งท่านได้บรรลุอรูปฌานในโลกมนุษย์ตายแล้ว จะไปบังเกิดในสถานที่นั้น แต่เนื่องจากท่าน
สำรอกความพอใจในรูปออก เมื่ออุบัติในภพนั้นจึงไม่มีรูปร่าง มีเฉพาะนามขันธ์ 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ มีชื่อเรียกตามลำดับกันดังนี ้

3.1) อากาสานัญจายตนภพชั้นที่เข้าถึงภาวะมีอากาศไม่มีที่สิ้นสุด 
3.2) วิญญาณัญจายตนภพ ชั้นที่เข้าถึงภาวะวิญญาณหาที่สุดมิได้ 
3.3) อากิญจัญญายตนภพ ชั้นที่เข้าถึงภาวะไมม่ีอะไร และ 
3.4) เนวสัญญานาสัญญายตนภพชั้นที่เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 

4) โลกุตตรภูมิ คือ ภูมิที่พ้นจากโลก ได้แก่ท่านที่เข้าถึงระดับโลกุตตรธรรมเป็นระดับจิตของพระอริยเจ้า  
ที่อยู่เหนือภูมิทั้ง 3 ข้างต้น โลกุตตรภูมิเป็นระดับจิตที่เหนือโลก แต่พระอริยบุคคล 3 จำพวกแรกหาได้หลุดพ้น
จากภพอย่างแท้จริงไม่ เพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดในภพท่านยังละไม่หมด พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี 
พระอนาคามีที่เป็นมนุษย์หรือเทวดา เมื่อทำกาลกิริยาแล้วอาจเกิดได้ในภูมิ 6 คือ  มนุษย์กับเทวภูมิทั้ง 6 
ถ้าท่านเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหม เมื่อจุติแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์หรือภูมิเทวดาอีกท่านจะบำเพ็ญเพียร
จนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในภพที่ท่านอุบัติแล้วนิพพานในที่สุด 

พระพุทธศาสนาเถรวาทมีหลักว่าการตายไม่ใช่ความสิ้นสุดของชีวิต หากเป็นเพียงการสลายนามรูป   
อย่างหนึ่ง วิบากของกรรมที่ยังเหลืออยู่ก็จะก่อให้เกิดนามรูปขึ้นใหม่อีก นามรูปที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้น ย่อมรับเศษ
แห่งวิบากที่ยังเหลืออยู่ที่ติดตามมาด้วยและยังได้สั่งสมกรรมใหม่ขึ้นอีกเรื่อย ๆ ไม่ขาดสายจนกว่าจะตัดกระแส
แห่งวิบากกรรมคืออวิชชา ตัณหา อุปาทานเสียได้ ก็จะบรรลุอมตธรรม คือ พระนิพพาน เป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ 

6. อุดมคติของชวีิตขั้นสูงสุด 
อุดมคติขั้นสูงสุดของชีวิต หมายถึง ความสุขที่ได้จากนิพพานสมบัติ ผู้ที่ได้นิพพานสมบัติจะไม่กลับมาเวียน

ว่ายตายเกิดอีก ถึงความสิ้นภพสิ้นชาติ เป็นบรมสุขอย่างยอดเยี่ยม นิพพานสมบัติจัดเป็นอริยทรัพย์ประเสริฐ
และยอดยิ่งกว่าทรัพย์ใด ๆ ทั้งหมด กล่าวคือ เป็นประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิต  
เป็นประโยชน์ของชีวิตในขั้นโลกุตตระ ที่เป็นจุดมุ่งหมายหรืออุดมคติขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควรจะเข้าถึง คือ  การรู้
แจ้งสภาวธรรมของสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมของสังขารทั้งหลาย ไม่ตกเป็นทาส
ของโลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจความยึดติดถือมั่น  สามารถทำจิตให้เป็นอิสระผ่ องใส สะอาด สว่าง 
สงบ มีความสุขประณีตภายใน ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้ กล่าวคือ เข้าถึงอุดมคติขั้นสูงสุด คือ พระนิพพานได ้

อุดมคติขั้นสูงสุดนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ การเข้าถึงหรือได้นิพพานสมบัติ โดยส่วนเหตุคือการที่บุคคล
กระทำให้สมบูรณ์ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมบัติในนิพพาน ก็คือ บรมสุข เพราะไม่มีทุกข์เจือปน 
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เป็นความสุขที่เที ่ยงแท้แน่นอน ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านเพิ่มขึ ้นหรือลดลงนิพพาน  คือ ความว่าง 
ซึ่งหมายความว่า เป็นสภาพที่ว่างจากของเรา นิพพาน คือ บรมสันติคือ เป็นสภาพที่สงบ ตามทรรศนะของ
พระพุทธศาสนา นิพพาน คือ สมบัติที่สมบูรณ์ที่สูงสุดในบรรดาสมบัติทั้งหลาย 

พุทธพจน์ที่กล่าวถึงการบรรลุอุดมคติเข้าถึงประโยชน์ในขั้นสูงสุดนี้ มีปรากฏอยู่หลายแห่งแต่จะขอนำมา
กล่าวในที่นี้แต่พอเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้

บุคคลยังไม่ได้ท่าจอดในแม่น้ำทั้งหลายเพียงใด เขาเป็นสัตว์เกิดต้องพยายามด้วยตัวทุกอย่างเพียงนั้น   
ก็ผู้นั้นได้ท่าเป็นที่จอดแล้วยืนอยู่บนบก ไม่ต้องพยายาม เพราะว่าเขาเป็นผู้ถึงฝั่งแล้ว (สํ.ส. 15/231/58) 

ชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อน ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะ ถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแลว้ไซร้ 
ถ้าเป็นนักปราชญ์ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศก ผู้มีภวตัณหาอันตัดขาดแล้ว  มีจิตสงบ     
มีชาติสงสารสิ้นแล้ว ย่อมไม่มีภพใหม่ (ขุ.อุ. 25/108/101)  

หยาดน้ำไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีย่อมไม่ติดในรูปที่เห็น ในเสียงที่ได้ยินและในอารมณท์ี่ได้
รับรู้ ฉันนั้น (ขุ.ส.ุ 25/413/366) 

อุดมคติขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควรจะเข้าถึงนี้ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าชาติ ชรา พยาธิ มรณะเป็นทุกข์ 
ทรมานสัตว์ผู้เวียนว่ายในสังสารวัฏไม่รู้จักสิ้นสุด ระดับนี้ทรงสอนปรมัตถธรรมอันประกอบด้วยหลักธรรมะ  
ต่าง ๆ เช่น ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปปบาทและอริยสัจ 4 เป็นต้น 

7. บทสรปุ 
อุดมคติของชีวิตตามทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาท เป็นวิถีชีวิตที่ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของการศึกษา   

3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อุดมคติตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท จึงหมายถึง การดำรงชีวิตให้บรรลุอัตถะ
ประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตที่เรียกว่าอัตถะ  3 ประการ ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ใน
ปัจจุบันที่เกี ่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งเป็นขั้นต้น  คือ ขั้นธรรมดาสามัญที่มนุษย์ต่างมุ่งหมายกัน       
ในโลกนี้ สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในเบ้ืองหน้าหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิตเป็นระดับที่ลึกล้ำสำหรับชีวิต
ด้านในเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตในอนาคตและภพหน้า คือ ความเจริญงอกงามแห่งชีวิตจิตใจที่ก้าวหน้า
เติบโตด้วยคุณธรรมมีศีลจาคะและปัญญา และปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิต
ซึ่งเป็นอุดมคติขั้นสูงสุดเป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควรจะเข้าถึง คือ การรู้แจ้งสภาวธรรมของสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาพความเป็นจริงรู้เท่าทันคติธรรมของสังขารทั้งหลาย ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นด้วย
อำนาจของความยึดมั่นถือมั่น สามารถทำจิตให้เป็นอิสระปลอดโปร่ง ผ่องใสสะอาด สว่างและสงบ มีความสุข
ประณีตภายในเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่า "นิพพาน" คือ ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้ 
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Abstract 

It is inevitable to state that the strategy is a combination of art and science nowadays. 
Artistic aspects of strategy mean something subjective that is created by the creative 
imagination of the person, while the scientific aspects of strategy mean something empirical 
that is objectively true. In ancient times, the word “strategy” was specifically related in 
antiquity to the profession of commanders to develop combat plans against opposing forces, 
which appears to be more like what we now call as “tactics”. Success and victory in battles 
were proofs that showed the prowess and ability of commanders to lead their subordinates 
to conquer their enemies. Strategy, as pure art was traditionally seen in the fifth century until 
the First World War, as the skill and expertise of the commanders who created battle 
strategies, which became the critical determinant of success in war. In this sense, a skilful 
strategist was seen as someone with an accumulation of combat experiences, who is capable 
of demonstrating a successful combination of instincts and tactics in a crisis.  

However, the view of strategy as science has gained momentum as emerging innovations 
and technologies were deemed essential to the success of military operations since the First 
World War. Despite this acceptance of science as an aspect of strategy, some scholars argue 
that art continues to be a crucial aspect of strategy due to the unforeseeable challenges of 
globalisation. Whether the strategy is an art or a science remains an open issue, it is evident 
that it may be something of both. 

Keywords: Strategy, Art, Science 
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1. Introduction 
The word “strategy” derives from the Greek “strategos”, which is commonly interpreted 

as “general”. Therefore, notwithstanding the increasing application of the word strategy to a 
range of human activities over the last several decades from education to business and 
industry. The term itself remains fundamentally military in character. (Sloan, 2012, pp. 1) 
In terms of military linguistics, the strategy is typically shaped by a variety of factors, the most 
important of which is a policy objective that influences its effectiveness. (Heuser, 2015, pp. 9) 
Contentions of whether the strategy is an art, a science, or a combination of both are 
extensively debated throughout every field. Many military historians and academics have 
dedicated their works to address this debate through an analysis of the history of war. 

In ancient times, the word “strategy” was specifically related in antiquity to the profession 
of commanders or generals to develop combat plans against opposing forces, which appears 
to be more like what we now call as “tactics”. (Strachan, 2005, pp. 35) Success and victory in 
battles were proofs that showed the prowess and ability of commanders to lead their 
subordinates to conquer their enemies. The strategy was thus defined as the development of 
war plans to enable commanders to understand the war and to synchronise all the resources 
and forces needed to achieve the objectives of that war. This has led the strategy to be 
considered an art rather than a science. 

Since the First World War (WWI), the view of strategy as science has gained momentum as 
emerging innovations and technologies were deemed essential to the success of military 
operations. Nonetheless, despite this acceptance of science as an aspect of strategy, some 
scholars argue that art continues to be a crucial aspect of strategy due to the unforeseeable 
challenges of globalization. 

This article will argue that strategy is a combination of art and science. Such that, the 
strategy has developed from being merely an art to incorporating science since war is 
unpredictable and involves uncertainty as well as numerous measurable and intangible 
factors. 

This article is divided into three sections. The first part deals with the origins of strategy as 
an art. It then discusses how the strategy has evolved to include science. The final section 
assesses that strategy is a mixture of art and science. 
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2. Origins of strategy as an art 
The word “art” derives from the Latin term “ars”, the underlying definition of which is 

ability or talent, the practical skill to do something like “actor” and “artist” Initially the 
subjects of the “arts” were those that indicated functional abilities, such as the capability to 
speak a language or to draw a picture. (Heuser 2016: pp. 180) If something is considered to be 
an art, it entails making creations from human talent and imagination, which have been valued 
mostly for intangible objects. (art,  2020) 

In the first edition of the classic text, Makers of Modern Strategy, Edward Meade Earle set 
forward the definition of strategy as the art of utilizing not only the military forces but also all 
of the resources of a state and its allies, in order to ensure that its vital interests are 
adequately secured and protected against enemies. (Biddle 2015: pp. 15) In contrast, 
Antoine-Henri Jomini, French-Swiss military theorists of the modern age, focused his 
discussion of strategy mainly on the application of military concepts to the actual conduct of war. 
He defined strategy as the art of waging war on the chart. (Gat, 2001, pp. 114-15) 

Alfred Thayer Mahan, the American strategist, defines that strategy is basically an art,  
(Till 2009, pp. 42) and that it is for the artist’s ability in a battle to apply concepts appropriately 
in each situation. (Mahan 1911: pp. 299-301) Interestingly, Louis Edouard Bouët-Willaumez, 
the French naval officer, narrowly identified strategy as the art of deciding the decisive points 
of the theatre of war and the general routes that forces have to manoeuvre to reach there. 
(Heuser, 2010, pp. 6-7) 

In military strategy, experience and expertise are the foundations for commanders’ 
intuitiveness, creativity, and reasoning to craft the strategic planning. Aaron Edwards opines 
that for someone who has been a participant, as well as a leader (albeit a junior one),               
in military studies and exercises over the years, it seems appropriate that strategy is, above 
all, a practical art. (Edwards 2017, pp. viii) For example, Hannibal Barca, the general who led 
the Carthaginian forces against Rome in 281 BC, has adopted an unprecedented strategy called 
surprise attacks, which means that the enemy is attacked at a time and place in a manner in 
which they are unprepared. This subsequently became a fundamental strategy for the German 
forces in the early stages of both WWI and World War II (WWII). (Heuser, 2015, pp. 20)  
This example highlights that the expertise and experience of commanders played a critical 
role in influencing the performance of the plan, which was considered to be an art. 

Another interesting case study is that in 333 BC, Alexander the Great, who commanded the 
Hellenic League in the Battle of Issus, led his 2,000 soldiers to subdue the Persian Empire, 
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despite the hundreds of thousands of Persian troops. Although Alexander’s forces were 
disproportionately outnumbered, he won because of his superior military strategy and using 
his troops skilfully. (Renault, 1975, pp. 61) This incident depicts that Alexander’s strategy was 
conceived and developed based on effective exercise and practical experience. 

Additionally, the strategy has to be adaptable and flexible to be viable. It can be 
distinctly seen in the context of Napoleon Bonaparte, a French military commander.       
He defines strategy as the art of exploiting the use of space and time. (Handel, 2005, pp. 126) 
His strategy was to fight the war of destruction, which meant destroying the enemy’s forces. 
In order to suppress the rebellion in his colonies, he implemented justifiable measures to 
ensure the security of liberal citizens. He also introduced colonial countries and liberated 
Jews, which allowed him to rule them peacefully for several years. (Heuser 2015, pp. 28) 

The strategy has been used to orchestrate combat in the war. (Strachan 2013, pp. 27) 
The commander’s goals may define the objectives of the strategy during wartime. However, 
the Commander’s passions for waging war can make policy objectives vague and nearly 
impossible, as in the case of Napoleon, who wanted to conquer all of Europe. Napoleon’s 
expansionism was thwarted by his reform ideology, which increased the participation of the 
people in Europe. It showed that he lacked a vision of how to preserve sustainable peace 
after terminating hostilities. Similarly, the attempt by Alexander to preserve his empire 
perpetually exhausted his army, as they fought the endless war of Alexander for fifteen years. 
(Tripathi, 1939, pp. 348-50) This incident suggests that Alexander’s human resource 
management strategy was unconscious of and had little concern for his subordinates. These 
two examples demonstrate that their strategy was subjective, coming mainly from the leaders’ 
passions and emotions. 

Another explanation of why strategy is considered to be art is based on the influence 
of Clausewitz’s principles of war manifested in the all-time classic strategy textbook called 
“On War”. It introduced a fundamental concept that made it easier for strategists to grasp 
what they think about in strategy. Moreover, this book portrayed Clausewitz’s view of strategy 
as the art of using forces in battle and the art of using battles to win the war. (Brands, 2014, pp. 2) 
Other well-known military strategists, such as British military historian and theorist, B. H. Liddell 
Hart, also described strategy as the art of managing and exercising military means to achieve 
the political objective. (Murray & Grimsley, 1994, pp. 19) 
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Lawrence Freedman defines the strategy as the commander’s art of projecting and 
controlling the more significant military operations. (Freedman 2013, pp. 74) Furthermore, with 
Freedman’s political science background, he also evaluates that strategy is about the 
connection between political goals and significant national resources, such as the armed 
forces and the economic system. It could be asserted that strategy is the art of creating power. 
Beatrice Heuser then concludes that strategy is the art of managing national resources in order 
to promote and protect its vital interests against adversaries effectively, whether they be 
actual, possible or merely presumed. (Heuser, 2010, pp. 26-27) 

Most of the strategists favoured strategy to be art rather than subjective as they viewed 
it as a science because the strategy cannot repeatedly be tested empirically in the verification 
of its claims. The strategy should, therefore, be defined as an art or science based on the 
author’s personal knowledge and experience. (Gray 2016, pp. 61) As a result, it provided many 
insights for more pieces of literature that describe the strategy in other ways. The succeeding 
portion discusses arguments for strategy as a science. 

3. Strategy gained momentum as a science 
The terminology “science” originally meant theoretical awareness, abstract knowledge, 

and theoretical contemplation on the subject. It is derived from the Latin term “Scientia”, 
meaning intelligence or wisdom. Abstract logic, mathematics, theoretical and philosophical 
thoughts on the laws of nature were all sciences. These were in sharp contrast with the 
subjects used in the arts, such as engineering, or even planning and fighting a war, the skills 
the commanders had expected. (Heuser, 2016, pp. 180) Archduke Charles, the Hapsburg 
commander, defined strategy as the science of war because it is designing the plan and 
deciding how military operations develop. (Heuser, 2010, pp. 6) 

The strategy has proven to be the best way to accomplish a political aim in history. 
Consequently, many academics have tried to put their efforts into formulating strategy as a 
science, such as in the case of the Lykke Model, which was formed by Colonel Arthur  F. 
Lykke Jr. (Meiser 2016, pp. 82) He explained in his formula that strategy equals ends (objectives 
to which one is striving) plus ways (courses of action) plus means (instruments to which some 
end can be attained). (Lykke, 1989, pp. 2) Most of the academics used their experience and 
knowledge of military history to generate the best outcome of strategy. Hence, it could be 
said that the strategy was developed in a specific pattern that encompasses ends, means, 
risks, resource constraints, and the security environment. (Reveron & Cook 2009, pp. 23) This 
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method enabled strategists to examine all the variables that had influenced the missions to 
achieve political objectives. 

During the WWII, the United States (US), the leader of the Allies, pursued various tactics, 
known as the “Colour Series” or specifically called “RAINBOW-5”, in line with its strategy to 
address the range of potential challenges and future threats, such strategic decision 
empowered the US to organise its national resources and to prepare for any form of threat. 
(Paret, Craig, & Gilbert 1986, pp. 710) 

Moreover, the strategy has to include more of the science dimension in the relationship 
between ends, ways and means as technology and modern scientific methods have 
dramatically changed the character of war. During WWII, the US also leveraged in its strategy 
military-technical developments to maintain military superiority and supremacy over its 
opponents and subsequently increase the probability of winning. For instance, when the 
central powers launched an overwhelming battle strategy for trench warfare in September 
1914, the entente gradually established the use of tanks as a spearhead to defeat these trench 
defences. (Fanning, 1997, pp. 283-302) 

Similarly, the development of the allied forces’ attack aircraft during WWII enabled them 
to execute a joint bomber offensive strategy in February 1945 to paralyse and degrade the 
morale of the axis. (Hastings 1984, pp. 24) Moreover, the friction and fog of war have 
significantly increased in scale and, in order to minimise this effect, information technology 
became more vital in conflict. In WWII, the sophisticated decoding devices of intelligence 
provided the US forces with success in many operations against the Imperial Japanese forces. 
(Paret, Craig & Gilbert 1986, pp. 729) This intelligence has strategically enabled the decision-making     
of military commanders to lead their subordinates more effectively. 

Another aspect of why strategy gained traction as a science was the adoption of the 
word grand strategy. Liddell Hart concluded that the grand strategy, which is the highest level 
of strategy, was related to all national powers – diplomacy, intelligence, economy, and the 
military – to win the war. Hence, the implementation of the strategy required statecraft 
associated with scientific knowledge. Liddell Hart’s assertion also influenced the importance 
of risk assessment in strategy. Such that, it is not only the aim of a grand strategy to use all 
the available resources to win the war but also to guarantee that the resulting resource cost 
was worth the investment. (Brands 2014, pp. 2-3) It is argued that the logical assessment of 
war tends to emerge in strategy. (Mahnken, 2015, pp. 60) For example, Field Marshal Horatio 
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Herbert Kitchener, a British Army officer, predicted that British participation in the war with 
Russia and France in WWI would enable the British to share the spoils of war. (French, 2006, pp. 283) 

More fundamentally, the preservation of all warlike resources is prioritised. The science 
of procurement and transport will be interdependent on military operations in battlefields. 
The allied forces in WWII, for example, not only expanded their logistical supply systems but 
also disturbed and destroyed German supply lines by conducting a strategic bombing against 
Germany, which disrupted the German forces’ ability to travel across the battlefield. (French 
2006: pp. 289) It could also be seen in WWI that the British Navy conducted naval operations 
to seize the North Sea to obstruct the German logistic and supply systems from the sea. 
Simultaneously, the French Army was conducting air and land operations against the German 
Army, which was aimed at undermining the military power of the central alliance 
simultaneously. (Kagan, 1987, pp. 21) 

 Despite science’s increasing importance in the strategy, art can still be seen in strategic 
leadership behaviour. Extraordinary statecraft leadership was part of Adolf Hitler, a leader of 
the Nazi Party. Throughout Hitler’s reign, he used much propaganda, which is the art of 
persuading people to adhere to one’s part of the story, to shape the perceptions of the 
German people. Hitler used these techniques to appeal to the people of Germany.  
For example, in order to inspire women in Germany, Hitler created a series of paintings to 
encourage women to have more babies, thereby increasing the birth rate in Germany and 
encouraging them to engage in the labour force, which was the key to maintaining Germany’s 
resources during the war. (ASLAN, 2017) 

4. A mixture of an art and a science 
Milan N. Vego, professor of operations at the US Naval War College, defines a national 

security strategy or grand strategy, which is the highest level of strategy, as the art and science 
of implementing, utilising and integrating the national resources in order to accomplish 
national objectives. Then he mentions the other two lower levels of strategy, which are 
military strategy and maritime strategy. The former is defined as the art and science of applying 
forces to the achievement of national strategic goals. The latter, the naval or maritime strategy, 
is described as the art and science of using sources of military force in the sea theatre to carry 
out naval elements of the military strategy. (Vego, 2003, pp. xiii) Meanwhile, Aaron Edward 
states that the strategy is a blend of art and science for enhancing and making use of military 
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strength to maximise the opportunities that will guarantee the effectiveness of the full 
deployment of force to achieve the objective of peace and war. (Edwards, 2017: pp. 19-20) 

The US Joint Chiefs of Staff stressed that strategy represented art and science in the 
creation and use of political, cultural, strategic and military forces during peacetime and 
wartime to maximise policy support, increase incentives, gain and reduce chances of defeat. 
(Heuser, 2010, pp. 9) In the age of globalisation, leadership requires creativity, vision, 
judgement, assessment of the possibility of future challenges and potential threats in order 
to reposition the country to achieve its strategic goals and political objectives. For instance, 
Australia, which considers itself as a middle power, may consider that it would be transformed 
into powerful country to manage its business in the Indo-Pacific region in the future. Scientific 
evaluations will be necessary throughout the implementation of the strategy to adjust 
regularly to cope with fluctuating situations and to prevent the weakening of national forces. 
These examples demonstrate the interdependence in strategy of the facets of art and science 
over this period. 

Moreover, globalisation enables leaders to convey political messages to people under 
their leadership as well as to political audiences. This makes the strategy more concrete, 
which could be seen in the implementation of a national strategy by other major powers, 
such as the US and China. The aim of this announcement is not only to raise awareness among 
all key players in the region but also to deliver strategic messages to neighbouring countries, 
neutral nations and opposing states with a psychological impact. The 2018 US National 
Defence Strategy, for instance, outlines America’s perception that China and Russia are 
threatening its national power and interests, which would weaken its security and prosperity. 
Meanwhile, North Korea and Iran are creating chaos and causing instability in the world that 
would challenge the US and the allies. (Mattis, 2018, pp. 2) The stance of the US should make 
its allies prepare their strategy to implement and discourage what the opposing parties wanted 
to do explicitly. 

Additionally, intrastate disputes have become more common than interstate conflicts. 
In order to cope with unpredictable situations, the strategy should not be purely art or science, 
which would lead to failure to achieve political objectives. For example, in 1979, the Soviet-Afghan 
War provoked resentment among Muslims, not only in Afghanistan but also in the Middle East, 
which is considered to be the centre of the Arab world, and thus many Arabs would come to 
combat the Russian invasion. This is regardless of the Soviet Union has introduced a strategy 
to achieve the political objective through the use of its superior military force. Nevertheless, 
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the attempts of the Soviet Union to spread communist ideology in Afghanistan have been 
mostly futile, because the strategy of the Soviet Union did not test the traditional values of 
the religious people living in the field of operation and did not manipulate the art of 
psychological operations in order to gain access to the minds of the local people. 

5. Conclusion 
In conclusion, it is inevitable to state that the strategy is a combination of art and science 

nowadays. Artistic aspects of strategy mean something subjective that is created by the 
creative imagination of the person, while the scientific aspects of strategy mean something 
empirical that is objectively true. Strategy, as pure art was traditionally seen in the fifth century 
until WWI, as the skill and expertise of the commanders who created battle strategies, which 
became the critical determinant of success in war. In this sense, a skilful strategist was seen 
as someone with an accumulation of combat experiences, who is capable of demonstrating 
a successful combination of instincts and tactics in a crisis. Moreover, the strategy became an 
intangible aspect of military planning due to the influence of Clausewitz’s view on the nature 
and character of war. This viewpoint led to discussions among the strategists, whether the 
strategy was an art or a science. 

Since the end of WWI in 1918, due to technological progress, the strategy has continued 
to include research, particularly in the field of modern technology and innovation. During the 
era of WWI and WWII, strategy considered modern technical advances, which raised the 
probability of victory. Similarly, the strategy has been strengthened to be concrete in the 
context of a strategic planning mechanism that involves goals, objectives, risk evaluation, 
resource constraints, and a security framework to be adopted by other countries. Throughout 
the sense of globalisation, the behaviour of one state can, directly and/or indirectly, influence 
the interaction of another state. The war of attrition has been seen lees between states and 
within states. Strategy plays a crucial role in achieving the strategic goal of safeguarding its 
national interests in a time of peace and war that is universal. In order to explain the country’s 
position in the world, the strategy needs to find an acceptable way to suit the viable means 
of controlling leaders with the help of scientific knowledge, which is, therefore, a combination 
of art and science. Whether the strategy is an art or a science remains an open issue, but from 
the previous discussion, it is evident that it may be something of both. 
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Abstract 

Asia is home to nuclear powers, such as China, India, and Pakistan, which are seeking to 
develop and modernise their military programmes. Motivated by the need to counter 
potential security risks, each state aims to develop nuclear ballistic missiles and cruise missile 
delivery systems. Such nuclear competition is dangerous, given the increasing lack of 
confidence and the failure of diplomatic steps in place to minimise confrontational risk. 

The nuclear dimension of the relationship between China and India is striking vis-à-vis 
other nuclear competitions. On account of significant asymmetries in their second-strike 
capabilities, their deterrence relationship should require military stability and necessitate risks 
such as potential nuclear use or threat of use, and a nuclear arms race. Nevertheless, the 
demonstration of such risks has been restrained to a substantial extent. This situation can be 
defined by the characteristics of the overall China-India relationship, the stability of the 
balance of conventional weapons and battlefield tactics, the unification of confidence-building 
measures, the nonexistence of the “stability-instability paradox” dialogue, and the political 
conception of nuclear weapons of these two countries. (Kurita, 2018, pp. 37-38) 

This academic essay will examine the similarities and differences in the nuclear postures 
and its consequence on the strategic stability between India and China. Moreover, Pakistan 
also one of the essential players in the region because it is a well-known fact that the Chinese 
government supports Pakistan’s nuclear program. As a result, it increases the tension between 
these nations in Asia in terms of nuclear proliferation, especially India. This article is divided 
into three sections. The first part deals with the Chinese nuclear arsenal and strategic doctrine. 
It then describes the Indian nuclear force and deterrent capabilities. The final section examines 
the similarities and differences in nuclear postures and the prospects for strategic stability 
between these two countries. 

Keywords: Nuclear, Chinese Nuclear, Indian Nuclear 
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1. Introduction 
China has become the first Asian state to produce and test a nuclear weapon.  Chinese 

nuclear weapons were developed to deter both the US and the USSR. In 1964, China put its 
first nuclear weapon to the test. (Frey, 2006, pp. 10-13) Then, on 17 June 1967, the first 
Chinese thermonuclear test codenamed Test No.6, consisting of a hydrogen bomb, was carried 
out at Lop Nur. (Liu, 1972, pp. 36-37) Nowadays, Beijing is thought to have approximately 300 
warheads in its inventory. (Kristensen & Norris, 2016, pp. 205-06) 

India has never been a member of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). The first 
Indian nuclear device testing, described by the Indian government as the Smiling Buddha, was 
carried out after the establishment of the NPT in 1974. (Mohanty, 2013, pp. 59-60) It seems to 
have been motivated mainly as a deterrent towards China. In 1998, India publicly tested 
nuclear warheads and thermonuclear devices in Operation Shakti. (Sheppard, 2002, pp. 203-04) 
Moreover, in 2005, Washington officially perceived New Delhi as a responsible nation with 
high-level nuclear technology and agreed on full nuclear cooperation between the two 
nations. (Bajoria & Pan, 2010) This is seen as a tacit entry into the aforementioned nation’s 
nuclear community. 

2. The Chinese Nuclear Arsenal and Strategic Doctrine 
The development of China’s nuclear arsenal gained momentum in the 1980s and continues 

to do so at present. However, although specific knowledge is unavailable about China’s 
nuclear arsenals and plans to develop its innovation, credible information exists on both. 
Beijing heavily relies on the ballistic missile systems to carry and transport nuclear warheads, 
of which there are five primary types: the DF-3, DF-4, DF-5, DF-21, and DF-31. However,  
the DF-3 is currently being decommissioned as China moves on to longer-range missile 
systems. (Norris & Kristensen, 2003, pp. 77) Potential plans for improvement include 
reconstructing the DF-31 to extend its range to more than 10,000 kilometres so it can reach 
the US territory. (FAS, 1999) 

Washington intelligence officials estimate that Beijing has merely 20 nuclear warheads, 
although that figure is expected to increase. The US expects that China will have around 100 
warheads by 2015, primarily aimed at the American territory. (Norris & Kristensen, 2003, pp. 79) 
Although the reliability of these figures is uncertain, it is understood that China can generate 
far more than its current holdings of stockpiles. Based on its defensive nuclear-weapons policy, 
China has opted not to produce more warheads than what it considers appropriate. 

Immediately after its first nuclear testing in 1964, China declared the intention to stick to a 
policy of No-First Use (NFU). (Pande, 2000) It corresponds with the Chinese perception that 
nuclear weapons are mainly a political instrument used to discourage and deter opponents 
instead of destroying them. The NFU policy is a pledge for Beijing that it will never be the first 
to conduct a nuclear war and participate in mutually assured destruction. To further 
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demonstrate Chinese NFU policy, China is believed to keep its nuclear arms under strict 
command and control, with unfuelled missiles and separately stored warheads.  (Lewis, 
2007, pp. 41-43) Interestingly, China has never taken part in a nuclear arms race as that of the 
US and the USSR during the Cold War. China is relying on limited deterrence instead. 
(Johnston, 1995, pp. 5-7) The Chinese deterrence strategy also maintains a limited deterrent 
doctrine, which emphasises the ability to survive the first strike and react proportionately. 
(Johnston, 1995, pp. 19-20) China aims to deter other states from interfering in local conflicts 
or threatening China directly. Beijing may establish the legitimacy of its nuclear weapons 
programme with the limited deterrence doctrine while maintaining caution in its use. 

3. India’s Nuclear Force and Deterrent Capabilities 
The precise volume and readiness of Indian nuclear warheads are unclear, but some 

institutes believe India currently has approximately 60 nuclear warheads with enough 
plutonium to generate around 50 more. India relies on two main missiles, the Prithvi and the 
Agni. (Tellis, 2001, pp. 18-20) The former is a short-range missile with the ranging capability of 
less than 500 km. The latter, developed in 2002, has an approximate range of 700 km. 
Furthermore, New Delhi is currently developing Agni missiles with a more extended range of 
up to 5,000 km. (Kanwal, 2016) 

Indian nuclear policy is based on four core concepts: NFU pledge, deterrence, civil 
command and control, and eventual global disarmament. The NFU policy signifies the 
determination of India never to launch and conduct nuclear war. Similar to Chinese nucl ear 
strategy, Indian nuclear doctrine depends on its capacity to serve as a deterrent in retaliatory 
action. New Delhi claims that as long as it has a survivable nuclear capability, it will be able 
to deter attackers for fear of a reprisal, which fulfils i ts credible minimum deterrence 
doctrine. (Subrahmanyam, 2002, pp. 76-78) In 1999, the Indian National Security Advisory 
Board released an official Indian policy setting out the conditions for their approach to 
deterrence. The Indian government also emphasises that its nuclear weapons must be 
credible, effective and survivable. This means that if India was attacked first, it can threaten 
and carry out a devastating counterattack. (Perkovich, 2002, pp. 51-52) Another aspect of 
India’s nuclear policy is ensuring that political leaders maintain a firm grip on nuclear 
capability. (Subrahmanyam, 2002, pp. 80) Indian authorities assert that its nuclear arsenal can 
only be accessed and controlled by the highest of political leaders. (Perkovich, 2002, pp. 53-55) 
This minimises the possibility of unauthorised and accidental launching due both to 
India’s NFU strategy and its civilian weapons order. Although India has nuclear arms capability, 
it tends to be interested in worldwide nuclear abolishment. If other countries had vowed to 
get rid of their nuclear weapons, India expressed that it would reciprocate the same 
commitment. (Subrahmanyam, 2002, pp. 81) As examined in this section, the Indian doctrine 
demonstrates significant caution in the use of nuclear forces. 
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4. The similarities and differences in the nuclear postures of India and China, and the 
prospect of strategic stability between China and India 

The following points are common to Beijing and New Delhi. Firstly, their political 
leadership, which has the sole nuclear policy decision-making power, has perceived the 
nuclear forces as strategic weapons that are entirely different from conventional weapons. 
Secondly, it was conceived that even a few nuclear warheads and the possibility of guaranteed 
retaliation could relinquish nuclear threats from more powerful opponents. Thirdly, in the 
nuclear policy-making process, the military control over the operation nuclear weapons has 
been severely weakened, although it has been of gradually changing in recent years. 
(Kampani, 2014, pp. 6-12) 

Nowadays, Beijing and New Delhi are both part of the world’s nuclear-weapon states 
(NWS). With its nuclear test on 1 October 1964, China formally became a member of the 
nuclear community, making it the fifth NWS of the world. (Karnad, 2008, pp. 47) The test left 
the US wary about the repercussions of a nuclear China on the balance of power in Asia, and 
the world at large. As the stakes for non-proliferation of nuclear weapons rose, the NPT was 
signed in 1970 to prevent the horizontal proliferation of nuclear powers, conferring nuclear 
status only upon US, USSR, UK, France and China. (Kimball, 2020) 

After the Sino-Indian war of 1962, and growing strategic closeness between Pakistan and 
China, the Chinese nuclear test of 1964 was a wake-up call for India. (Rai, 2009, pp. 121-22) 
Within the South Asian region, it was now challenged by two powers, one of which had gone 
nuclear. The lack of assistance from Washington or Moscow during the Sino-Indian war of 1962 
left New Delhi incapable of relying on them against China. Thus, India decided to pursue the 
development of its own nuclear program in order to maintain a nuclear deterrent while 
remaining outside of the NPT in 1970. 

India ran its first nuclear test in Pokhran, in 1974, under the Indira Gandhi government. 
(FAS, 2000) Its nuclear development program that had begun before independence was given 
a boosted post the Chinese test. It continued its nuclear weapon program in the shadows 
until the 1990s, along with Ballistic Missile Development (BMD), which is part of the weapons 
delivery system. By 1998, India had tested five nuclear devices as part of the Pokhran-II Test, 
bringing its nuclear program out of the shadows. (Rai, 2009, pp. xi-xiv) This caused some 
deterioration India’s relations with the US and the non-proliferation community at the time 
and instigated Pakistan to bring out their nuclear program into the fore as well. It was then 
followed up by Islamabad testing its nuclear weapon within a span of a few weeks.  
(Rajain, 2005, pp. 295-98) It is suspected that Beijing has played a significant role in the 
development of Islamabad’s nuclear capabilities, training its scientists and even sharing 
nuclear weapon designs and supporting nuclear device tests. (Kingsbury, 2009) It is seen as an 
attempt against India, their common enemy in the region, to establish a counterbalancing 
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force. That makes the region’s nuclear threat three-way, with Pakistan being an intrinsic part 
of the nuclear relations between China and India. 

India’s northern part being blocked by two strategically allied nuclear weapon states is 
one of the significant constraints that it faces in its quest for power. As per current estimates, 
China has around 260 warheads in its inventory, with Pakistan at around 140, and India at 
around 110. (Davenport, 2019) Both India and China have made an NFU pledge and would be 
unlikely to instigate a war with each other. However, recent tensions with Pakistan have 
prompted dialogue within India about an alteration of its NFU policy vis-à-vis Pakistan. 

India is currently building on its nuclear capabilities, which are significantly less mature 
than Chinese capabilities. The Indo-US Nuclear deal allows India to use more of its 
indigenously available Uranium for weapons while importing material for nuclear power use. 
China has flagged this as a violation of the NPT. Furthermore, in 1996, New Delhi also declined 
to endorse the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). (Karnad, 2008, pp. 68-69) Recently, 
India had two quick missile tests of the long-range missile Agni-IV and its first Intercontinental 
Ballistic Missile (ICBM), Agni-V. (Hagerty, 2020, pp. 113) These were met by criticisms from 
China, and some consider China to have been rattled by the rapid development of Indian 
missiles that can reach any part of Chinese territory. 

With the construction of artificial islands and human-made isles, China’s growing 
expansion in the South China Sea has implications for its economic and naval military futures. 
Some perceive this as a crucial step for China to focus on its maritime capabilities, including 
nuclear-based submarines which can be positioned as the forces for future conflicts to reach 
Indian territory. The theory of the String of Pearls also mentions about the efforts by Beijing 
to create a network of military bases in the Indian Ocean area which has historically been a 
stronghold for New Delhi. (Brewster, 2014, pp. 137-38) However, with New Delhi being an arms 
importer and having a lower military expenditure budget than Beijing, it is more difficult for 
the Indian government to focus on improving its naval capabilities and countering 
developments in Chinese maritime posture. ('Military expenditure (% of GDP)'  2018) However, 
India too has been participating in naval exercises along with US military, in efforts to 
strengthen its forces and ties. 
Is security through deterrence being successfully achieved till yet? 

Even though nuclearization has put the region at the stake of security threats and 
ever-lasting hostilities, it is also important to recognise that the same nuclear potential has 
simultaneously incurred the element of deterrence which arguably supplies some stability to 
the region. It is arguably due to the possession of the nuclear weapons that a confrontation 
of nuclear powers has been avoided. The 1999 Kargil Crisis and the general military 
mobilisation called Operation Parakram not escalating into full-scale warfare or nuclear war 
proved that mutual deterrence between India and Pakistan was effective. (Basrur, 2020, pp. 509) 
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Therefore, it can be assumed that deterrence has been successful until now, but 
whether it will continue to do so in future generates many different assumptions from nuclear 
optimists and pessimists alike who upheave the idea that the future of South Asia is difficult 
to presume. Nuclear deterrence continues to experience daunting technological and political 
challenges in the region. This situation has been continuing in South Asia since nuclearization 
as predictions prove to be wrong most of the times. 

Analysing the impacts on regional politics can be seen in India-Pakistan and India-China, 
an apparent rivalry and ongoing animosity. No progress has been made on crucial issues 
regarding current Confidence Building Measures (CBM), doctrinal restraints, dispute resolution, 
arms control measures, and a shared vision for regional strategic stability remains elusive. 
(Banerjee, 2010, pp. 346-49) 
The China-Pakistan-India-US quadrangle 

This China-Pakistan-US-India quadrangle plays a vital role in determining the policies and 
courses of action in the South Asian theatre. Pakistan has at its best, China, as its primary ally 
both socially and economically. Pakistan has been enjoying the benefit of recognizing China 
as an independent state at very first. We see a quite strong socio-economic bond between 
China and Pakistan particularly through many agreements, aid programs and now a significant 
project, China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). (Kurita, 2015, pp. 4-5) It shows that if 
Pakistan is threatened or its security is at stake, China is there to stand by it, which is a matter 
of concern for India. This factor plays an essential role in India’s deterrence. 

In order to strengthen relations with the Muslim world, China should count on its alliance 
with Pakistan. Beijing also perceives Islamabad as a strategically important state for preserving a 
regional balance with New Delhi. In the sense of China, Pakistan has become more valuable for 
the US. It would continue to receive American attention because of Pakistan’s growing nuclear 
weapons capabilities. Nonetheless, China opts to continue maintaining a robust military, 
political, and economic partnership with Pakistan. (Markey, Haenle, & Saalman, 2011) 

On the other hand, the relationship between the US and India has grown stronger over 
time, although India did not join the capitalist block and did not sign the NPT. The US imposed 
sanctions Pakistan but not on India, and India was recognized as a responsible NWS by the US 
and got much of the nuclear aid and assistance later on. The reason for this is the common 
interest between the US and India to stand firm against the China-Pakistan bond, more so as 
the CPEC is promoting severe economic and trade concerns for the US. (Yunsong, 2017, pp. 25-27) 
Also, to fulfil its strategic interests and to exploit Pakistan for its Afghanistan’s purposes, the 
US needs to stay actively involved in South Asia’s politics. 
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Balance of power in South Asia 
Nuclearization and the Strategic Partnership have helped improve South Asia’s balance 

of power. Since nuclearization, a new balance of power paradigm which takes into account 
the Indo-US equilibrium between China and Pakistan has arisen. 

Beijing and Islamabad are enhancing robust strategic partnership against Indo-US 
alliances. Reportedly, Beijing is also looking to expand its nuclear cooperation with Islamabad 
towards this end. In 2005, both Washington and New Delhi signed a civil nuclear agreement 
to hedge against Beijing and balanced its support for Islamabad. (Ganguly & Scobell, 2005, pp. 37-38) 
On the other hand, Pakistan has attempted to leverage India by acquiring qualitatively superior 
weapons and gaining diplomatic support from major powers, particularly China. Nevertheless, 
Pakistan has considered nuclear choice as the most suitable to equalise India’s geopolitical 
and strategic challenges through its internal efforts after Indian struggle to attain nuclear 
capabilities. Pakistan wants to counterpoise the clout of the Indo-US deal through Chinese 
nuclear-armed forces cooperation and support. Following US non-responsive attitude to 
Pakistan’s demand to conclude an agreement similar to what Washington signed with New 
Delhi in 2005, Pakistan became eager to expand its nuclear relations with China and offset 
Indian power. Pakistan’s gesture is also a demonstration that it has a credible alternative of 
forging a nuclear agreement with China instead of the US. (Joshi, 2011) 

Compared to the Indo-US partnership, which was a disturbing factor not for strategic 
stability in South Asia but the nuclear non-proliferation regime in the world. Both Pakistan and 
China view the nature of Indo-US relations as disturbing the strategic equilibrium for the South 
Asian region. Even so, it has also been felt that the Indo-US nexus might pay them a dividend 
in future geopolitics in the long run. In 1998, however, the rise of Pakistan as a nuclear power 
on the globe caused a severe setback to Indo-US interests. (Sasikumar, 2019,  pp. 152-55) 
Thus, the disparity in the power game of South Asia that was once felt in the post-Cold War 
period has now been reduced. 

Washington is also building strategic alliances across Beijing’s periphery mainly through 
its military presence in Mongolia, Central Asia, Kyrgyzstan, Afghanistan, India, Taiwan, Japan 
and South Korea. Both the US and India perceive China as a significant challenge. India cannot 
stand alone in the face of China’s threat; that is why it needs US help to counter and deter 
China. 
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5. Conclusion 
In conclusion, China and India have in common the following points: the view of nuclear 

weapons as strategic weapons, their belief in diminutive nuclear forces and the possibility of 
retaliation could relinquish nuclear threats, and the nuclear forces operating in the nuclear 
policy-making phase have been significantly weakened. 

Therefore, nuclearization has many impacts on regional politics, mostly the negative and 
incomprehensive ones. The continuous cloud of security threats across South Asian states 
makes them ever so concerned about the political and nuclear activities of neighbouring 
states vis-à-vis their own security. A new balance of power dynamics has emerged since the 
nuclearization of South Asian states. In continuous efforts of modernizing nuclear weapons, 
South Asia has probably forgotten to integrate at social, economic and cultural levels. South 
Asia needs to neutralize the risks and fears of war by containing its nuclear energy through 
treaties and nuclear doctrines. Also, opinions should be moulded in a positive context so that 
South Asian ordinary people can live in peace. 

Given the structural conflicts in the region and the longstanding India-Pakistan conflict, 
nuclear power is likely to be a permanent feature in the subcontinent. Since Pakistan cannot 
compete with India on the conventional weapon front, it has to adopt the nuclear path, along 
with assistance from China. 

India is preparing for a two-front war with China and Pakistan. Opinions vary on whether it 
makes strategic sense for China to engage in such a war, but it is likely to continue assisting 
Pakistan with its nuclear weapons program. Given strengthening economic ties between India 
and China, and the fact that the border disputes lie in remote parts of most countries, it is 
unlikely that China and India will go to a full-scale conflict, let alone a nuclear war. However, 
the presence of Pakistan as a wildcard in the region adds to the complexity of the situation. 

Therefore, there are two conflicting impulses towards collaboration and rivalry, which both 
nations are concurrently acting on. The significant factor, which is competitiveness, remains 
the underlying force behind the relationships between Sino-Indian. Although the nature of the 
competition may have moved away from an overt military confrontation, in the future, it will 
undoubtedly continue to manifest itself in persistent friction between the two nations. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยประเมินผลโครงการ“แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด”    
เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นตามแนวนโยบาย“กองทัพเรือใสสะอาด”เพื่อตอบสนองให้การบริหารราชการของ
กองทัพเรือมีความโปร่งใสบรรลุผลและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างให้นักเรียนนายเรือสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม สามารถนำความรู้ และสติปัญญามาพัฒนา
สังคมให้ดีงาม ตลอดจนเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจให้แข็งแกร่ง เป็นผู้นำให้กับสังคม และดำรงพื้นฐาน 
แห่งการเชิดชูเกียรติและศักด์ิศรีคู่ความดี บนพื้นฐานของความถูกต้องต่อขนบธรรมเนียมของสังคม  
 วิธีการศึกษาวิจัยโดยการติดตามและประเมินผลกิจกรรม รวมทั้งสิ ้น 6 กิจกรรมตามพันธกิจต่างๆ         
โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มนักเรียนนายเรือที่ร่วมทำกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว  
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้รูปแบบจำลองซิป CIPP Model ของดาเนียลแอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel. 
Stufflebeam) โดยกำหนดรูปแบบประเมิน 4 ประการ ได้แก่ คือ 1. สภาพแวดล้อม (context) เพื่อพัฒนา
จุดมุ่งหมายของโครงการ 2. ปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อออกแบบโครงการ  3. กระบวนการ (Process) เพื่อประเมิน
ขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ และ 4. ผลผลิต (Product) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ 
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนนายเรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน และ
สังคม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำเป็นเยาวชนต้นแบบให้กับชุมชน และสังคม ถือเป็นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ ในการเสียสละและรู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการถ่ายทอดความเป็นผู้นำและองค์ความรู้ของตน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไป
ในแนวทางที่ดี ตลอดจนเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน ร่วมกับสถาบันภายในและภายนอกกองทัพ 
และประการที่สำคัญที่สุดของการดำเนินโครงการต่างๆ ของนักเรียนนายเรือ ถือเป็นแนวทางการปลูกฝัง
เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” 
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Abstract 

The research and evaluation of "guidelines for the development of Royal Thai Naval 
cadets in accordance with the Clean Navy Policy" project is implemented in accordance with 
the " Clean Navy Policy" to respond to the administration of the Navy with transparency, 
which also achieving and responding to government policies. The research objective is to 
create a good example of Royal Thai Naval Cadets to the society who can apply knowledge 
and intelligence to develop society as well as to develop body and mind to be strong, and 
to be a leader for society. They will maintain the their honor and dignity on the basis of 
correctness to social convention. The method of research study is done by monitoring and 
evaluating of activities: there are 6 activities in total on various missions. The sample 
population is a group of Royal Thai Naval Cadets participating in the said project activities. 

The researcher conducted the data analysis by using Daniel Z strand beam CIPP Model. 
Our aim is to assess 4  things as follows: 1 .  Context: to develop the purpose of the project,     
2 .  Input: for project design, 3 .  Process: to assess the process of operation according to the 
project, and 4. Product: to assess the achievement of the project. 

The results of this research give the cadet knowledge and understanding about 
leadership principles in community and society development as well as building confidence 
in leadership as a role for communities and society, which is considered to create responsibility 
to themselves, to the society, and to the nation. They will learn to sacrifice, to be a giver,     
to socialize, and to exchange ideas. Furthermore, they will have to transfer of their knowledge 
of leadership and their own knowledge in order to develop in a good way as well as creating 
a working network with the community which collaborates with internal and external unit. 
The most important aspect of the implementation of the cadets' projects is considered as a 
guideline to instill in them the honesty "grow up not to cheat" 

Keywords: Clean Navy Policy, Development of Royal Thai Naval Cadet, Project Evaluation 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
จากแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 และ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558-2562 ซึ่งใช้
เป็นแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 3 ระดับ (ชาติ กห. และ ทร.) นั้นต่างกำหนดวิสัยทัศน์ที่
เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือจะต้องมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นหน่วยงานทั้ง 3 ระดับดังกล่าวได้กำหนดพันธกิจพร้อมทั้งมาตรการ/แนวทาง
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติใน 4 พันธกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้แก่ พันธกิจที่ 1 การปลูกจิตสำนึกและ
สร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม พันธกิจที่  2 การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พันธ์กิจที่ 3 การพัฒนาระบบงานและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
พันธกิจที่ 4 สร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

เมื อรบ  ต้องชนะ

12  
รูปที  1  วิสัยทศัน์ประเทศไทย ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

ปัจจุบัน ทร. ยังคงขาดข้อมูลที ่จำเป็นเพื ่อประกอบการจัดทำกลยุทธ์หรือแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ ทร. ได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหาการขาดข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร. นั้น นอกจากจะไม่สามารถทำให้ปัญหา  
การทุจริตบรรเทาได้แล้ว  ยังส่งผลต่อการใช้งบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพด้วย  เนื่องจากยังขาดข้อมูลของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลให้กำลังพล ทร. ซึ่งหากมีข้อมูลดังกล่าวแล้วจะสามารถนำไปประกอบการพิจารณา
จัดทำแผนในเชิงป้องกันโดยมุ่งกระทำที่สาเหตุก่อนที่จะมีการกระทำทุจริตของกำลังพลเกิดขึ้น  และสามารถ
นำไปใช้ในเชิงส่งเสริมให้พันธกิจต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทร.   
ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้สัมฤทธิ์ผลได้ด้วย 

 โรงเรียนนายเรือซึ ่งเป็นหน่วยขึ ้นตรงของกองทัพเรือ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย 
“กองทัพเรือใสสะอาด” ในการบริหารราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส บรรลุผล และตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล ตามที่กองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ" ขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
การบริหารงาน การสร้างราชการใสสะอาดให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล การปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกใน
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ความซื่อสัตยสุจริตแกนักเรียนนายเรือซึ่งจะเปนอนาคตของกองทัพเรือในภายหนาจึงจะตองไดรับ 
การพัฒนาใหมีคุณสมบัติตอบสนองตอนโยบายดังกลาว เปนการปลูกฝงตั้งแตยังเปนนักเรียนเพื่อให 
“โตไปไมโกง” เปนอีกหนทางหนึ่งในการปองกันการคอรัปชั่นในระบบราชการในอนาคต การนำเสนอ 
รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน
นายเร ือโดยแบงออกเปน 4 มิต ิ คือ R: Responsibility, I: Intelligent, S: Strong และ E: Elegant 
ดวยรูปแบบดังกลาวนี้เชื่อวาจะเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย 
กองทัพเรือใสสะอาด และจะเปนตัวแบบของการสรางคนที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต ในการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรอันเปนรากแกวของกองทัพเรือเพ่ือตอบสนองตอนโยบายดังกลาว 

* 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนนายเรือ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

อยางไรก็ตามรูปแบบการพัฒนาองคกรของโรงเรียนนายเรือ โดยใช  RISE Model ไดคิดคนข้ึน 
เพื่อสรางคานิยมที่ชัดเจนและเพื่อใหการพัฒนานักเรียนนายเรือไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใช  
คำวา “RISE”เปนแกนกลางหลักที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนนายเรือ เพื่อเปนเปาหมายของการพัฒนา ฯ 
โดยประกอบดวย 4 มิติท้ัง 4 ดานคือ 

มิติท่ี 1 R: Responsibility ปลูกฝงทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ ์ศรี ใหกับนักเรียนนายเรือ เพื ่อให
นักเรียนนายเร ือมีความภาคภูมิใจในความเปนทหารเรือ มีอุดมการณยึดมั ่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที ่ เพื ่อสังคมและประเทศชาติอยางสุดความสามารถ 
ปจจุบันโรงเรียนนายเรือมีกิจกรรมการปลูกฝงทัศนคติตอการเปนทหารอาชีพตอเนื่องมาจากสิ่งที่นักเรียน 
นายเรือไดรับมาจากการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร โดยนำฐานความรู ความคิด ที่มีแตเดิมมาพัฒนาและ
ปรับปรุงใหทัศนคติตาง ๆ ตลอดจนเจตคติตอวิชาชีพมีความเขากันกับการเปนทหารเรือมากข้ึน  

มิติที่ 2  I: Intelligent อบรมความรู คุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูนำ เพื่อใหนักเรียนนายเรือรูจักนำ
ความรูที ่มีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และเพิ่มพูนความรูความสามารถที่มีอยูแลวแตเดิมใหมีความ
เชี ่ยวชาญและชำนาญมากยิ ่งขึ ้น โรงเรียนนายเรือไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหมี 
ความทันสมัยอยูเสมอเพื่อใหนักเรียนนายเรือไดรับความรูที ่เทาทันตอสังคมปจจุบัน ตลอดจนพัฒนาและ 
เพ่ิมการฝกภาคปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความรูความชำนาญเพ่ิมเติมท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ 
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มิติที่ 3  S: Strong เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา นอกเหนือจากความรู้
ความสามารถที่มีแล้ว การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่     
ทั้งในหน่วยทหารและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพตลอดจน เจตคติที่ดีต่อการทำงานในกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วน
หนึ ่งของการทำงานเพื ่อส ังคมและประเทศชาติ  ซ ึ ่งโรงเร ียนนายเร ือได ้ม ีการเพ ิ ่มก ิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างลักษณะดังกล่าว  

 มิติที่ 4  E: Elegant ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของการเป็นทหารคือ
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อ 4 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งทหารเป็นรั้วของชาติ
นั้นควรจะยึดถือสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงเตือนใจถึงหน้าที่ของตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ทุกสถาบันไปขา้งหน้า โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีให้กับนักเรียนนายเรือหลายกิจกรรมด้วยกัน  

 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา โครงการกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนนายเรือ ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น
โดยมีการประเมินผลโครงการกิจกรรมดังกล่าว ฯ โดยใช้เครื่องมือ CIPP Model ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนและการกำหนดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างตรงประเด็นและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในปัจจุบันตามนโยบายของ “กองทัพเรอืใสสะอาด”  

2. วัตถ ประสงค การวิ ัย 
2.1 เพื่อประเมินผลโครงการนักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาดปี 2562 
2.2 เพื่อทราบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาดปี 2562  

3. วิ ีดำเนินการวิ ัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาโดยการประเมินผลโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ตามพันธกิจต่าง ๆ  

ของนักเรียนนายเรือ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินกำหนดหัวข้อในการวิจัยตามหัวข้อต่อไปน้ี  
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ได้แก่กลุ่มนักเรียนนายเรือที่ร่วมทำกิจกรรมโครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก ่การติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ  
3.2.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนนายเรือที่เข้าร่วมในกิจกรรม 
3.2.2 จำนวนกิจกรรม ในการปลูกฝังทัศนคต ิเชิดชูเกียรต ิและศักดิ์ศร ีอบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
3.2.3 จำนวนเครือข่ายฯ กิจกรรมความร่วมมือของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกองทัพ 
3.2.4 รายงานการวิจัยการประเมินผล “โครงการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด” 

3.3. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือโดย 
3.3.1 ปรึกษาผู้เชี ่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผล “โครงการพัฒนานักเรียนนายเรือ 

ตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด” 
3.3.2 กำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมโดยการใช้กรอบแนวคิด RISE Model เป็นแกนกลางหลัก

ที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนฯ โดยประกอบด้วย 4 มิติทั้ง 4 ด้านคือ มิติที่ 1  R: Responsibility มิติที่ 2  
I: Intelligent มิติที่ 3  S: Strong และ  มิติที่ 4  E: Elegant 

3.3.3 การลงพื้นที่ภาคสนามของโครงการ ฯ ในการประเมินผล “โครงการพัฒนานักเรียนนายเรือ 
ตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด” เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 3.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4.1 จำนวนนักเรียนนายเรือที ่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังทัศนคติ  เชิดชูเกียรติ และศักดิ ์ศรี      

อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการเข้ารับการอบรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ และความจงรักภักดี        
เชิดชูสถาบัน 

3.4.2 จำนวนกิจกรรม ในการปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ และศักดิ์ศรี อบรมความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนการเข้ารับการอบรมส่งเสริมความเป็นผู้นำและความจงรักภักด ีเชิดชูสถาบนั 

3.4.3 จำนวนเครือข่ายฯ กิจกรรมความร่วมมือของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
กองทัพ  

3.4.4 รายงานการวิจัยการประเมินผล “โครงการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือ
ใสสะอาด” 

 
กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการพฒันานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด.. 

(The Approach to Develop Naval Cadets According to “Clean Navy” Policy) 
โดยใช้รูปแบบ ำลอง CIPP Model ของเดเนียล สตัฟเฟิลบีม 

 
 

ด้านส าพแวดล้อม 
Context 

ด้านปั  ัยเบื้องต้น 
Input 

ด้านกระบวนการ
ดำเนินงาน Process 

ด้านผลผลติของ
โครงการ Product 

 

1. โครงการ “คา่ยรว่มแรงร่วมใจ 2 ฯ”  
2. โครงการ "Culture Music" 
3. โครงการ “Give Healthy สุขภาพดีพี ่
    ให้น้อง” 
4. โครงการ “พีส่อนนอ้ง” 
5. โครงการ “สือ่สร้างสรรค์เสรมิสรา้ง 
    สังคม” 
6. โครงการ “พทุธศาสน์รวมใจ”  

ประเมินสภาพแวดลอ้ม
เกี่ยวกับ 

ประเมินความพรอ้มของ
ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนิน

โครงการด้าน 

ประเมินขั้นตอนตา่งๆ 
ในการดำเนินโครงการ 

ประเมินผลทีไ่ด้รับจาก
การดำเนินโครงการดา้น 

 

 
1. ความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายกับ
วัตถุประสงค ์
2. ความต้องการความ
จำเป็นความคาดหวัง 
3. ผลกระทบจากสังคม
ที่มีต่อโครงการ 

1. บุคลากร 
2. งบประมาณ 
3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์

1. การวางแผน 
2. การจัดกิจกรรม 
3. การประชาสัมพันธ ์
4. การประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

1. ความก้าวหน้าของ
โครงการ 
2. พัฒนาการของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

 

ที มา : น.ท.ผศ.ดร. อนุชา  ม่วงใหญ่ ประยกุต์จากแนวคิด ของเดเนียล สตัฟเฟิลบีม 
รูปที  3 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด     

(The Approach to Develop Naval Cadets According to “Clean Navy” Policy) 

4. สร ปผลการวิ ัย 
จากการประเมินผลโดยใช้เครื ่องมือ CIPP Model พบว่านักเรียนนายเรือสามารถนำความรู้ที ่มีไปใช้

ประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับการศึกษาทั้งในภาควิชาการและวิชาชีพทหาร ทั้งยังประกอบไปด้วยการฝึก
และกิจกรรมต่างๆ สามารถนำศักยภาพที่มีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเต็มที่  ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ
และลักษณะผู้นำที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำสังคม ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ
มากขึ้น ในการสร้างความมั่นใจ ความกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อให้นักเรียนนายเรือ           
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของกองทัพเรือ โดยผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่การกำหนด
พันธกิจขององค์กร และนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมป้องกัน และปราบปรามจนกระทั่งถึงการประเมินผล 
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ที่มุ ่งกระทำต่อต้นเหตุหรือปัจจัยที่จะทำให้กำลังพลกองทัพเรือ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิรูป 
การปฏิบัติงานราชการเพื่อให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป นำมาสู่
นโยบายของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารงาน หนึ่งในนั้นคือแนวทางนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด ซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบ
ราชการ ตลอดจนการทำให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปในภายหน้า และเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
กิจกรรมให้กับทุกๆ หน่วยงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ 

5. อ ิปรายผลการวิ ัย 
จากการประเมินผลความสําเร็จของโครงการกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ  โดยใช้กรอบความคิด 

ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model พบว่า 
โครงการ “ค่ายร่วมแรงร่วมใ  2 ฯ” พบว่าปัจจัยด้านส าพแวดล้อม มีความสอดคล้องระหว่าง

นโยบายกับวัตถุประสงค์: จากวัตถุประสงค์ของโครงการ ทร ใสสะอาด คือ เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถ   
นำความรู้และสติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงาม มีความต้องการ ความจำเป็น และความคาดหวังโครงการฯ    
เป็นเครื่องมือในการฝึกให้นักเรียนนายเรือให้มีความเป็นผู้นำทางสังคม มีความคิดริเริ่ม มีความใจกว้าง รับฟัง
ปัญหาของผู้อื ่น มีความเป็นผู้ให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกการทำงาน การประสานงานด้วยความ
ประนีประนอม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการฯ ทำให้นักเรียน    
นายเรือได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวามหมายของการเป็นนักพัฒนา การประยุกต์ของศาสตร์พระราชาในเรื่องของ
ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ องค์กร ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น Input พบว่า
บุคลากรได้ร ับความร่วมมือจากนายเรือชมรมอาสาพัฒนา นักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักศึกษา           
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ปัจจัยด้านงบประมาณโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 
99,890  บาท  ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์: ในการดำเนินงานได้รับความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือก่อสร้างจาก
โรงเรียนนายเรือ และชุมชนบ้านห้วยหยวก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยเพียงพอต่อการใช้งาน 
ปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานนักเรียนนายเรือได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการและ
ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมห้วงวันที่ 14-16 ธ.ค.2561 มีดังนี้: ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงพื้นที่
ของมูลนิธิน้ำใสใจจริง มอบอุปกรณ์การศึกษา การจัดกิจกรรมสำเร็จครบวัตถุประสงค์ ด้านการประชาสัมพันธ์
นั้นนักเรียนนายเรือได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจทางเฟสบุ๊ค และเชิญชวนนักเรียนรวมถึงนักศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมจากโครงการฯ ได้ทำการประเมินจากผู้ที่
เข้าอบรมซึ่งมีผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยด้านผลผลิตของโครงการ ด้านความก้าวหน้า
ของโครงการฯ ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสำเร็จด้วยดี  อีกทั้งยังมีผู้ที่สนใจเพิ่มเติมในการเข้าร่วม
โครงการครั ้งต่อไป นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยต่างๆ และชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยหยวก ทำให้สามารถจัดโครงการครั้งต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย ด้านพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยหลังจากการเข้ารวมกิจกรรมของค่ายร่วมแรงร่วมใจ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตกผลึกการเรียนรู้เกี ่ยวกับการเป็นนักพัฒนาที่ยั ่งยืน  มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นร่วมกันกับชาวบ้าน ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน  

โครงการ “Culture Music” พบว่าปัจจัยด้านส าพแวดล้อมเกี ่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายกับวัตถุประสงค์จากนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด โครงการ Culture Music2 ได้สร้างให้นักเรียน    
นายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้การดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต ทั้งยังปลูกฝัง
จิตสำนึกต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้ได้ฝึกการรับผิดชอบและการเห็นประโยชน์ส่วนรวม
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เป็นหลัก เกี ่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความคาดหวัง พบว่า จากการที ่นักเรียนนายเรือขาด
ความสามารถในการเล่นดนตรีไทยในแต่ละท้องถิ่น อนุรักษ์ดนตรีไทยและอุปกรณ์ชำรุดและไม่เพียงพอ จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดการฝึกซ้อมและจัดหาอุปกรณ์ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก เสริมทักษะความสามารถและ
ฝึกวินัยของนักเรียนนายเรือ เกี่ยวกับผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการ พบว่า นักเรียนนายเรือสามารถมี
ความสามารถด้านการเล่นดนตรีไทย มีสมาธิ ไหวพริบ คุณธรรม ซึ่งทำให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเป็น
นายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพเรือ มีความเป็นผู้นำ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปัจจัยด้านบ คลากร
จากการดำเนินการโครงการฯ นักเรียนนายเรือได้รับความช่วยเหลือจาผู้บังคับบัญชาและได้รับความร่วมมือ
จากนักเรียนนายเรือด้วยกันเอง ด้านงบประมาณ: โครงการ Culture Music2 ได้รับการสนับสนุนเป็นเงิน
จำนวน 38,200 บาท ด้านสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้เครื ่องดนตรีไทยชิ ้นใหม่ซึ ่งอุปกรณ์เหล่านี ้ได้รับ 
การสนับสนุนโดยเพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงานโดยนักเรียนนายเรือ
ได้มีการจัดประชุม ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องการ ด้านการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนได้จัดกิจกรรมดังนี้:  ทำเรื่อง
การจัดซื้อสิ่งของ เมื่อ 10 พ.ย.2561 จัดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อ 28 พ.ย. 2561 จัดการอบรมครั้งที่ 2 เมื่อ 2 ธ.ค.2561 
จัดการอบรมครั้งที่ 3 เมื่อ 5 ธ.ค.2561 และจัดการอบรมครั้งที่ 4 เมื่อ 8 ธ.ค.2561 โดยได้มีการจัดกิจกรรม
สำเร็จครบวัตถุประสงค์ ด้านการประชาสัมพันธ์โดยนักเรียนนายเรือได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บเพจ
โรงเรียนนายเรือ และการเชิญชวนกับนักเรียนด้วยกันเอง ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมจากโครงการ ฯ 
โดยได้ทำการประเมินจากผู้ที่เข้าอบรม ซึ่งมีผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปัจจัยด้านผลผลิต ด้านความก้าวหน้า
ของโครงการ ฯ ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสำเร็จด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่สนใจเพิ่มเติมในเรื่องเล่นดนตรีไทย
แต่ละท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ด้านพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าหลังจากการเข้ารวมกิจกรรมของ
โครงการฯ นักเรียนนายเรือมีความสามารถทางด้านการเล่นดนตรีมากขึ้น มีสมาธิ สติ ความจำ มีไหวพริบและ
การตัดสินใจที่ดี มีคุณธรรม ทั้งยังมีความสนใจมากขึ้น โดยประเมินจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ   

โครงการ “Give Healthy ส ข าพดีพี ให้น้อง” พบว่าปัจจัยด้านส าพแวดล้อมเกี ่ยวกับความ
สอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์พบว่าจากนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด โครงการ  Give Healthy 
สุขภาพดีพี่ให้น้องได้สร้างให้นักเรียนนายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้ การดำเนินงานที่มี
ความโปร่งใส ไม่ทุจริต ทั ้งยังปลูกฝังจิตสำนึกต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้ได้ฝึก  
การรับผิดชอบและการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พบว่าความต้องการ ความจำเป็น และความคาดหวัง
โดยจากการที่นักเรียนนายเรือขาดความรู้ในการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมฝึก
การเป็นผู้ให้ จึงมีกิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬา การแนะนำการออกกำลังกาย และการช่วยเหลือผู้พิเศษ          
ทำให้นักเรียนนายเรือมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ด้อยโอกาส พบว่าผลกระทบจากสังคมที่มีต่อ
โครงการฯ พบว่านักเรียนนายเรือมีความรู้ทางด้านการออกกำลังกายดีขึ้น และมีการฝึกการเป็นผู้ให้ ฝึกความ
เป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ซึ่งทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพเรือ     
มีความเป็นผู้นำ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ด้านปั  ัยเบื้องต้น       
ด้านบุคลากร พบว่า จากการดำเนินการโครงการฯ นักเรียนนายเรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา
และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนายเรือด้วยกันเอง ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 
59,821 บาท ด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์โดยได้รับการสนับสนุนโดยเพียงพอต่อการใช้งานและมีคุณภาพ ปัจจัย
ด้านกระบวนการดำเนินงานการวางแผน นักเรียนนายเรือได้มีการจัดประชุม ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องการ     
มีการจัดกิจกรรมดังนี้ : ทำเรื่องการจัดซื้อสิ่งของ เมื่อ 15 พ.ย.2561 จัดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อ 7 พ.ย.2561 
จัดการอบรมครั้งที่ 2 เมื่อ 14 พ.ย.2561 จัดการอบรมครั้งที่ 3 เมื่อ 21 พ.ย.2561 จัดการอบรมครั้งที่ 4  
เมื่อ 28 พ.ย.2561 โดยได้มีการจัดกิจกรรมสำเร็จครบวัตถุประสงค์ ด้านการประชาสัมพันธ์พบว่านักเรียนนายเรือ
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ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการเชิญชวนกับนักเรียนด้วยกันเอง ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยได้ทำ
การประเมินจากผู ้ท ี ่ เข ้าอบรม ซึ ่งม ีผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ป ัจจ ัยด้านผลผลิตของโครงการ 
ด้านความก้าวหน้าของโครงการ ฯ ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสำเร็จด้วยดี ทั้งยังมีผู้ที่สนใจเพิ่มเติม  
ในการออกกำลังกายต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ร่วมเข้าแข่งขันการวิ่งการกุศล การจัดกิจกรรม
ปรับปรุงสนามกีฬา เป็นต้น ด้านพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าหลังจากการเข้ารวมกิจกรรมของ
โครงการฯ นักเรียนนายเรือมีความรู้ด้านการออกกำลังกายมากขึ้น มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ทั้งยังมีความ
สนใจมากขึ้น โดยประเมินจากจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

โครงการ “พี สอนน้อง” พบว่าปัจจัยด้านส าพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ
วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ  และ  
ได้มีแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในกองทัพเรือ  โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนนายเรือ       
โดยนักเรียนนายเรือจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบ ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกัน (American Language Course Placement Test : ALCPT) ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละ
ชั้นปี จึงกำหนดโครงการ “พี่สอนน้อง”เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ นอกเหนือจาก
เวลาเรียนขึ้น โดยให้นักเรียนนายเรือได้มีเวลาในการที่จะค้นคว้าเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยอยู่ใน
ความดูแลของพี่เลี้ยงคือนักเรียนนายเรือรุ่นพี่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเป็นครูผู้สอนโดยให้นักเรียน
นายเรือได้ฝึกการเป็นผู้นำมีความเสียสละได้รับการฝึกฝนกระบวนการทางความคิดที่จะช่วยพัฒนารุ่นน้องให้มี
ความรู้ความสามารถ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ตลอดจนนักเรียนนายเรือผู้ที่จะจบการศึกษา
เป็นนายทหารหลักของกองทัพเรือเป็นผู ้มีทักษะทางภาษาที ่ดี  สามารถสื ่อสารใช้ภาษาอังกฤษได้ตาม
มาตรฐานสากลและช่วยพัฒนากองทัพเรือในด้านต่าง ๆ ต่อไป เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น และ
ความคาดหวัง พบว่า นักเรียนนายเรือมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนนายเรือมีผลการ
ทดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละช้ันปี และนักเรียน
นายเรือมีอุดมคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น ในลักษณะของรุ่น
พี่ช่วยเหลือรุ่นน้อง มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เกี่ยวกับผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการโดย
มีข้อดีคือนักเรียนนายเรือมีความสามารถในการสื ่อสารกับชาวต่างชาติ  และสามารถเข้าใจบทสนทนา
ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เพียงพอต่อการประสานงาน หรือปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพต่างชาติได้ จึงทำให้
การทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีข้อเสียคือหากนักเรียนนายเรือไม่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ดี ก็อาจเกิดปัญหาในภายหน้าได้ ด้านปั  ัยเบื้องต้น ด้านบุคลากรได้ใช้นักเรียนนายเรือ
ทั้งหมดเข้าร่วม ด้านงบประมาณพบว่าโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 38,100 บาท ด้านสื่อ 
วัสดุ และอุปกรณ์ พบว่า ในการดำเนินงานได้รับความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือต่างๆ จากโรงเรียนนายเรือ
และดำเน ินการจ ัดซ ื ้ออ ุปกรณ์ท ี ่ ใช ้ในการเร ียนการสอน  เช ่น หนังส ือ กระดาษ ปากกา เป ็นต้น                  
ปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านการวางแผนพบว่านักเรียนนายเรือได้มีการจัดประชุม เผื่อวางแผนการ
ดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดกิจกรรมพบว่ากิจกรรมพี่สอนน้องได้ถูกดำเนินการในห้วง
วันที ่1 พ.ย.2561 – 31 ก.ค.2562 ด้านการประชาสัมพันธ ์พบว่า นักเรียนนายเรือได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์ ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมพบว่าจากโครงการพี่สอนน้องได้ทำการประเมิน
จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ปัจจัยด้านผลผลิตของโครงการ 
ด้านความก้าวหน้าของโครงการพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโครงการพี่สอนน้องทำให้นักเรียน
นายเรือมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ถ้าหากจัดต่อไปก็จะส่งผลดีต่อนักเรียน
นายเรือเป็นอย่างยิ ่ง แต่เนื ่องจากในปัจจุบันกิจกรรมของนักเรียนนายเรือจำนวนมาก ทำให้ไม่มีเวลาที่
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เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ด้านพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังจากที่ได้มีการดำเนินกิจกรรม   
พี ่สอนน้องทำให้นักเรียนนายเรือมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากขึ ้น  มีอุดมคติที ่ดีใน การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่ งขึ้น ในลักษณะรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้อง และมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

โครงการ “สื อสร้างสรรค เสริมสร้างสังคม” ปัจจัยด้านส าพแวดล้อม พบว่า มีความสอดคล้อง
ระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์โดยได้สร้างให้นักเรียนนายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และ              
ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆที่เป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนายเรือ และกองทัพเรือ ด้านความต้องการ    
ความจำเป็น และความคาดหวัง พบว่า จากการที่นักเรียนนายเรือมีความรู้ด้านถ่ายภาพ และกราฟฟิค จึงหวัง
ให้สามารถต่อยอดในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์  และเสริมสร้างสังคมได้ด้วยตนเอง ด้านผลกระทบ
จากสังคมที่มีต่อโครงการโดยการมีผลตอบรับจากบุคคลภายนอกที่ติดตาม facebook page ของโรงเรียน
นายเรือ ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อ สื่อที่  นนร.ประชาสัมพันธ์ออกไป ด้านปั  ัยเบื้องต้น 
ด้านบุคลากรพบว่า นักเรียนนายเรือได้รับความช่วยเหลือจาผู้บังคับบัญชาและได้รับการสนับสนุนจากสำนัก
งานวิจัยโรงเรียนนายเรือ ด้านงบประมาณ พบว่า โครงการฯได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 42,900 บาท 
ด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในการดำเนินงานประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพ, คอมพิวเตอร์ส่วนตัว นักเรียนนายเรือ, 
ชุดไฟสตูดิโอ และอุปกรณ์ถ่ายทำวีดิทัศน์ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาจากสำนักงานวิจัย
โรงเรียนนายเรือ ปัจจัยด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านการวางแผน พบว่า นักเรียนนายเรือได้มีการจัด
ประชุม กำหนดเนื้อหาของสื่อที่จะทำการผลิตและประชาสัมพันธ์ออกไป ด้านการจัดกิจกรรม พบว่าได้มี
การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook page ของโรงเรียนนายเรืออยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีการศึกษาถึงผลตอบ
รับ เช่น จำนวนการแสดงความคิดเห็น หรือกดถูกใจ ด้านการฝึกปฏิบัติ พบว่า นักเรียนนายเรือได้มีการได้มี
การฝึกปฏิบัติ ระหว่างสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์จริง  ปัจจัยด้านผลผลิตของโครงการโดย
ความก้าวหน้าของโครงการฯ พบว่า ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสำเร็จด้วยดี  ทั้งขั้นตอนการ
เตรียมการ การประชาสัมพันธ์ และการติดตามผลตอบรับ ด้านพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า
นักเรียนนายเรือสามารถสร้างสรรค์สื่อได้ทุกชนิด ทั้ง ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ ภาพกราฟฟิค และสามารถดูแลการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนนายเรือได้ด้วยตนเอง 

โครงการ “พ ท  าสน รวมใ ” ปัจจัยด้านส าพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับ
วัตถุประสงค์ พบว่า นักเรียนนายเรือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งพระพุทธศาสนามุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชน
เกิดสุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม และดำรงชีวิตโดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ ปฏิบัติได้
ทุกที่ ทุกสถานที่ โดยไม่จำกัดเวลา โดยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
ด้านความต้องการ ความจำเป็น และความคาดหวัง พบว่า นักเรียนนายเรือได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา           
ที่สามารถให้นักเรียนนายเรือใช้ประโยชน์และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
นักเรียนนายเรือได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกพัฒนาจิตใจให้สงบ ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานในภาย    
ภาคหน้า นักเรียนนายเรือมีจิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ และได้พัฒนาจิตของตนเอง ด้านผลกระทบจาก
สังคมที่มีต่อโครงการ โดยมีข้อดีคือ นักเรียนนายเรือมีร่างกายและจิตใจที่ดี เพราะนักเรียนต้องเติบโตเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือและเป็นกำลังหลักในการพัฒนากองทัพในภายภาคหน้า  จึงควรมีทั้ง
ความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจที่เยี่ยม ส่งเสริมด้านความรับผิดชอบและวินัยในการฝึกสมาธิของ
นักเรียนนายเรือตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่พบว่ามีข้อเสียคือ หากนักเรียนนายเรอืไม่มีจิตใจที่ดี 
ก็อาจเกิดปัญหาในภายหน้าได้ เช่น ทำให้คิดฟุ้งซ่าน ไร้ทิศทาง สมาธิสั้น ไม่สามารถรวมกำลังกาย กำลังใจ และ
กำลังความรู้ที่แม้มีมากมาใช้งานได้ หรือทำให้คิดไร้เหตุผล ไม่สามารถคิดเจาะลึกสืบเหตุหาผล ทำให้คิด - พูด - ทำ 
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เหินห่างจากความดี ด้านปั  ัยเบื้องต้น ด้านบุคลากรประกอบด้วย ผู้ปกครอง ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ
และครอบครัว ประชาชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ด้านงบประมาณโดยได้รับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 121,089 
บาท ด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือต่างๆ จากโรงเรียนนายเรือ ปัจจัย
ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านการวางแผน พบว่า นักเรียนนายเรือได้มีการจัดประชุม เพื่อวางแผนการ
ดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์ โดยได้กิจกรรมในห้วงวันที่ 1 พ.ย.2561 – 31 ก.ค.2562 ซึ่งกิจกรรมมี
ดังนี้: ดำเนินกิจกรรมตักบาตร, ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม, ดำเนินกิจกรรมอุปสมบทหมู่, เข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งได้จัดกิจกรรม
สำเร็จครบวัตถุประสงค์ ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า นักเรียนนายเรือได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ
ทางเฟสบุ๊ค แอพพลิเคชันไลน์และเชิญชวนนักเรียนนายเรือที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ด้านการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม พบว่า จากโครงการพุทธศาสน์รวมใจได้ทำการประเมินจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยด้านผลผลิตของโครงการ ด้านความก้าวหน้าของโครงการ พบว่า การปฏิบัติ
ธรรมและการตักบาตรเป็นการพัฒนาจิตใจ พัฒนาบุคลิกภาพ และมีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกเพิ่ม
มากขึ้น แต่เนื่องจากในปัจจุบันกิจกรรมของนักเรียนนายเรือค่อนข้างเยอะ ทำให้ไม่มีเวลาที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรม ด้านพัฒนาการของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าหลังจากที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ทำให้นักเรียน
นายเรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจ ซึ่งทำให้นักเรียนนายเรือมีความจำดีขึ้น มีจิตใจ
ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ ส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเรื่องต่างๆ รอบคอบมากขึ้น ทำให้เกิดปัญญาและ
สมาธิในการทำสิ่งใดๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียน
นายเรือมีบุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สง่าผ่าเผย มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อัน
เหมาะสมกับกาลเทศะและได้พัฒนาจิตใจของตนเอง และหลังจากที่นักเรียนนายเรือได้ร่วมกิจกรรมตักบาตร 
ทำให้นักเรียนนายเรือคลายเครียดจากการเรียนและการฝึก มีจิตใจที่ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ ทำให้
นักเรียนนายเรือได้อันธำรงไว้ซึง่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

6. ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและประเมินผลโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนนายเรือได้ดําเนินการจัดทําขึ้น 

ผลการประเมินผลโครงการกิจกรรมดังกล่าว สามารถนํามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน และการกําหนด
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างตรงประเด็นและสอดคล้องสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันตามนโยบายดังกล่าวโดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

6.1 ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ  
6.1.1 หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ ฯ ควรมีการประสานงานและมีการขยาย

เครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน ฯ หรือชุมชนที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
6.1.2 คณะทำงานโครงการควรนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยประเมินผล

โครงการฯ ไปศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตลอดจนต่อยอดโครงการฯ เพื่อจัดทำโครงการต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ 

6.2.1 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายกองทัพเรือและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตลอดจน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายเรือ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางกำหนดปัจจัยนำเข้าในการปรับปรุงโครงการกิจกรรม ฯ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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6.2.2 ควรมีการบูรณาการและการวางแผนร่วมกันในเรื่องของเวลา สถานที่ งบประมาณ ในแต่ละ
โครงการร่วมกัน เพื่องสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้อันเป็นการแสดงถึงการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน 

 6.3 ข้อเสนอแนะในการประเมินผลกระบวนการ 
6.3.1 ควรมีการติดตามผลและปรัเมินผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ เพื่อเรียนรู้และปรับปรุง

กิจกรรมโครงการหลังจากสิ้นสุดโครงการนั้นฯ 
6.3.2 หลังจากมีการประเมินผลกิจกรรมโครงการแล้วควรมีการพิจารณากิจกรรมที่เป็นประโยชน์

และสามารถนำมาเป็นตัวแบบของสังคมไปใช้ขยายผลการปฎิบัติกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือมรการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือขยายผลของกิจกรรมต่อไป 

6.4 ข้อเสนอแนะในการประเมินผลผลิต  
6.4.1 หลังจากมีการประเมินผลผลิตกิจกรรมโครงการแล้วควรมีการพิจารณาศึกษาถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อสะท้อนผลผลิตโครงการนำมาสู่
การพฒันาโครงการต่อไป 

6.4.2 หลังจากมีการประเมินผลผลิตกิจกรรมโครงการแล้วควรพิจารณาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตลอดจนสถาบันฯ องค์กรและเครือข่ายเพื่อขยายขอบเขต
ของกิจกรรมโครงการฯ ไปยังหน่วยต่างๆ 

 6.5 ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
ผลจากการวิจยัครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่การกำหนดพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจน

หน่วยงาน นขต.ทร. เพื่อนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมป้องกันและปราบปราม ฯ ให้เกิดความสอดคล้องกับ
การปฏิรูปการปฏิบัติงานราชการเพื่อให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 
นำมาสู่การกำหนดนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารงาน ในการใช้เป็นต้นแบบกิจกรรมให้กับทุก ๆ 
หน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ต่อไป 

6.6 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรมีการพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน ในการประเมินผลโครงการและกิจกรรมฯ ร่วมกับ

หน่วยงานหรือเครือข่าย ฯ ร่วมกัน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการดำเนินโครงการและกิจกรรม ฯ อีกต่อไป      
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สบืไป 

โครงการ “Culture Music2” 
กิจกรรมศึกษาและเรียนรู ้การเล่นดนตรีไทยพื ้นบ้านและ   
มอบอุปกรณ์ดนตรีให้แก่ชุมชน ณ บ้านห้วยยาง จ.ขอนแก่น 

โครงการ “Give Healthy ส ข าพดีพี ให้น้อง” 
กิจกรรมให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายกับนักเรียนและ
สร้างสนามเด็กเล่นรวมทั้งมอบเครื ่องกีฬาให้กับโรงเรียน   
บ้านโนนสว่าง บ้านห้วยยาง จ.ขอนแก่น 



                                          วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์                           
                                                                                       ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 
 

77 
 

โครงการ “Give Healthy ส ข าพดีพี ให้น้อง” 
กิจกรรมร่วมออกกำลังกายกับคนพิการทางแขน ขา และ
สายตา ณ สวนลุมพินี 

โครงการ “พี สอนน้อง” 
ก ิจกรรมในการสอนภาษาอ ังกฤษและจ ัดหาหน ังสือ
ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะด้านภาษาให้แก่ นนร. 

โครงการ“สื อสร้างสรรค เสริมสร้างสังคม” 
กิจกรรมการผลิตสื ่อประชาสัมพันธ์  โดยการผ่านช่องทาง
สื ่อสารต่างๆ เช่น Facebook Page ของโรงเรียนนายเรือ  
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ นนร. 

 

โครงการ ”พ ท  าสน รวมใ  “ 
กิจกรรมตักบาตรของ นนร.ทุกชั้นปี ก่อนสำเร็จการศึกษา 
และเลื่อนชั้นปี 

โครงการ ”พ ท  าสน รวมใ  “ 
กิจกรรมอุปสมบทหมู่ของ นนร. พร้อมด้วยครอบครัวและ  
ข้าราชการ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ 

โครงการ   ค่ายร่วมแรงร่วมใ  “2” 
กิจกรรมการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ณ บ้านห้วยยาง จ.ขอนแก่น 

ที มา: ภาพกิจกรรมของโครงการพัฒนานักเรียนนายเรือ ตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด                   
ประจำปีการศึกษา 2562 
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7. ประโยชน ที คาดว่า ะได้รบั 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและประเมินผลโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนนายเรือได้ดําเนินการจัดทําขึ้น 

โดยผลการประเมินผลโครงการกิจกรรมดังกล่าว ฯ สามารถนํามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน และ       
การกําหนดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างตรงประเด็นและสอดคล้องสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงในปัจจุบันตามนโยบายของ “กองทัพเรือใสสะอาด” โดยผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ตั ้งแต่      
การกําหนดพันธกิจขององค์กรและนําไปสู่การกําหนดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามที่ มุ่งกระทําต่อต้นเหตุ
หรือปัจจัยสําคัญอันสอดคล้องกับการปฏิรูปการปฏิบัติงานราชการ  เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ สร้างการยอมรับของสังคมทั่วไปและตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจน
การทําให้กองทัพมีความมั่นคง ทําให้นักเรียนนายเรือสามารถนําความรู้ และสติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงาม 
ตลอดจนเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นผู้นําให้กับสังคม และดํารงพื้นฐานแห่งการเชิดชู
เกียรติและศักด์ิศรีคู่ความด ีบนพื้นฐานของความถูกต้องต่อขนบธรรมเนียมของสังคมของนักเรียนนายเรือ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือจำนวน 2,534 คน   
ได้จากการคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*power และการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในชีวิต แรงจูงใจในการทำงาน 
และแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลังจากนั้นได้นำไป
ทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 30 คน ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างและทดสอบ    
ค่าความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 
0.93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์
ทหารเรือ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (  = 3.90, SD = 0.71) และ 2) ความสุข สุขภาพทางกายและจิต ภาวะผู้นำ 
ความสัมพันธ์กับหัวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำงาน ความชัดเจนของหน้าที่ การสื่อสาร งานที่ท้าทาย โอกาสพัฒนา เส้นทางความก้าวหน้า 
การได้รับการยอมรับนับถือ ภาพลักษณ์องค์กร และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความมั่นคง
ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ      
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคญั: ความผูกพันต่อองค์การ, ความสขุ, แรงจูงใจในการทำงาน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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Abstract 

The purpose of this descriptive research was to study factors related to organization 
engagement among personnel of Naval Medical Department. The sample consisted of 
2,534 personnel of Naval Medical Department, selected by stratified random sampling 
technique. The research instruments were personal factor, happiness, work motivation and 
organization engagement questionnaires. All questionnaires were tested for content validity 
with IOC index of and reliability with Cronbach’s alpha coefficients of .93. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean standard deviation and Pearson’s product moment correlation 
coefficient. The major findings were as follow: 1. Mean score of organization engagement was 
at the high level (  = 3.90, SD = 0.71) and 2. There was positively significant relationship 
between happiness, physical and psychiatric health, leadership, supervisor relationship, friend 
relationship, compensation, work environment, work life balance, clarity of duty, communication, 
challenge job, career development, career path, recognition, organization image, welfare and 
organization engagement was positive and moderate level which were statistically significant 
at the .05 level and work security and organization engagement was positive and high level 
which were statistically significant at the .05 level 

Key Words: Organization Engagement, Happiness, Work Motivation, Human Resource   
  Development 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
กองทัพเรือมีวิสัยทัศน์ในปี พุทธศักราช 2567 “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำใน

ภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 ได้กำหนดแนว
ทางการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้เพียงพอและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่าง
รวดเร็วได้ พัฒนาบุคลากรตามหลักขีดสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นมืออาชีพ
ในแต่ละสาขาปฏิบัติการอย่างแท้จริง พัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศ การช่วยเหลือ
ประชาชนและให้มีระบบการบริหารจัดการกำลังพลที่มีประสิทธิภาพมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาตนเอง (กรมกำลังพลทหารเรือ, 2558) กรมแพทย์ทหารเรือมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรแพทย์ทหาร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง และเป็นผู้นำทางเวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศ” พันธกิจหลักในการให้บริการแก่กำลังพล
และครอบครัวของกองทพัเรือเป็นหลัก และให้บริการแก่พลเรือนตามความจำเป็น เตรียมความพร้อมของกำลังพล
กองทัพเรือด้านครอบครัว และประชาชน ดำเนินการฝึกศึกษา อบรมเหล่าทหารแพทย์  รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาทางการแพทย์สุขภาพ ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนภารกิจทางทหารของกองทัพเรือให้บริการ
สุขภาพ การรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงาน
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ประกอบกับนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2559 ให้มีการใช้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี    
ขีดสมรรถนะสูง โดยหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการประเมินว่ามีวิธีการอย่างไรในการประเมินความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่
ก่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี รวมทั้งการประเมินการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร 
เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ  
ส่วนราชการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558)  

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (employee engagement) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลและองค์กรเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กร รู้สึกว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร      
มีการยอมรับในองค์กร จึงมีความศรัทธาและความจงรักภักดี ตั้งใจที่ จะใช้ความพยายามที่มีอยู่ทำงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป ตลอดจนมีการแสดง
พฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ  เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของสมาชิกในองค์กรเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยนำพา
ให้องค์การมีประสิทธิผลและอยู่รอดต่อไป นอกจากการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว    
การรักษาให้บุคากรเหล่านั้นคงอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่าด้วยการพยายามสร้างทัศนคติของความผูกพันที่ดีกับ
องค์การให้เกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละคนในองค์กร จึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานและทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ความผูกพันมีรากจากคำกริยาภาษาฝรั่งเศส   
คำว่า “Engager” ซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจการพูดเชิงให้สัญญา และคำมั่นสัญญา (Mackoff, 2011)     
ซึ ่งมีแนวคิดพื ้นฐานจากหลายแนวคิด ได้แก่ ความยึดมั ่นต่อองค์การ (organizational commitment)      
การมีส่วนร่วมในงาน ( job involvement) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ดีขององค์การ (organizational 
citizenship behavior) และความพึงพอใจในงาน ( job satisfaction) ซึ่งแนวคิดความผูกพันองค์กรนั้นมี
ความแตกต่างจากแนวคิดที่กล่าวมา โดยความผูกพันองค์กรจะประกอบด้วยองค์ประกอบของการรู้คิด อารมณ์ 
และพฤติกรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการทำงาน เป็นได้ทั้งพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่และพฤติกรรม
พิเศษนอกเหนือบทบาทหน้าที่ (Schaufeli and Bakker, 2010; Christian, Garza and Slaughter, 2011) 
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เกิดจากเจตคติความเชื่อเดิมและแรงจูงใจ บุคคลที่มีความผูกพันองค์กรจะมองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น 
ปฏิบัติงานในลักษณะเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ มีความตั้งใจ เต็มใจในการปฏิบัติงาน  
 บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และบุคลากรอื่น ๆ ที่มีบทบาท
สำคัญร่วมกันในการให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพล ครอบครัวและประชาชน บุคลากรดังกล่าวเป็น
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานทางการแพทย์ และต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานจึงจะเกิด
ความเชี่ยวชาญ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข สามารถดำเนินงาน
ขององค์กรได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่หากมีคุณภาพชีวิตการทำงานยังไม่ดีพอ หรือไม่มีความสุขใน
การทำงาน อาจส่งผลให้การทำงานไร้ประสิทธิภาพ ขาดงานบ่อย และมีการลาออกสูง (ชนิดา เล็บครุฑ, 2554) 
จากข้อมูลสถิติของกรมแพทย์ทหารเรือในปี 2559-2561 บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือมีสถิติการโอนย้าย 
ลาออก ระหว่างร้อยละ 0.56-1.20 ตามลำดับ จึงควรมีการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความผูกพันต่อองค์กรเพื่อนำไปใช้การวางแผนลดอัตราการโอนย้าย ลาออก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากร 
 การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังทฤษฎีแรงจูงใจ
ของ Herzberg (1959) พบว่า แรงจูงใจในการทำงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
สมควรได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับตามปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้รับการตอบสนองก็
จะทำให้เกิดความพึงพอใจและแสดงพฤติกรรมในทางบวก และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ผูกพันต่อองค์กร ซึ่งแรงจูงใจประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ (motivation factor) และปัจจัยค้ำจุน (hygiene factor) 
โดยปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทำงาน โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร จะทำให้
บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกับงานที่ทำ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน 
(Intrinsic) เช่น ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ
ในงาน ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และปัจจัยค้ำจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่
พึงพอใจในการทำงานให้กับบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะป้องกันมิให้คนไม่พึงพอใจในงานที่ทำอยู่ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแต่ยังไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการจูงใจ ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก (Extrinsic) เช่น เงินเดือน 
ค่าตอบแทน นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน สภาพการทำงาน 
วิธีปกครองบังคับบัญชา สถานะทางอาชีพ ความมั่นคงในการทำงาน 
 ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุข และแรงจูงใจกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อนำผลวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์กร ช่วยลดอัตราการลาออก และเป็นการธำรงรักษาบุคลากรและจะทำให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุข และแรงจูงใจในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

สังกัดกรมแพทยท์หารเรือ 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 ความสุขและแรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์
ทหารเรือ 

4. กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 
ความผูกพันต่อองค์กร (engagement) ตามแนวคิดของ Hewitt Associates (2010) มีองค์ประกอบ

หลักอยู่ 3 ส่วน แสดงออกได้โดยพฤติกรรม (Behavior) ของบุคลากร 3 ประการ คือ 1) การกล่าวถึงองค์กรใน
ทางบวก (Say) โดยบุคลากรที่มีความผูกพัน ต่อองค์กรจะกล่าวถึงองค์กรในแง่บวกต่อบุคคลอื่น อาทิเพื่อน
ร่วมงาน บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและลูกค้าขององค์กร 2) การดำรงอยู่ (Stay) คือ บุคลากรมีความปรารถนาที่
จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 3) ความทุ่มเทเพื่อองค์กร (Strive) ได้แก่ การทุ่มเทเวลาให้กับการทำงาน      
มีความพยายามที่จะสร้างผลงานตามเป้าประสงค์ขององค์กร (Hewitt Associates, 2010) ร่วมกับแนวคิด
ของ Steers and Porter (1983) กล่าวถึงองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่        
1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อองค์กร และ 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ
องค์กร ซึ ่งในการวิจัยครั ้งนี ้ใช้การสังเคราะห์แนวคิดของ Hewitt Associates (2010) และ Steers and 
Porter (1983) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความสุขและยึดมั่นในองค์กร 2) ด้านความรู้สึก
เป็นเจ้าของ และ 3) ด้านความมุ ่งมั ่นทุ ่มเทในการทำงาน โดยปัจจัยที ่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ตามแนวคิดของ Hewitt Associates (2010) มี 7 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายของ
องค์กร ลักษณะงาน ค่าตอบแทนโดยรวม คุณภาพชีวิต โอกาสที่ได้รับ และความสัมพันธ์ ประกอบกับทฤษฎี
แรงจูงใจของ Herzberg (1959) แรงจูงใจในการทำงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
สมควรได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับตามปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้รับการตอบสนอง  
ก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจและแสดงพฤติกรรมในทางบวก และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ผูกพันต่อองค์กร ซึ ่งแรงจูงใจประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ (motivation factor) และปัจจัยค้ำจุน (hygiene 
factor) โดยปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทำงาน โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร 
จะทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกับงานที่ทำ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย
ภายใน (Intrinsic) และปัจจัยค้ำจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พึงพอใจในการทำงาน
ให้กับบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะป้องกันมิให้คนไม่พึงพอใจในงานที่ทำอยู่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแต่ยังไม่
เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการจูงใจ ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก (Extrinsic) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
16 ปัจจัย ได้แก่ ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะผู้นำและนโยบายการบริหารงาน สัมพันธภาพกับ
หัวหน้างานระดับถัดไป สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน ผลตอบแทนที่ได้จากการทำงาน 
สวัสดิการและสิทธิกำลังพล สภาพการทำงานและสิ ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน  
ความชัดเจนในหน้าที่และอำนาจตามความรับผิดชอบ การสื่อสารภายในองค์กร งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา 
ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ภาพลักษณ์องค์กร แสดงดังแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
ในการวิจัย 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. นิยามศัพท ์
แรงจูงใจในการทำงาน หมายถึง ปัจจัยภายในและภายนอกของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ  และ

ความไม่พึงพอใจในการทำงาน ซึ ่งเป็นแรงกระตุ ้นให้บุคลากรเกิดความต้องการในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ   
ความมั่นคงในงาน งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ และ
ภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยค้ำจุน ประกอบด้วย ภาวะผู้นำและนโยบายการบริหารงาน สัมพันธภาพกับ
หัวหน้างานระดับถัดไป สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทนที่ได้จากการทำงาน สวัสดิการและสิทธิ
กำลังพล สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความชัดเจนในหน้าที่และ
อำนาจตามความรับผิดชอบ และการสื่อสารภายในองค์กร เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 58 ข้อ 

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ 3 ประการ
ได้แก่ 1) ความอยู่ดีมีสุขและยึดมั่นในองค์กร 2) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และ 3) ด้านความมุ่งมั ่นทุ่มเท 
ในการทำงานโดยใช้แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กรเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ 

ความสุข หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้แบบวัด 
ของกรมสุขภาพจิตเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 15 ข้อ 

 

แรงจูงใจในการทำงาน 
ปัจจัยจูงใจ 

1. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
2. ความมั่นคงในงาน 
3. งานที่ท้าทาย 
4. โอกาสในการพัฒนา 
5. ความก้าวหน้าในงาน 
6. การได้รับการยอมรับนับถือ 
7. ภาพลักษณ์องค์กร 

ปัจจัยค้ำจุน 
8. ภาวะผู้นำและนโยบายการบริหารงาน 
9. สัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป 
10. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
11. ผลตอบแทนที่ได้จากการทำงาน 
12. สวัสดิการและสิทธิกำลังพล 
13. สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อม 
14. ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 
15. ความชัดเจนในหน้าที่และอำนาจตาม

ความรับผิดชอบ 
16. การสื่อสารภายในองค์กร 

(Herzberg, 1959) 

ความผูกพันตอ่องค์กร 

1. ด้านความสุขและยึดมั่นในองค์กร 

2. ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

3. ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน 
(Hewitt Association, 2010 และ Steers 
and Porter, 1983)  

ความสุขในชีวิต 
(กรมสุขภาพจิต, 2545) 
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6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ประชากรในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ
ทุกประเภท ปีงบประมาณ 60 จำนวน 5,951 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือทุกประเภท 
ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานสถานพยาบาล ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั ่วคราว ซึ ่งคำนวณ     
กลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*power ได้เท่ากับ 372 คน เพื่อป้องกันการสูญหาย และ ได้ข้อมูลกระจายตาม
ประเภทบุคลากรจึงกำหนดจำนวนกลุ ่มตัวอย่าง 500 คน ทำการสุ ่มแบบแบ่งชั ้นภูมิ (stratified random 
sampling) เพื่อให้ข้อมูลมีกระจายและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทุกวิชาชีพ มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
2,534 คน  

7. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือเป็นแบบประเมินออนไลน์
ประกอบด้วย 4 ตอน ตอนแรกเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่สองเป็นแบบสอบถามความสุขซึ่งเป็นแบบวัดของ
กรมสุขภาพจิตจำนวน 15 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ค่าคะแนนต้ังแต่ 0-3 จำนวน 15 ข้อ ตอนที่สาม
เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการทำงานเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 58 ข้อ และตอนที่สี ่เป็น
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ โดย 5 หมายถึง เห็นด้วย
มากที่สุด และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด มีขั้นตอนการดำเนินงาน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเกี่ยวกับแบบประเมินความผูกพันต่อองค์กรทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) บุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ ร่างข้อคำถามให้สอดคล้องกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 
โดยค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 และตรวจสอบความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) 
โดยการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน และ
นำมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) เท่ากับ 0.93 และ      
มีข้อคำถามที่มีค่า Corrected Item total Correlation ต่ำกว่า 0.2 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อคำถามด้านปัจจัย
ข้อที่ 1, 2 และ 3 ได้ดำเนินการปรับข้อคำถามให้มีความชัดเจน มีความเป็นปรนัยมากขึ้น  

8. การพิทักษส์ิทธิข์องกลุ่มตัวอย่าง 
 การดำเนินการเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ ได้กำหนดขั้นตอน  
การพิทักษ์สิทธิ์เพ่ือป้องกันผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์
และประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และดำเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะ 
ในกลุ ่มตัวอย่างที ่ยินยอมเข้าร่วมโครงการเท่านั ้น โดยผู ้ที ่ไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยไม่ต้องตอบ
แบบสอบถามหรือถ้าเข้าไปประเมินแล้วสามารถยุติการตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา  และวิเคราะห์ข้อมูล 
ในลักษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำเสนอในลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงข้อมูล
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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9. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิจัยขออนุมัติดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อได้รับอนุมัติให้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ทำการประสานงานกับหน่วยที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล และนำแบบสอบถามแบบออนไลน์ขึ้นหน้าเว็บไซต์
กรมแพทย์ทหารเรือ และให้ผู้ตอบแบบสอบถามผ่านโปรแกรมการประเมิน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ.2561 ได้รับข้อมูลกลับคืนจำนวน 2,544 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องของแบบสอบถาม พบว่า มีแบบสอบถามที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้จำนวน 2,534 ชุด 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 9.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ความสุข แรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กร          
ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 9.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข และแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรด้วยสถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation)  

11. ผลการวิจยั 
 การนำเสนอผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ตอน ตอนแรกเป็นข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่สอง 
เป็นผลการวิเคราะห์ความสุขในชีวิต แรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กร และตอนที่สามเป็นผล 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในชีวิต และแรงจูงใจในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์กร  
ของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.38) อายุ 41-50 ปีมีจำนวนมากที่สุด รองลงมา
คือ 31-40 ปี และน้อยกว่า 20 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 23.87, 21.22 และ 13.65 ตามลำดับ) ส่วนใหญ่
สถานภาพสมรสคู่ รองลงมาคือ สถานภาพโสด (ร้อยละ 58.68 และ 31.37 ตามลำดับ) เมื่อจำแนกตามชั้นยศ 
ชั้นยศ ร.ต.-ร.อ. มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ ชั้นยศ พ.จ.ต.-พ.จ.อ. และ ชั้นยศนายพลเรือมีจำนวนน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 16.97, 14.96 และ 0.12 ตามลำดับ) และเป็นพยาบาลวิชาชีพมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ ฝ่าย
อำนวยการ/ บริหาร/ ธุรการ และส่วนสนับสนุนการศึกษามีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 37.29, 12.31 และ 
0.20 ตามลำดับ) บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่ำกว่าปริญญาตรี      
(ร้อยละ 50.95 และ 34.33) มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปี มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ         
16-20 ปี และ 11-15 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 22.77, 16.50 และ 11.01 ตามลำดับ) ที่พักอาศัยเป็นบ้าน
ส่วนตัว และบ้านพักราชการ/ หอพักพยาบาลมีจำนวนมากที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 41.95 และ 41.59) 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (n = 2,534) ร้อยละ 

อายุ (ปี)   
น้อยกว่า 20 ปี 346 13.65 
21-30 ปี 446 17.59 
31-40 ปี 538 21.22 
41-50 ปี 605 23.87 
มากกว่า 50 ปี 446 17.59 
ไม่ตอบ 153 6.04 
ชั้นยศ   
พนักงานราชการ 116 4.58 
พนักงานสถานพยาบาล 254 10.02 
ลูกจ้างชั่วคราว 299 11.80 
ลูกจ้างประจำ 138 5.45 
จ.ต.-จ.อ. 73 2.88 
พ.จ.ต.-พ.จ.อ. 379 14.96 
ร.ต.-ร.อ. 430 16.97 
น.ต. 335 13.22 
น.ท. 226 8.92 
น.อ.-น.อ.(พิเศษ) 149 5.88 
นายพลเรือ 3 0.12 
ไม่ระบุ 132 5.21 
วิชาชีพ   
1. แพทย์ 118 4.66 
2. ทันตแพทย์ 16 0.63 
3. พยาบาลวิชาชีพ 945 37.29 
4. เภสัชกร 32 1.26 
5. รังสีเทคนิค 6 0.24 
6. พยาบาลเทคนิค 195 7.70 
7. นักกายภาพบำบัดเทคนิคการแพทย์ 16 0.63 
8. โภชนาการ 11 0.43 
9. ฝ่ายอำนวยการ/บริหาร/ธุรการ 312 12.31 
10. ครู อาจารย์ 40 1.58 
11. สหสาขาวิชาชีพ 39 1.54 
12. เวชกิจฉุกเฉิน 55 2.17 
13. สนับสนุนการศึกษา 5 0.20 
14. สนับสนุนทั่วไป 423 16.69 
15. ผู้ช่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ 58 2.29 
16. ไม่ระบุ 263 10.38 
ระดับการศึกษา   
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 870 34.33 
2. ปริญญาตรี 1,291 50.95 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 321 12.67 
4. ไม่ระบุ 52 2.05 
ประสบการณ์การทำงาน (ปี) 
ไม่ระบุ 183 7.22 
11-15 ปี 279 11.01 
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ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน (n = 2,534) ร้อยละ 
16-20 ปี 418 16.50 
21-25 ปี 329 12.98 
5-10 ปี 331 13.06 
น้อยกว่า 5 ปี 417 16.46 
มากกว่า 25 ปี 577 22.77 

รวม 2,534 100.00 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสุขในชีวติ แรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรของ
   บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ 
 2.1 บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรอืส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าและเท่ากับคนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 92.89 
รายละเอียดดังตารางที ่2  
ตารางที ่2  จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามความสุขในการทำงานโดยภาพรวม (n= 2,534) 

ความสุขในการทำงาน จำนวน ร้อยละ 

ความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป 180 7.10 

ความสุขเท่ากับคนทั่วไป 853 33.66 

ความสุขมากกว่าคนทั่วไป 1,501 59.23 

รวม 2,534 100.00 

 

   

แผนภาพที ่2 แผนภูมิความสขุในชีวิตของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ 
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  2.2  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 
  แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยรวมอยู ่ในระดับสูง  
(  = 3.63, S.D.=.45) โดยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ งานที่ท้าทาย และ
ด้านเส้นทางความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (  = 3.94, 3.86 และ 3.22 ตามลำดับ) 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ (n=2,534) 

ข้อรายการ   S.D. ระดับ 
1. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.94 .64 สูง 
2. งานที่ท้าทาย 3.86 .60 สูง 
3. สุขภาพทางกายและจิต 3.85 .67 สูง 
4. ความมั่นคงในงาน 3.78 .69 สูง 
5. ความชัดเจนของหน้าที่ 3.78 .58 สูง 
6. สิ่งแวดล้อมในการทำงาน 3.71 .60 สูง 
7. การได้รับการยอมรับนับถือ 3.70 .61 สูง 
8. ความสัมพันธ์กับหัวหน้า 3.66 .85 สูง 
9. ภาวะผู้นำ 3.58 .70 สูง 
10. ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน 3.57 .62 สูง 
11. ภาพลักษณ์องค์กร 3.57 .74 สูง 
12. การสื่อสาร 3.55 .60 สูง 
13. ผลตอบแทน 3.42 .72 ปานกลาง 
14. สวัสดิการ  3.41 .57 ปานกลาง 
15. โอกาสพัฒนา 3.39 .72 ปานกลาง 
16. เส้นทางความก้าวหน้า 3.22 .78 ปานกลาง 

รวม 3.62 .49 สูง 
 
  2.3  ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือในภาพรวม 
 บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือมีความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (= 3.90, SD = 0.71) 
กลุ่มตัวอย่างที่มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.47 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค ่าเฉลี ่ยส ูง 3 อันดับแรก ได้แก่ แม้งานจะยากเท่าใด ฉ ันก็จะพยายามทำอย่างส ุดความสามารถ  
ฉันทุ่มเทพลังกายใจอย่างเต็มที่ในการทำงาน ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกรมแพทย์ทหารเรือ  และกรมแพทย์
ทหารเรือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจกับฉันในการสร้างผลงานมากกว่าการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปกติ
มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (  = 4.34, 4.31, 4.07 และ 3.57 ตามลำดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทยท์หารเรือในภาพรวมและจำแนกรายด้าน (n=2,534) 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ที่มีความ
ผูกพัน
อยู่ใน
ระดับ
มาก-

มากที่สุด 

  SD 
ความ 
หมาย 

1 แม้งานจะยากเท่าใด ฉันก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถ 88.40 4.34 0.71 มาก 

2 ฉันทุ่มเทพลังกายใจอย่างเต็มที่ในการทำงานจนงานบรรลุเป้าหมาย 86.98 4.31 0.73 มาก 

3 ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกรมแพทย์ทหารเรือ 75.45 4.07 0.89 มาก 

4 ฉันอยากอธิบายเมื่อได้ยินคนวิพากษ์ วิจารณ์กรมแพทย์ทหารเรือในทางที่ไม่ดี 75.97 4.05 0.91 มาก 

5 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในกรมแพทย์ทหารเรือนี้จะทำได้ยาก แต่ฉันกจ็ะทำให้
สำเรจ็ 

74.35 3.98 0.82 มาก 

6 อยากอยู่กับกรมแพทย์ทหารเรือเพื่อเห็นความสำเร็จร่วมกัน 69.34 3.91 0.97 มาก 

7 เมื่อกรมแพทย์ทหารเรือประสบปัญหา ฉันอยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหานั้นด้วย 

68.03 3.86 0.88 มาก 

8 รู้สึกมีคุณค่าและได้รับความไว้วางใจในการทำงานที่กรมแพทย์ทหารเรือ 65.00 3.78 0.92 มาก 

9 ฉันไม่ลังเลที่จะแนะนำให้เพื่อนที่กำลังมองหางานมาสมัครงานที่กรมแพทย์
ทหารเรือ 

60.50 3.69 1.00 มาก 

10 มีความสุขที่ได้ทำงานกับกรมแพทย์ทหารเรือจนไม่คิดที่จะโอนย้ายนอก
หน่วย/ ลาออก  

59.94 3.68 1.07 มาก 

11 มีความรู้สึกว่าที่ทำงานเหมือนบ้านจนทำให้อยากมาทำงานทุกวัน 57.77 3.61 1.03 มาก 

12 กรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจกับฉันในการสร้างผลงาน
มากกว่าการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปกติ 

55.45 3.57 0.99 มาก 

 รวม 74.47 3.90 0.71 มาก 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสขุในชีวิต แรงจูงใจในการทำงาน กับ
ความผูกพันตอ่องค์กรของบคุลากร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในชีวิต แรงจูงใจในการทำงาน กับความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 

  
  

ความ 
สุข 

สุขภาพ
ทางกาย

และ 
จิต 

ภาวะผู้นำ ความสัมพั
นธ์กับ
หัวหน้า 

ความ 
สัมพันธ์
กับเพื่อน
ร่วมงาน 

ความ
มั่นคง   ใน

งาน 

ผลตอบ 
แทน 

ส่ิง 
แวดล้อม
ในการ
ทำงาน 

ความ
สมดุล

ระหว่าง
ชีวิตการ
ทำงาน 

ความ
ชัดเจนของ

หน้าที่ 

การสื่อสาร งานที่ท้า
ทาย 

โอกาสการ
พัฒนา
ตนเอง 

เส้นทาง
ความก้าว

หน้า 

การได้รับ
การ

ยอมรับ
นับถือ 

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

สวัสดิการ ความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 

ความสุข 1 
                 

สุขภาพทาง
กายและจิต 

.499** 1 
                

ภาวะผู้นำ .360** .491** 1 
               

ความสมัพนัธ์
กับหัวหน้า 

.318** .376** .570** 1 
              

สัมพันธภา
พกับเพื่อน
ร่วมงาน 

.421** .401** .434** .536** 1 
             

ความมั่นคง
ในงาน 

.428** .486** .617** .508** .475** 1 
            

ผลตอบแทน .319** .350** .544** .437** .372** .626** 1 
           

สภาพการ
ทำงาน 

.365** .357** .526** .440** .432** .570** .612** 1 
          

ความสมดลุ
ระหว่างชีวิต
และการ
ทำงาน 

.408** .475** .552** .458** .423** .569** .590** .659** 1 
         

ความ
ชัดเจน 

.436** .422** .511** .446** .489** .562** .511** .627** .631** 1 
        

การสื่อสาร
ภายใน
องค์กร 

.388** .341** .517** .461** .460** .542** .569** .635** .603** .685** 1 
       

งานที่ท้า
ทาย 

.395** .367** .405** .369** .435** .497** .433** .526** .477** .635** .597** 1 
      

โอกาสใน
การพัฒนา 

.321** .330** .487** .439** .382** .480** .506** .525** .509** .552** .599** .521** 1 
     

ความก้าวห
น้าในงาน 

.333** .309** .498** .456** .393** .606** .642** .549** .539** .564** .622** .495** .663** 1 
    

การได้รับ
การยอมรับ
นับถือ 

.460** .434** .495** .512** .539** .564** .509** .559** .565** .705** .632** .599** .576** .640** 1 
   

ภาพลักษณ์
องค์กร 

.415** .335** .409** .358** .395** .438** .388** .419** .414** .473** .463** .427** .426** .455** .603** 1 
  

สวัสดิการ .346** .305** .483** .377** .363** .533** .617** .625** .591** .573** .647** .522** .597** .681** .616** .471** 1 
 

ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

.462** .552** .618** .445** .416** .703** .501** .441** .506** .482** .437** .419** .392** .437** .477** .377** .404** 1 

  32.71 3.85 3.58 3.66 3.94 3.78 3.42 3.71 3.57 3.78 3.55 3.86 3.39 3.22 3.70 3.57 3.41 3.90 

S.D. 5.12 .67 .70 .85 .64 .69 .72 .60 .62 .58 .60 .60 .72 .78 .61 .74 .57 0.71 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความสุขในชีวิต สุขภาพทางกายและจิต ภาวะผู้นำ ความสัมพันธ์กับหัวหน้า 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน 
ความชัดเจนของหน้าที่ การสื่อสาร งานที่ท้าทาย โอกาสพัฒนา เส้นทางความก้าวหน้า การได้รับการยอมรับ
นับถือ ภาพลักษณ์องค์กร สวัสดิการ ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความมั่นคง
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ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

12. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 11.1 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ  อยู ่ในระดับค่อนข้างมาก ( = 3.90,         
S.D. = 0.71)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์ฤทัย ศรีโท และณัฐวีณ์ บุนนาค (2560) ที่ทำการศึกษาความผูกพนั
ต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและ        
ปัทมา สมสนั่น และรุจาภา แพงเกสร (2556) ที่ทำการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร
กองทัพบก และจุติรัตน์ ถาวโร และภาสชนก พิชญเวทย์วงศา (2551) ที่ทำการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
ของพยาบาลฝ่ายบริการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และวัชราพร เชยสุวรรณ และคณะ (2556)                 
ที่ทำการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์พยาบาล ที่ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากกรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง ทำให้
บุคลากรมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นต่อการทำงานในองค์กร ทำให้รู้สึกต้องการที่จะปฏิบัติงานที่องค์กรนี้   
ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรที่เต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และกล่าวถึง
องค์กรในแง่ดี บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา ลักษณะ
การปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติที่กระทำต่อชีวิตมนุษย์ จึงทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และรับผิดชอบต่อ
การทำงานสูง คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงยินดีทำงานที่จะทำงานแม้บางครั้ง  
จะไม่ใช่งานในหน้าที่ ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่อุทิศแรงกาย แรงใจและ
สติปัญญาในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ของ Hewitt Associates (2010) และ 
Steers and Porter (1983) ที่กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสำคัญอย่างมากเพราะจะทำให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กร  
 11.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ ในภาพรวมได้แก่         
ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะผู้นำและนโยบายการบริหาร ความมั่นคงในงาน ผลตอบแทนที่ได้จากการทำงาน 
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร งานที่ท้าทายความก้าวหน้าในงาน การได้รับ   
การยอมรับนับถือ และภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้ตามทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กร กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้
บุคคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร Hewitt Associates (2003) ประกอบด้วยภาวะผู้นำ วัฒนธรรมหรือ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ลักษณะงาน ค่าตอบแทนโดยรวม คุณภาพชีวิต โอกาสที่ได้รับ และความสัมพันธ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alarcon, Lyons and Tartaglia (2010) ทำการวิจัย เรื่อง การทำนายความผูกพัน
องค์กรภายในหน่วยงานทางทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรทำนายความผูกพันต่อองค์กรของกำลังพลใน
องค์กรทหาร โดยทำการสำรวจจากกำลังพลทางทหารระดับปฏิบัติ ตัวแปรทำนายได้แก่ 1) ประสิทธิผลของ
ภาวะผู้นำ 2) การกำหนดบทบาทที่ชัดเจน 3) วัฒนธรรมองค์กร และความสัมพันธ์กับกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นำมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยมีตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ การกำหนดบทบาทที่ชัดเจน และวัฒนธรรม
องค์กร และงานวิจัยของ พวงพร กอจรัญจิตต์, ณัฐธภา เดชเกษม, กัลยา แก้วธนะสิน, นภสร ไชยภักดี และ
ทรงศิริ นิลจุลกะ (2560) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันองค์การกับลักษณะภายในองค์การ      
มีความสัมพันธ์กับด้านรางวัลความดี ความชอบ โครงสร้างและการจัดการภายในองค์การ และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันองค์การกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า มีความสัมพันธ์ ความมีอิสระในการทำงาน ความหลากหลายของงาน ผลงาน
ป้อนกลับของงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่น ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั ่นผูกพันองค์การกับ
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ความสัมพันธ์ภายในองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อองค์การ ความรู้สึก
ว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การและทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์การ ในขณะที่ความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) แรงจูงใจในการทำงานเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและสมควรได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับตามปกติ
โดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจและแสดงพฤติกรรมในทางบวก 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.20 
เป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิและสวัสดิการที่ครอบคลุมปัจจัยสนับสนุนที่
เป็นปัจจัยจูงใจ เช่น สวัสดิการของตนเองและครอบครัวที่ได้รับจากราชการ โอกาสในการศึกษา ความก้าวหน้า
ในงานตามแนวทางรับราชการ เป็นต้น จึงทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในงาน ซึ่งแตกต่างจากบุคลากรที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำสัญญาการจ้างงานปีต่อปีจึงอาจทำให้ความมั่นคงในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับสูง ทั ้งนี ้ในการวิจัยครั ้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ในการศึกษาครั ้งต่อไปจึงควรมี           
การวิเคราะห์จำแนกตามลักษณะบุคลากร 

13. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 12.1 กองทัพเรือและองค์กรอื่น ๆ ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรในองค์กร 
 12.2 กรมแพทย์ทหารเรือควรมีการจัดทำแผนงาน โครงการเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรให้สูงขึ ้น โดยพิจารณาจัดทำโครงการจากปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่        
การส่งเสริมความสุข สุขภาพทางกายและจิต ภาวะผู้นำ ความสัมพันธ์กับหัวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน  ความชัดเจนของหน้าที่ 
การสื่อสาร งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา เส้นทางความก้าวหน้า การได้รับการยอมรับนับถือ ภาพลักษณ์
องค์กร สวัสดิการ และความมั่นคงในงาน 

14. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 13.1 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ และ
กองทัพเรือ โดยใช้โมเดลเชิงสาเหตุ โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยลดหลั่นพหุ โมเดลการวิเคราะห์เชิงเส้น เพื่อให้
ทราบสาเหตุที่ทำให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร และจำแนกตามลักษณะบุคลากร 
 13.2 พัฒนาแผนงานโครงการที่ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร โดยนำปัจจัยที่สามารถทำนายความผูกพันต่อ
องค์กร โดยใช้แบบแผนวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 13.3  ทำการศึกษาเชิงลึก เพื่อให้ทราบสาเหตุของการโอนย้าย ลาออก ในผู้ที่โอนย้าย ลาออกจากกรมแพทย์
ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยทำการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื ่อให้ทราบความรู้สึก เจตคติ  
ที่ทำให้โอนย้ายลาออกจากหน่วยงาน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการอ่านทบทวนเอกสารตำราด้วยตนเอง กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต 
(Shock and Resuscitation) และความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความดันเลือดตก
และการช่วยชีวิตของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนจ่า
ของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 52 นาย โดยทำ 
การสุ่มชั้นปี และสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  
โดยเป็นกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่มควบคุม 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เร ื ่องภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีว ิต (Shock and Resuscitation) แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ สถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของกลุ ่มทดลอง และกลุ ่มควบคุม ว ิเคราะห์ข ้อมูลโดยการใช้สถิติ 
(independent t – test) ผลการวิจัยพบว่า  

1. นักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองภายหลังการทดลองมีคะแนนความรู้ เรื่องภาวะความดัน   
เลือดตกและการช่วยชีว ิต คะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนกลุ ่มทดลอง ( X̅ = 11.27, S.D. = 2.39) สูงกว่า 
กลุ่มควบคุม (X̅ = 9.85, S.D. = 2.81) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.96, p<.05) 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ (X̅ = 4.26, SD = 0.65)  

คำสำคญั: บทเรียนช่วยสอน, ภาวะความดันเลือดตก, การช่วยชีวิต 
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Abstract 

The purposes of this experimental research were to 1) compare the learning outcome 
and 2) satisfaction of second year Naval Rating Students after using computer assisted 
instruction with shock and resuscitation. The population were 52 second year naval rating 
students of Naval Operational Medicine School in the Academic year 2018. All participants 
were selected by simple random sampling and were randomized to the control group (n = 26) 
and experimental group (n = 26). The research tools were computer assisted instruction of 
shock and resuscitation, achievement test and satisfaction questionnaire. Data were analyzed 
using descriptive statistics and independent t-test. 
 The Major finding were as follows: 
 1. Post-test of the learning outcome of using computer assisted instruction  
(X̅= 11.27, S.D. = 2.39) was higher than using normal study (X̅= 9.85, S.D. = 2.81) at 0.05 level 
of significant. (t = 1.96, p<.05) 
 2. The students who learned with computer assisted instruction on shock and 
resuscitation had high satisfaction level (Mean = 4.26, SD = 0.65).  

Keywords: computer assisted instruction, shock, resuscitation 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 6 ได้ระบุไว้ว่า 
“ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข” ในมาตรา 20 “การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้ จัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานศึกษาประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ได้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อองค์กรทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาท
มากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ จึงทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ไม่เว้นแม้แต่ระบบการศึกษาของไทย  
ก็จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
การเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องเรียนแต่เพียง  
ในห้องเรียนเหมือนในอดีต ผู้เรียนสามารถเรียนที่ใดเวลาใดก็ได้ตามต้องการ เช่น ระบบการเรียน การสอนด้วย 
CAI และระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  
เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่และทุกเวลาตามต้องการ  
 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีวัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มี
ความรู ้ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการแพทย์ขั ้นต้น การปฏิบัติการแพทย์ขั ้นทั่วๆไป การปฏิบัติ
การแพทย์กึ่งซับซ้อนภายใต้อำนาจทางการแพทย์ โดยการจัดการเรียนการสอนประกอบไปด้วย  3 หมวดวิชา 
ดังนี้ 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี โดยหมวดวิชา ทักษะวิชาชีพ
เป็นหมวดวิชาที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กลุ่มที่มีค่าคะแนนต่ำสุด คือกลุ่มทักษะวิชาชีพ
เฉพาะ ได้แก่ วิชาการดูแลรักษาผู ้บาดเจ็บฉุกเฉิน (Emergency Medical Care of Trauma Patients)  
ได้เกรดเฉลี่ยรวมของรายวิชา 2.0 (แผนกศึกษา, 2560) ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ำ และเมื่อพิจารณาใน
เนื้อหารายวิชาพบว่าหัวข้อที่มีคะแนนต่ำสุดคือ หัวข้อเรื่องภาวะความดันเลือดตก  และการช่วยชีวิต 
(Shock and Resuscitation) วิธีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อเรื ่องภาวะความดันเลือดตกและ 
การช่วยชีว ิต (Shock and Resuscitation) ประกอบด้วย วิธ ีการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการสาธิต  
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งจากการสอบถามผู้เรียน  พบว่า เนื่องจากเนื้อหามีความ
ซับซ้อนทำความเข้าใจยาก เอกสารประกอบการบรรยายส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ทำให้
นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษน้อยต้องใช้ความพยายามมากขึ้น การทบทวนเอกสารดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการฝึกปฏิบัติงานในวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2 ในเทอมปลาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นความ
จำเป็นต้องใช้สื่อการสอนประเภทอื่นมาช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นอกเหนือจากเอกสารประกอบการสอน
หรือตำราเพราะสื่อการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพจะสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียน
มองเห็นสิ่งที่กำลังเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม (วุฒิชัย ประสารสอย, 2547)  
 จากการทบทวนเอกสารตำราและงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการใช้สื ่อจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะสามารถเสนอเนื้อหาได้รวดเร็ว มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ มีความสมบูรณ์ใน
การเสนอบทเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนมีการโต้ตอบระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน สามารถประเมินผลการเรียน
ได้ด้วยตนเอง และผู้เรียนสามารถเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ด้วยตนเอง ( self study) ตาม
ความต้องการของผู้เรียน ในเวลาและสถานที่ผู้เรียนสะดวก (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542) อีกทั้งมีการศึกษา 
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พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยส่งเสริม และกระตุ้นการเรียนรู้โดยเฉพาะ การทำแบบฝึกหัดท้ายบท ทำให้จำ
ทฤษฎีได้มากขึ้น (วุฒิชัย ประสารสอย, 2547) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง 
และฤดี ปุงบางกะดี่ (2557) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การตรวจครรภ์ต่อความรู้ทักษะการ
ตรวจครรภ์ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เรื่องการ
ตรวจครรภ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแก้ไข และ
ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ขยายวงกว้างมากขึ้นในทุกระดับ
การศึกษาประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นเรื่องที่ครู 
อาจารย์ให้ความสำคัญกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากขึ้น จนกลายเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก 
และมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ ใช้สื ่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) มีการทำในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา แต่พบว่าเรายังไม่มีการ CAI ทางการแพทย์ฉุกเฉิน จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (Trauma) 
เรื่อง: ผลของการใช้บทเรียนช่วยสอน เรื่องความดันเลือดตกและการช่วยชีวิตต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ โดยมุ ่งหวังเพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนสืบไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการอ่าน
ทบทวนเอกสารตำราด้วยตนเอง กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต (Shock and Resuscitation) 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ความดันเลือดตกของนักเรียนจ่า
พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์   

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

วิธีการสอน 
1. การใช้บทเรียนช่วยสอนร่วมกับ

การสอนคอมพิวเตอรแ์บบปกติ 
2. การทบทวนตำราแบบปกติ

ร่วมกับการสอนแบบปกต ิ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ความพึงพอใจ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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4. วิธีการดำเนินการวิจยั  
 4.1 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้บทเรียนช่วยสอน เรื่องภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต   
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2  
ปีการศึกษา 2561” การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่ม 
วัดสองครั้ง (The Pretest Posttest Control Group Design) ดังนี ้

กลุ่มทดลอง  R O1 x O2 
กลุ่มควบคุม   O3  O4 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยนำ
นักเรียนที่ได้คะแนน GPA ชั้นปีที่ 1 สูงสุดถึงต่ำสุด 1 - 52 แบ่งนักเรียน 2 กลุ่ม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) กลุ่มละ 26 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 
 ขั้นที่ 1 การเตรียมงานด้านวิชาการ 

1. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร วัตถุประสงค์ และขอบข่ายของเนื้อหา
ในวิชาการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หัวข้อเรื่อง ภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต 

2. ศึกษาเทคนิค วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิธีหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขั้นที่ 2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ศึกษารายละเอียดเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. วางโครงเรื่องในการนำเสนอเนื้อหา เพื่อใช้ในการสร้างเครื่องมือ 
3. เรียบเรียงเน้ือหาตามลำดับให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเนื้อหาจำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 
4. ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากตำรา 

งานวิจัย เอกสารและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5. นำเนื ้อหาที ่ผ่านการตรวจสอบจากผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา  มาเขียนเป็น Story board          

ให้ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน  เป็นผู ้ตรวจสอบความถูกต้อง และ           
ความสมบูรณ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

6. ดำเนินการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หัวข้อเรื่อง
ภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต โดยนำ Story board ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญ และ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะความ
ดันเลือดตกและการช่วยชีวิต มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

      1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
      2. ศึกษาวัตถุประสงค์ วิชาการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน หัวข้อภาวะความดันเลือดตก  และ       

การช่วยชีวิต เพื่อสร้างแบบทดสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
      3. หาความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) กับแบบทดสอบโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยใช้สูตรของ โรวิเนลลี และแฮมเบลต้น: อ้างถึงใน 
ทัศนา จรจวบโชค (2551) จากการคำนวณดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับเนื้อหา ได้ค่า Index of item 
objective congruence (IOC) = 0.67 - 1.00 
                4. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที ่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทำการทดลอง (try-out)     
กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 นาย หาคุณภาพความเที่ยงตรง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ = 0.86 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ   

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะความดัน
เลือดตกและการช่วยชีวิต ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธ ีการสร้างแบบประเม ินความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้อง  
เพื ่อกำหนดเป็นแนวทางการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ของ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์  
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

2. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะความดันเลือด
ตกและการช่วยชีวิต มีลักษณะเป็น แบบประเมินที่มีมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ      
ลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน จรีพรรณ ปิยพสุนทรา, 2545, น.59) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1  หมายถงึ  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การแปลความหมาย ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์   
นำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ (Best 1986, อ้างถึงใน ทัศนา จรจวบโชค, 2551)  

4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจในเรื่องนั้นมากสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความพึงพอใจในเรื่องนั้นมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความพึงพอใจในเรื่องนั้นปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความพึงพอใจในเรื่องนั้นน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 

 3. นำแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 
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 4.4 การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี ้

1. ทำหนังสือขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
2. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มทดลอง จำนวน 26 นาย กลุ่มควบคุม จำนวน 26 นาย   

 3. ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนทั้งสองกลุ่ม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และอธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับ
การทำวิจัย การเข้าร่วมโครงการวิจัย การตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นความลับ  

4. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลต่อโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ  
กรมแพทย์ทหารเรือ  
ตารางที่ 1 การดำเนินการทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูล    
กลุ่มควบคุมอ่านหนังสือทบทวน กลุ่มทดลองเรยีนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการวิจัย    1. ชี้แจงวัตถุประสงคแ์ละขั้นตอนการดำเนินการวิจัย    
2. เรียนหัวข้อเรื่อง ภาวะความดันเลือดตกและ 
การช่วยชีวิต ตามแผนการเรียนการสอนตามปกติ 

2. เรียนหัวข้อเรื่อง ภาวะความดันเลือดตกและ 
การช่วยชีวิต ตามแผนการเรียนการสอนตามปกติ 

3. ให้อ่านหนังสือทบทวนหัวข้อเรื่อง ภาวะความดัน
เลือดตกและการช่วยชีวิต ใช้เวลาการอ่านทบทวน  
2 ชั่วโมง 

3. เรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
ภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิตใช้เวลา 
การเรียน 2 ชั่วโมง 

4. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ 4. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ  
5. นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาวะ
ความดันเลือดตกและการช่วยชีวิตกลับไปศึกษา 
ด้วยตนเองเป็นเวลา 7 วัน 

- 

6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 5. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 

6. ประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปดังนี้  
 1.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ด้วยสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย 

2.เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้สถิติ  (t – test แบบ independent group) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553)  

3.วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะความดันเลือด
ตกและการช่วยชีวิต ดว้ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะความดันเลือดตก 
และการช่วยชีวิต ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ 
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่ม 
วัดสองครั ้ง (The Pretest Posttest Control Group Design) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการอ่านทบทวนเอกสารตำราด้วยตนเองกับ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะความดันเลือดตกและ 
การช่วยชีวิต (Shock  and Resuscitation) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล และคะแนนเฉลี่ยสะสมของประชากร 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย ์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 
ข้อมูลส่วนบุคคล    กลุ่มควบคุม    กลุ่มทดลอง 

    จำนวน (คน)    ร้อยละ  จำนวน (คน)   ร้อยละ 
อายุ  
          18          5         19.23         4        5.38  
   19          8         30.77         8                  30.77 
   20         10         38.46         9                  34.62 

> 20          3         11.54                  5                  19.23 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
 1.50 - 2.00           -             -                   -            - 
 2.01 - 2.50             4          15.38         4                  15.38 
 2.51 - 3.00           17          65.39                       17       65.39    
 3.01 - 3.50           4          15.38          5        19.23 
 3.51 - 4.00                      1           3.85          -           - 

เกรดเฉลี่ยรวม                  2.76                   2.78 

จากตารางที่ 2 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2         
ปีการศึกษา 2561  พบว่า ประชากรกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง มีอายุระหว่าง 18-25 ป ีอายุเฉลี่ย 20.33 ปี 
(S.D.=1.54) โดยมีคะแนนเฉลี ่ยสะสม (GPA) ของกลุ ่มควบคุมเท่ากับ 2.76 คะแนน (S.D.=0.32) และ 
กลุ่มทดลองเท่ากับ 2.78 คะแนน (S.D.=0.29) โดยส่วนใหญ่ GPA อยู่ในช่วง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 65.39  
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 5.2 เปรียบเทยีบคะแนนความรู้ เรื่อง ภาวะความดนัเลือดตกและการช่วยชีวิตภายหลังการทดลอง 
   ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ เรื่อง ภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต (Shock and 

Resuscitation) ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการอ่านทบทวนเอกสารตำรา
ด้วยตนเอง กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภายหลังการทดลอง 

กลุ่ม n X̅ S.D. t df sig 
กลุ่มควบคุม 26 9.85 2.81 1.96 50 .03 
กลุ่มทดลอง  26 11.27 2.39 

* p < .05 

จากตารางที ่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ ่มควบคุมและกลุ ่มทดลองภายหลังการทดลอง 
มีคะแนนความรู้ เรื่องภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต (Shock and Resuscitation) คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนกลุม่ทดลอง (X̅ = 11.27, S.D. = 2.39) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (X̅ = 9.85, S.D. = 2.81) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.96, p<.05)  

 5.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที ่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ที ่ม ีต่อผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่องภาวะความดันเลือดตกและ 
การช่วยชีวิต   

ข้อคำถาม   X̅  S.D. การแปลผล 

ด้านรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  4.25  0.67               มาก 
1. รูปแบบสวยงามน่าสนใจ 4.17 0.71 มาก 

    2.  ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา 4.42 0.61 มาก 
3.  ภาษาที่ใชช้ัดเจนและเข้าใจง่าย 4.27 0.66 มาก 

          4.  ภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหา   4.17  0.65       มาก 
5.  ความเหมาะสมของการใช้ภาพเคลื่อนไหว 4.21 0.70 มาก 
ด้านเนื้อหา  4.29  0.65 มาก 
 1. การจัดลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.62 มาก 
 2. ความยากง่ายของเนื้อหามีความเมาะสม   4.25   0.62 มาก 
 3. ปริมาณเนือ้หาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.29 0.72 มาก 
 4. แบบทดสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 4.37 0.69 มาก 
 5. สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 4.08 0.52 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.26 0.63 มาก 
 1. สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ 4.38 0.57 มาก 
 2. สามารถเรยีนได้ช้าเร็วตามความต้องการ 4.31 0.67 มาก 
 3. ความชัดเจนของคำสั่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 4.29 0.57 มาก 
 4. ความเหมาะสมของจำนวนข้อของแบบทดสอบ 4.21 0.70 มาก 
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ข้อคำถาม   X̅  S.D. การแปลผล 

 5. ความเหมาะสมของคำถาม 4.31 0.67 มาก 
 6. ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา   4.06   0.46       มาก 

เฉลี่ย   4.26   0.65       มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่าในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ (X̅ = 4.26, SD = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านเนื้อหามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.29, SD = 0.65) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (X̅ = 4.26, SD = 0.63 และด้านรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (X̅ = 4.25, SD = 0.67) 

6. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภาวะความดันเลือดตกและการช่วยชีวิต ระหว่างนักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการอ่านทบทวนเอกสารตำราด้วยตนเอง กับ นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
ร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติร่วมกับการอ่านทบทวนเอกสารตำรา     
ด้วยตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าการที่ผู้เรียนได้ทบทวนเอกสารตำรา
ร่วมกับการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการใช้ทั้งการบรรยาย ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ
ทางการเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถ
เลือกเวลาที ่ตนเองมีความสะดวกที ่จะเรียน สามารถเรียนซ้ำได้หลายครั ้งโดยที ่เนื ้อหาบทเรียนคงเดิม           
(กิดานันท์ มะลิทอง, 2548) นอกจากนี ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีแบบทดสอบความรู ้ที ่เป็น  
แบบเลือกตอบพร้อมกับให้ข้อมูลป้อนกลับได้ทันที ทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินระดับความสามารถของตนเอง 
รวมทั้งผู้เรียนยังสามารถย้อนกลับไปเนื้อหาส่วนที่ตนเองยังไม่เข้าใจได้ตามความต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสรมิแรง
ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง 
และฤดี ปุงบางกะดี่ (2557) ที่ทำการศึกษาเรื่อง ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตรวจ
ครรภ์ ต่อความรู้ ทักษะการตรวจครรภ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาล       
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนความรู้เรื่องการตรวจครรภ์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ดำเกลี้ยง (2553) ที่พบว่านักศึกษา
พยาบาลกลุ่มที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเย็บแผล มีคะแนนทักษะปฏิบัติเรื่องเย็บแผลสูงกว่า
นักศึกษาพยาบาลที่เรียนจากคู่มือ 
 6.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช ่วยสอนทุกด้านอยู ่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี ่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.26  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านรูปแบบลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 โดยตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา เป็นรายข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด      
เท่ากับ 4.42 ด้านเนื้อหาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.29 โดยคำอธิบายเนื้อหาชัดเจน          
มีคะแนนเฉลี ่ยสูงสุด 4.42 และด้านกิจกรรมการเรียนรู ้ มี คะแนนความพึงพอใจเฉลี ่ยเท่ากับ 4.26               



                                          วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์                         
                                                                                       ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 
 

107 
 

โดยแบบทดสอบสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู ้ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.38 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีรูปแบบที่หลากหลายเช่น มีการอธิบายเนื้อหารายละเอียด ตัวหนังสือ
ขนาดใหญ่ อ่านง่าย รวมทั้งมีสีสันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็น      
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวนบทเรียนและ       
ทำแบบฝึกหัดท้ายบท สอดคล้องกับงานวิจัยของ โรส ภักดีโต, นันทกา สวัสดิพานิช และ ราตรี สัณฑิติ (2013) 
ศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ        
ต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล โดยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฤดี ปุงบางกะดี่ (2557) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลที่เรียน 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจครรภ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ 
มากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย โสมนรินทร์ และทองปาน บุญกุศล (2559) ที่ศึกษาผลของ 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจช่องอกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างยังให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ชอบการเรียนในแบบนี้มาก เพราะไม่น่าเบื ่อ และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา          
ถ้าไม่เข้าใจตอนไหนก็สามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้ มีความสะดวกในการเรียนรู้ไม่ว่าเวลาใด และที่ไหนก็ได้ 
อยากให้มีการสร้างสื่อแบบนี้ในหัวข้ออื่น ๆ ด้วย” ดังนั้นจึงควรมีการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปใช้
ควบคู่กับการสอนแบบปกติเพื่อเป็นการทบทวนและเสริมความรู้ในหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และควรมีการวิจัยเพือ่ติดตามผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระยะยาว 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 ด้านการเรียนการสอน ควรมีการนำบทเรียนช่วยสอน เรื ่องภาวะความดันเลือดตกและ  
การช่วยชีวิต ไปใช้ควบคู่กับการสอนแบบปกติเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

7.1.2 ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้
นักเรียนได้นำบทเรียนไปศึกษาด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนที่มีข้อจำกัดเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน มีความรู้เท่าทัน
เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพราะมีการจัดลำดับเนื้อหา มีการย้อนกลับเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ มีภาพประกอบ และนักเรียน
สามารถประเมินการเรียนได้ทันที 
 7.1.3 ในการปฐมนิเทศบุคลากรเมื่อสำเร็จการศึกษา ควรมีการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้
ในการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาติดตามผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ของนักเรียนในระยะยาว เช่น 

ประเมินความรู้และการปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
7.2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผลลัพธ์ด้านอื ่น ๆ เช่น  

การตัดสินใจเชิงคลินิก ความคงทนต่อการเรียนรู้ เป็นต้น  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารของครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน 
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม ประชากรและกลุ มตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ของโรงเรียนสารสาสนวิเทศ
คลองหลวง จํานวนทั้งสิ้น 36 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หาคุณภาพเครื่องมือวิจัยดวยการหา 
คาความตรงและคาความเที่ยง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คารอยละ และดวยสถิติทดสอบคาที (Pair – sample T-test) 
 สรุปผลการวิจัย พบวา1) คาประสิทธิภาพกอนและหลังการฝกอบรม E1/E2 มีคารอยละเทากับ 
80.20/81.48 ด ังน ั ้นผลจากการใชช ุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารของคร ูท ี ่สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 จึงมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวจาก 80/80 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 2) ผลของ
การเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
วัดความความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คำสำคัญ: ผลการใชชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) the effectiveness of the English Communicative 
Training Package for primary teachers of Grade 4 – 6, and 2) compare the English 
communicative competency before and after the training. The sample population used in this 
research consisted of 36 teachers who are teaching in Grade 4 - 6 of Sarasas Witaed 
KhlongLuang School. The tools used in this research included the English Communicative 
Training Package and the English Proficiency Test. Tool Quality Testing by using validity and 
reliability to completed data. The statistics used in data analysis consisted of means, standard 
deviation, percentage and Pair – sample T-test.  

The research finding indicates that 1) The efficiency of the training package before and 
after usage shows that the result of E1/E2 is equal to 80.20/81.48. This means that result of 
the training package used by the sampling population is higher in efficiency than the specified 
criteria 80/80 with an average training is at 80.20/81.48 therefore, it can be concluded that the 
training package has efficiency as the set hypothesis. 2) The results of the comparison of the 
English communicative competency of the sampling population show that the average score 
of the English language proficiency test before the training is equal to 41.69 with standard 
deviation at 3.92 and the average score after training has increased. The means score is at  
48.89, standard deviation is 4.56 and t-test score equal 19.84. As the result shows that 
achievement after testing is higher that before when comparing scores. This indicates that the 
change of the score is significantly higher statistically at the level 0.05 

Keywords: Utilization English Communicative Training Package 
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1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
เนื่องจากความกาวหนาอยางรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีที่ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง จึงจำเปนท่ี 

ทุกหนวยงานจะตองเพ่ิมพูนความรูใหทันกับเหตุการณเพ่ือพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชนในการทํางานและทักษะ
ความชํานาญในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การติดตอสื่อสารเปนสวนหนึ่งของวิทยาการท่ีตองเรียนรู
และพัฒนาในการทํากิจการตาง ๆ การใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารเปนปญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยาง 
ตอเนื่องและสงผลกระทบตอคนไทยจํานวนมาก สืบเนื่องจากปญหาดังกลาวจึงทําใหประเทศไทยเสียเปรียบ
ประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดดีกวา เชน สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน ซึ่งจะเห็นวาประเทศ
เหลานี้ลวนแลวแตใหความสําคัญกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทฤษฎีที่สําคัญและเปนรากฐานของการพัฒนา
สังคมสื่อสารเรื่อยมาจนถึงปจจุบันก็คือ Cybernetics ซึ่งหมายถึงศาสตรที่วาดวยการสื่อสารและการควบคุม
ภายในสัตวและในเครื่องจักร (Wiener, 1961, pp. 15) แสดงใหเห็นบทบาทสําคัญของสารสนเทศในการเสริม
สรางและดํารงสังคมมนุษย โดยอาศัยกลไกการปอนไปและปอนกลับ (feed forward feedback mechanism) 
ภายในระบบชีวิตและระบบสังคม ซึ่งถือวามีชีวิตเชนเดียวกัน ชีวิตและสังคมจะเจริญพัฒนาไปไดก็โดยการพัฒนา
ระบบการสื่อสารที่สามารถถายทอดแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากวิธีการสอนภาษา 
ตามแนวสื่อสารนี ้เร ิ ่มตนมาจากภาษาเพื ่อการสื ่อสารซึ ่งมีเปาหมายในการสอนภาษาเพื ่อที ่จะพัฒนาสิ ่งท่ี  
Hymes (1972, pp. 269 - 293) กล  า ว ว  า “Communicative Competence” หร ื อคว ามสามารถ ใน 
การสื่อสาร ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูสื่อสารหรือผูพูดจำเปนตองรูเพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารไดประสบความสำเร็จ จากท้ัง
สองทฤษฏีจะเห็นไดวาการสื่อสารเปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหความตองการตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษมีบทบาทท่ีสำคัญตอการพัฒนาท้ังบุคลากรและการบริหารองคกร ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 
สังคม การปกครอง การศึกษา และดานการสื่อสารทุกประเภท การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ 
เพราะถือเปนภาษาสากลท่ีใชเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางประชาคมโลกโดยไรขีดจำกัด 
 ดังนั้นการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในยุคปจจบันจึงจำเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะกับคนไทย ดังจะเห็นไดวา 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ 
มุงยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (กรมประชาสัมพันธ. ศูนยขอมูลขาวสาร
อาเซียน, 2561) ซึ ่งเปนโจทยของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานการพัฒนา
การศึกษาของชาติและเพื ่อพัฒนาคุณภาพสู การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยกระทรวงศึกษาธิการได
ดำเนินการปฏิรูปเพ่ือแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนางานภายใตกรอบการปฏิรูปใน 6 ดาน ดานการปฏิรูป
ครูไดดำเนินการโครงการสำคัญในหลายเรื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 - 2566) อาทิ การพัฒนา
ศักยภาพครู โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผ าน โครงการ  Boot Camp สั ง คมจะ เจริญพัฒนา ไปได        
ก็ โดยการพัฒนาระบบการศึกษา และการสื่อสารที่สามารถ ถายทอดและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังถูกกําหนดใหเปนภาษากลางที่ใชในการสื่อสารกับประชาคม
อาเซียน โดยในกฎบัตรอาเซียนมาตราที ่  34 “The working language of ASEAN shall be English”  
ภาษาที่ใชในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานใหมีความเจริญ 
กาวหนา ครูในโรงเรียนซึ่งสวนใหญขาดทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ แนวทางใน 
การพัฒนาบุคลากรที ่เหมาะสมซึ ่งทุกองคกรจําเปนจะตองมีทั ้งทักษะและความรู พื ้นฐานในการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณภาพครูใหมีความรู ความสามารถในการสื ่อสารดวยภาษาอังกฤษไมวาจะ 
เปนทักษะทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน จึงจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้นหลักการและวิธีการจึงเปน
กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญสำหรับทุกองคกร ซึ่งจะตองมีวิธีการในการพัฒนาทักษะและ
ความรูพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษใหเกิดผลลัพธอันนํามาซ่ึงการแสดงออกที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
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และความตองการในการนำไปใชไดอยางเหมาะสม จากนโยบายขางตนประกอบกับคำกลาวของ  Richards 
and Rodgers (2014, pp. 174 - 178) ที่ใชแนวการสอนที่ยึดภาระงานเปนฐานในการจัดกิจกรรม Task-
Based Language Teaching (TBLT) จะเห็นไดว าการสื ่อสารและวิธ ีการที ่จะทำใหบรรลุว ัตถุประสงค 
มีความสำคัญตอการพัฒนาทั้งบุคลากรและการบริหารในทุก ๆ องคกร การใชชุดฝกอบรมกับบุคลากรเปน 
วิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถภาพดานการสื่อสารตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรมในการสื่อสาร 
ทั้งในดานการฟง การอาน การเขียน และการพูดใหมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ นลิน  
สีมะเสถียรโสภณ (2558) ไดกลาวถึงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
พนกังานธุรกิจทองเท่ียวและบริการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ชุดฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานธุรกิจทองเที่ยวและบริการ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของ 
ผูเขาอบรมที่มีตอชุดฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ การวิจัยสงเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีทักษะ
ความรูดานการสื ่อสารภาษาอังกฤษใหมากขึ้น และเพิ่มพูนทักษะในดานตาง ๆ ที่จําเปนและเกี ่ยวของ  
เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดและงานวิจัยของ อุดม นวน, สนใจ ไชยบุญเรือง 
และ กุหลาบ ปุริสาร (2560) ไดกลาวถึงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 25: กรณีศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม งานวิจัยครั้งนี้ 
มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
ในโรงเรียนหนองขามพิทยาคม และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนหนองขามพิทยาคม ซึ่งเปนการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนาจากคำกลาวของทั้ง 2 ทาน 
ผูวิจัยจึงเห็นวาชุดฝกอบรมมีสวนสำคัญที่จะชวยใหการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหประสบความสำเร็จได
จากการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรครูใหไดผลตามวัตถุประสงคจึงศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบของชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับครูภายใน
โรงเรียน เพื่อการพัฒนาดานการสื่อสารใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาการใชภาษาอังกฤษ
เพื ่อการสื ่อสารเปนตัวแปรและหัวใจสําคัญสำหรับการศึกษา และเพื ่อใหครูมีทักษะดานการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนและการพัฒนา
ประเทศตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพื ่อหาประสิทธ ิภาพของชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารของครูที ่สอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  
2.2 เพื ่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารกอนการฝกอบรมและ 

หลังการฝกอบรม 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู ว ิจัยไดทำการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวความคิดดานการจัดกิจกรรม       

การสื่อสาร ตามความจำเปนของภาระงาน Task - Based Language Teaching (TBLT) ที่ใชแนวการสอน 
ที่ยึดภาระงานเปนฐานในการจัดกิจกรรม ดังคำกลาวของ Richards and Rodgers (2014, pp. 174 - 178)      
ซึ ่งนำหลักการมาใชประกอบเปนกรอบแนวคิดรวมในตัวแปรอิสระ และนโยบายการปฎิรูปการศึกษา 
ดานภาษาอังกฤษ โดยคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในดานการพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ  
ซ่ึงผูวิจัยก็ไดนำมาเปนสวนรวมในการกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ 
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     ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

                    

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ผานเกณฑตามมาตรฐาน E1/E2: 80/80 
 4.2 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังการฝกอบรมดีข้ึน  

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กำหนดประชากรกลุมตัวอยาง โดยเลือกครูที ่มีพื ้นฐานทางภาษาอังกฤษใกลเคียงกันและสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีเนื้อหาและหัวขอในการสอนท่ีตอเนื่องกัน 

1) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูที่สอนภายในโรงเรียนสารสาสน ซึ่งมีสาขา
โรงเรียนในเครือสารสาสน จำนวน 38 โรงเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6,254 คน 

2) กลุ มตัวอยาง ไดแก คร ูผู สอนในโรงเร ียนสารสาสนว ิเทศคลองหลวง ระดับชั ้นประถมศึกษาป ท่ี  
4 - 6 ปการศึกษา 2562 ท้ังหมด จํานวน 36 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3) นำชุดฝกอบรมและแบบทดสอบไปใชกับประชากรกลุมตัวอยางและทำการ Try - out เพื่อทำการ
เก็บขอมูล 

 5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1) สรางเครื่องมือโดยจัดทำชุดฝกอบรมและแบบทดสอบ โดยเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค

ในการฝกอบรมทำการตรวจสอบหาคุณภาพตามเกณฑ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 
2) ชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผูวิจัยทำการศึกษาแนวคิด ตำรา เอกสาร และ

หลักสูตรการฝกอบรม จากนั้นประมวลผลความรูและกำหนดหัวขอและจุดประสงคในการฝกอบรมและ 
สรางชุดฝกอบรม จากนั้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาความตรงเชิงเนื้อหา และปรับปรุงแกไขกอน 
ทำการ Try - out 

3) ใชชุดฝกอบรมท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาทำการฝกอบรมกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูท่ีสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 แลวจึงทำการประเมินผล 

4) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผูวิจัยศึกษาจากตำรา
และแบบทดสอบดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงประกอบดวย การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและ
หลังเร ียน ม ีล ักษณะแบบปรนัย 4 ต ัวเล ือก (Multiple Choices) และแบบตอบสั ้น (Short Answer)  

ชุดฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 

- ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมท่ีไดจากการใชชุดฝก
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
กอนและหลังการการฝกอบรม 
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จํานวน 60 ขอ โดยแบงเปนทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ทักษะละ 15 ขอ และหาคุณภาพของเครื่องมือ
กอนนำไปทดลอง 

จากการนำชุดฝกอบรมและแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารสำหรับครูที ่สอนในระดับ         
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ไปตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือโดยมีการหา
คาความตรง ดวยการวิเคราะหคา IOC พบวา คา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเชื่อม่ัน (KR 20) มีคา
เทากับ 0.70 

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) รวบรวมขอมูลดวยการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของและขอมูลจากครูภายในโรงเรียน นำมา

สรางเปนชุดฝกอบรมและแบบทดสอบวัดความสามารถเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงวันท่ี 30 พฤษภาคม - 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 

2) ใชชุดฝกอบรมกับกลุมเปาหมาย 36 คน ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 
3) นำผลคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื่อสารที ่ไดไป

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปและสรุปผล 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 
1) หลังจากรวบรวมขอมูลและนำชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูที่สอนในระดับ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2562 ในภาคเรียนท่ี 1 ไปหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 โดย E1 คือ 
คารอยละของคะแนนในระหวางการฝกอบรม และ E2 คือ คารอยละของคะแนนหลังการฝกอบรม โดยตั้ง
เกณฑไวท่ี 80/80 (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต, 2528) 

2) นำผลคะแนนจากการวัดวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปหาคาเฉลี่ยและ 
คาส วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช โปรแกรมสำเร ็จร ูปในการคำนวณ และใช การทดสอบหาคาที  
แบบ Pair – sample T-test  

6. สรุปผลการวิจัย  
6.1 การวิเคราะหขอมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่ไดจากการทดสอบในระหวางการทํากิจกรรม  

ฝกอบรม ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม E1/E2 

  
  
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนรวม x� S.D. รอยละ 

กอนเรียน (E1) 40 1,155 32.56 2.93 80.20 

หลังเรียน (E2) 60 1,760 48.89 4.56 81.48 
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6.2 การเปรียบเทียบวัดความสามารถของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูที่สอนในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ท้ังกอนและหลังการฝกอบรม ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนการและหลังการใชชุดฝกกอบรม 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 1 ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมที่ไดจากการทดสอบ      
ในระหวางการทํากิจกรรมฝกอบรม พบวา E1 มีคา 80.20 และผลของการหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมท่ีได
หล ังการฝ กอบรม E2 มีค า 81.48 ซึ ่งจะเห ็นว าค าประส ิทธ ิภาพของช ุดฝ กอบรมโดยทั ้งก อนและ 
หลังการฝกอบรม E1/E2 สูงกวาเกณฑที่กำหนด ซึ่งแสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ที่นำไปทดลองกับกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 และจากตารางท่ี 2 ผลจากการเปรียบเทียบวัดความสามารถของการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม 
มีผลสัมฤทธิ ์ของการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารดีข ึ ้น จากการคํานวณ 
โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป พบวา ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หล ังจากการฝ กอบรมอย างม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 (t=19.84, sig = .000) โดยคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษหลังและกอนการฝกอบรม เทากับ 48.89 และ 41.69 ตามลำดับ ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสรุปไดวาในการทดสอบวัดความสามารถของครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 4 - 6 หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 ในการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดฝกอบรมตามเกณฑ E1/E2 (80/80) ของชุดฝกอบรม

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โดยการศึกษาจาก
คำกลาวของผูเชี่ยวชาญ อาทิ Danelle  Buick (2016) และหทัยวรรณ จันทรอยู (2559) ซึ่งทำใหมีความรู
ความเขาใจยิ่งขึ้นกับหลักสูตรที่สอนและสงผลตอคุณภาพในการพัฒนาชุดฝกอบรม โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมใหมีคุณภาพอยางมีระบบซึ่งมีความสอดคลองกับรูปแบบและวิธีการ
พัฒนาชุดฝกอบรมของ นีรนุช ศรีสวย (2559) ที่ไดกลาวถึงการศึกษาผลของการใชชุดฝกอบรมแบบเนน
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
โดยการศึกษาวิ เคราะหจากผลการทดลอง พบว า ชุดฝ กอบรมที ่พ ัฒนาขึ ้นม ีประส ิทธ ิภาพสูงถึง  
80.20/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว ถึงแมวาจะสูงกวาเกณฑไมมาก แตก็มีประสิทธิภาพพอท่ี
สามารถนำไปใชพัฒนาบุคลากรได จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา การใชชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ 

คะแนนการทดสอบ n คะแนนเต็ม x S.D. t Sig 

กอนฝกอบรม 36 60 41.69 3.92  
19.48* 

 
 

 
.000 

 
 

หลังฝกอบรม 36 60 48.89 4.56 
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การสื่อสารมีผลตอการพัฒนาครูและนำไปใชในการฝกอบรมครูใหมีประสิทธิภาพได แตยังตองศึกษาปจจัยใน
หลายดาน เพ่ือเปนองคประกอบ เชน ความตองการและจุดประสงคในการนําไปใช เจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และ
เนื้อหาที่นํามาใชตามความเหมาะสม การนําไปใชตองมีมาตรฐานในการหาความถูกตอง โดยการตรวจสอบ 
หาคาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ รวมไปถึงการหาคาความยาก งายของ
ขอสอบในแบบทดสอบและอํานาจจําแนก ซึ ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดการจัดกิจกรรมที ่ เน น 
การสื่อสารและการสอนท่ียึดภาระงานเปนฐาน โดยยึดตามหลักความเหมาะสม Approaches and Methods 
in Language Teaching (Richards & Rodgers, 2014, pp. 174 -178) ซึ ่งเปนการเรียนรู ภาษาที ่ เกิด
จากการปฏิสัมพันธในขณะที่ทําภาระงานใหสําเร็จความรู ดานคําศัพทและโครงสรางจะเปนผลที่ไดจาก 
การฝกใชภาษาในขณะทํากิจกรรมนิยมนําแนวคิดนี้ไปใชกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

7.2 ผลของการทดสอบวัดสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเปนเกณฑในการประเมิน 
เพื่อเปรียบเทียบหาคุณภาพจากการทดสอบเพื่อใหไดผลการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ     
เพ่ือการสื่อสารกอนการฝกอบรมและหลังการการฝกอบรม และผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา การทดสอบ           
วัดความสามารถในการใชชุดฝกอบอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา   
ปที ่ 4 - 6 โดยเนนทักษะทั ้ง 4 ดาน พบวา ผลสัมฤทธิ ์จากการทำแบบทดสอบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการฝกอบรมสูงขึ้นกวาการทดสอบกอนเรียน ดังจะเห็นไดจากคาของตัวเลข 
ที่สูงขึ ้น ซึ ่งเปนไปตามสมมุติฐานคือ มีคะแนนเฉลี ่ยกอนการฝกอบรม ( x�= 41.69 ,S.D. = 3.92 ) และ 

หลังการฝกอบรม ( X̅ = 48.89,S.D. = 4.56) จากตัวเลขสามารถสรุปไดวา แบบทดสอบที่นำมาใชใน 
การฝกอบรมสามารถนำไปใชในการทดสอบจริงในการฝกอบรมครู ซ่ึงมีความสอดคลองกับคำกลาวในงานวิจัย
ของอรญา บำรุงกิจ (2558) ท่ีไดศึกษากลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี และตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมในการพัฒนาคร ูโดยจะเนน
การสอนภาษาที่เนนใหสามารถสื่อสารและใชหาความรูได ซึ่งไดยกตัวอยางการสอนของประเทศสวีเดน     
เปนตัวอยางประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการสอนภาษาอังกฤษเปนอันดับตน ๆ ของโลก 
 การใชชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื ่อการสื่อสารของครูที ่สอนในระดับชั ้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6  
เปนเพียงวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการที่ผู วิจัยมีความตั้งใจในการที่จะศึกษาวิธีการที่จะทำใหครูที ่มีปญหา 
ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเปน 
การยกระดับความสามารถของครูใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกองคกรควรใหมีการฝกอบรม หรือ
ทำกิจกรรมเพื่อสงเสริมการสื่อสารที่เหมาะสมกับความตองการ และการนำไปใชโดยการจัดกิจกรรม 
อยางสม่ำเสมอจึงจะไดผลลัพธตามท่ีตองการ 

8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 ในการจัดทำชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครูไมวาระดับใดก็ก็ตาม ควรจะมีการปรับ
พ้ืนฐานและทดสอบการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนกอนการจัดทำชุดฝกอบรมเพราะครูทุกคนมีพื้นฐาน
ท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะมีสวนชวยในการสนับสนุนและสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหมีคุณภาพ     
ครูทุกคนควรจะมีทักษะความรูที่อยูในระดับที่ใกลเคียงกันเพื่อยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐานขององคกร  
โดยจะเห็นวาปจจุบันครูยุคใหมจะตองมีการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษระดับ B1 เพื่อใหไดมาตรฐาน        
การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 
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8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
1) ควรมีการศึกษาและทดลองนำช ุดฝ กอบรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ไปทดลองใชกับครูท่ีสอนในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม
กับครูในแตละชวงชั้น 

2) ควรกำหนดเวลา หัวขอ เนื้อหา ท่ีใชในการทำชุดฝกอบรมท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ โดยมี
การฝกฝนอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชุดฝกอบรม 

3) ควรติดตาม สังเกตการณ และประเมินผลการใชชุดฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อนำไป
พัฒนาชุดฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและไดเกณฑมาตรฐาน 

การใชชุดฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
เปนการนำชุดฝกอบรมไปหาคาประสิทธิภาพกอนการนำไปใช เพื่อการสนับสนุนและสงเสริมการสอนที่เนน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อยกระดับการทำงานของครูใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นครูทุกคนควรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ครูมีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
9.2 ไดชุดฝกอบรมท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับการนำไปใช 
9.3 บุคลากรและองคกรมีคุณภาพไดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิชาวิทยาศาสตร์ แบบแผนการวิจัยที่ใช้คือการทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและ
หลังศึกษาชุดฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 32 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ชุดฝึกอบรมแบบทดสอบเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินศักยภาพครูด้านการการสร้างข้อสอบ และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม 
สูงกว่าคะแนนก่อนการศึกษาชุดฝึกอบรม (t = 17.03 df =31 sig = .00) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพในการสร้างข้อสอบคิดเป็นร้อยละ 82.05 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจต่อการศึกษาชุดฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the teacher potential development 
in the construction of measurement and evaluation tools. To develop thinking 
Skills Science. Research design was a one- group pre-test/post-test design. Samples were 
32 Science teachers in 12th grade at Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. 
Research instruments were training package in learning, twenty multiple choice questions, Form 
for assessing teacher potential in exam construction and assessment form satisfaction with 
training packages. Data were collected and analyzed using descriptive statistics such as average, 
percentage, standard deviation. The research findings of the dependent sample t-test analysis 
indicated that Science teacher obtained post-achievement score statistically higher than the 
pre- achievement score at significance level of .05. the trainees had the potential to create the 
test for 82.05 percent, with good quality. And the trainees were satisfied with the education, 
the average training set was 4.42 at the high level. 

Keywords: Training package, Teacher Development potential, Construction of 
  measurement and evaluation tools. 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันทุกประเทศทั ่วโลกกำลังเข้าสู ่กระแสของการเปลี ่ยนแปลงที ่เร ียกว่าสังคมแห่งความรู้ 

(Knowledge Society) อันนำมาสู่การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้เป็นผู้รู้จัก
ตนเอง และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ทำ
ให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนั่นคือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งใน  
การทำให้ศักยภาพที ่มีอยู ่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที ่ และแสดงศักยภาพของตนเองออกมา   
อีกประการหนึ่งการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ก็มีความสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ 
การพัฒนาคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะพบว่าถึงแม้การจัดการเรียนการเรียนรู้  
ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน มีสื่อนวัตกรรมในการสอนทันสมัยรูปแบบการสอน เทคนิคการสอนดีเพียงใด 
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องควบคู่กับการจัดการเรียนการรู้นั่นคือ เครื่องมือวัดและประเมินผล มีความสำคัญอย่างยิ่ง  
ในการตรวจสอบคุณภาพในการวัดและประเมินผลสิ่งที่ต้องการวัดทำให้ผู้เรียนทราบถึงความสามารถของ
ตนเอง ครูได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้งให้ความสำคัญของการนำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง   
การประเมินผลที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เป็นวิธีวิทยาการทางการประเมินหนึ่งที่ทำให้
ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนนั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด นอกจากครูจะมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ
กระบวนการออกแบบทดสอบการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ซึ่งเครื่องมือวัดและประเมินผลเป็นเครื่องชี้วัดว่า
ผลการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของผู้สอนเพียงใด (อัฐพร  กิ่งบุญ , 2548) 
และเหตุผลสำคัญในการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนต้องประเมินอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ นั่นหมายความว่าครูควรให้ความสำคัญกับการประเมิน  
เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน การที่จะทราบว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องในเรื่องใดนั้น ผู้สอนต้องมีการประเมิน
ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ประเมินทุกระยะ เพราะผลที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงสาเหตุของ
ข้อบกพร่องของการเรียน การสอนในแต่ละเนื้อหาสาระ การสอบวัดสิ่งใดจะให้ดีมีคุณภาพจะต้องมีเครื่องมือวัด 
ที่เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา และมีคุณภาพเชื่อมั่นได้ (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2543; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2552) และมีความเป็นปรนัยมากที่สุด ในการประเมินผลการเรียนรู้นั้นสามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนกำหนดไว้หรือไม่ ดังในปี 1990 มีนักจิตวิทยากลุ่มใหม่นำโดย Anderson and 
Krathwohl (2001) ซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าของ Bloom ได้ปรับปรุงกลุ่มพฤติกรรมขึ้นมาใหม่แสดงถึงพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแสดงพฤติกรรรมดังภาพประกอบ 
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รูปที่ 1 พฤติกรรมทางสมองที่ตามแนวคิดทฤษฎีของบลูม ตามแนวคิดเดิมและที่ปรับปรุงใหม่ 

เป็นกระบวนการทางปัญญา ด้านพุทธิพิสัยเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญาด้านความรู้ความสามารถ 
ในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ และการใช้สติปัญญาของมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการทางสมอง ซึ่งความรู้ดังกล่าว
ประกอบด้วย ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ความรู้ที่เป็นความคิดรวบยอด ความรู้เกี่ยวกับวิธีและกระบวนการ และ
ความรู้ที่เกี่ยวกับทักษะหรือกระบวนการความคิดของตนเอง (อภิปัญญา) โดยด้านความรู้ส่วนใหญ่จะยึดตาม
แนวคิดทฤษฎีทางความรู ้ของบลูม (Bloom Taxonomy) ซึ ่งสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา              
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษ 21 
และให้มีการเตรียมความพร้อมกับการประเมินระดับชาติ และจากการนิเทศ กำกับและติดตาม ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและประเมินผู้เรียน พบว่า ครูมีเวลาการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
กระชั้นชิด ขาดการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ และมีการนำข้อสอบเดิมมาสอบซ้ำอีก ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักการสร้างข้อสอบทำให้ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน และผลการตรวจสอบรายการการประเมิน
คุณภาพของข้อสอบที่ครูได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดสอบนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ของภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ข้อสอบอยู่ในระดับคุณภาพควรปรับปรุง (นุชจิรา แดงวันส,ี 2562) 

จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในการสร้างข้อสอบได้แก่ การสร้าง
ข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ฉลอง ชูยิ้ม , 2556; สิริรัตน์ พวงยอด, 2555) การสร้างข้อสอบ
ครูประถมศึกษาโดยใช้เครือข่ายมิตรวิพากษ์ (พินดา วราสุนันท์, 2554) พบว่า การพัฒนาครูด้านการสร้างข้อสอบ
และการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบนั้นช่วยให้ครูเกิดความมั่นใจ (ฉลอง ชูยิ ้ม , 2556) ที ่จะนำความรู้
ความสามารถของการสร้างข้อสอบไปใช้ในสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดประสิทธิผล ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างข้อสอบและ
การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาครู
ให้มีความรู ้ความสามารถสร้างข้อสอบได้ตรงตามหลักการสร้างข้อสอบ เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครตู่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื ่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการสร้างเครื ่องมือวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะ    

การคิดวิชาวิทยาศาสตร์  
2.2 เพื ่อหาคุณภาพชุดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื ่องมือวัดและประเมินผล  

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิชาวิทยาศาสตร์  
2.3 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตร์ต่อชุดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้าง

เครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิชาวิทยาศาสตร์  

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจ ัยในครั ้งน ี ้  ใช ้ร ูปแบบการวิจ ัยกึ ่งเช ิงทดลอง  (Quasi-experimental Research) ใช้ร ูปแบบ    

กลุ ่มตัวอย่างเดียว (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2538, น. 248 - 249) โดยการทดสอบก่อนและ 
หลังศึกษาชุดฝึกอบรม (One-Group Pre-test Post-test Design) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 32 โรงเรียนๆ ละ  
1 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื ้อหาที ่ใช้ในการศึกษาคือ ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการวัดและประเมินผลการสร้างข้อสอบ 
แบบเลือกตอบและเขียนตอบ และการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยชุดฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและ  
หลังการศึกษาชุดฝึกอบรม แบบประเมินศักยภาพครูด้านการสร้างข้อสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
ชุดฝึกอบรม 

3.4 ขั้นทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
ระยะที่ 1 ระยะเตรียม  

  3.4.1 ขั้นเตรียม 
1) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดอันดับความจำเป็นของเนื ้อหาที ่ต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ผล        

การทดสอบระดับชาติ บริบทสถานศึกษา สอบถามความต้องการ และปัญหาในการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล โดยการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

2) ดำเนินการเตรียมคู่มือและชุดฝึกอบรม เอกสารประกอบการฝึกอบรมแบบทดสอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกณฑ์การประเมินศักยภาพครูด้านการสร้างข้อสอบ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญโดยการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความมรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล  
ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ด้านการฝึกอบรม จำนวน 10 ท่าน มาประชุมออกแบบวางแผนการจัดการอบรม การจัดทำ
ชุดคู่มือและชุดฝึกอบรม  

3) นำชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้กับครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 จำนวน 30 คน แล้วนำผลจาก
การทดลองศึกษาชุดฝึกอบรมมาแก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์    
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ระยะที่ 2 ระยะทดลองและรวบรวมข้อมูล  
นำชุดฝึกอบรมที่สมบูรณ์แล้ว ไปใช้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2  
โดยดำเนินการดังน้ี 

1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษามาร่วมเป็นวิทยากร 
   2) ทดสอบความรู้ครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม จำนวน 20 ข้อ  

3) ดำเนินกิจกรรมตามชุดฝึกอบรมพร้อมทำใบกิจกรรม และสร้างข้อสอบตามแบบฟอร์ม
บัตรข้อสอบ 

 4) กิจกรรมการวิพากษ์ข้อสอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
ข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยนำข้อสอบที่ได้พัฒนาขึ้นมาร่วม
อภิปรายแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เสนอแนะปรับปรุง แก้ไขข้อสอบ และพัฒนาให้มีความถูกต้องเหมาะสม 
ตามหลักการสร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัด  แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การประเมินศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ โดยผู ้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมิน พร้อมกับวิเคราะห์คุณภาพ 
ของข้อสอบที่สร้างขึ้น ร่วมกับศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ พร้อมยกย่องชมเชย
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจมั่นใจ  และมีความพร้อมที่จะมุ่งมั่นและรับผิดชอบ 
ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 

5) นำข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขร่วมกันแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อคำถามกับจุดประสงค์ ( IOC) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบที่ครูสร้างขึ้นแล้วนำผลมาสรุปโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 
         6) นำข้อสอบไปทดลองใช้ กับนักเรียนกลุ่มทดลอง  

        7) นำผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.84   
         8) นำข้อสอบไปใช้จริงกับนักเรียนในการสอบกลางภาคเรียนหรือปลายปีแล้วนำผล
วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
    9) ทดสอบความรู้หลังฝึกอบรมจำนวน 20 ข้อ และสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม 

4. สรุปผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาศักยภาพครูด ้านการสร ้างเคร ื ่องม ือว ัดและประเม ินผลเพื ่อพ ัฒนาทักษะการคิด  

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2     
เสนอลำดับผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบก่อนและหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม 
การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จำนวน 20 ข้อ  ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบก่อนและหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม ด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน 

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการคิด    
ของครูวิทยาศาสตร์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม (�̅�=16.37, SD.=2.93) สูงกว่าคะแนน
ก่อนการศึกษาชุดฝึกอบรม  (�̅�=8.40, SD.=2.40 ) เท่ากับ 7.97 ค่าสถิติทดสอบ t = 17.03, df = 31, p < 0.05 
แสดงว่าหลังการศึกษาชุดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแล้ว  
ครูมีความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อนการศึกษาชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05    

รูปที่ 2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบก่อนและหลังศึกษาชุดฝึกอบรม 

จากรูปที่ 2 จากกราฟพบว่า ผลการทดสอบหลังการศึกษาชุดฝึกอบรมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.88   
สูงกว่าก่อนการศึกษาชุดฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ 42.03 

4.2 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกอบรม 
4.2.1 ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาชุดฝึกอบรม ใช้เทคนิค 

กลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวัด 
และประเมินผลมาร่วมกลุ่มสนทนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะ และเนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมดังนี้ การกำหนดเนื้อหาไม่ควรมากเกินไป เลือกเฉพาะ 
ในเนื้อหาที่จำเป็นและมีความเหมาะสมที่จะนำมาสร้างชุดฝึกอบรมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นหลัก และ
ควรมีการแสดงกรณีตัวอย่างของข้อสอบ ยึดตามแนวทางการสร้างข้อสอบแนวใหม่ ที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน
ได้แก่ สถานการณ์ ข้อคำถาม และตัวเลือก (สำนักทดสอบทางการศึกษา , 2560) มาเป็นกรณีศึกษา โดยแบ่ง

การทดสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย (�̅�) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) 
t 

ก่อนศึกษาชุดฝกอบรม 32 20 8.40 2.40 
17.03* 

หลังศึกษาชุดฝกอบรม 32 20 16.37 2.92 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 5 10 15 20 25 30 35

ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบก่อนและหลังศกึษาชุดฝึกอบรม 

ก่อนทดสอบ(20) หลังทดสอบ(20)

คน 



            วารสารวิชาการโรงเรยีนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร ์
                            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 

                                                                                                                  

128 
 

เนื้อหาออกเป็น 4 หน่วย หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล หน่วยที่ 2 การสร้าง
ข้อสอบแบบเลือกตอบ หน่วยที ่ 3 การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ หน่วยที ่ 4 การตรวจสอบคุณภาพ 
ของข้อสอบ ซึ่งในชุดฝึกอบรมประกอบด้วย คำนำ สารบัญ คำชี้แจง วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา แนวคิด 
สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู ้ 1 - 4 หน่วย และในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย ใบความรู ้ ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม  
ตามความเห็นของผู ้ เช ี ่ยวชาญ พบว่า ทุกกิจกรรมของชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสม โดยมีค ่าดัชนี  
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 - 1.00   

4.2.2 ผลการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ประเมินเป็นระดับ
คุณภาพ โดยใช้ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบ และร้อยละของคะแนนการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ผลการวิเคราะห์ 
แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผู้เข้าอบรม
(คน) 

ร้อยละคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาศักยภาพ  ผลประเมินศักยภาพครู 

ผลการทดสอบ การสร้างข้อสอบ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

32 81.90 82.09 82.05 ดี 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพในการสร้างเครื ่องมือวัดและประเมินผล  
มีคุณภาพอยู่ในระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 82.05  

4.3 ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตร์ต่อการใช้ชุดฝึกอบรม 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจองครูวิทยาศาสตร์ต่อการศึกษาชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องมือวัด

และประเมินผลเพื ่อพัฒนาทักษะการคิด จำนวน 32 คน ซึ ่งประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ          
ม ี เน ื ้อหาในการประเม ิน  6 ด ้าน โดยใช ้มาตรว ัดแบบ Likert scale 5 ระด ับ จำนวน 21 ข ้อ และ 
คำถามปลายเปิด จำนวน 1 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตรต์่อการศึกษาชุดฝึกอบรม  
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. รูปเล่มเอกสารประกอบการอบรม 

     1.1 รูปแบบคู่มือมีความน่าสนใจ 4.47 0.51 มาก 

     1.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.30 0.47 มาก 

     1.3 ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม 4.27 0.45 มาก 

     1.4 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 4.73 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.47 มาก 
2. เนื้อหา 

     2.1 เนื้อหามีประโยชน์ครอบคลุมและเหมาะสม 4.83 0.38 มากที่สุด 
     2.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างข้อสอบได้จริง 4.80 0.41 มากที่สุด 

     2.3 การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 4.30 0.47 มาก 



                                          วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์                         
                                                                                       ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 
 

129 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
     2.4 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.23 0.43 มาก 

     2.5 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.57 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.44 มากที่สุด 
3. ด้านกระบวนการจัดอบรม 
     3.1 รูปแบบในการอบรม 4.47 0.51 มาก 

     3.2 สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ มีความชัดเจน เหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 

     3.3 เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 4.30 0.47 มาก 

     3.4 กิจกรรมมีความเหมาะสม 4.23 0.43 มาก 
รวม 4.42 0.47 มาก 

4. ด้านสถานที่และเวลาในการอบรม 
     4.1 สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม 4.47 0.51 มาก 

     4.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 4.73 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.48 มากที่สุด 
5. วัตถุประสงค์ 

     5.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.27 0.45 มาก 

     5.2 ท่านสามารถสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ (ปรนัย)  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัดตามหลักสูตร ฯ 

4.20 0.41 มาก 

     5.3 ท่านสามารถสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ (อัตนัย)  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ 

4.10 0.31 มาก 

      5.4 ท่านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการหา
คุณภาพข้อสอบ 

4.17 0.38 มาก 

รวม 4.18 0.39 มาก 
6. ประโยชน์ 
     6.1 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4.33 0.48 มาก 

     6.2 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและผลทดสอบผู้เรียน 4.37 0.49 มาก 

รวม 4.35 0.48 มาก 
ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน 4.42 0.45 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตร์ต่อการศึกษาชุดฝึกอบรม พบว่า       
ครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.42, SD= 0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านเนื ้อหา ( x̄= 4.65, SD= 0.44 ) และด้านสถานที่และเวลาในการอบรม ( x̄= 4.60, SD = 0.48) ครูมี  
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ส่วนด้านรูปเล่มเอกสารประกอบการอบรม (x̄= 4.44, SD= 0.47)                 
ด้านกระบวนการจัดอบรม (x̄= 4.42, SD= 0.47) ด้านวัตถุประสงค์ (x̄= 4.18, S = 0.39 ) และด้านประโยชน์     
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(x̄= 4.35, SD= 0.48) ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะของครูต่อการศึกษาชุดฝึกรอบรม
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แสดงดังในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะของครูวิทยาศาสตร์ต่อการศึกษาชุดฝึกรอบรม 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ต้องการความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล เพือ่นำไปใช้ในการสร้างข้อสอบในชั้นเรียน 
29 96.79 

2 อ่านแล้วเข้าใจง่าย  22 68.00 
3 ต้องการให้อบรมแบบออนไลน์  15 50.00 
4 ให้มีกิจกรรมทีผู่้ร่วมประชุมได้ลงมือปฏิบัติ 8 26.67 
5 ต้องการให้จัดอบรมครูทุกกลุ่มสาระ 7 23.33 

  

จากตารางที ่ 4 พบว่าหลังจากที่ครูวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาชุดฝึกอบรมการสร้างเครื ่องมือวัดและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการคิด แล้วมีข้อเสนอแนะที่ตรงกันคือ ต้องการความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อสอบในชั้นเรียน ชุดฝึกอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย อยากให้อบรม
แบบออนไลน์ ให้มีกิจกรรมที่ผู้ร่วมประชุมได้ลงมือปฏิบัติ และอยากให้จัดอบรมครูทุกกลุ่มสาระ 

 
 

 

 

 

 

 

 
      รูปที่ 3 กิจกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ 

จากรูปที่ 3 แสดงกิจกรรมการนำเสนอผลการสร้างข้อสอบของครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมและ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อสอบร่วมกับ
คณะผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ผลสมัฤทธิก์ารทดสอบก่อนและหลังการศึกษาชุดฝึกอบรม   

 การวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนและหลังการศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เพื ่อพัฒนาทักษะการคิดวิชาวิทยาศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ด้วยแบบทดสอบปรนัย            
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ พบว่า ผลการทดสอบหลังการศึกษาชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนศึกษาชุดฝึกอบรม 
เนื่องจากชุดฝึกอบรมเป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่ง ทำให้ผู้ที่ศึกษาได้รับความรู้ตามที่ต้องการ ช่วยส่งเสริม
ประสบการณ์ และยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการฝกอบรมสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนร ู้และตัวชี้วัดของ
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หลักสูตรแกนกลาง 2551 เพื ่อจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (Test blueprint) กำหนดรูปแบบข้อสอบ  
จำนวนข้อสอบ และสร้างข้อสอบได้สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ชุดฝึกอบรม 
ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจได้ง่าย การนำเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่องมีความเหมาะสม ตัวอย่างที่นำเสนอมีความชัดเจน
เนื้อหามีความทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ (ชุติมา สัจจานันท์, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, และอลิสา วานิชดี , 
2552, น.98) นอกจากนั ้นผู ้ เข ้ารับการอบรมสามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง สามารถทบทวนบทเรียน  
ได้ตลอดเวลา มีแบบทดสอบให้ฝึกปฏิบัติ และมีเฉลยท้ายกิจกรรม เพื่อให้เข้าอบรมทราบว่ามีส่วนใดบ้างที่
ตนเองจะต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ส่วนใดที่ตนทำถูกต้องแล้ว เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีควา มตั้งใจ 
ในการศึกษาชุดฝึกอบรม (สิริรัตน์  พวงยอด, 2555) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เกิดทัศนคติที ่ดีต่อ 
การพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผล  

5.2 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคร ู
1) ผลการสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์  

การวิเคราะห์ผลการใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 - 1.00 เนื ่องจากมี       
การพัฒนาชุดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ มีการวางแผนออกแบบการสร้างชุดฝึกอบรม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะจนได้ชุดฝึกอบรม 
ที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม ได้แก่ คำนำ สารบัญ คำชี้แจง วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา แนวคิด 
สาระสำคัญ หน่วยการเรียนรู ้ 1 - 4 หน่วย และในแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ ซึ่งเกณฑ์การประเมินหาคุณภาพโดยผู้เชี ่ยวชาญลง 
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะมีคุณภาพและความเหมาะสม (ธีรศักดิ ์ อุบลรัตน์ , 2544, น.18) มีการ
ประเมินผล และการติดตามผล (ชุมศรี ไพบูลย์กุลกร, 2549, น.41 - 42) มีรายละเอียดและขั้นตอนการการใช้
ชุดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปใช้ได้จริง 
(ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง, 2554) 

2) ผลการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื ่องมือวัดและประเมินผล เพื ่อพัฒนาทักษะการคิด 
การวิเคราะห์ ผลการประเมินศักยภาพครูมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากครูได้ศึกษาชุดฝึกอบรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอแนะข้อคิดเห็นของเพื่อนครูที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ การวิพากษ์ข้อสอบไม่ใช่การวิจารณ์ ซึ่งได้สร้างความเข้าใจและกำหนดประเด็น
หัวข้อของการวิพากษ์ ซึ่งหากไม่เข้าใจส่วนใด เพื่อนครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้    
ครูได้ร่วมวิพากษ์ข้อสอบด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ทำให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างข้อสอบและ
หาคุณภาพได้ เกิดเจตคติที่ดีตอการสร้างข้อสอบสูงขึ้น เกิดเป็นชุมชนแหงการเรียนรูและมีความยั่งยืนของ
ศักยภาพทางการประเมินในด้านการสร้างข้อสอบ (พินดา  วราสุนันท, 2554) มีโอกาสในการพัฒนา ซึ่งแต่ละ
คนมาจากต่างโรงเรียนที่อยู่ต่างพื้นที่ ลดอคติ และความเข้าใจผิดของตนเอง (Foulger, 2009) เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ด ีไม่ทำให้รู้สึกกดดันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน (Vo and Nguyen, 2010) 

5.3 ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตร์ต่อการใช้ชุดฝึกอบรม 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาชุดฝึกอบรมจำนวน 32 คน พบว่า   

ครูวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม มีการแนะนำการใช้ชุดฝึก
อบรมอย่างเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม รูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมน่าอ่าน ขนาดตัวหนังสือและรูปเล่ม 
มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมครบถ้วน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของวิทยากรใช้วิธีการ  
ที่น่าสนใจ (เย็นใจ  สุวานิช, 2549, น.21) ส่วนด้านเนื้อหามีประโยชน์อ่านง่ายเข้าใจง่าย มีขั้นตอนการสร้าง
ข้อสอบถึงขั้นการหาคุณภาพข้อสอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างข้อสอบได้จริง รวมทั้งมีตัวอย่าง
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ข้อสอบ และการดำเนินกิจกรรมการจัดอบรม ไม่น่าเบื่อ ครูได้ทำกิจกรรมกลุ่ม มีการวิพากษ์ข้อสอบระหว่าง   
ผู้เข้ารับการอบรมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้รับการอบรมได้สะท้อนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาของ  
การพัฒนาครูในการสร้างข้อสอบแนวใหม่ และหาแนวทางได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาครูให้ครูสามารถ
สร้างข้อสอบได้ถูกต้องตามพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง 2551  

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะ     

การคิดวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 1) การวิพากษ์ข้อสอบควรชี้แจงถึงเป้าหมายให้ชัดเจน และกำหนดขอบเขตการวิพากษ์และการวิจารณ์     

ให้เหมาะสม เพราะจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถูกวิพากษ์ 
 2) การสร้างข้อสอบของครูให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัด วิชาวิทยาศาสตร์         

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
  3) การพัฒนาครูให้สร้างความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล    
ที่เป็นการส่งเสริมกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ผู้เรียน 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการกำกับติดตามผลวาผู้เขารับการฝกอบรมนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในพัฒนา
ข้อสอบในการวัดและประเมินผลผู้เรียนหรือไม่ 
  2) ควรจัดให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใชโ้ดยจัดให้มีการอบรมแบบออนไลน์  

 3) การจัดทำระบบคลังข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครูสร้างขึ้น เพื่อทำให้ครูลดภาระการสร้างข้อสอบ
และจะได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ   

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 7.1 ได้ชุดฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 7.2 ครูได้รับการพัฒนานำความรู้ไปสร้างข้อสอบในช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบ 
 7.3 ได้ข้อสอบวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 7.4 เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในการพัฒนาข้อสอบ 
 7.5 ครูมีความมั่นใจที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาชุดฝึกอบรมไปสร้างข้อสอบเพื่อพัฒนา   
การจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 7.6 ควรพัฒนาชุดฝึกอบรมเก่ียวกับการสร้างข้อสอบที่ครูได้ศึกษาและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

บรรณานุกรม 
ฉลอง  ชูยิ้ม. (2556). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการสร้างข้อสอบ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต).      
        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  
ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง. (2554). การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ. 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม, 5(2), 117- 130. 
 ชุติมา  สัจจานนัท์, บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ, และอลิสา วานิชดี. (2552). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึก 

        อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน. วิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 
3(1), 1–12. 



                                          วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์                         
                                                                                       ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 
 

133 
 

ชุมศร ี ไพบูลยก์ุลกร.(2549). การพัฒนาชดุฝึกอบรมครูเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.  

ธีรศักดิ์  อุบลรตัน์. (2544). การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการของขา้ราชการ 
 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

นลินี  ตรสีุวรรณ.์ (2543). การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสรา้งแบบทดสอบโดยสร้างข้อสอบจากเทคนิค 
ฟอร์มข้อสอบ (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

นุชจิรา  แดงวันสี. (2562). รายงานการนิเทศการศึกษา ระยะที่ 1.  สุราษฎร์ธานี: สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2.    

พรเพ็ญ  ฤทธิลัน. (2554). การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. สืบค้น 10 มกราคม 2563, จาก 
http://pornpenrit.blogspot.com/2011/06/blog-post.html.  

พิชิต  ฤทธิ์จรญู. (2552). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. (พิมพ์ครัง้ที่ 5). กรุงเทพฯ:                             
เฮาว์ ออฟ เคอร์ มิสท.์ 

พินดา  วราสุนันท์. (2554). การพัฒนาศักยภาพทางการประเมินในดา้นการสร้างข้อสอบครูประถมศึกษา 
โดยใช้เครือขา่ยมิตรวิพากษ ์(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.         

เย็นใจ  สุวานิช. (2551). รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างชุดฝึกอบรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตาม   
หล ักส ูตรการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2551  (ปร ิญญาว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) . 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา.  

ล้วน  สายยศ, และอังคณา  สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยเพื่อการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลและการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:  
        สุวีริยาสาสน์.  
สมเกียรต ิ เหลาประเสริฐ. (2546). การพัฒนาพนักงานครูเทศบาลด้านการสร้างข้อแบบเลือกตอบสังกัด  

เทศบาลเมืองเลย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2561). หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนแบบอัตนัย (ฉบับปรับปรุง 2561). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

สิริรัตน์  พวงยอด. (2555). การพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

อรรถพร  กิ่งบุญ. (2548). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับอินเทอรเ์น็ตและ GPRS                           
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

 
Anderson, L.W., & Krathwohl D. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing :  
        a revision of bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman. 
Bloom, B.S. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill. 
Foulger, T.S. (2009). An unexpected discovery about the critical friend in action research 
        Inquiries.  Action Research, 1(1), 1 - 18. 
Vo, L.T., & Nguyen, H.T.M. (2010). Critical friends group for EFL teacher professional development. 
        ELT Journal, 64(2), 205-213. 
 



            วารสารวิชาการโรงเรยีนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร ์
                            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 

                                                                                                                  

134 
 

 
 
 
 
 
 



                                          วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์                         
                                                                                       ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2563) 

135 
 

ปัจจัยท ำนำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนจ่ำทหำรเรือ 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์  

โรงเรียนนำวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรเรือ 
Predictive Factors Learning Achievement of Naval Rating Students of Diploma 

of Science Program in Emergency Medical Operation,                                     
Naval Operational Medicine School 

นัฐวุฒิ  รอดโฉม1 

Nattawut  Rodchom1 

กรมแพทย์ทหารเรือ 
Naval Medical Department 

(Received 14/04/2020, Revised 22/05/2020, Accepted 12/06/2020) 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท านายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยท านายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ 
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 96 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยท านายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากคือ ด้านการให้ความสนใจของ
ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.02, S.D.=0.86)  และค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านกิจวัตร
ประจ าวันของนักเรียน (  = 3.25, S.D.=0.98) นอกจากนี้ ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพของผู้ปกครอง การเอาใจใส่ในการเรียนและตั้งใจเรียนในห้องเรียน ด้านครูมี
รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ และโรงเรียนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนอกเวลาเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก  
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.37, r=0.25, r=0.24, r=0.30 และ r=0.21, 
p< 0.05) ตามล าดับ โดยตัวแปรด้านเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพของผู้ปกครอง 
การเอาใจใส่ในการเรียนและตั้งใจเรียนในห้องเรียน และด้านครูมีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สามารถร่วม
ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ 31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, นักเรียนจ่าทหารเรือ, ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

1ผู้ช่วยครูแผนกศึกษา โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ,  E-mail: Naval89_9@hotmail.com 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the factors of the creation of academic 
equations affecting, the relationships between the various parts on academic achievement and 
the influence of predicting factors on academic achievement the academic achievement of 
Naval Rating Students of Diploma of Science Program in Emergency Medical Operation, Naval 
Operational Medicine School. A total of 96 samples were collected from the questionnaires. 
Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's Correlation 
Coefficient and multiple regression analysis.  

The results of the research showed that the highest average is in the parental attention 
(  = 4.02, S.D. =  0.86)  and the lowest average in medium level was in the daily activities of 
students (  = 3.25, S.D. = 0.98) The other factors were the cumulative grade point average 
(GPAX) factor at the upper secondary level, parental status and student attention to study in 
the classroom.  

The teacher who has an interesting teaching style and recreation facilities of school were 
statistically significant positive relationship with academic achievement (r = 0.37, r = 0.25,          
r = 0.24, r = 0.30 and r = 0.21, p <.05), respectively. In conclusion, GPAX in high school level,  
parental status, student’s attention to study and the teacher with an interesting teaching style 
can be able to predict academic achievement by 31 percent with statistical significance at the 
level of .05.  

Key words: Factors affecting academic achievement, Naval Rating Students, Medical  
 Emergency Operations. 
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
หลักสูตรสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้เริ่มมีขึ้นจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) อาศัย

อ านาจตาม มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินว่าด้วยการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษา หรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร และ
เครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ ฝึกอบรม พ.ศ.2554 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2559) 
 ปรัชญาของหลักสูตรสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพ่ือมุ่งให้เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  
ซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินในฐานะผู้ช่วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้มีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้ศาสตร์ และศิลป์อย่างเป็นองค์รวมใน 
การปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาล และในสถานพยาบาล ตลอดจนด า เนินงานหรือ บริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ได้ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2557) 
 โรงเรียนนาวิกเวชกิจเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ตั้ งแต่                 
ปี พ.ศ.2551 และได้ปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
รวมถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จนปัจจุบันโรงเรียนนาวิกเวชกิจได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (กรมแพทย์ทหารเรือ.   
ศูนย์วิทยาการ. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ , 2559)  ผู้ส าเร็จการศึกษาท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมี 
ขีดสมรรถนะความสามารถตามประกาศของคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2556 จะต้องสอบผ่าน
ความรู้ทักษะ เจตคติ และปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพ่ือขอรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็น  
เจ้าพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ตามที่กฎหมายก าหนด (กรมแพทย์ทหารเรือ, 2559)  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบ่งบอกความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความพยายามในการเรียน 
ทักษะในการศึกษาเล่าเรียนรวมถึงการปฏิบัติ การเข้าห้องเรียน มีความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 
(อุทุมพร จามรมาน, 2535) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังเป็นสิ่งที่ชี้ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา  
ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางสติปัญญา  แสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้บริหารได้อีกด้วย 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะต้อง 
มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่สายแพทย์เพ่ือตอบสนอง  
ต่อภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ และกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการให้บริการสุขภาพ 
ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในพ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการดูแลรักษาขั้นต้น ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางเรียนจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานจริงเมื่ อจบการศึกษา 
ไปแล้ว 
 มีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของ
นักเรียนจ่าอากาศ พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตการสนับสนุน 
ของผู้ปกครอง การรับรู้ของตนเองมีผลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ (โกษิก  เฉลิมหมู,่ 2558) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ พบว่า ความรู้พ้ืนฐานเดิม การจัดอบรมทางวิชาการ การจัดหาสื่อการเรียน 
การจัดนิเทศภายใน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ, 2551) ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกับนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 จากข้อมูลของงานทะเบียน และสถิติของโรงเรียนนาวิกเวชกิจที่ผ่านมาพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  
ทางการศึกษาลดลง โดยเมื่อปีการศึกษา 2558 เกรดเฉลี่ยนักเรียนชั้นปีที่ 1 จ านวน 35 ราย ที่เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 
มีจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 19 ราย จากจ านวนนักเรียน 43 ราย 
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โดยคิดเป็นร้อยละ 47.37 ซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 18.80 และ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีนโยบายในการรับนักเรียนจ่าเหล่าทหารแพทย์เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี จึงจ าเป็นต้องวางแผน 
และให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ  
เพ่ือน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพของนักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม  

ของนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์          
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท านายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ 
กรมแพทย์ทหารเรือ 

2.3 เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยา การ   
กรมแพทย์ทหารเรือ 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติ  
การฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2        
ปีการศึกษา 2560 ต้ังแต่ ต.ค.60 – ก.ย.61 โดยศึกษาจากตัวแปรด้านตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน ด้านครอบครัว 
และด้านสิ่งแวดล้อม 

4. นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเกรดทุกเทอมทุกวิชารวมกัน และท าการเฉลี่ย 
(Grade point averageX: GPAX) ของปีการศึกษา 2560 
 นักเรียนจ่ำทหำรเรือ หมายถึง นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560  
 ปัจจัยด้ำนตัวนักเรียน หมายถึง สภาพที่เกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ประวัติภูมิหลังของนักเรียนภาระหน้าที่
ของผู้เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน ความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
 ปัจจัยด้ำนครูผู้สอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของครู การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อใน     
การเรียน การวัดและประเมินผล 
 ปัจจัยด้ำนครอบครัว หมายถึง การสนับสนุนด้านการเงิน และอุปกรณ์การเรียน การให้ความสนใจของ
ผู้ปกครอง  
 ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม หมายถึง กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
 โดยใช้กรอบแนวคิดของ Prescott (1957) ซึ่งสรุปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบด้วยด้านทางร่างกาย ความรัก วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน การพัฒนาแห่งตน 
และการปรับตัว ประภัสสร วงษ์ศรี (2541) ได้สรุปปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จะประกอบด้วยครูผู้สอนกับผู้เรียน อริยา คูหา และบัญญัติ ยงหย่วน (2547) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้แก่ ด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียน บรรยากาศในการเรียน และตัวแปรทางประชากร   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 6.1 รูปแบบการวิจัย  
  การวิจัยครั้นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) 
 6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ  
กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 จ านวน 96 นาย โดยเกณฑ์คัดเข้าคือ เป็นนักเรียนจ่า 
พรรคพิเศษ เหล่าแพทย์ และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 และ 2560  เกณฑ์คัดออกคือ ผู้ที่ไม่สามารถ 
เก็บข้อมูลได้ครบถ้วน และไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 เช่น ลาออกหรือซ้ าชั้น การศึกษาในครั้งนี้ 
ใช้การศึกษากับประชากร 

ปัจจัยด้ำนตัวนักเรียน 
- ประวัติภูมหิลังของนักเรียน  
- ภาระหน้าที่ของผู้เรียน  
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรยีน  
- ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
 

ปัจจัยด้ำนครูผู้สอน 
- ความรู้ความสามารถของครู  
- การจัดการเรียนการสอน  
- การใช้สื่อในการเรียน  
- การวัดและประเมินผล 
 

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน  
- การส่งเสริมการเรยีนรู้  
- การส่งเสริมดา้นสิ่งอ านวยความ  
  สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ปัจจัยด้ำนครอบครัว 
- การสนับสนุนด้านการเงิน                     
  และอุปกรณ์การเรียน  
- การให้ความสนใจของผู้ปกครอง  
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Grade point averageX: 
GPAX) 

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่า

ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ  
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยผู้วิจัยสร้างข้ึนเองตามกรอบแนวคิดของ Prescott (1957); ประภัสสร 
วงษ์ศรี (2541); อริยา คูหา และบัญญัติ ยงหย่วน (2547) ซึ่งมี 2 ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียนจ่าทหารเรือ ได้แก่ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม 
การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่าทหารเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ  
กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน 
จ านวน 4 หัวข้อ 17 ข้อ ด้านครูผู้สอน จ านวน 4 หัวข้อ 11 ข้อ ด้านครอบครัว จ านวน 2 หัวข้อ 5 ข้อ  และ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน จ านวน 3 หัวข้อ 12 ข้อ 
 6.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ 
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญที่มีความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ค านวณดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ได้ค่า Index of item objective congruence (IOC) = 0.67 - 0.89 
แล้วน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนจ่า
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ านวน 30 ราย แล้วน ามาปรับปรุงก่อนน าไปใช้ ได้ค่าคุณภาพ
ความเที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) = 0.94 
  ก าหนดระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
  คะแนน 5 คือ ระดับความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด      

คะแนน 4 คือ ระดับความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงมาก           
คะแนน 3 คือ ระดับความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงปานกลาง  
คะแนน 2 คือ ระดับความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงน้อย       
คะแนน 1 คือ ระดับความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด       

  ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนระดับความคิดเห็นดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก, ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง 
น้อยและ ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 น้อยที่สุด      
 6.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ท าหนังสือขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ 
ได้การรับรอง เลขที่ RP004/61 วันรับรอง 20 เมษายน 2560 ถึง 19 เมษายน 2562 
  2) ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. 
  3) ชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิจัย การเข้าร่วมโครงการวิจัย การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นความลับ โดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อนักเรียน 
  4) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลต่อโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ โดยจะน าเสนอเป็นภาพรวม 
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 6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2) หาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปร ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านครูผู้สอน ด้านครอบครัว 
และด้านสิ่งแวดล้อม 
   3) พยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์ทางการ เร ียนโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุค ูณแบบขั ้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการหาปัจจัยร่วมท านายที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียน 

7. สรุปผลกำรวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด นักเรียนชั้นปีที่ 1 จ านวน 53 นาย นักเรียนชั้นปีที่ 2 
จ านวน 43 นาย เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  = 3.04, S.D. = 0.41 เกรดเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ระดับชั้นปีที่ 1   = 3.04, S.D. = 0.41 โดยสถานภาพของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 77.08 การศึกษาของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.16 อาชีพของ
ผู้ปกครองเป็นรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.45 และรายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 10 ,000 – 20,000 บาท  
ร้อยละ 37.50  

ตำรำงท่ี 1 ระดับของปัจจัยท านายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ (n = 96) 

ปัจจัย                                  S.D.    กำรแปลผล 
1. ด้ำนตัวนักเรียน           3.54           0.87              มำก 

1.1 ประวัติภูมิหลังของนักเรียน 3.58 0.81 มาก 
1.2 ภาระหน้าที่ของผู้เรียน 3.38 0.81             ปานกลาง 
1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรยีน            3.53            0.93               มาก 
1.4 ความสัมพันธ์กับเพื่อน         3.73            0.83               มาก 

2. ด้ำนครูผู้สอน 3.63           0.84 มำก 
 2.1 ความรู้ความสามารถของครผููส้อน                                        3.69            0.83               มาก 
 2.2 การจัดการเรียนการสอน                                                   3.59            0.82               มาก 
 2.3 การใช้สื่อการเรียนการสอน                                                          3.59            0.85               มาก 
 2.4 การวัด และการประเมินผล                                                          3.63            0.81               มาก 
3. ด้ำนครอบครัว                                                                           3.91           0.94              มำก 
 3.1 การสนับสนุนดา้นการเงินและอุปกรณ์การเรียน                                  3.69            0.96               มาก 
 3.2 การให้ความสนใจของผู้ปกครอง                                                    4.02            0.87               มาก 
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน                                                          3.44           0.99           ปำนกลำง 
 4.1 กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน 3.15           0.99            ปานกลาง    
 4.2 การส่งเสรมิการเรียนรู ้ 3.64           0.92               มาก 
 4.3 การส่งเสรมิด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้                      3.53           1.53               มาก 
             รวมทุกด้ำน                                                                     3.58          1.04              มำก 
 
 ตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด คือ ด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก (  = 3.91) 
รองลงมาคือ ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (  = 3.63) อันดับที่ 3 คือ ด้านตัวนักเรียน อยู่ในระดับมาก (  = 3.54) 
และน้อยที่สุดคือ ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.44) โดยภาพรวมของทุกปัจจัย 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.58)                                             
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 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านตัวนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน อยู่ในระดับมาก  
(  = 3.73) รองลงมาคือ ประวัติภูมิหลังของนักเรียน อยู่ในระดับมาก (  = 3.58) รองลงมาคือ แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน อยู่ในระดับมาก (  = 3.53) และน้อยที่สุดคือ ภาระหน้าที่ของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก  
(  = 3.38) ด้านครูผู้สอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ความสามารถของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (  = 3.69) 
รองลงมาคือ การวัดและการประเมินผล อยู่ในระดับมาก (  = 3.63) และน้อยที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอน 
และการใช้สื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (  = 3.59) ด้านครอบครัว ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้
ความสนใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก (  = 4.02) และน้อยที่สุดคือ การสนับสนุนด้านการเงิน และ
อุปกรณ์การเรียน อยู่ในระดับมาก (  = 3.69) และด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
การส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 3.64) รองลงมาคือ การส่งเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 3.53) และน้อยที่สุดคือ กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน อยู่ในระดับมาก  
(  = 3.15) 

ตำรำงท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (n = 96)  

           ตัวแปร                                       1               2             3             4            5            6 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(GPAXปี1)             1            .367**       -.249*           .244*        .302**         .214*   
2. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย                                      1          .008        -.160       -.029       -.061 
3. สถานภาพของผู้ปกครอง                                                        1          -.072       -.008      -.098 
4. การเอาใจใส่ในการเรียนฯ                                                                      1          .251*        .156 
5. รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ                      1         .509 
6. การมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ                                                                                            1 
** p-value < .01 * p-value < .05 

 จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
จ่าทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม
มัธยมปลาย สถานภาพของผู้ปกครอง การเอาใจใส่ในการเรียน ฯ รูปแบบการสอนที่หน้าสนใจ และการมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (1) ข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ             
โดยแสดงค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov โดยมีระดับนัยส าคัญมากกว่า 0.052 (2) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
เท่ากับศูนย์ ทดสอบโดยดูจากตาราง residual statistics พบว่าค่า standard predicted value = 0.0 และ
ค่า standard residual = 0.0 (3) ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปร 
พยากรณ์มีค่าคงที่ (Homoscedasticity) พิจารณาจากการกระจาย (Scatter plot) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าประมาณ Y ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Regression standardized predicted value) กับค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Regression standardized residual value) จะพบว่าค่าความแปรปรวนของ  
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์กระจายบริเวณค่าศูนย์  และ (4) ทดสอบความเป็นอิสระกันของ 
ตัวแปรอิสระ โดยหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
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ตำรำงท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (n = 96) 

             ตัวท านาย          B              SE            Beta              t              Sig.          
เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย           .336           .070           .416           4.811          .000 
สถานภาพของผู้ปกครอง                                  -.082           .031          -.227          -2.644          .010 
การเอาใจใส่ในการเรียนฯ                                  .115           .045           .228           2.554          .012                                                
รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ                                 .086           .040           .219           2.165          .033 
การมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ                             .021           .030           .070             .702          .485 
R = .588, R2 = .346, Adjust R2 = .310, F = 9.533 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คือ ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 
สถานภาพของผู้ปกครอง การเอาใจใส่ในการเรียน ฯ รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ฯ ได้ร้อยละ 31 โดยได้สมการคือ 

1. สมการถอถอยที่ค านวณโดยใช้คะแนนดิบ 
Y ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAXปี1) = 1.018 + .336 (เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย) -.082 

(สถานภาพของผู้ปกครอง) + .115 (การเอาใจใส่ในการเรียนฯ) + .086 (รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ) 
2. สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน   

Z ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPAXปี1) = .416 (Z เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย) -.227 
(Z สถานภาพของผู้ปกครอง) + .228 (Z การเอาใจใส่ในการเรียนฯ) + .219 (Z รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ)    

8. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พบว่า ปัจจัยด้านตัวนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก           
(  = 3.54, S.D. = .87) ในเรื่องความสัมพันธ์กับเพ่ือน อยู่ในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = .83) การมีเพ่ือน
ที่สนิทจะสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องครอบครัว และยังสามารถ
ช่วยกันคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ นรากร พลหาญ (2556) ;                 
ประทุมมาศ ขะชาตย์ และคมคาย กิจวัฒนชัย (2543) ; อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2536) ที่พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือนด้วยกันที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามไปด้วย การปรับตัว การได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนท าให้นักเรียนเกิดความสบายใจ ใช้ชีวิตรวมกันได้อย่างมีความสุขเนื่ องจากโรงเรียน
นาวิกเวชกิจ มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ านักเรียนจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่การมีสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน จึงส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้  
 ด้านครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63, S.D. = .84) ในเรื่องความรู้ความสามารถของครูผู้สอน 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = .83) ครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนที่ดีจะส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี Bloom (1976) บลูม ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ
จะประกอบด้วยการชี้แนะ (Cues) การเสริมแรง (Reinforcement) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
(Participation) ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback and Correlation) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปริญญา เกื้อหนุน (2539) ที่พบว่า ความรู้ความสามารถของครู คุณภาพการสอนของครูจะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้                
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 ด้านครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = .94) ในเรื่องการให้ความสนใจของ
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = .87) การได้รับการเอาใจใส่สอบถามความเป็นอยู่ทั้งทาง 
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจ าท าให้นักเรียนมีก าลังใจมีจุดมุ ่งหมายในการส าเร็จ
การศึกษาเพื่อให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจในตัวนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งกานต์ เพ็ชรสดใส 
(2545); นวพร ค าชูสังข์ (2548) ที่พบว่าการสนับสนุนของครอบครัวการให้ความสนใจ การให้ก าลังใจ รวมไป
ถึงปัจจัยด้านการเรียนจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.44, S.D. = .99)  ในเรื่องการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 3.64, S.D. = .92) การส่งเสริมการรู้ของนักเรียนได้แก่ การมี
ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า รวมถึงสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสมต่อจ านวนนักเรียน      
จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ นรากร พลหาญ (2556); 
ประภาศรี จีระยิ่งมงคล และนิตติยา น้อยสีภูมิ (2547); สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543); รัตนา คัมภิรานนท์ (2540) 
ที่กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งนักเรียน
จ่าทหารเรือจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี จึงเป็นสาเหตุที่ส ภาพแวดล้อมจึงมี
ความส าคัญต่อผลการเรียนของนักเรียน ส่วนในเรื่องของกิจวัตรประจ าวันของนักเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.25, S.D. = .99) เนื่องด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนทหารจ าเป็นต้องมีการฝึกระเบียบวินัย  
มีระเบียบปฏิบัติประจ าวัน มีการปกครองระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แตกต่างจากพลเรือนทั่วไปจึงท าให้ปัจจัยด้านนี้
อยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่น ๆ                                                                                                                                
  ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลายมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .367) เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่ดีเพราะเนื้อหา
หลักสูตรเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การมีเกรดเฉลี่ยมัธยมปลายที่ดีบ่งบอกถึงพ้ืนฐานที่ดีพร้อม  
ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิภัทร กมลสุขและวรญา สร้อยทอง (2556) ; 
ทาริกา วัฒนาสัจจา และกัญญา ชื่นอารมณ์ (2554) ที่พบว่า การมีผลการเรียนที่ดีหรือมีเกรดเฉลี่ยสะสม
มัธยมปลายในเกณฑ์ดีม ีความน่าจะเป็นที ่จะมีผลสัมฤทธิ ์ในการเร ียนในชั ้นที ่ส ูงขึ ้นไปดีตามไปด้วย 
เช่นเดียวกับ อัญพัชร์ ปิยะวิชิตศักดิ์ (2554) ที่พบว่าเกรดเฉลี่ยก่อนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมีความสัมพันธ์
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งลักษณะของนักเรียนจะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้โดยค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมปลายในหลักสูตรนี้พบว่าอยู่ในการเกณฑ์ที่ดีคือ  
 = 3.04, S.D. = 0.41 จึงส่งผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดีตามไปด้วย 

 ปัจจัยด้านการเอาใจใส่ในการเรียน และตั้งใจเรียนในห้องเรียน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .244) ซึ่งประกอบ  
การวางแผนในการเรียน การอ่านหนังสือ การสนใจในระหว่างเรียน การศึกษาเพ่ิมเติมรวมไปถึงการสอบถาม
เพ่ือนหรือครูเมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน แมดดอกซ์ ลินด์แกรน Maddox (1965) กล่าวไว้ว่าผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนจะนอกจากความสามารถของบุคคลแล้วยังขึ้นอยู่กับการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วย จากการศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ นรากร พลหาญ (2556); วิไลวรรณ จันทร (2541); อภิชาติ แก้วประดิษฐ์ 
(2541); สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543) ที่ได้กล่าวว่านิสัย และวินัยในการเรียนในห้องเรียนนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดี ส่วนในกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ าจะไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ไม่เข้าใจ
เนื้อหา ไม่มีการสอบถามครู  
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 ปัจจัยด้านครูมีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .302) การเรียนการสอนในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วม
เน้นการปฏิบัติเสมือนจริง มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริงได้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ มิญช์มนัส วรรณมหินทร์ (2544) ที่พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละคนจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ปัจจัยด้านการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .214) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจ าเป็นต้องมีสถานที่พักผ่อน ยิ่งเป็น
โรงเรียนประจ าด้วยแล้ว จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเป็นด้านที่พักอาศัย ห้องสันทนาการ บรรยากาศโดยรอบ
ที่ร่มรื่น เงียบสงบ แม้กระทั่งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เมื่อมีองค์ประกอบเหล่านี้ที่ดีก็จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาศรี จีระยิ่งมงคล และนิตติยา น้อยสีภูมิ (2547);     
สุรัตน์ เตียวเจริญ (2543); รัตนา คัมภิรานนท์ (2540) ได้สรุปไว้ว่าสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงเรียนกับกลุ่มเพ่ือน ดังนั้น  
การมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ปัจจัยด้านสถานภาพของผู้ปกครอง พบว่า ตัวแปรดัมมี่สมรส มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.249) แสดงว่า สถานภาพผู้ปกครองที่ไม่ได้ 
อยู่ร่วมกัน อาจจะพยายามเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นแต่อย่างใด       
แต่เมื่อใดที่นักเรียนไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเช่นเดียวกับการศึกษาของ วิวัฒน์ พงษ์สุภา (2544) ที่พบว่าองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวที่ดีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  แต่อย่างไรก็ดีการที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนที่ดีได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองที่ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น พยายามศึกษาค้นคว้า  ท าความเข้าใจ
ในบทเรียน เข้าพบอาจารย์ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนได้            
 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมี 4 ตัวแปรคือ เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย สถานภาพของผู้ปกครอง การเอาใจใส่ในการเรียน ฯ 
และรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ร้อยละ 31          

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย โดยปกติการรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือด าเนินการคัดเลือก 
โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ของเกรดเฉลี่ยมัธยมปลายในการสมัคร และให้ผู้สมัคร
เลือกพรรคเหล่าที่ตนเองอยากเรียนโดยอิสระ ผลจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่ได้ ส าหรั บพรรคพิเศษ  
เหล่าทหารแพทย์ ต้องเรียนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
ซึ่งเป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ และมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องปฏิบัติกับมนุษย์ เพ่ือประสิทธิภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีการก าหนดเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายในการคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ในหลักสูตรนี้ และน าเสนอรายละเอียดของหลักสูตรอย่างละเอียดจะท าให้ไม่เกิดปัญหาในการเรียนภายหลัง 
 9.2 ปัจจัยด้านการเอาใจใส่ในการเรียน และตั้งใจเรียนในห้องเรียน เนื่องจากปัจจัยนี้ เป็นปัจจัย  
ด้านตัวผู้เรียนเป็นหลัก ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องค่อยสังเกตพฤติกรรม และติดตามผลการเรียนนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือเป็นการกระตุ้น ให้นักเรียนมีความประพฤติที่พึงประสงค์ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนแต่ละคนได้ตรงจุด 
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 9.3 ปัจจัยด้านครูมีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ รูปแบบการสอนของครูมีความส าคัญในการกระตุ้น   
การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ใช่เป็นการบรรยายเพียงอย่างเดียว จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติเสมือนจริง การฝึกทักษะความช านาญใน
วิชาชีพ จึงท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน รวมทั้งโรงเรียนต้องมีการประเมินการเรียนการสอน
ของครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้น ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 9.4 ปัจจัยด้านการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนทหารที่เป็นโรงเรียนประจ า
อาจมีข้อจ ากัดหลายๆอย่างด้วยจ านวนคนที่มาก กฎระเบียบข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติประจ าวันแต่ปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นต้องมีคือ สภาพที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีสถานที่ออกก าลัง พ้ืนที่ธรรมชาติมีห้องสันทนาการ เช่น 
ห้องดนตรี ห้องดูโทรทัศน์ เป็นต้น 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ์
  10.2 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และเรื่องทั่วไปในสถานศึกษา 
 10.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดพลังสุขภาพจิตและ 
ส ารวจพลังสุขภาพจิตของนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยการตรวจสอบความเที่ยง 
ความตรงเชิงเนื้อหา การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
(วัด 5 องค์ประกอบ มาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในโรงเรียนนาวิกเวชกิจ 
จ านวน 108 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ค่าดัชนีความ
สอดคล้องค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
ด้วยโปรแกรม LISREL 

ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติได้ ดังนี้ 1) แบบวัดพลังสุขภาพจิตที่สร้างข้ึน 
จ านวน 22 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98  2) การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สองของโมเดลการวัด 
พบว่า อยู่ในระดับดี ( χ2/df=1.85 GFI=0.76 CFI=0.99 AGFI=0.70 NFI=0.98 RMR=0.02 RMSEA=0.08) 
3) ระดับพลังสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: พลังสุขภาพจิต, คุณสมบัติทางจิตมิติ, ความตรงเชิงทฤษฎี 
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Abstract 

The Objectives of the study were to psychometric evaluation of Resilience Scale Among 
Sergeant of School Validate Reliability, Index of Item Object Congruence and Construct Validity 
by Confirm factor Analysis (Measure 5 factors Likert 5 Rating Scale 22 Items). The sample were 
108 students in Naval Operational Medical School at Naval Medical Department using the 
purposive sampling. Data analysis based on descriptive statistic,the index of consistency,the 
Cronbach alpha coefficients, Second order confirm factor analysis was carried outusing LISREL. 
 The resultpsychometric evaluation ofthe study show that 1) Cronbach’s alpha 
reliability at 0.98 2)The second confirmatory factor analysis of RQ measurement model fit 
quite well with empirical data set (χ2/ df=1 . 8 5 , GFI=0.76, CFI=0.99, AGFI=0.70, NFI=0.98 
RMR=0.02, RMSEA=0.08) 3) The students had RQ in high level. 

Keywords: Resilience Quotient, Psychometric, Construct Validity 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกคนทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ  

น้ าท่วม ภัยแล้ง ฝุ่นพิษ PM2.5 การก่อการร้ายและที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษ คือ โรคระบาดร้ายแรงที่อุบัติใหม่ 
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบทางลบในวงกว้างทั้งวงการ สาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่เผชิญภาวะวิกฤติดังกล่าวโดยตรง
ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมให้มีพลังสุขภาพจิตให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว  (Clompus & Albarran, 2016)
นักเรียนโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ซึ่งศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ปฏิบัติติการฉุกเฉินทางการแพทย์  
ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติในด้านการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉิน รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  
ในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล ภายใต้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรที่จ ากัด รวมทั้งการฝึกในสถานการณ์
ทางทหารภาคสนามที่จ าลองสถานการณ์การในสนามรบจะต้องฝึกปฏิบัติการรักษาผู้บ าดเจ็บทางยุทธวิธี 
นอกจากนี้จะพบว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการเป็นนักเรียนพลเรือนสู่การเป็นนักเรียนทหารที่จะต้องพักอาศัย
ภายในกราบพักของโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของธรรมเนียมทหารที่มี
ความแตกต่างจากการใช้ชีวิตแบบพลเรือนรวมทั้งการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ท าให้นักเรียนทหารต้องประจ า  
ณ ที่ตั้ง งดการเดินทางออกนอกโรงเรียนทุกประเภท จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
ความสามารถในการปรับตัวซึ่งจะท าให้เมื่อนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ  สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤติจากปัจจัยภายในและนอกก็จะท าให้นักเรียนสามารถ  
ฟ้ืนพลังสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วและมีวิถีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม (New normal) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์
น าแบบวัดพลังสุขภาพจิตของ Ruvalcaba-Romero, Gallegos-Guajardo, and Villegas-Guinea (2014) 
มาแปลและเรียบเรียงแล้วทบทวนวรรณกรรมและตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดพลังสุขภาพจิต  
ซึ่งประกอบด้วย ความเที่ยง ความตรงเชิงเนื้อหา และความตรงเชิงโครงสร้าง 

พลังสุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลโดยตรงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดและสามารถส่งผล
ทางอ้อมโดยส่งผ่านตัวแปรแรงจูงใจในการเรียนได้ (นิภารัตน์ รูปไข่, 2557) และสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ 
เมื่อนักเรียนมีพลังสุขภาพจิตที่อยู่ในระดับสูงจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถโดยเฉพาะการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ (Walsh, Owen, Mustafa, and Beech, 2020) 
และ เสริ มสร้ า งสมรรถนะทางการทหาร  (van der Meulen, van der Velden, van Aert, and van 
Veldhoven, 2020) ท าให้สามารถในการดูแล ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสามารถสร้างเสริมพลังสุขภาพจิต 
(Empowerment) ให้กับก าลังพลของกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนคนไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พบว่าผู้ที่
มีระดับพลังสุขภาพจิตที่สูงจะมีภูมิต้านทานในร่างกายสูงอีกนัยหนึ่ง (Dantzer, Cohen, Russo, and Dinan, 
2018) ดังนั้น การประเมินพลังสุขภาพจิตโดยใช้แบบวัดพลังสุขภาพจิตจะช่วยให้สามารถคัดกรองทาง
สุขภาพจิตและสามารถบอกแนวโน้มของสุขภาพกายได้อีกทางหนึ่งซึ่งพลังสุขภาพจิตเป็นตัวแปรด้านจิตวิทยา
เป็นการวัดลักษณะภายในหรือสภาวะทางจิตวิทยาที่สันนิษฐานว่ามีอยู่จริง อันเป็นผลผลิตแห่งการสร้างสรรค์
เชิงทฤษฎี (Theoretical constructions) ส าหรับใช้อธิบายท าความเข้าใจที่ปรากฏออกมาของบุคคลสามารถ
ตรวจสอบโดยความตรงเชิงทฤษฎีซึ่งจัดว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของเครื่องมือวัดลักษณะที่เป็นนามธรรม            
(ศิริชัย กาญจนวาสี , 2556) ด้วยวิธีวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
ในงานวิจัยครั ้งนี ้จึงท าการส ารวจพลังสุขภาพจิตในนักเรียนเพื่อน าสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงกิจกรรม  
การเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดพลังสุขภาพจิตของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 2.2 เพ่ือส ารวจพลังสุขภาพจิตในนักเรียนโรงเรียนนาวิกเวชกิจ 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ตัวแปรที่ศึกษา คือ พลังสุขภาพจิต 
3.2 ประชากร นักเรียนโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 1  และ 2   

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 114 คน พ.ศ.2563 
   การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการค านวณการก าหนดตัวอย่างของการวิจัยใช้แนวคิดของ Hair, 

Black, Babin, and Andrson (2010) ก าหนดให้มีตัวอย่าง 10-20 คนต่อ 1 พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 1 ค่า 
โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้จ านวน 100 คนขึ้นไป โดยโมเดลที่มีปัจจัยแฝงไม่เกิน 5 ปัจจัย แต่ละ
ปัจจัยมีตัวแปรที่สังเกตได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัวแปร และแต่ละตัวแปรมีค่า Communalities ที่สูง คือ 0.6 หรือ
มากกว่าซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีค่า Communalities อยู่ระหว่าง 0.86 - 0.95 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างคือ เป็นนักเรียนที่ศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ  
ปีการศึกษา 2562 และมีความยินยอมในการเข้าร่วมในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 114 คน ระหว่าง
เก็บข้อมูลมีนักเรียน มีไข้และถูกกักตัวจ านวน 2 คน และหลังจากเก็บข้อมูลมีนักเรียนลงข้อมูลไม่ครบถ้วน 
จ านวน 4 คนจึงมีการสูญหายของข้อมูลจ านวน 6 คน ผู้วิจัยจึงตัดออกจากกลุ่มตัวอย่างเหลือกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 108 คน 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของเครื่องมือ คือ แบบวัดพลังสุขภาพจิต 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลจ านวน 3 ข้อ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จ านวน  
22 ข้อ โดยสร้างจากแปลข้อค าถามจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยท าการแปลและเรียบเรียงมาจากงานวิจัย
เ รื่ อ ง  Validation of the Resilience scale for Adolescents (READ) in Maxico (Ruvalcaba-Romero, 
Gallegos-Guajardo, and Villegas-Guinea, 2014) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความผูกพันกับ
ครอบครัว (ข้อที่ 1 - 6) สมรรถนะทางสังคม (ข้อที่ 7 - 11) สมรรถนะส่วนบุคคล (ข้อที่ 12 - 15) แหล่งสนับสนุน
ทางสังคม (ข้อที่ 16 - 19) เป้าหมายของบุคคล (ข้อที่ 19 - 22) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตอบข้อความนั้น
ตรงกับพฤติกรรมหรือความรู้สึกมากที่สุดให้ 5 คะแนน ข้อความนั้นตรงกับพฤติกรรมหรือความรู้สึกมากให้ 4 คะแนน 
ข้อความนั้นตรงกับพฤติกรรมหรือความรู้สึกบ้างเป็นบางครั้งให้ 3 คะแนน ข้อความนั้นตรงกับพฤติกรรม
หรือความรู ้สึกน้อยให้ 2 คะแนน และข้อความนั ้นไม่ตรงกับพฤติกรรมหรือไม่รู ้สึกเลย ให้ 1 คะแนน  
ไม่มีข้อค าถามเชิงลบ มีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้ ระดับคะแนน 22  - 43 หมายถึง พลังสุขภาพจิตอยู่ 
ในระดับน้อยมาก ระดับคะแนน 44 - 65 หมายถึง พลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับน้อย ระดับคะแนน 66 - 87 
หมายถึง ระดับพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลาง ระดับคะแนน 88 - 109 หมายถึง ระดับพลังสุขภาพจิต 
อยู่ในระดับมาก ระดับคะแนนอยู่ในระดับ 110 หมายถึง ระดับพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด คุณสมบัติ
ของผู้แปลแบบวัดพลังสุขภาพจิตมีดังนี้ มีความรู้ในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านจิตวิทยา และมีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผล มีความเข้าใจในบริบทของนักเรียน
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  การวิจัยในครั้ งนี้ท า Forward translation ไม่ ได้ท าการ  
Back translation เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณ 
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การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ด าเนินการดังนี้ เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน โดยก าหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ ส าเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาในระดับปริญญาโทข้ึนไป  
มีประสบการณ์ในการสอน มากกว่า 2 ปี จ านวน 1 ราย จากนั้นจึงขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนดังกล่าวระบุรายชื่อ 
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้องการตามล าดับต่อไปหลังจากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจความ  
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item Object Congruence) ของแบบวัดพลังสุขภาพจิตปรับปรุงข้อค าถาม 
ในแบบวัดตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและค านวณหาค่า IOC เกณฑ์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามนิยามที่ต้องการวัด ใช้ภาษาชัดเจนและมีความเหมาะสม
ที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) IOC ในการวิจัยครั้งนี้ทุกข้อผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาและมีค่า CVI (Content Validity Index) เท่ากับ 0.75 ในส่วนของการ Try out การวิจัย
ในครั้งนี้ไม่ได้มีการทดลองใช้เครื่องมือเนื่องจากเป็นงานวิจัยในรายวิชา ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาที่ใช้ใน 
การวิจัย 

3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูลผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตกรมแพทย์ทหารเรือและผู้อ านวยการโรงเรียน
นาวิกเวชกิจ ซึ่งการวิจัยเรื่องนี้ได้รับรองโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์
ทหารเรือ เลขที่ 014 COA-NMD-REC 014/63 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการติดต่อประสานงานกับครูประจ าชั้น
เพ่ือน า QR code ไปไว้ในระบบ E - learning และนัดหมายเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและวิธีการปฏิบัติ
ผ่านโปรแกรม Zoom ในส่วนของการเก็บข้อมูลด าเนินการผ่าน Google Form ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล     
15 นาที ซึ่งหากผู้เข้าร่วมวิจัยยังไม่สะดวกที่จะท าแบบวัดพลังสุขภาพจิตในทันทีสามารถเข้าไปท าในระบบ          
E - learning ได้ในภายหลัง 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ พ้ืนฐานค านวณค่าความตรง  
เชิงเนื้อหาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด (CFA: Confirm Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และหาความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency) 
 น าผลการวิเคราะห์รายงานในภาพรวมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ  
 เกณฑ์การตรวจสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ใช้เกณฑ์ของ Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) การวัดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดน้อยกว่า 250 คน 
มีข้อค าถามอยู่ระหว่าง 12 - 30 ข้อ ควรมีเกณฑ์ดังนี้ค่า X2/df มีค่า น้อยกว่า 3, GFI มากกว่า .95, AGFI มากกว่า .95,  
RMR อยู่ระหว่าง .05 or .08, RMSEA น้อยกว่าหรือเท่ากับ .08,CFI มากกว่า .95, TLI มากกว่า .95 

4. สรุปผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความถ่ีของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตาม ชั้นปี อายุ และเกรดเฉลี่ยสะสม 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและค่าความเที่ยงของแบบวัดพลังสุขภาพจิต 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์พลังสุขภาพจิต (RQ) 
 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 M หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 SE หมายถึง ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) χ2 หมายถึง ค่าสถิติไคสแคว์ (Chi square) 
 df หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom)p หมายถึง ระดับนัยส าคัญ (p value) 
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 CFI หมายถึง ดัชนวีัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ NFI หมายถึง ดัชนวีัดความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ 
 RMR หมายถึง ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (Root mean square residual) 
 RMSEA หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง (Root mean square error of approximation) 
 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร X หมายถึง ตัวบ่งชี้ หรือ ข้อค าถามข้อที่ 1 - 22 
 X1 หมายถึง เราในครอบครัวคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าอะไรคือสิ่งส าคัญในชีวิต 
 X2 หมายถึง ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่กับครอบครัวของฉัน 
 X3 หมายถึง โดยส่วนใหญ่ทุกคนในครอบครัวมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 
 X4 หมายถึง ครอบครัวของฉันคิดถึงอนาคตในทางบวกแม้ในเวลาที่มีเรื่องแย่ ๆ เกิดข้ึน 
 X5 หมายถึง พวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในครอบครัว 
 X6 หมายถึง พวกเราชอบท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว 
 X7 หมายถึง ฉันจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ท าให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกสบายใจ 
 X8 หมายถึง ฉันสามารถหาเพ่ือนใหม่ได้อย่างง่ายดาย 

X9 หมายถึง ฉันเป็นคนพูดเก่งแม้แต่กับคนที่ไม่คุ้นเคย 
X10 หมายถึง ฉันมีเรื่องสนุก ๆ มาชวนคุยได้ตลอดเวลา 
X11หมายถึง ฉันหาค าพูดที่สร้างก าลังใจมาให้กับผู้ที่ก าลังรู้สึกเศร้าได้ 
X12 หมายถึง ฉันรู้สึกมีอ านาจ 
X13 หมายถึง เวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกจากตัวเลือกมากมาย ฉันมักรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับฉัน 
X14 หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเองช่วยให้ฉันผ่านเหตุการณ์ที่ยากล าบากมาได้ 
X15 หมายถึง เมื่อมีอะไรที่ส่อแววว่าจะไม่ดี ฉันมักจะมองหาจุดที่ดี ๆ จากเรื่องร้ายนั้น 
X16 หมายถึง ฉันมีใครบางคนที่คอยให้ก าลังใจฉันอยู่เสมอ 
X17 หมายถึง ฉันมีใครบางคนที่ห่วงใยในตัวฉันอย่างแท้จริง 
X18 หมายถึง ฉันมีใครบางคนที่พร้อมให้การช่วยเหลือในยามท่ีฉันต้องการ 
X19 หมายถึง ฉันมีใครบางคนที่เห็นคุณค่าในความสามารถของฉัน 
X20 หมายถึง ฉันจะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อฉันทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ 
X21 หมายถึง ฉันจะท างานนั้นได้ดี เมื่อฉันเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานชัดเจน 
X22 หมายถึง ฉันรู้วิธีที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของฉัน 

 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนองค์ประกอบ 
FC หมายถึง Family Cohesion ความผูกพันภายในครอบครัว 
SC หมายถึง Social Competence สมรรถนะทางสังคม 
PC หมายถึง Personal Competence สมรรถนะส่วนบุคคล 
SR หมายถึง Social Resource แหล่งสนับสนุนทางสังคม  
GO หมายถึง Goal-Orientation การตั้งเป้าหมาย 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง เม่ือจ าแนกตาม ชั้นปี อายุ และ เกรดเฉลี่ยสะสม 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตาม ชั้นปี อายุ และ เกรดเฉลี่ยสะสม 

ช้ันปี 
เกรดเฉลี่ยสะสม 

รวม 
2.50 - 2.99 3.00 - 3.49 3.50 - 4.00 

1 อาย ุ 18 12 1 0 13 
19 20 13 1 34 
20 5 4 0 9 

รวม 37 18 1 56 
2 อาย ุ 18 1 0 0 1 

19 2 1 0 3 
20 23 24 1 48 

รวม 26 25 1 52 

จากตารางที่ 1 พบว่า มีนักเรียนชั้นปีที่ 1 จ านวน 56 คน นักเรียนชั้นปีที่ 2 จ านวน 52 คน โดยนักเรียน
ชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จ านวน 34 คน รองลงมาคือ อายุ 18 ปี จ านวน 13 คน และมีอายุ 20 ปี  
น้อยที่สุด จ านวน 9 คน ตามล าดับ นักเรียนชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่ อายุ 20 ปี จ านวน 48 คน รองลงมาคือ 19 ปี 
จ านวน 3 คน และ อายุ 18 ปี น้อยที่สุด จ านวน 1 คน ตามล าดับ เมื่อจ าแนกนักเรียนตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
พบว่า สามารถจ าแนกนักเรียนได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 จ านวน 37 คน 
รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 จ านวน 18 คน และเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 - 4.00 น้อยที่สุด  
จ านวน 1 คน โดยนักเรียนชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 จ านวน 37 คน รองลงมาคือ  
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 จ านวน 18 คน และเกรดเฉลี่ย 3.50 - 4.00 น้อยที่สุด มีจ านวน 1 คน ตามล าดับ 
โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 จ านวน 26 คน รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49  
จ านวน 25 คน และเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 - 4.00 น้อยที่สุด มีจ านวน 1  คน ตามล าดับ  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและค่าความเที่ยงของแบบวัดพลังสุขภาพจิต  
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและค่าความเที่ยงของแบบวัดพลังสุขภาพจิต 

ข้อ M SD ความเที่ยง ข้อ M SD ความเที่ยง 

1 3.77 1.11 .90 12 3.64 1.22 .64 

2 4.06 1.24 .86 13 3.87 1.09 .88 

3 3.86 1.15 .86 14 3.95 1.17 .92 

4 3.99 1.19 .89 15 3.95 1.12 .92 

5 4.08 1.20 .89 16 4.05 1.11 .93 

6 3.91 1.16 .89 17 4..06 1.12 .91 
7 3.87 1.12 .91 18 4.06 1.13 .93 
8 3.81 1.15 .87 19 4.08 1.12 .92 
9 3.86 1.13 .87 20 4.07 1.16 .94 
10 3.92 1.06 .90 21 4.01 1.19 .93 
11 3.99 1.17 .89 22 4.05 1.17 .94 

      รวม .98 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์สถิติ พ้ืนฐานและความเที่ยงของแบบวัดพลังสุขภาพจิต 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ในภาพรวมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .98 และรายข้อมีค่า  
อยู่ระหว่าง .64 - .94  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพลังสุขภาพจิตกับพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องหรือความตรงตามทฤษฎีของโมเดลการวัดพลังสุขภาพจิตกับข้อมูล

เชิ งประจั กษ์  โ ดย ใช้ เ กณฑ์ของ  Hair, Black, Babin, and Anderson (2010 )  ซึ่ ง พิจ ารณาได้ จ าก  
ค่าไคสแควร์/องศาอิสระ ( χ2/df ) เท่ากับ 1.85 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.99 
ดัชนีวัดความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์ (NFI) เท่ากับ 0.98 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
ของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.08 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.02 
ตารางท่ี 3 องค์ประกอบที่ 1 ความผูกพันกับครอบครัว (Family Cohesion: FC ) 

ตัวช้ีวัด น้ าหนักองค์ประกอบ 
t R2 

สัมประสิทธ์ิ 
คะแนนองค์ประกอบ b(SE) β 

X1 0.91(0.07) 0.91 12.28 0.83 0.12 
X2 0.87(0.07) 0.87 11.45 0.76 0.08 
X3 0.89(0.07) 0.90 11.90 0.80 0.10 
X4 0.92(0.07) 0.93 12.63 0.85 0.15 
X5 0.92(0.07) 0.93 12.64 0.85 0.15 
X6 0.91(0.07) 0.91 12.32 0.83 0.12 

Chi-square = 366.54   df = 198   Chi-square/df  = 1.85  CFI = 0.99  NFI = 0.98  
RMSEA = 0.08 RMR = 0.02   p<.01 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดล  

ความผูกพันกับครอบครัว พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.87 - 0.93 และ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สามารถเรียงน้ าหนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานของ 
ตัวบ่งชี้จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ครอบครัวของฉันคิดถึงอนาคตในทางบวกแม้ในเวลาที่มีเรื่องแย่ ๆ เกิดขึ้น   
( X4, β =0.93 ) และพวกเราช่วยเหลือซึ ่งกันและกันภายในครอบครัว  (X5, β = 0.93) พวกเราชอบท า
กิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว (X6, β = 0.91) เราในครอบครัวคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าอะไรคือ 
สิ ่งส าค ัญในช ีว ิต  (X1, β = 0.91) โดยส่วนใหญ่ทุกคนในครอบครัวมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน  
(X3, β= 0.90) และฉันรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่กับครอบครัวของฉัน (X2, β = 0.87) ตามล าดับ และมีความ 
ผันแปรร่วมกับความผูกพันกับครอบครัว อยู่ระหว่างร้อยละ 76 - 85  
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ตารางท่ี 4  องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะทางสังคม (Social Competence: SC) 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สัมประสิทธ์ิ 

คะแนนองค์ประกอบ b(SE) β 
X7 0.91(0.74) 0.92 12.38 0.83 0.11 
X8 0.87(0.07) 0.88 11.55 0.77 0.08 
X9 0.88(0.07) 0.89 11.76 0.79 0.08 
X10 0.91(0.07) 0.92 12.36 0.83 0.11 
X11 0.91(0.07) 0.92 12.41 0.84 0.11 

Chi-square = 366.54   df = 198   Chi-square/df  = 1.85  CFI = 0.99  NFI = 0.98  
RMSEA = 0.08 RMR = 0.02   p<.01 

 
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดล

สมรรถนะทางสังคม พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.87 - 0.91 และมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สามารถเรียงน้ าหนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
จากมากไปน้อยได้ดังนี้  ฉันจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ท าให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกสบายใจ  
(X7, β = 0.92) และฉันมีเรื่องสนุก ๆ มาชวนคุยได้ตลอดเวลา (X10, β = 0.92) ฉันหาค าพูดที่สร้างก าลังใจ 
มาให้กับผู้ที่ก าลังรู้สึกเศร้าได้ (X11, β= 0.92) ฉันเป็นคนพูดเก่งแม้แต่กับคนที่ไม่คุ้นเคย (X9, β = 0.89) และ
ฉันสามารถหาเพ่ือนใหม่ได้อย่างง่ายดาย (X8, β = 0.88) ตามล าดับ และมีความผันแปรร่วมกับสมรรถนะ 
ทางสังคม อยู่ระหว่างร้อยละ 77 - 84 

ตารางท่ี 5 องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competence :PC)  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สัมประสิทธ์ิ 

คะแนนองค์ประกอบ b(SE) β 
X12 0.67(0.08) 0.67 7.82 0.45 0.03 
X13 0.90(0.07) 0.90 12.08 0.81 0.11 
X14 0.94(0.07) 0.95 13.16 0.89 0.21 
X15 0.94(0.70) 0.94 13.13 0.89 0.21 

Chi-square = 366.54   df = 198   Chi-square/df  = 1.85  CFI = 0.99  NFI = 0.98  
RMSEA = 0.08 RMR = 0.02   p<.01 

 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดล

สมรรถนะส่วนบุคคล พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.67 - 0.94 และมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สามารถเรียงน้ าหนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเชื่อมั่นในตนเองช่วยให้ฉันผ่านเหตุการณ์ที่ยากล าบากมา (X14, β = 0.95)  
เมื่อมีอะไรที่ส่อแววว่าจะไม่ดี ฉันมักจะมองหาจุดที่ดี ๆ จากเรื่องร้ายนั้น (X15, β= 0.94) เวลาที่ต้องตัดสินใจ
เลือกจากตัวเลือกมากมาย ฉันมักรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุ ดส าหรับฉัน (X13, β = 0.90) ฉันรู้สึกมีอ านาจ  
(X12, β = 0.67) ตามล าดับ และมีความผันแปรร่วมกับสมรรถนะส่วนบุคคล อยู่ระหว่างร้อยละ 45 - 89 
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ตารางท่ี 6 องค์ประกอบที่ 4 สิ่งสนับสนุนทางสังคม (Social Resource: SR) 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักองค์ประกอบ t R2 

สัมประสิทธ์ิ 
คะแนนองค์ประกอบ 

b(SE) β    
X16 0.94(0.17) 0.95 13.22 0.91 0.15 
X17 0.94(0.07) 0.95 13.19 0.89 0.14 
X18 0.95(0.07) 0.95 13.34 0.91 0.17 
X19 0.96(0.07) 0.96 13.53 0.92 0.19 

Chi-square = 366.54   df = 198   Chi-square/df  = 1.85  CFI = 0.99  NFI = 0.98  
RMSEA = 0.08 RMR = 0.02   p<.01 

 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดล  
สิ่งสนับสนุนทางสังคม พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.94 - 0.96 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สามารถเรียงน้ าหนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ฉันมีใครบางคนที่เห็นคุณค่าในความสามารถของฉัน (X19, β = 0.96) ฉันมีใครบางคน
ที่พร้อมให้การช่วยเหลือในยามที่ฉันต้องการ (X18, β = 0.95) ฉันมีใครบางคนที่คอยให้ก าลังใจฉันอยู่เสมอ         
(X16, β = 0.95) ฉันมีใครบางคนที่ห่วงใยในตัวฉันอย่างแท้จริง (X17, β = 0.95) ตามล าดับ และมีความผันแปรร่วมกับ
สิ่งสนับสนุนทางสังคม อยู่ระหว่างร้อยละ 89 - 92 

ตารางท่ี 7 องค์ประกอบที่ 5 เป้าหมายของบุคล Goal - Orientation (GO)  

ตัวช้ีวัด น้ าหนักองค์ประกอบ t R2 สัมประสิทธ์ิ 
คะแนนองค์ประกอบ b(SE) β 

X20 0.97(0.07) 0.97 13.85 0.94 0.26 
X21 0.96(0.07) 0.96 13.73 0.93 0.22 
X22 0.96(0.07) 0.96 13.51 0.92 0.17 

Chi-square = 366.54   df = 198   Chi-square/df  = 1.85  CFI = 0.99  NFI = 0.98  

RMSEA = 0.08 RMR = 0.02   p<.01 
 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดล  
เป้าหมายของบุคล พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.96 - 0.97 และมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p<.01) สามารถเรียงน้ าหนักองค์ประกอบในรูปแบบคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี้จาก 
มากไปน้อยได้ ดังนี้ ฉันจะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อฉันทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ (X20, β = 0.97) 
ฉันจะท างานนั้นได้ดี เมื่อฉันเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานชัดเจน (X21, β = 0.96) ฉันรู้วิธีที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของฉัน (X22, β = 0.96) ตามล าดับ และมีความผันแปรร่วมกับเป้าหมายของบุคล 
อยู่ระหว่างร้อยละ 92 - 94 
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รูปที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพลังสุขภาพจิต 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับพลังสุขภาพจิต (RQ) 
ตารางท่ี 8 แสดงช่วงระดับคะแนนและการแปลผล 

ระดับคะแนน การแปลผล 
นักเรียน
ชั้นปีที่ 1 

ร้อยละ 
นักเรียน
ชั้นปีที่ 2 

ร้อยละ รวม ร้อยละ 

22 - 43 น้อยมาก 4 7.27 7 13.20 11 10.18 
44 - 65 น้อย 2 3.63 5 9.43 7 6.48 
66 - 87 ปานกลาง 5 9.09 7 13.20 12 11.11 
88 - 109 มาก 39 70.90 31 58.49 70 64.81 

110 มากที่สุด 5 9.09 3 5.66 8 7.40 
    55  53  108  

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ระดับพลังสุขภาพจิต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับพลังสุขภาพจิต 

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.81 รองลงมาคือ มีพลังจิตอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.11  
และมีพลังจิตอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.48 

เมื่อจ าแนกตามระดับชั้นปี พบว่า นักเรียนชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีระดับพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมาคือ มีพลังจิตอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.09 ส่วนนักเรียน
ชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่มีระดับพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.49 รองลงมาคือ มีพลังจิตอยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 13.20  
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แผนภาพที่ 1 แสดงระดับพลังสุขภาพจิตในภาพรวมและจ าแนกตามชั้นปี 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 
แบบวัดพลังสุขภาพจิตจ านวน 22 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 การวิเคราะห์องค์ประอบอันดับที่สอง

ของโมเดลการวัดพลังสุขภาพจิตกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พบว่า อยู่ในระดับดี ( χ2/df=1.85  GFI=0.76 
CFI=0.99 AGFI=0.70 NFI=0.98 RMR=0.02 RMSEA=0.08) สรุปได้ว่าแบบวัดพลังสุขภาพจิตมีคุณสมบัติ
ทางจิตมิติมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีคุณภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด (Hair, Black, Babin, and Anderson, 2010) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจากการทบทวนวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งหมายถึงแบบวัดที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับแนวคิด
ทฤษฎีแบบวัดพลังสุขภาพจิต ในการวิจัยครั้งนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี แต่ยังมีนัยส าคัญทางสถิต ิซึ่งอาจมาจาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดน้อย และการทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ                
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการวิจัยในส่วนของพลังสุขภาพจิตของนักเรียน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่และ 
มีความสามารถในการฟ้ืนพลังเมื่อเจอกับเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ยังพบว่าพลังสุขภาพจิตจะส่งผล
ต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ  (Walsh, Owen, Mustafa, and Beech, 2020) และคุณลักษณะทางทหาร  
(van der Meulen, van der Velden, van Aert, and van Veldhoven, 2020) ซึ่งเป็นคุณลักษณะผู้เรียน
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ นักเรียนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาทจากวิถีชีวิตแบบ 
พลเรือนไปสู่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เมื่อพบภาวะวิกฤติจะสามารถปรับเปลี่ยนตนเองสู่วิถีชีวิตใหม่ได้
ดีกว่าเดิม และจะท าให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือต่อไป  

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

      6.1.1 สารสนเทศที่ได้จากการส ารวจพลังสุขภาพจิตในการท าวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต โดยประยุกต์ใช้ในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ 

      6.1.2 สามารถน าแบบวัดพลังสุขภาพจิตไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับพลังสุขภาพจิตประกอบ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตของโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   
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 6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      6.2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทดลองใช้เครื่องมือโดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ในประชากรกลุ่มอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันเพ่ือน าไปสู่การจัดกลุ่มตัวแปรเป็นมิติหรือองค์ประกอบและ 
ปรับข้อค าถามก่อนการน าเครื่องมือมาใช้กับประชากรที่ต้องการท าวิจัย 

 6.2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤติในการฝึก
ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น นักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล และภายใต้
สถานการณ์ฝึกทางทหารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น นักเรียนหลักสูตรรบพิเศษ นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ
นาวิกโยธิน เป็นต้น  

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ได้แบบวัดพลังสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ โดยมีคุณสมบัติทางจิตมิติประกอบด้วยความตรงเชิงเนื้อหา 
ความตรงเชิงโครงสร้าง และความเท่ียง  
 7.2 ท าให้ได้โมเดลการวัดพลังสุขภาพจิตในนักเรียนโรงเรียนนาวิกเวชกิจ  ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ  
 7.3 สามารถน าสารสนเทศที่ได้จากการวัดระดับพลังสุขภาพจิตไปพิจารณาจัดโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิต
ของโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ  
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