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ทัศนเร่ือง  Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษัท 
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       The purposes of this research were to develop the video for employees training in 
"Happy Workplace" topic following quality of required standard and to study the satisfaction 
of employees who viewed this video. 
        The samples of this research were 100 employees of Prime Box MFG Company by 
purposive sampling. The instruments of this research were the video which is "Happy 
Workplace" topic training for employees and understanding tests for accomplished 
studying. Assessment of quality of the video for professional was evaluation of context and 
studying technology. Moreover, assessment of quality of the video for employees was the 
satisfaction evaluation. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. 
        In conclusion, the result of this research indicated that the "Happy Workplace" 
training video for employees was efficient following required standard. The results of quality 
assessment of context and studying technology for professional were excellent. The 
satisfaction of the video viewers was at a high level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตรจารย 
บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา ตรวจแกไข 
และ ใหคําปรึกษา ดวยความเอาใจใส ซึ่งทําใหสารนพินธฉบับนี้มีความสมบูรณ ขอขอบพระคุณผูชวย
ศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช และผูชวยศาสตราจารย ชาญชัย อินทรสุนานนท คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําในส่ิงที่เปนประโยชน พรอมทัง้ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองสารนิพนธ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษาทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์
ประสาทความรูแกผูวิจัย  
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยอลิศรา เจริญวานิช, ผูชวยศาสตราจารย ธีรบุญฤทธ์ิ         
ควรหาเวชศิษฐ,  ดร.เทยีมยศ  ปะสาวะโน,อาจารยยงยทุธ ศรีแสงออน, วาที่รอยเอกดร.ศรานนท             
นนทวงษ   ที่ไดกรุณาใหคําแนะนาํทางดานเทคโนโลยีการศึกษา พรอมทั้งประเมินคุณภาพเคร่ืองมือที่
ใชในการศึวิจยัไดเปนอยางดี ขอขอบพระคุณ อาจารยดารี อารีชาติ ทีป่รึกษาดานแรงงานสัมพันธ โดย
การรับรองจากกระทรวงแรงงานและผูอํานวยการบริหารงานดานฝกอบรมของ สภาองคการนายจาง, 
นายปยะ เพิม่ศักด์ิมีทรัพย, นายดําริ เอกเจริญ, นางเสาวลักษ ตะสูงเนิน บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จ ี
จํากัด และน.ส.สิระดา แยมกลีบ ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคอสโมอุตสาหกรรม จาํกัด ที่ไดกรุณาให
คําแนะนําตรวจสอบความถกูตองทางดานเนื้อหา พรอมทั้งประเมินคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยได
เปนอยางดีซึง่คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทกุทานดังที่ไดกลาวมา เปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางและ
พัฒนาวีดิทัศน   ขอขอบพระคุณบริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี จาํกดั และบริษัทคอสโม กรุป จํากัด
(มหาชน) เพื่อนพนักงานที่รวมงาน ตลอดจนเพื่อนนิสิตปริญญาโท ทีม่ีสวนชวยเหลือทั้งดานแรงกาย
และแรงใจเสมอมา    ขอขอบพระคุณ คุณนันทิกา หนูสม, คุณสิทธิพงษ คํากล่ัน ที่ไดชวยออกแบบงาน
กราฟฟคตางๆ ขอขอบพระคุณ  คุณสุจิรา โลหะทัด ที่ชวยงานเทคนิคในการบันทกึเสียงให จนทาํใหวีดิ
ทัศนมีความสมบูรณ  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
        ปจจุบันประเทศไทย มีผูที่อยูในวัยทํางานมากกวา 36 ลานคน(อายุระหวาง 15-60 ป) และ
14.4 ลานคนอยูภาคอุตสาหกรรมและบริการ จากการสํารวจคุณภาพชีวิตแรงงานไทย โดยสํานักวิจัย
เอแบคโพลรวมกับสสส.เมื่อตนป 2549 พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานไทยยังอยูในสภาวะที่
นาเปนหวง โดยเฉพาะสภาพการดําเนินชีวิตและการทํางาน เหตุผลหนึ่งคือ การที่แรงงานไทยขาด
ความรูในการใชชีวิต รูปแบบสังคมเมืองอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากแรงงานสวนมากมาจาก 
ภาคเกษตร กรรมทําใหไมเขาใจวิถีการดําเนินชีวิตแบบสังคมเมือง(http://www.happy8workplace. 
com/about) จึงสงผลใหเกิดปญหาในการทํางาน ดังนั้น คน ถือเปนหัวใจสําคัญขององคกร  การสราง
คน ใหรวมกันเปนองคกรแหงความสุข จึงถือเปนเร่ืองสําคัญ   เพราะสงจะผลตอการพัฒนาประเทศ  
        Happy Workplace คือ การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหัวหนากับลูกนอง หัวหนาให
ความดูแลเอาใจใสและจัดสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหเปนที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการทํางานอยาง
มีความสุข การจัดระบบสวัสดิการที่ดี ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน สรางความสมดุลของ
การใชชีวิต การเพิ่มพูนความรูความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝงการทําประโยชนใหสังคม เพื่อการ
บมเพาะจิตใจที่ดีงามของพนักงานทุกคน อาจกลาวไดวา Happy Workplace เปนเคร่ืองมือการบริหาร
จัดการองคกรเพื่อความยั่งยืนอีกเคร่ืองมือหนึ่ง ซึ่งไมเพียงการสรางความสุขในที่ทํางาน แตหมายถึง
ความสุขรอบดานทั้งในที่ทํางาน และความสมดุลของการใชชีวิตในทุก ๆ ดาน เพราะลวนสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานไดทั้งส้ิน ดวย  ความสุขคือส่ิงที่ปรารถนาของมนุษยทุกคน แต
ปจจุบันดวยสภาพการ ดําเนินชีวิตที่แขงขันตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมนุษย
ทุกวันนี้ขาดหลัก ยึดในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง คนสวนใหญเช่ือวาการมีความสุขคือการมีเงินทอง
มากๆเพื่อจะ ไดส่ิงตางๆที่ปรารถนา หลายคนเช่ือวาเงินซ้ือไดทุกอยาง โลกวัตถุนิยมที่เนนแตวัตถุ ทํา
ใหคนทํางานทุกวันนี้ทํางานหนักมากข้ึน ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ขาดการเอ้ืออาทรตอคนและ
สังคมรอบขาง ขาดการใชชีวิตที่พอเพียง มีภาระหนี้สินเพิ่มข้ึน ขาดการนําหลักศาสนา หลักธรรมมาใช
ในการดําเนินชีวิต ขาดการแสวงหาความรูความกาวหนาแกตนเอง ซึ่งนําไปสู ปญหาครอบครัวและ    
ปญหาสังคม ส่ิงเหลานี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาด ความสุขในการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสมกับตนเอง องคการอนามัยโลกกําหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย หรือสุขภาวะที่ดี มี 4 มิติ คือ 
กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อใหเหมาะกับสภาพปญหาของสังคมไทยและเขาใจงาย จึงเกิดองค
ประกอบแหงความสุขของคนทํางานข้ึนมา เรียกวา Happy 8 หรือ ความสุขทั้งแปด นําไปสูการมี
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คุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย
และจิตใจ 2.Happy Heart(น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน 3.Happy Soul(ทางสงบ) มี
ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 4.Happy Relax(ผอนคลาย) รูจักผอนคลาย
ตอส่ิงตางๆในการดําเนินชีวิต 5.Happy Brain (หาความรู) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา จากแหลงตางๆนําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน  6.Happy 
Money(ปลอดหนี้) มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้  7. Happy Family(ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุน
และมั่นคง 8.Happy Society(สังคมดี)มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและพักอาศัย มี
สังคมและสภาพแวดลอมที่ดี                                                                                                                                   
       วีดิทัศนทางการศึกษา มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายไว และเรียกแตกตางกันไป
ตามลักษณะการใชหรือความคุนเคย เชน วีดิโอ วีดิโอเทป เทปโทรทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกภาพ  
แลวแตจะเรียกกันไป และนิยามของวีดิทัศน หมายถึง ภาพหรือรายการที่บันทึกดวยเทปโทรทัศน ซึ่ง
เปนเทปแถบแมเหล็ก แบบเดียวกับเทปแบบตลับที่ตองทําการสงสัญญาณหรือตอเช่ือมสายและเห็น
ภาพในเคร่ืองรับโทรทัศน สามารถนําไปใชไดหลายคร้ัง ใชรวมกับเคร่ืองเลนวีดิทัศน และเคร่ืองรับ
โทรทัศนและสามารถจะเลนยอนกลับได และเปดดูเมื่อใดก็ไดตามตองการ 
        วีดิทัศนเปนอุปกรณที่มีคุณคายิ่งประเภทหนึ่ง ซึ่งจากกรวยประสบการณของเอ็ดการ เดล ได
จัดไวในอันดับที่7(Edgar Dale.1969:170)วาเปนวีดิทัศนเปนไดทั้งอุปกรณที่สามารถบันทึกไดทั้งภาพ
และเสียง นิยมใชกันมากในสถาบันการศึกษาตางๆ เนื่องจากความสะดวกและนํามาฉายใหมได  และ
จากความสะดวกที่นํามาเช่ือมตอกับเคร่ืองรับโทรทัศน จึงทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งข้ึน เพราะจากการ
วิจัยพบวา วัยรุนใหความสนใจในการดูโทรทัศนมากข้ึน ดวยเทคโนโลยีของการแพรภาพ  และความ
สะดวกสบายในการเช่ือมตอเคร่ืองเลนเทปวีดิทัศน นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชอบชม
ภาพยนตรบันเทิง ละคร และรายการทายปญหา นักเรียนหญิงตอนปลาย ชอบภาพยนตรการตูนญ่ีปุน 
และประชาชนทั่วไปชอบดู รายการอภิปราย บันเทิง และชมไดนานถึง 15นาที – 1 ชั่วโมง (ชัยยงค  
พรหมวงศ, 2541) 
        ดีวีดี(อังกฤษ: Digital Versatile Disc; ชื่อยอ DVD) เปนแผนขอมูลแบบบันทึกดวยแสง 
(optical disc) ที่ใชบันทึกขอมูลตางๆ เชน ภาพยนตร โดยใหคุณภาพของภาพและเสียงที่ดี ใชการ
บันทึกขอมูลที่ใชความละเอียดในการบันทึกที่หนาแนน เดิมที ดีวีดีมาจากชื่อยอวา digital video disc 
แตในภายหลังผูผลิตบางรายเห็นวาควรเปล่ียนช่ือเปน digital versatile disc ความเร็วในการเขียน
แผนดีวีดี 1x มีคาเทากับ 10.5 Mb/s หรือราวๆ 1.32 MB/s เคร่ืองเขียนแผนดีวีดี (DVD Writer) คือ
เคร่ืองสําหรับการบันทึกขอมูลลงบนแผนดีวีดี (https://th.wikipedia.org/wiki/)  ดีวีดี ถือ เปนส่ือที่ใช
สําหรับบันทึกขอมูลที่ตองการพื้นที่ความจุมากๆ เชน งานภาพยนตร ดวยการใชเทคโนโลยีการบีบอัดดิ
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จิทัล แผนดีวีดียังสามารถบันทึกไดมากกวาแผนวีซีดีทั่วไปมากถึง 7 เทา และแผนดิสกธรรมดาถึง 15 
เทา นอกจากจะมีความจุที่มากกวา เร่ืองของภาพ ดีวีดียังใหภาพที่ดูคมชัด สมจริงไดมากกวาวีซีดี และ
สามารถบรรจุเสียงภาคและตัวหนังสือบรรยายไดหลายภาษาในแผนเดียว อีกทั้งยังสามารถใชงานได
ยาวนานกวา วีดิโอ วีดิโอเทป เทปโทรทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกภาพ  ซึ่งปจจุบันไมเปนที่นิยมแลว 
และดวยคุณสมบัติเหลานี้ ทําใหดีวีดีถูกนํามาใชในการผลิตเปนวีดิทัศนหรือ หนังแผน มากข้ึน 
        การผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม ก็เปนแนวทางในการที่จะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดี จากการประกอบดวยภาพ เสียง และเทคนิคการตัดตอดวยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และ
รูปแบบที่แตกตางออกไป ซึ่งจะทําใหเกิดความนาสนใจ และทําใหผูเรียนเห็นความเปนจริงมากที่สุด 
สามารถนําวีดิทัศนนี้ไปเปดเพื่อเรียนรูไดดวยตนเอง และสะทอนปญหาของสภาพสังคมที่เกิดข้ึนจริง 
สามารถใชเปนส่ือเพื่อใชในการรณรงค  ประชาสัมพันธ 
        จากคุณคาและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดจัดทํารายการวีดีทัศนเพื่อการฝกอบรมพนักงาน  
เร่ือง Happy Workplace  ความสุขในท่ีทํางาน โดยบันทึกลงในแผน DVD เพื่อประโยชนแกการ
นําไปใชในการอบรมพนักงานใหม และเผยแพรความรูในหลักของการสรางองคกรแหงความสุข แก
หนวยงานและบุคคลที่สนใจตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม  เร่ือง  Happy Workplace  สําหรับพนักงาน 
บริษัททีม่ีคุณภาพตามเกณฑทีก่ําหนด 
 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของพนักงานบริษัท ที่มีตอวีดิทัศน  
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษทั ที่มีตอวีดิทศัน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม  เร่ือง  Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษัทที่มี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 2.  ไดแนวทางในการพัฒนาวีดิทัศน เพื่อการฝกอบรมในเนื้อหาอ่ืนๆตอไป 

 3.  ผูที่ไดชมวีดิทัศนมีความเขาใจในหลักการ Happy Workplace ซึ่งจะใชเปนประโยชนใน
การทํางาน และการดําเนินชีวิตประจําวันตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในคร้ังนี ้ คือ พนกังานฝายสํานักงาน บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี  จํากัด 
111 หมู 7 ซอยมหาชัย บางนา-ตราด ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี สมทุรปราการ  ป 2554 รวม
ทั้งส้ิน  250  คน  
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  คือ พนักงาน ฝายสํานักงาน บริษทั ไพรมบ็อกชเอ็ม เอฟ 
จี จํากัด  ป 2554 ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 100  คน  
 
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
 เปนเนื้อหาจากหลักการ  Happy Workplace ความสุขในที่ทํางาน แบงเปน 8 เร่ือง 
 เร่ืองที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี)   
 เร่ืองที่ 2 Happy Heart (น้ําใจงาม)  
 เร่ืองที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
 เร่ืองที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย) 
 เร่ืองที่ 5 Happy Brian (หาความรู) 
 เร่ืองที่ 6 Happy Money (ปลอดหนี้) 
 เร่ืองที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
 เร่ืองที่ 8 Happy Society (สังคมดี) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมหมายถึง รายการวีดิทัศนที่ผลิตข้ึนโดยมีเนื้อหาถึงหลัก
ความสุขในการทํางาน  ซึ่งมีทั้งตัวอักษ ภาพนิ่งภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ โดยบันทึกในแผน 
DVD ที่ผูวิจัยสรางข้ึนใชสําหรับการฝกอบรม   
 2.  การพัฒนาวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมหมายถึง การผลิตและการหาคุณภาพของ
บทเรียนวีดิทัศน เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท โดยผานเกณฑประเมินคุณภาพของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และปรับปรุงแกไขจนมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 
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 3.  คุณภาพของวีดิทัศน  หมายถึง ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาที่มีตอวีดิทัศน เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงาน
บริษัท โดยใชแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาประเมินอยูในระดับดี 
 4.  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของพนักงานบริษัทที่มีตอวีดิทัศนเร่ือง 
Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท   
 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรู ความจํา ความเขาใจ ของพนักงานบริษัทที่
มีตอวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace ซึ่งวัดไดจากคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนและหาคุณภาพแลว 
 6.  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถในการทํางานทางดาน
ทรัพยากรบุคคล มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีประสบการณการทํางานอยางนอย 10 ป ระดับ
ปริญญาโทมีประสบการณอยางนอย 5 ปและในระดับระดับปริญญาเอกมีประสบการณในการทํางาน
อยางนอย 3 ป  
 7.  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณที่เกี่ยวของทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 10 ป ระดับปริญญาโทมีประสบการณอยางนอย 5 ป  และในระดับ
ระดับปริญญาเอกมีประสบการณในการทํางานอยางนอย  3  ป 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
        การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของในคร้ังนี ้  ผูวจิัยไดแบงเอกสารและงานวจิัย 
ที่เกีย่วของออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้
 1.  เอกสารเกีย่วกบัการวิจยัและพัฒนา 
  1.1 การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา 
 2. เอกสาร หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับวดิีทัศน 
  2.1  ความหมายของวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
  2.2  คุณคาของวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
  2.3  ข้ันตอนในการผลิตรายการวดิีทัศนเพื่อการศึกษา 
  2.4  รูปแบบของรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
  2.5  ประเภทของรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา  
  2.6  ขอดีของวีดิทศันเพื่อการศึกษา   
  2.7  ขอจํากัดของวดิีทัศนเพื่อการศึกษา   
  2.8  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับวีดิทศันเพื่อการศึกษา 
         2.8.1 งานวิจยัในประเทศ 
                          2.8.2 งานวิจยัในตางประเทศ 
 3.  เอกสารเกีย่วกบัการฝกอบรม 
  3.1 แนวคิดในการฝกอบรม 
  3.2 ประเภทของการฝกอบรม 
  3.3 วิธีการและรูปแบบการฝกอบรม 
  3.4 ข้ันตอนการฝกอบรม 
  3.5 การประเมนิผลและติดตามการฝกอบรม   
 4.  ทฤษฎีจิตวทิยากับงาน HR  
 5. เอกสารเกีย่วกบัหลักการ Happy Workplace 
  5.1  แนวคิดเร่ือง ความสุข 
  5.2  แนวคิดความสุขในองคกร 
  5.3  ปจจัยทีก่อใหเกิดความสุขในการทํางาน 
  5.4  แนวปฏิบัติเพือ่การสรางองคกรแหงความสุข 
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1. เอกสารเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนา(Research and Development) หรือเรียกช่ือยอวา R&Dเปนการ
ประยุกตที่มุงคิดคนแนวทางหรือส่ิงประดิษฐใหมๆเพื่อสนองความจําเปนหรือเพื่อแกปญหาเฉพาะที่
สําคัญบางประการ การวิจัยและพัฒนา  มีจุดเร่ิมตนในวงการทหารต้ังแตสมัยสงครามโลกที่มีการวิจัย
คิดคนอาวุธยุทธศาสตรใหมๆ ตอมาขยายเขามาในวงการอุตสาหกรรม มีการคิดคนพัฒนาส่ิงประดิษฐ
ใหมๆที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อการแขงขันในการผลิตและคาขาย การคิดคนและพัฒนาตางก็อาศัยกลวิธี
ทางการวิจัยที่ชวยใหการคิดคนนั้น สะดวก มีเหตุผลและมีคุณภาพที่พิสูจนไดจริง  ในชวงเวลาที่ผาน
มาไดมีการนําการวิจัยและพัฒนามาใชอยางกวางขวางในวงการศึกษาซึ่งเรียกวาการวิจัยและการ
พัฒนาทางการศึกษา(Educational Research and Development)โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคิดคนแนว
ปฏิบัติใหมๆ ที่เรียกวานวัตกรรม(Innovation)ที่มุงแกปญหาบางประการของการจัดการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาในแงมุมตางๆ เชนวัตกรรมหลักสูตร นวัตกรรมวิธีสอนนวัตกรรม
ทางดานส่ือการเรียนการสอน เปนตน 
 กระบวนการวจิัยและพัฒนาที่นยิมใชกนัมาก คือ การใชวิธีระบบ (Systems Approach) ดัง
มีข้ันตอนตอไปนี ้
 1.  กําหนดปญหา 
 2.  กําหนดผลที่ตองการ (วัตถุประสงค ) 
 3.  กําหนดแนวทางเลือก 
 4.  เลือกแนวทางที่นาจะไดผล  โดยการหาขอจํากัด  และปจจัยที่เอ้ือประโยชน 
 5.  ดําเนนิการพฒันา 
 6.  ทดลองและประเมินผล 
 7.   ปรับปรุงและนําไปใช 
 
 1.1 การวิจัยและพัฒนาทางการศกึษา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาการทดสอบภาคสนาม  
และการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบ  ถึงแมวาการพัฒนาสื่อจะประกอบไปดวยการวิจัยพื้นฐาน 
คือการคนพบใหมๆ ในทางตรงกันขามเปาหมายของการวิจัยและพัฒนาคือ  การนําความรูที่ศึกษาได
ไปพัฒนาส่ือใหสามารถใชไดในโรงเรียน หรือกลาวไดวาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนตัวเช่ือม
ระหวางการวิจัยทางการศึกษา และแบบฝกหัดทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา จึง
เปนกระบวนการที่ทําใหส่ือการศึกษาสมบูรณยิ่งข้ึน ข้ันตอนตางๆ ของการวิจัยและพัฒนาจะ
ประกอบดวยการวิจัย  การคนควาสวนประกอบของส่ือเพื่อนํามาพัฒนา  ซึ่งก็เปนการวิจัยพื้นฐานใน
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การศึกษาคนควาดวยเชนกัน  การพัฒนาทางการเรียนการสอนมีองคประกอบสามประการคือ  
จุดประสงค  ยุทธศาสตร  และการประเมินผล  ไดชวยสรางขอบขายของวิธีการในการพัฒนาการเรียน
การสอนการพัฒนาการเรียนการสอน (กรมวิชาการ.2534: 31–32) ไดใหองคประกอบที่เกี่ยวของ และ
สัมพันธกันดังตอไปนี้ 
 1.  เลือกหวัขอที่จะสอน 
 2.  ระบุจุดมุงหมายทัว่ไปที่จะบรรลุไดโดยอาศัยหวัขอนัน้ 
 3.  บอกลักษณะที่สําคัญของกลุมผูเรียนซ่ึงจะตองออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกัน 
 4.  กําหนดเนื้อหาสาระท่ีจะใหเปนหนทางไปสูจุดประสงค  
 5.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่เกีย่วของกับเนื้อหารและจุดมุงหมาย 
 6.  สรางแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทราบพืน้ภูมิหลัง และระดับความสามารถในปจจุบันของ
ผูเรียนทีเ่กี่ยวของกับหวัขอที่สอน 
 7.  เลือกกิจกรรมการสอนและการเรียน และแหลงความรูสําหรับการเรียนการสอนที่จะชวย
ใหเรียนเนื้อหาสาระไดบรรลุจุดประสงค 
 8.  อาศัยบริการสนับสนนุที่จําเปน เชน งบประมาณ บุคลากร เคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ อุปกรณ  และตารางการทํางาน  ที่จะดําเนนิการตามแผนการเรียนการสอน 
 9.  ประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามจุดประสงคทีก่ําหนด พรอมดวยแงคิดที่จะปรับปรุง
สวนใดก็ตามของแผนการเรียนการสอนใหดีข้ึน  แลวประเมินผลใหมอีกคร้ังหนึ่ง 
 บอรก และกอลล (Borg; & Gall. 1989: 782) ไดกลาวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษาไววา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Education Research and Development หรือ 
R&D) เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานของการวิจัย (Research Based and Education 
Development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญที่นิยมใชในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพัฒนา
การศึกษาโดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเปนเปาหมายหลัก  คือใชเปนกระบวนการในการพัฒนา
และประเมินผล หรือตรวจสอบผลผลิตทางการศึกษา (Education Product) อันหมายรวมถึง หนังสือ 
วัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษาและโปรแกรมคอมพิวเตอร  หรือแมแตวิธีสอน การจัดโปรแกรมทาง
การศึกษา จุดเนนหลักของการวิจัยและพัฒนาในยุคปจจุบัน  มักจะถูกจัดใหอยูในระดับตนๆของ
โปรแกรมการพัฒนาตางๆเสมอ  ซึ่งโปรแกรมตางๆเหลานี้จัดไดวาเปนระบบการเรียนรูที่ซับซอนและ
จะตองจัดเตรียมทําวัสดุอุปกรณ และบุคลากรเฉพาะดานที่เหมาะสม 
 การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษาแตกตาง จากการวิจัยทางการศึกษา 2 ประการ คือ 
 1.  เปาประสงค (Goal) การจัดการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดยการวิจัยพื้นฐาน  หรือ
มุงหาคําตอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  โดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา
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มุงพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษา
หลายโครงการมีการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษา  เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอน  
หรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาส่ือ หรือผลผลิตทางการศึกษา สําหรับการสอนแตละระบบแต
ละผลผลิตเหลานี้  โดยใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยแตละคร้ังเทานั้น  ไมไดพัฒนาไปสู
การใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 
 2.  การนําไปใช  การวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริง
อยางกวางขวาง กลาวคือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณานําไปใช 
นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา” 
 อยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชส่ิงที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษา คือ
เปนตัวเชื่อม เพื่อแปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป  ดังนั้น การใช
กลยุทธการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา  จึงเปน
การใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา(ไมวาจะเปนการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต)ใหเปน
ประโยชนมากข้ึน ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ และความแตกตางไดดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

การวิจยัพืน้ฐาน  การวิจยัประยกุต  การวิจยัและพฒันา 

  ความรูพืน้ฐาน   ความรูประยกุตบางสวน    นวัตกรรมที่ผานการ 

 -  ทฤษฏีการเรียนรู 
 
  -  เคร่ืองมือทดสอบ 

 
   ทดลองใชไดผลดี  

 -  ทฤษฏีการสื่อสาร   -  วัสดุอุปกรณ  หลักสูตร    -  หลักสูตรใหม 

 ฯลฯ   ฯลฯ    -  วิธีการสอนใหม 

      -  ครูแนวใหม 
 
    ภาพประกอบ 1  แสดงความสัมพนัธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจยัและ    
           พฒันาทางการศึกษา 
 
2. เอกสาร  หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับวีดิทัศน 
 2.1  ความหมายของวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
 คําวา วีดิทัศน นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน ไดเรียกช่ือตางกันไปตามลักษณะการ
ใชและความคุนเคย เชน วีดิโอ วีดิโอเทป วีดิโอคาสเซท เทปโทรทัศน แถบวีดิทัศน แถบบันทึกภาพ หรือ
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ภาพทัศนแลวแตจะเรียกกันไปแตในความหมายแลวก็คือส่ิงเดียวกันนักการศึกษาและนักวิชาการ
หลายทานไดใหคําจํากัดความและนิยามของวีดิทัศนไวที่สอดคลองกันดังนี้ หมายถึง ภาพหรือรายการ
ที่บันทึกดวยเทปโทรทัศนซึ่งเปนแถบแมเหล็ก แบบเดียวกับเทปบันทึกเสียงที่เปนมวนหรือตลับในรูป
แมเหล็กไฟฟาระบบสงสัญญาณไมตองใชสายและไมตองออกอากาศโดยสงสัญญาณผานเคร่ืองเลน
วีดิทัศน (Video player) และเห็นภาพในเคร่ืองรับโทรทัศน สามารถนําไปใชไดหลายคร้ังรวมกับเคร่ือง
เลนวีดิทัศนและเคร่ืองรับโทรทัศนสามารถจะเลนยอนกลับไดและสามารถเปดดูเมื่อใดก็ไดตามตองการ  
  กิดานันท  มลิทอง (2536: 144) กลาวถึง วีดิทัศนวา ตามปกติคนเรามักจะเรียกกันวา 
วีดิโอเทป แปลวา เทปบันทึก โดยแบงเปน วัสดุแถบวีดิทัศนและอุปกรณเคร่ืองเลน แถบที่ใชบันทึกภาพ
และเสียงไวในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา สามารถลบแลวลงใหมได เชนเดียวแถบเสียงนํามาใชได
หลายครั้ง สามารถเลือกดูไดตามตองการ  
 วีดิทัศน  หมายถึง  เคร่ืองที่แสดงภาพเพื่อความเพลิดเพลิน (ราชบัณฑิตยสถาน: 2532 อาง
ถึงใน ภูษิต อานมณี: 2541)  มาจากคําวา  Video 
 วีดิทัศน  หมายถึง  กระบวนการบันทึก หรือเก็บสัญญาณทางดานภาพและสัญญาณ
ทางดานเสียงไวในส่ือกลางที่เปนวัสดุทางแมเหล็กไฟฟา และรวมไปถึงกระบวนการถายทอดภาพและ
เสียงโดยผานอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสไปสูผูรับดวย (ภูษิต อานมณี.  2541; อางอิงจาก บุญเที่ยง  
จุยเจริญ.  2534) 
 แถบวีดิทัศน  หมายถึง แถบแมเหล็กที่ใชสําหรับบันทึกเสียง และภาพเคล่ือนไหว แลว
สามารถนํามาเลนกลับไดตามปกติ จะใชกับเคร่ืองเลนแถบวีดิทัศน  (ภูษิต อานมณี. 2541; อางอิงจาก
Rowntree. 1981) 
 แถบวีดิทัศน  หมายถึง  วัสดุที่สามารถใชบันทึกภาพและเสียงไวพรอมกันในแถบเทปในรูป
ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและยังสามารถบันทึกและลบใหมไดเชนเดียวกับเทปบันทึกเสียง(กิดานันท  มลิ
ทอง: 2536) 
 สมหมาย  ตติยะวรนันท (2540) วีดิทัศน หรือ ที่นิยมเรียกกันทับศัพทวา วิดีโอเทป  
(videotape)  ตามบัญญัติศัพทวิทยาศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถานเรียก  วิดีโอ  วาวีดิทัศน ซึ่งคําวา  
“วิดี”  มาจาก  คําวา  “วิติ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ความเพลิดเพลิน(Enjoyment  หรือ  pleasure)  
สวนคําวา “ทัศนะ”  หมายถึง การดู ดังนั้น  วีดิทัศน  จึงหมายถึง  เคร่ืองที่แสดงภาพเพ่ือความเพลิน
เพลิน  ซึ่งเปนศัพทบัญญัติที่เปนคําไทย  สวนคําวา “วิดีโอ”  เปนคําทับศัพท  สําหรับการใชวีดิทัศนใน
ดานการเรียนการสอน  บัญญัติศัพทวิทยาศาสตร  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดบัญญัติไววา “วีดิทัศน” 
หมายถึง แถบบันทึกภาพที่ผลิตเพื่อเปนบทเรียน  โดยเฉพาะโดยมีจุดประสงคเพื่อนํามาใชประกอบการ
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เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูมากขึ้นโดยพึ่งหลักสูตรในการจัด
รายการ   
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา วีดิทัศน หมายถึง การบันทึกภาพและเสียงดวย
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยใชกลองโทรทัศน ลงบนแถบแมเหล็ก แลวสามารถนํามาเลน  
ถายทอดออกมาเปนภาพและเสียงเหมือนตอนบันทึกโดยเคร่ืองเลนวีดิทัศนออกมาทางเคร่ืองรับ
โทรทัศน 
 วีดิทัศน ในปจจุบันไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลาย ตามบานเรือน สถาบันการศึกษา 
และรายการโทรทัศนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหความสนใจในดานการ
ใชประโยชนทางดานส่ือวีดิทัศนมาใชประกอบแนวทางทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน การ
ส่ือสาร การแสดงใหเห็นภาพ การสาธิต การฝกอบรม เนื่องจากวีดิทัศนมีความสะดวกตอการนํา
กลับมาใชใหม เปนจํานวนหลาย ๆ คร้ังไดตามความตองการ ขอดีสําหรับการสอน คือสามารถเลือก
ภาพดูไดตามตองการโดยการเล่ือนหนาเล่ือนหลัง หยุดภาพก็ได และในเคร่ืองเลนบางชนิดยังสามารถ
ดึงภาพออกเพื่อขยายไดอีกดวยรวมถึงเทคนิคการตัดตอ และสรางความนาสนใจไดจากเทคนิคอ่ืนๆ ได
อีกดวย 
 
 2.2  คุณคาของวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
 วีดิทัศน ไดเขามามีบทบาทอยางมากในปจจุบัน ไมวาจะเปนองคการเอกชน หรือหนวยงาน
ของรัฐบาล รวมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ ก็ไดใหความสนใจที่จะนําส่ือวีดิทัศนมาใชในการเรียนการ
สอน เพราะสามารถเก็บรักษาไดงาย เคล่ือนยายสะดวก ราคาถูก และสามารถสรางไดหลายรูปแบบ  
วีดิทัศนเปนส่ือการศึกษาที่ไดรับความนิยมและมีประโยชนตอการเรียนการสอนมาก  เพราะสามารถท่ี
จะเห็นทั้งภาพและไดยินเสียงจึงสามารถใหความรูไดทุกรูปแบบ ต้ังแตความรูงาย ๆ ไปหากระบวนการ
ที่ซับซอนได  เปนเคร่ืองมือที่สามารถจะสอนไดเหมือนกับสอนโดยครูโดยตรงเหมือนกัน  เอาชนะ
อุปสรรคการเรียนรูไดหลายประการเพราะไดรวมเอาส่ืออ่ืนๆไวดวย(สมหมาย ตติยะวรนันท.  2540; 
อางอิงจาก พินิต วัณโณ.  2520) 
 พินิต วัณโณ  (2520: 11) ไดกลาวถึงคุณคาของเทปวีดิทัศนไวดังนี้ 
 1. เปนเคร่ืองมือที่เขาถึงคนหมูมากพรอม ๆ กัน 
 2. เปนเคร่ืองมือที่จะเอาชนะอุปสรรคในการเรียนรูหลายประการ เพราะวีดิทัศนสามารถ
เสนอแนวคิด สรางทัศนคติ ใหขาวสารโดยไมจําเปนตองมีความสามารถทางภาษาสูงหรือตองอยูใน
เหตุการณดวย 
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 3. มีความเปนปจจุบัน ทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เชน สะทอนหรือสอนในเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดข้ึน  
 4. สามารถนําอุปกรณอ่ืนๆ เชน ของจริง รูปภาพ ภาพยนตร ฯลฯ  มาใชรวมกับเทป  วีดิทัศน
ไดสะดวก และการใชอุปกรณหลายอยางนี้ทําใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียนไดดี 
 5. การวิจัยพบวาเทปวิดีทัศนใชสอนเกี่ยวกับหลักการคิดรวบยอดและกฎเกณฑไดดี 
        วีดิทัศนมีขอบเขตความสามารถในการใหขาวสารขอเท็จจริงในระดับปานกลาง  ความ 
สามารถในการใหหลักการและความสัมพันธในระดับสูง  ความสามารถในการใหติดตามความตอเนื่อง
ของกระบวนการในระดับสูง  ความสามารถในการใหตัดสินใจและการแกปญหาในระดับปานกลาง  
ความสามารถในการใหเปล่ียนพฤติกรรมในระดับสูง  ความสามารถในการใหลงมือกระทําโดยใช
ทักษะในระดับตํ่า  ความสามารถในการใหพัฒนาทัศนคติ  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง  (อรวรรณ  
ปลันธนโอวาท.  2542) 
 ชม  ภูมิภาค (2538: 28) กลาวถึงคุณคาของวีดิทัศนตอการเรียนการสอนไวหลายประการ
เชน 
 1. เปนส่ือการสอนที่รวมเอาส่ือหลายอยางมาใชรวมกันอยางสะดวก ทําใหเกิดการเรียนรูที่
สมบูรณ 
 2. สามารถนํารูปธรรมมาประกอบการสอนไดสะดวกและรวดเร็ว 
 3. สามารถบังคับการดูจากผูเรียนไดดวยวิธีการถายภาพ เชน การถายภาพในระยะใกล 
 4. เปนส่ือที่นําความชํานาญของฝายตาง ๆ มารวมเสนอสาระใหแกผูเรียน 
 5. มีความใหม ทําใหผูเรียนรูสึกเกิดความเปนจริง 
 6. มีการบันทึกเทปยิ่งทําใหการใชประกอบการสอนมีความสะดวกข้ึนจะใชเมื่อไหรกี่คร้ังก็ได 
 กิดานันท มลิทอง (2536: 146) กลาวถึงขอดีของโทรทัศนไววา 
      1. สามารถใชโทรทัศนในสภาพที่มีผูเรียนเปนจํานวนมากและผูสอนจํานวนจํากัดเพราะ
สามารถแพรภาพและเสียงไปยังหองเรียนตางๆ และผูเรียนที่อยูทางบานได 
 2. เปนส่ือการเรียนการสอนที่สามารถนําส่ือหลายอยางมาใชรวมกันไดสะดวกในรูปแบบ
ของส่ือประสมเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณเปนส่ือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนโดยการเชิญ
ผูเช่ียวชาญหรือผูที่มีความสามารถพิเศษในแตละแขนงมาสอนไดสามารถสาธิต (Demonstrate) ได
อยางชัดเจนเพื่อใหผูเรียนเห็นในส่ิงที่ตองการโดยสามารถใชเทคนิคการถายใกล (Close up) เพื่อขยาย
ภาพหรือวัสดุเพื่อใหผูเรียนเห็นไดอยางชัดเจน ชวยปรับปรุงเทคนิคการสอนของครูประจําและครู
ฝกสอน เชน ในการสอนแบบจุลภาค เปนส่ือที่สามารถนํารูปธรรมมาประกอบการสอนไดอยางสะดวก
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รวดเร็วชวยใหผูเรียนไดเกิดการรับรูที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะสามารถแพรภาพ
และเสียงของเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนหรือเร่ืองราวที่อยูไกล ๆ มาใหชมได 
 ศักด์ิณรงค แสงพิทักษ (ประสาน  นันทเสน.  2545:16; อางอิงจาก ศักด์ิณรงค แสงพิทักษ. 
ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงขอดีในการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษาวา โทรทัศนดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี 
นักเรียนจะเรียนดวยความพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอโทรทัศน และกลาววาบทเรียนที่ใชสอนทาง
โทรทัศนไมขัดกับบทเรียนที่เรียนตามปกติ  
 จากเอกสารตางๆ สรุปไดวาวีดิทัศนสามารถนํามาใชในการศึกษาไดอยางมีคุณคา ดังนี้
สามารถนําส่ิงตางๆ เขามารวมกันในรูปแบบของส่ือประสมไดใชสอนไดทั้งกลุมใหญและกลุมเล็กมี
ประสิทธิภาพในการส่ือสารสูง เพราะประกอบดวยทั้งภาพ และเสียง  สามารถสื่อความหมายไดเขาใจ
งาย   สามารถสรางข้ึนเองไดไมยากนัก  สามารถใชสอนแทนครูได  สามารถสรางสถานการณหรือ 
จําลองเหตุการณไดเพื่อใหเห็นความเปนรูปธรรมที่ชัดเจน   สามารถใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนอได 
เชน การตัดตอ กราฟกตางๆ มีความทันสมัยสามารถทันตอเหตุการณปจจุบัน และสามารถนํามา
ปรับปรุงแกไขได  วีดิทัศนการสอน จึงจัดวาเปนส่ือที่มีบทบาทและมีคุณคาตอการศึกษาอยางยิ่ง 
สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในการเรียนรู และยังเปนการเรียนรูไดโดยสอดแทรกความ
บันเทิงไดโดยข้ึนอยูกับเราจัดรูปแบบในการนําเสนอ เพราะการสรางวีดิทัศนสามารถทําไดหลาย
รูปแบบ เชน การสรางในรูแบบ เกมส สารคดี ละคร สาระละคร บรรยาย สาธิต บันทึกจากสถานการณ
จริง  
  
 2.3 ขั้นตอนในการผลิตรายการวีดิทศันเพื่อการศึกษา 
  การผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาแตกตางจากรายการอ่ืนๆ ที่ตองพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของการใหการเรียนรูแกกลุมผูชมอยางสูง งานเทคนิคตางๆ จึงตองเสริมตอการสงเสริม
สมรรถนะการเรียนรูทั้งส้ิน ข้ันตอนในการผลิตรายการโทรทัศนเปนส่ิงแรกที่ควรศึกษา ในเร่ืองนี้    
อรรถพร  ฤทธิเกิด (2541: 56-66) ไดเสนอแนะข้ันตอนในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาไว
ดังนี้คือ  
 
 2.3.1 ขั้นตอนการวางแผนการผลิต (Planning) 
 การวางแผนการผลิตรายการโทรทัศนจําเปนตองมีการวางแผนไวลวงหนากอนการถายทําซ่ึง
อาจจะใชเวลานานเปนสัปดาหหรือเดือนก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความยากงายของรายการและกระบวนการ
ผลิตรายการ แตการมีเวลาในการวางแผนนานมากยอมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของรายการมากข้ึน 
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 ข้ันตอนการวางแผนการผลิต (Planning) นั้น เปนข้ันตอนแรกในกระบวนการการผลิต
รายการโทรทัศน ซึ่งมีความสําคัญตอรายการโทรทัศนมาก การวางแผนที่ดียอมสงผลถึงรายการที่ผลิต
ออกมา ดวยข้ันตอนในการวางแผนการผลิตรายการ จะตองพิจารณาดังนี้ 
 1.  ศึกษาจุดมุงหมายและวิเคราะหเนื้อหาในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาผูผลิต
รายการจะตองศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรวิชานั้นๆ  ตองทราบจุดมุงหมายทั่วไปของเนื้อหาแลวนําเนื้อหา
มาวิเคราะห ต้ังวัตถุประสงคและกําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน คือ จิตพิสัย ทักษะพิสัย
และพุทธิพิสัย เพื่อใหสามารถวัดไดและควรกําหนดวิธีการนําไปใชดวยวาจะนําไปใชกับการสอนใน
ลักษณะใด ในการวิเคราะหเนื้อหาที่จะนํามาผลิตในรายการนั้น จะตองมีความเหมาะสมเพียงใดกับ
การใชส่ือประเภทโทรทัศน ส่ือชนิดอ่ืนจะมีประสิทธิภาพตอเนื้อหานี้มากกวาหรือไม 
 2.  ศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย ในการผลิตรายการโทรทัศนที่ดี ผูผลิตจะตองรูจัก
กลุมเปาหมายของตนเปนอยางดี เพื่อทําใหรายการโทรทัศนนั้นเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได ข้ันนี้จะเปนการใหรายละเอียดแกข้ันอ่ืนๆส่ิงที่ควรพิจารณาวิเคราะห คือ เพศ วัย ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม พื้นฐานการศึกษา และระดับความรูที่สัมพันธกับเนื้อหาของรายการที่ผลิตออกมา 
  3. ศึกษาปญหาและขอขัดของการผลิตศึกษาวามีแหลงทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
กระบวนการผลิตอะไรบาง มีเพียงพอหรือไม ถาไมมีจะหาไดจากแหลงใด ศึกษาวามีเคร่ืองมือ วัสดุ
และอุปกรณที่จําเปนจะตองใชในการผลิตรายการเพียงใด เชน กลองโทรทัศน เคร่ืองบันทึกเทป เคร่ือง
ตัดตอลําดับภาพ ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณเหลานี้ ผูผลิตจะตองเขาใจขีดความสามารถในการทํางาน
ของเคร่ืองมือและอุปกรณความสามารถและประสบการณของบุคลากร ถาไมมีผูมีประสบการณในการ
ผลิตรายการเลย ก็จําเปนตองหาผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา 
 
 2.3.2 ขั้นตอนเตรียมการกอนการผลติ (Pre Production) 
 เมื่อไดมีการวางแผนการผลิตรายการเรียบรอยแลวในข้ันตอนตอไปผูผลิตรายการจะตอง
เตรียมการกอนการผลิตรายการจริง ทัง้ในสวนของการเตรียมบุคลากร การเตรียมงานกราฟก การ
เตรียมฉากและอุปกรณประกอบ การเตรียมการอื่นๆการซอมตางๆดังนี ้
 1. การเตรียมบุคลากร  
  ในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาจะตองมีบุคลากรรวมกนัหลายฝาย ในข้ันตอน
นี้ผูผลิตรายการจะตองติดตอบุคลากรผูทาํหนาที่ตางๆบางทีบุคคลเดียวอาจทําหนาที่หลายอยางและ
บุคลากรที่จาํเปนตองติดตอไดแก  
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  เขียนบทโทรทศัน (Script Writer) ถาผูผลิตรายการโทรทัศนไมสามารถท่ีจะเขียนบทได
ดวยตัวเองจําเปนตองติดตอหาผูเขียนบทถึงแมผูผลิตรายการจะไมไดเขียนบทดวยตัวเองก็ตามก็ตอง
ทํางานรวมกับผูเขียนบทอยางใกลชิด  
  ผูกํากับรายการ(Production Director)ผูผลิตรายการบางคนทําหนาทีท่ั้งสองอยางคือเปน
ทั้งผูผลิตรายการและผูกํากบัรายการไปดวยกันซึง่ยอมหมายถงึวาผูผลิตรายการจะตองรับภาระหนกั
ยิ่งข้ึนถายงัไมมีผูกํากบัรายการ ผูผลิตรายการจะตองรีบหาผูกํากับรายการใหเร็วทีสุ่ด เพราะในข้ันตอน
การเตรียมผูกาํกับรายการจะชวยแบงเบาภาระของผูผลิตรายการเชนการมอบหมายงานใหกับ
ผูรวมงานในหนาที่ตางๆเตรียมส่ิงตางๆ ที่จะตองใชในการถายทาํเมือ่ไดรับบทมา ผูกํากับรายการควร
จะศึกษาบทใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน ตองทราบทกุฉาก ทุกตอน วาใคร พูดอะไร กับใคร ที่ไหน 
เวลาใด ผูแสดงเคล่ือนไหวตัวไปที่ตําแหนงใดบาง การเคล่ือนกลอง ตําแหนงไมโครโฟน เขียนผัง
รายการ ทาํเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณเพื่อการส่ือความหมายอยางรวดเร็ว ในขณะผลิตรายการและ
ควบคุมดูแลความเรียบรอย 
    ฝายเทคนิค (Technical Director) เมื่อไดผูกํากับแลวจะตอง กําหนดตัวบุคคลที่จะมาทํา
หนาที่ตางๆเชน กาํกับภาพ กาํกับเสียง กาํกับแสง และเจาหนาที่ประจํากลองเปนตน โดยผูผลิต
รายการและผูกํากับรายการจะตองรวมกันกําหนดตัวบุคคลใหมีความเหมาะสมกับงานหนวยงาน
โทรทัศนบางแหงอาจมีตัวบุคคลจํากัดทําหนาทีน่ัน้ๆอยูแลวก็ไมมีความจําเปนในการคัดเลือกหรือ
กําหนดตัวบุคคล เพียงแตเปนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเทานัน้ 
  ผูรวมรายการหรือผูแสดง (Talent or Actor) การแสดงแตละบทบาทยอมตองใชผูแสดงที่
แตกตางกัน ผูเขียนบทยอมมีความเขาใจในเร่ืองไดเปนอยางดี จึงเปนบุคคลหนึ่งที่ควรมีสวนรวมในการ
สรรหาผูแสดงผูกํากับรายการที่มีประสบการณในการกํากับยอมทราบดีวาบทบาทไหนควรใหใครเปนผู
แสดงจึงจะเหมาะสมการตัดสินใจในการเลือกตัวแสดงควรกระทํารวมกันระหวางบุคคลดังกลาวเพราะ
มีความเขาใจในบทบาทการแสดงไดดีและคุนเคยตอการแสดงหนากลองแตมีขอเสียตรงที่ตองเสีย
คาจางแพงเร่ืองบางลักษณะอาจไมมีความจําเปนตองใชผูแสดงอาชีพ เชน รูปแบบการสาธิต ผูที่รูและ
เขาใจเนื้อหาและวิธีการสาธิต ยอมแสดงไดดีกวา ถาเปนการผลิตเร่ืองทางเทคนิคที่ซับซอน ควรจัดหา
ผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆจะเปนผูคอยใหคําแนะนําดวยเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิด 
ข้ึนบทบาทแสดงทีง่ายอาจจะใชใครรวมแสดงก็ได 
 2. การเตรียมงานกราฟก (Graphic) 
  เมื่อไดเตรียมบท เตรียมบุคลากรแลว อีกส่ิงหนึ่งที่จะตองเตรียมลวงหนากอนการผลิต
รายการคือ งานกราฟก งานกราฟกที่จาํเปนจะตองใชในการผลิตรายการมี 2 ลักษณะคือ 
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  1) งานกราฟกเร่ิมรายการหรือไตเต้ิล ซึ่งมักจะมีทัง้ตอนเร่ิมตนรายการ และตอนจบ
รายการประกอบดวย สวนบอกชื่อเร่ือง ผูรวมรายการ เปนตน 
  2) งานกราฟกในรายการ ซึง่อาจจะเปนภาพวาด ตัวอักษร หรือคําอธิบายใดๆ ที่จะทาํให
ผูดูมีความเขาใจยิ่งข้ึน 
 3. การเตรียมฉากและอุปกรณประกอบ (Set and Props) 
  การเตรียมฉากและอุปกรณประกอบ มีความจําเปนสําหรับการผลิตรายการในหองจัด
รายการหรือสตูดิโอมากเพราะตองเตรียมทุกส่ิงทุกอยางใหพรอม ถาเปนฉากที่ตองการแสดงใหดู
สมจริงผูจัดจะตองพิถีพิถันมาก ผูกํากับรายการจะตองคอยแนะนําอยางใกลชิด ถาเปนฉากนอก
สถานที่ สวนมากจะใชส่ิงตางๆที่มีอยูในบริเวณนั้น ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการถายทํา
เปนเครื่องชี้วาสถานที่นั้นมีความเหมาะสมดีแลวเพียงแตจัดอีกเล็กนอยก็ใชได ซึ่งเปนการประหยัด
คาใชจายในการจัดฉากและส่ิงประกอบไดเปนอยางดี  นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ผูผลิตรายการยัง
ตองเตรียมเสื้อผา เคร่ืองแตงกายของผูแสดงใหเหมาะสมกับเร่ือง เตรียมดนตรี เสียงประกอบและ
ไมโครโฟน 
 4. การซอม (Rehearsal)  
การซอมเปนข้ันตอนสุดทายของการเตรียมการผลิตรายการ เมื่อไดเตรียมทุกส่ิงทกุอยางแลวก็ควร
กําหนดนัดหมายซอม การซอมมักเปนปญหาสําคัญในการผลิตรายการโทรทัศนรายการตางๆ อัน
เนื่องมาจากความไมพรอมเพรียงกันเมื่อถงึเวลานัดซอม บางคร้ังมีเวลาซอมไมเพยีงพอถามีการซอมที่
ไมดีพอก็จะเปนผลทาํใหรายการไมมีความสมบูรณและมีความผิดพลาดมาก 
  
 2.3.3 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 เมื่อไดมีการวางแผนการผลิตรายการและเตรียมการผลิตรายการเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไป
คือ ข้ันดําเนินการผลิตรายการซึ่งข้ันตอนนี้ก็เปนข้ันตอนหน่ึงที่สําคัญ ถาผูผลิตรายการไดดําเนินตาม
ข้ันตอนตางๆ ดังกลาวมาแลวอยางดี ความผิดพลาดของการดําเนินการผลิตรายการที่จะมีข้ึนนั้นก็จะ
นอยมาก และยอมหมายถึงคุณภาพของรายการก็จะดีตามไปดวย 
 ในข้ันตอนการดําเนินการผลิตรายการ เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานทางเทคนิคตางๆ เชน การ
กํากับรายการ กํากับการแสดง กํากับเวที การบันทึกภาพและเสียง ซึ่งในข้ันตอนการดําเนินการผลิต
รายการนี้แบงออกเปน 2 ประเภทนี้คือ  
 1. การดําเนินการผลิตรายการในหองจัดรายการหรือสตูดิโอ (Indoor Studio Shooting) 
เปนการดําเนินการผลิตรายการในสตูดิโอ โดยมีการจัดฉากสําหรับถายทํา ภายในหองสตูดิโอจะใช
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กลองหลายกลองในการถายทํา ขณะเดียวกันภายในหองควบคุมก็จะมีผูกํากับรายการทําหนาที่ส่ังการ
และทํางานประสานงานกับบุคลากรฝายอ่ืนๆในการผลิตรายการในสตูดิโอนี้มี   2 แบบ คือ 
  1)  บันทึกเทปโทรทัศนแบบรายการสด เปนรายการที่เหมือนกับการถายทอดสดที่จะ
บันทึกเทปโทรทัศนต้ังแตตนจนจบรายการโดยไมมีการหยุดเลย ผูผลิตรายการลักษณะนี้จะตองวาง
แผนการดําเนินงานเปนอยางดี ผูกํากับรายการจะตองมีความสามารถและประสบการณสูง รายการ
ลักษณะนี้จะสําเร็จในตัวในข้ันนี้เลย 
  2) บันทึกเทปรายการโทรทัศนทีละสวน เปนรายการที่แบงออกเปนสวนยอยๆ และบันทึก
เทปโทรทัศนในสวนนั้นทีละสวน ทําใหผูกํากับรายการและบุคลากรฝายอ่ืนๆ ทํางานในสวนนั้นไดอยาง
พิถีพิถัน รายการลักษณะนี้จะตองอาศัยการตัดตอลําดับภาพ และการทําภาพพิเศษในภายหลังอีก
หลายครั้ง 
 2. การดําเนินการผลิตรายการนอกสถานที่ (Outdoor Shooting)  
  เปนการดําเนนิการผลิตรายการนอกหองสตูดิโอ โดยถายทําจากสถานที่จริงอาจจะเปน
การใชตัวแสดงหรือถายจากเหตุการณที่เกดิข้ึนจริงๆ โดยไมใชตัวแสดงก็ได ซึ่งจะขจดัความยุงยากใน
การออกแบบฉาก แตจะตองมีการเตรียมการกอนออกไปถายทํานอกสถานที่เปนอยางดีในการผลิต
รายการนอกสถานที่ม ี2 แบบคือ 
  1) Electronic New Gathering (ENG) เปนการผลิตรายการโทรทัศนโดยใชกลองเพียง
ตัวเดียวและเคร่ืองบันทึกเทปแบบเคลื่อนที่ (Portable) เชนเดียวกับการผลิตรายการขาวทาง
สถานีโทรทัศน 
  2) Electronic Field Production(EFP) เปนการผลิตรายการโดยใชเคร่ืองมืออุปกรณครบ
ชุด เชนเดียวกับการผลิตรายการในหองจัดรายการหรือสตูดิโอ โดยใชกลอง 2 กลองข้ึนไป มีสายเคเบ้ิล
จากตัวกลองตอเขากับเครื่องตัดภาพและเคร่ืองทําภาพพิเศษ ซึ่งในระบบนี้อาจยกไปต้ังไวในสถานที่
ตางๆที่ทําการถายทําหรือติดต้ังไวในรถผลิตรายการเคล่ือนที่ OB Van (Outdoor Broadcasting Van) 
การผลิตรายการโทรทัศนโดยวิธีนี้จะชวยลดภาระดานงานการตัดตอลงไปมากเหลือแตเพียงการตัดตอ
ฉากที่จําเปนเทานั้น 
 การถายทํานอกสถานที่เปนการถายทําเปนตอนส้ัน ๆ เพื่อนํามาตัดตอหรือเพิ่มในรายการอีก
คร้ังหนึ่งโดยอาศัยสถานที่หรือฉากจริง ซึ่งการออกนอกสถานที่จําเปนตองใชเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ไดแก กลอง เคร่ืองบันทึกเทปชนิดออกนอกสถานท่ี ไฟ ไมโครโฟนมอนิเตอร  แบตเตอร่ี (ในกรณีไมมี
ไฟฟา)ฯลฯ บุคลากรอาจจะใชประมาณ 4 – 5 คน ไดแกผูควบคุมบท ชางกลอง คนดูมอนิเตอร  จดฉาก
และเวลา เจาหนาที่แสงและเสียง อาจจะตองใชผูดําเนินรายการ ซึ่งแลวแตรูปแบบรายการที่จะเสนอ 
ในบางรายการที่ออกถายทํานอกสถานที่ที่เปนรายการสําคัญหรือรายการสด เชน งานกีฬา ใชกลอง
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หลายตัว ก็จําเปนตองใชเคร่ืองตัดภาพดวย (ไพโรจน ตีรณธนากุล, นิพนธ ศุภศรี; และขจีรัตน  ปยะกลุ.
2528: 55) 
 ในการถายทํานอกสถานที่ ที่เปนรายการบันทึกเทป เราสามารถนําเอารายการที่ผลิตมาตัด
ตอ ตลอดจนสามารถนํามาตกแตงใหรายการสมบูรณ เชน การเพิ่มตัวอักษรแนะนําชื่อบุคคลกร  
 Big Close – up หรือบางทีเรียกวา Tight Close – up หรือ Full Head ใชเขียนยอวา BCU. 
 Very Close – up หรือบางทเีรียกวา Face Shot ใชเขียนยอวา VCU. 
 Extreme Close – up หรือบางทีเรียกวา Detail Shot ใชเขียนยอวา ECU. 
  จะเหน็ไดวาการกําหนดขนาดภาพในแตละแบบข้ึนอยูบนพืน้ฐานของหลักการและเหตุผลที่ผู
ถายจะตองเลือกมาใชงาน ในการนําเสนอภาพเพื่อใหผูดูภาพในแตละช็อตสามารถเขาใจเร่ืองราวและ
ขอบเขตที่กําหนดไว ซึง่จะชวยใหภาพเหลานั้นมีคุณคา 
 
 การเคลื่อนไหวกลองถาย 
  การกําหนดการเคล่ือนไหวกลองถายภาพ (Camera Movement) ไมวาจะเปนกลองวิดีโอ
หรือกลองถายภาพยนตรนับไดวาเปนการเปล่ียนแปลงตําแหนงของกลองไปพรอมกับการบันทึก ภาพ
นั่นเอง และจะมีผลใหภาพเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ รูปแบบเนื้อหาของการนําเสนอภาพไปในตัวการ
เคล่ือนไหวกลองที่มีเหตุผลและมีความเชี่ยวชาญจะเปนสวนเสริมภาษาภาพ และผูชมเกิดบทบาทรวม
ที่จริงข้ึนมากกับการนําเสนอภาพในชวงนั้นๆ การเคลื่อนไหวกลองมีหลักการข้ันพื้นฐานที่มาใชในการ
ถายภาพ 4 ประการ คือ การแพน (Panning), การทิลท (Tilting),การดอลล่ี (Dollying) ,การทรัค 
(Trucking)  
 
 การจัดองคประกอบของภาพ(Composition)  
 จอโทรทัศนจะเปนภาพ 2 มิติ ความลึกสรางภาพลวงตาไดโดยการสรางภาพตามกฎของ
องคประกอบ การจัดองคประกอบของภาพโทรทัศนแมจะอาศัยหลักพื้นฐานเดียวกันกับภาพนิ่งแตมี
ความยากในการจัดมากกกวา เพราะเปนภาพเคล่ือนไหวตองเคล่ือนกลองตามอยูเสมอ 
 การจัดองคประกอบภาพ เปนการจัดสัดสวนประกอบของภาพใหนาดู นาสนใจ เพื่อที่จะ
บรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไวภาพนั้นจะตองมีความสมดุลและสามารถส่ือความหมายไดเปนอยางดี ถาจัด
องคประกอบไมถูกตองภาพจะไมเกิดความสมดุลมีสิ่งตาง ๆ ที่ไมตองการเขามาอยูในภาพ จะทําให
การสื่อความหมายไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว ซึ่งการจัดองคประกอบมีดังตอไปนี้  
 การจัดแสงในถายภาพวิดีโอ   อันดับแรกของการถายภาพวิดีโอส่ิงที่ควรคํานึงถึง คือ เร่ือง
ของแสงที่ใชในการถายภาพ เชน แหลงแสงทิศทางของแสงและปริมาณของแสง เปนตน การถายภาพ



 19 

วิดีโอก็เหมือนกับการถายภาพน่ิง คือจําเปนจะตองใชแสงในการถายภาพแหลงของแสงแบงออกได 2 
ประเภท คือ  
 -   แสงธรรมชาติ เชนแสงจากดวงอาทิตย แสงดวงจันทร  
 -   แสงประดิษฐหรือแสงจากหลอดไฟชนิดตาง ๆ การถายในเวลากลางวันซึ่งสวนใหญเปน 
 การถายภาพกลางแจงนั้น จะใชแสงแดดเปนหลักในการถายภาพทิศทางของแสงจึงเปนเร่ือง
ที่ตองคํานึงถึงการถายภาพกลางแจง ควรใหแสงเขาทางดานหนาของภาพถาย (กรณีถายภาพบุคคล) 
เยื้องไปทางดานขางเล็กนอย จะทําใหแบบที่ถูกถายมีความ แจมชัด มีมิติ การถายภาพในเวลา
กลางวันอาจจะใชแสง ที่นุมนวลไดโดยการรอจังหวะใหมีเมฆมาบังแสงอาทิตย เพื่อลดความจัดจาของ
แสงอาทิตยลงบาง ก็จะชวยใหแบบมีความกลมกลืนของแสงดีข้ึน 
            
 จุดสนใจในการถายภาพวิดีโอ  
 การถายภาพวิดีโอควรมีจุดสนใจในแตละเฟรมภาพไมมากเกินไปไมเชนนั้นจะทําใหภาพดูรก 
และขาดความเปนเอกภาพ จุดสนใจอาจจะมี 1-2 จุดในภาพแตละเฟรม แตไมควรใหมากไป กวานั้น 
การวางจุดสนใจของภาพ เชน คนอาจจะใชกฎสามสวนลากเสนแบงภาพออกเปน 3 สวน ในแนวต้ังจะ
ลาได 2 เสนในแนวนอน 2 เสนใน วางจุดสนใจตรงจุดตัดทั้ง 4 จุดของเสนทั้งหมดจุดใด ก็ไดหรือถาจุด
สนใจมีขนาดใหญมาก เชน ภาพคนคร่ึงตัวก็อาจจะวางไวกลางภาพโดยเวนชองวาง เหนือแบบไว
พอสมควรเพื่อไมใหภาพดูอึดอัดเกินไปนัก (วิภา  อุฒมฉันท: 2538, 225) 
    
 เรื่องราวของภาพ 
       การถายภาพวิดีโอนอกจากจะมีจุดสนใจแลว ควรจะถายภาพในแตละเฟรมใหมีเร่ืองราวของ
ภาพ ภาพท่ีถายไปนั้นควรจะมีความหมายในตัวเอง สามารถบอกไดวาจุดสนใจกําลังทําอะไรอยู มี
อะไรประกอบในภาพบาง เพื่อใหการดําเนินเร่ืองติดตอกันควรถายภาพใหมีจังหวะและเร่ืองราวของ
ภาพตอเนื่องกันไป เชน เหตุการณในครอบครัวประจําวันเรียงตามลําดับของวันเวลา เปนตน การ
ถายภาพขณะเดินทางทองเที่ยวควรถายจุดสําคัญ ๆ ของสถานท่ีทองเที่ยวที่มีปายบอกช่ือสถานที่
ทองเที่ยวเหลานั้น จะชวยบอกเร่ืองราวของภาพไดเปนอยางดี หรือจะใชถายภาพบนรถขณะกําลังเลน
ไประหวางทางสลับไปดวยก็จะชวยเลาเร่ืองไดเชนกัน 
 การบอกเร่ืองราวของภาพในแตละเฟรมที่ถายดวยกลองวิดีโอนั้นเปนส่ิงที่ควรคํานึงถึง
ดังกลาวแลวเพราะจะทําใหภาพที่ถายมีความนาสนใจ นาติดตามอยางตอเนื่องไมซ้ําซากหรือสับสน 
ดังนั้นจึงควรใชจุดสนใจของภาพ สถานที่และระยะเวลาในการถายภาพใหถูกตองกลมกลืนกัน ชวยให
การถายภาพนั้นมีความหมายยิ่งข้ึนอีกทั้งสิ่งตาง ๆ ที่ประกอบกันในภาพก็ควรจะมีความสัมพันธใน
เร่ืองราวดวย 
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 ความสมดุลขององคประกอบ 
  การจัดวางสิ่งตาง ๆ ในภาพขณะถายภาพนั้น ๆ ควรจะใหจุดสนใจและองคประกอบ
แวดลอม อยูในตําแหนงที่สมดุลกันทั้งภาพ เม่ือมองภาพแลวไมรูสึกขัดตอสายตา การถายภาพควรจะ
ใหมีฉากหนาและฉากหลังซ่ึงก็เปนส่ิงที่ไมยากนักในการใชกลองวิดีโอบันทึกภาพถารูจักการสังเกตสัก
นิดในการถายภาพแตละคร้ังการถายภาพใหดูมีระยะใกลไกล มีส่ิงนําสายตาไปยังจุดสนใจก็เปนส่ิงที่
ดึงดูดใหการมองภาพนั้นมีมิติของภาพมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามอยาลืมการถายภาพโดยหนักไปดานใด
ดานหนึ่งจะทําใหภาพขาดความสมดุล มองดูไมสวยงามเทาที่ควร ภาพที่มีองคประกอบรกเกินไปหรือ
มีสวนเกินซึ่งไมอยูในเร่ืองราวของภาพเขามาก็เปนส่ิงที่ควรหลีกเล่ียงเชนกัน 

  การจัดองคประกอบในการถายภาพวิดีโอนั้น แตกตางจากการถายภาพนิ่งตรงจุดที่ การ
ถายภาพวิดีโอ สามารถเก็บภาพในลักษณะเคลื่อนไหวหรือภาคเคล่ือนที่ไปเร่ือยๆ ได เพราะฉะนั้น
องคประกอบส่ิงแวดลอมตางๆจึงไมอยูกับที่ตายตัวเสมอไปแตก็ควรจะคํานึงถึงการจัดองคประกอบ
ของภาพ ที่จะทําใหการถายภาพออกมามองนาติดตามนาสนใจ และสวยงามถูกตองกับหลักศิลปะ
ดวยเชนกันการจัดองคประกอบของภาพโดยใหมีเสนนําสายตา จากหนาของภาพลึกเขาไปถึงจุดสนใจ
ก็เปนการจัดองคประกอบที่ดีอยางหนึ่ง ชวยใหภาพมีมิติ มีความลึกในตัวเอง เชนในการถายภาพ
ทิวทัศนของปาเขาหรือทองทุงที่มีเทือกเขาอยูไกลลิบเปนฉากหลังของภาพ และมีถนนเร่ิมจากจุดหนึ่ง
ซึ่งอยูใกลสายตาทอดตัวลึกเขาไปถึงเทือกเขาที่อยูดานหลังไกลลิบนั่น ถนนจะเปนเสนนําสายตาของ
ภาพไดเปนอยางดี บางภาพ อาจจะใชเสนรูปตัวเอส เปนตัวนําสายตา ก็จะสรางความแปลกตาใหกับ
ภาพไดเชนกัน การจัดองคประกอบควรจะใหส่ิงตางๆ มีความกลมกลืนกันไดเปนอยางดี การวางขนาด
กรอบ 

  ภาพควรจัดใหอยูในขอบเขตที่พอเหมาะกับขนาดของส่ิงตางๆที่สัมพันธกันในภาพ ควรวาง
ขนาดขอบเขตของภาพโดยการถายใกลหรือการซูมเขามาชวยตัดส่ิงรกสายตาหรือสวนเกินที่ไม
นาสนใจออกไป เพื่อเนนจุดสนใจของภาพและส่ิงที่ประกอบกันในภาพที่เกี่ยวของใหกระชับกันมากข้ึน 

  การถายภาพไมควรใหขนาดของภาพเล็ก หรือไกลเกินไปจะทาํใหภาพหลวม และดูไม
นาสนใจ เพราะมีชองวางในภาพมากเกนิไป จึงตองใชทกัษะในการซูมภาพเพื่อกําหนดขอบเขตของ
ภาพใหพอดีการถายภาพดวยกลองวิดีโอจําเปนจะตองอาศัยการฝกฝน และทักษะความชาํนาญในการ
จัดองคประกอบของภาพใหเหมาะสมกลมกลืนกนั 
 
 การเวนทีว่างในการจัดภาพ 
  การจัดภาพระยะใกลของใบหนาคน ระดับตาควรจะอยูประมาณ 2/3 ของจอโทรทศัน ซึ่งจะ
ทําใหทีว่างดานบนศีรษะที่เรียกวา Head Room ดูสวย การถายดานขางของใบหนาของคนควรเวนที่
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ดานหนาไวมากกวาดานหลัง จะทําใหภาพไมดูอึดอัด ซึ่งเรียกวา Looking Room เชนเดียวกับการเวน 
Walking Room ของการจับภาพคนหรือสัตวเดินไปขางหนา 
 
 เสียง 
 เสียงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการผลิต เปนสวนเสริมใหภาพมีความสมบูรณ 
เสียงที่ใชในการผลิตรายการเทปวีดิทัศนตองใช เชนเดียวกับการใชในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ  
  -  เสียงพูด  
 -  เสียงดนตรี 
 -  เสียงประกอบ 
 1.  เสียงที่เปนคําพูด เปนเสียงที่นาํเสนอเนื้อหาหลักของรายการ ไดแก คําบรรยายสารคดี 
บทสนทนาของตัวละคร การสัมภาษณ การสนทนา เปนตน 
 2. เสียงดนตรี เปนเสียงเสริมแตงรายการใหสมบูรณข้ึนทั้งในดานเนื้อหา อารมณ  ความรูสึก 
สุนทรียภาพ และจินตนาการ 
 เสียงดนตรียงัสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 - ดนตรีประจํารายการ เปนดนตรีที่ใชตอนเร่ิมรายการและตอนปดทายรายการ 
 - ดนตรีประกอบ เปนดนตรีที่เสริมการนําเสนอเนื้อหา หรือความตอเนือ่งของฉากตอนตาง ๆ 
เพื่อใหรายการนาสนใจยิ่งข้ึน ดนตรีประกอบจะมากับรายการ สารคดี ละคร สารละคร เปนตน 
 3.  เสียงประกอบ เปนเสียงที่ใชประกอบเนื้อหาหรือสวนสาระของรายการเพื่อใหรายการ 
นาสนใจยิง่ข้ึน 
 เสียงที่ใชประกอบในรายการอาจจําแนกไดหลายประเภท ในทีน่ี้จําแนกได 2  ประเภท คือ  
 1.  เสียงประกอบที่เปนเสียงดนตรี เปนการนําเสียงดนตรีเปนเสียงประกอบ เพื่อให
สถานการณสมจริง                           
 2. เสียงประกอบจากแหลงเสียงจริง เปนเสียงประกอบที่บนัทกึเสียงจากแหลงธรรมชาติ จาก
เหตุการณ หรือจากแหลงสถานการณจริง 
 
 2.3.4 ขั้นตอนหลังการผลติ (Post Production) 
  ข้ันดําเนินการหลังการผลิตรายการนั้น เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนเพื่อการศึกษาและในข้ันนี้แบงได 2 สวน คือ  
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  1. งานทางดานเทคนิคการผลิต  เมื่อทําการถายทําเสร็จเรียบรอยแลว บุคลากรฝายเทคนิคก็
ควรทําหนาที่จัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆที่ใชในการผลิตรายการเขาที่ใหเรียบรอย ทั้งรายการใน
สตูดิโอหรือรายการนอกสถานที่  
    1.1  ตัดตอลําดับภาพและบันทึกเสียงหรือสรางภาพพิเศษบางอยางเพิ่มเติม เวนแต 
รายการที่บันทึกเทปรายการสดโดยตรง การตัดตอลําดับภาพตองอาศัยหลักการตัดตอภาพที่ดี โดยการ
นําช็อตตางๆที่ถายทําเสร็จแลวมาตอเขาดวยกัน ตามลําดับของบทโทรทัศน 
   1.2  การบันทึกเสียงอาจทําไปพรอมๆกับการตัดตอก็ไดโดยการบันทึกเสียง 
บรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบลงในเทปเสียงไปกอนเปนชวง แลวจึงตัดตอภาพตามเสียงที่
บันทึกไว การบันทึกเสียงไปพรอมกับการตัดตอนี้มีขอดี คือ ชวยทําใหการเสนอภาพกระชับไมเยิ่นเยอ 
และชวยใหสามารถเลือกภาพมาใสใหเหมาะสมกับคําบรรยายในชวงตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 2. การตัดตอลําดับภาพ (Editing)  
  การตัดตอลําดับภาพนับวาเปนข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนซึ่ง
เปนข้ันตอนสุดทาย เพราะในรายการโทรทัศนจะนาสนใจชวนติดตามหรือไมนั้นมิใชข้ึนอยูกับการถาย
ทําใหเปนเร่ืองราวเทานั้น แตเทคนิคการตัดตอลําดับภาพก็มีบทบาทที่สําคัญในการทําใหเร่ืองราวที่
ถายมามีความตอเนื่องและนาสนใจ เทคนิคการตัดตอลําภาพเปนวิธีที่ละเอียดออนและเปนงานศิลปะ
อยางหนึ่ง บุคลากรที่ทําหนาที่ตัดตอลําดับภาพควรเปนบุคคลที่จะตองเขาใจในเร่ืองราวทางศิลปะ
อยางดี และจะตองศึกษาเทคนิคตางๆในการตัดตอเช่ือมภาพใหเร่ืองราวนั้นสมบูรณโดยใหภาพและ
เสียงมีความสัมพันธตอเนื่องโดยตลอด  
 
 2.4 รูปแบบของรายการวดิีทัศนเพื่อการศกึษา 
 รูปแบบรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาที่ควรรูเพื่อประโยชนในการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมมา
ใชในการจัดรายการแตละประเภท โดยแบงออกได ดังนี้ 
 1. รูปแบบบทความ(Straight Talk)  
  เปนรายการที่มีลักษณะคอนขางจะเปนนามธรรมมาก ถาผูจัดรายการไมมีศิลปะในการ
พูดการจูงใจผูชม ก็อาจไมประสบความสําเร็จในการส่ือสาร สวนใหญจะนําไปสอดแทรกในรายการอื่น
เพื่อลดความนาเบ่ือหนาย 
 2. รูปแบบอภิปราย (Panel Discussion) 
  เปนรายการที่นิยมใชกันมากรูปแบบหนึ่ง ถารูจักเลือกหัวขอในการอภิปรายที่อยูในความ
สนใจของผูชมก็จะสามารถดึงดูดใจผูชมไดไมยิ่งหยอนไปกวารายการบันเทิงบางรายการ โดยปกติ
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รายการประเภทน้ีจะจัดไมเกิน 30 นาที และจํานวนผูพูดไมควรเกิน 4 คน ผูพูดควรเปนผูมีความรูใน
สาขานั้นอยางแทจริง 
 3. รูปแบบสัมภาษณ (Interview) 
  เปนรายการที่นิยมใชกับการส่ือสารมวลชนทุกชนิด นิยมใชวิธีการสัมภาษณสอดแทรกใน
รายการอื่นๆ  เชน รายการขาว รายการเพลง รายการสารคดี หรืออาจจัดเปนรายการเฉพาะสัมภาษณ
อยางเดียว 
 4. รูปแบบบันทึกเหตุการณจริง (On – the spot) 
  เปนรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของผูชมไดเปนอยางดีเพราะผูชมมักมีความสนใจ
เหตุการณที่บันทึกจากเหตุการณจริงมากกวาการบอกเลา แตรายการประเภทนี้มักมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชัดเจนของภาพและเสียง เนื่องจากเหตุการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ ไมอาจควบคุมได 
 5. รูปแบบสาธิต (Demonstration) 
  เปนรายการที่ตองมีผูแสดงใหเห็นจริง ผูชมมักใหความสนใจเนื่องจากไดเห็นจริงจัง
มากกวาวิธีอ่ืนที่กลาวมาแลว ขอควรคํานึงก็คือ ความชัดเจนของภาพการสาธิต มุมกลอง ระยะการ
ถายทํา และลําดับข้ันการสาธิต 
 6. รูปแบบละคร (Drama) 
  นิยมทําเปนรายการเพ่ือการบันเทิง การนําวิธีนี้มาสอดแทรกเนื้อหาที่เปนความรูเปนส่ิงที่
ทําไดยาก จึงควรพิถีพิถันนับต้ังแตการเขียนบทใหกลมกลืนกัน การเลือกผูแสดงใหเหมาะสมกับ
บทบาท 
 7. รูปแบบสารละคร (Docu  Drama) 
  รูปแบบของสารละครจะเปนการดําเนินโดยการจําลองสถานการณจากชีวิตจริง ประวัติ  
วรรณกรรม ที่มีคุณคาทางการศึกษา ในเชิงจิตวิทยา สังคม การเมือง ใหแกผูชมโดยเทคนิคการละคร 
 8. รูปแบบการตอบปญหาความรู (Quiz) 
  เปนรายการที่เปนประโยชนตอผูชมมาก ถาผูจัดรูจักต้ังปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ 
ระดับความรูของผูตอบ รายการประเภทนี้มักมีการแจกรางวัลแกผูตอบเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและ
รายการสนุกสนานมักเรียงลําดับจากงายไปหายาก รายการประเภทนี้ไมควรมุงความรูเกินไปเพราะจะ
ทําใหเกิดความเบ่ือหนาย 
 9. รูปแบบหองเรียนจําลอง (Classroom Mock up) 
  รายการประเภทน้ีอาจทําได 2 ลักษณะ คือ การนํานักเรียนไปสอนในหองสงหรือทําการ
ถายทอดจากหองเรียนจริง ไมวาจะเปนแบบใดธรรมชาติหองเรียนก็จะผิดไปและหาวิธีการเรียนการ
สอนก็จะผิดปกติไปจากความเปนจริง 
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 10. รูปแบบสารคดี (Feature) 
  เปนรูปแบบที่มีประโยชนมากในการศึกษา ผูจัดควรเลือกสารคดีที่อยูในความสนใจชอง
ผูชม จึงจะไดทั้งสาระและความสนใจ และความเพลิดเพลิน ต่ืนเตนนาสนใจ รายการไมควรยาวเกินไป 
โดยประมาณ 15 – 30 นาทีก็นับวาเหมาะสม ถาเปนรายการยาวควรแบงเปนตอนๆ  
 จากรูปแบบตางๆ ของการผลิตรายการ เพื่อใหเกิดความรูในดานการศึกษาเชิงจิตวิทยา และ
สรางใหเกิดความเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมายนั้น ในรูปแบบสารละครมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู
เกี่ยวกับการเขียนบทเพื่อสะดวกในการผลิตและการทํางานในกระบวนการผลิต 
 
 2.5 ประเภทของรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
 1. รายการวีดิทัศนเพื่อการคา(Commercial Television: CTV)เปนรายการวีดิทัศนเพื่อความ
บันเทงิและธุรกิจโฆษณา 
  2. รายการวีดิทัศนการศึกษา(Educational Television: ETV) เปนรายการวีดิทศันเพื่อ
ความรูทัว่ไปดานตาง ๆ เชน  ความรูทางวิชาการ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  ฯลฯ  โดยไม
จํากัดความรูของผูชมหรือเจาะจงเฉพาะบุคคลกลุมใดกลุมหนึง่เปนการใหความรูแกบุคคลทั่วไป 
  แตถาพิจารณาของตามรูปแบบและเนื้อหาของรายการไดแบงประเภทของรายการวดิี
ทัศนเพื่อการศึกษาออกเปน  2  ประเภท  คือ 
   1) รายการความรูทั่วไป (General Educational Programmer) หมายถงึ รายการที่มุงให
ความรูในเร่ืองตางๆ โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ใหผูชมไดรับความรูทีเ่ปนประโยชนทัง้ทางตรงและทางออม  
รายการประเภทน้ีมิไดมุงหมายเพื่อการสอนในหลักสูตรใดโดยเฉพาะ แตก็สามารถทําหนาที่เสริมหรือ
ประกอบการสอนได 
   2) รายการเพื่อการสอน (Instructional Programmer) เปนรายการที่ผลิตข้ึนเพื่อวัตถปุระ 
สงคในการสอน ลักษณะรายการมกัมีแนวโนมที่คลายบทเรียน โดยมีวิธนีําเสนอทีน่าในใจ การเนื้อหา
อาจแบงตอนหรือไมเปนตอนก็ไดแตเนื้อดังกลาวจะสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาของระดับหนึง่
ระดับใดหรือของสถานศึกษาหนึ่งสถานศึกษาใด เนื้อหาที่เสนอมีจุดประสงคใหเกดิการเรียนรูและมีการ
วัดผลการเรียนจากการชมรายการประกอบดวย รายการเพื่อการสอนนี้  สามารถแบงยอยออกไดอีก 3 
ประเภท คือ 
     - รายการที่ทาํหนาที่สอนทั้งหมด(Total Teaching หรือ  Direct Classroom 
Teaching) คือ รายการซ่ึงทาํหนาที่ในการสอนสมบูรณในตัวเอง ดังนัน้ รายการจึงทําหนาทีเ่สมือนเปน
ครูหรืออุปกรณการสอนในตัว 
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       - รายการทําหนาที่สอนเนื้อหลัก(Principal or Mai Resources) คือ รายการที่ทํา
หนาที่สอนเนื้อหาสําคัญของหัวขอการสอนในวันนั้น โดยในชั้นเรียนจะมีครูทําหนาที่แนะนํารายการ
ชี้ใหเห็นความสัมพันธของรายการกับหัวขอบทเรียน ทบทวนใหทําแบบฝกหัดและอธิบายขยายความ
เพิ่มความเขาใจของนักเรียนดวย 
     - รายการทําหนาที่เสริมการสอน(Supplementary or Enrichment) รายการจะทํา
หนาที่เสริมเนื้อหาที่ครูสอนใหสมบูรณข้ึน เชน การสาธิตวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน   
 3. รายการวีดิทัศนเพื่อการสอน (Instructional Television: ITV)เปนรายการวีดิทัศนที่จัดข้ึน
ตามหลักสูตร ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อเสนอบทเรียนแกผูเรียนกลุมใดกลุม
หนึ่งโดยเฉพาะ ผูเรียนอาจจะเรียนอยูในสถานศึกษาหรือเรียนอยูที่บานก็ไดในรูปแบบของการศึกษา
ทางไกล รวมถึงการเผยแพรภาพและเสียงทั้งในระบบวงจรปดและระบบวงจรเปด เชน การสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  หรือการเรียนในหองเรียน โดยใช
รายการการศึกษาและการสอนที่บันทึกไวในเทปวีดิทัศนเพื่อใหผูเรียนแลวบรรลุถึงจุดมุงหมายในการ
เรียน  (สมหมาย  ตติยะวรนันท.  2540;  อางอิงจาก กิดานันท  มลิทอง.  2536) 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนนั้น แสดงใหเห็นรูปแบบในการนํามาผลิตวิดิทัศนในรูปแบบ
รายการโทรทัศนและสามารถสรางใหกับกลุมเปาหมายไดหลายกลุม ไดทั้งในระบบ รางเรียน นอก
ระบบโรงเรียน และใหความรูกับประชาชนทั่วไปในเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตที่ดี สามารถ
สอดแทรกแงคิดในการดํารงชีวิต หรือยังสามารถสะทอนใหเห็นสภาพปญหาในสังคม ซึ่งการทํานี้เปน
การดึงดูดกลุมเปาหมายใหสนใจมากกวาการบรรยาย หรือการใหความรูในรูปแบบเกาๆเชน การแจก
ใบปลิว เปนตน 
 
 2.6  ขอดีของวีดิทัศนเพื่อการศึกษา   
 ขอดีของวีดิทศันเพื่อการศึกษา (ภูษิต อานมณี. 2541; อางอิงจาก  สุรชัย  สิกขาบัณฑิต: 
2529) 
 1. ชวยยกระดับมาตรฐานการศึกษาแกมวลชน 
 2. ชวยแพรกระจายความรูไปยงัมวลชน 
 3. ทําใหมวลชนมีความรูทันสมัย  ทนัวทิยาการ 
 4. ชวยใหครูสามารถติดตอกับนักเรียนและครูได 
 5. ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 6. ผูปกครองสามารถติดตามและชวยเหลือดูแลการศึกษาของนกัเรียนไดใกลชิด 
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 2.7 ขอจํากัดของวีดิทศันเพื่อการศึกษา 
  เนื่องจากวีดิทัศนเปนการส่ือสารทางเดียว โดยการสื่อสารจากผูสอนมาสูผูเรียนเทานั้นทําให
การเรียนการสอนเปนไปอยางไมสมบูรณนัก  เพราะผูเรียนไมสามารถซักถามปญหาหรือขอของใจได
ทันที  และขณะเดียวกันผูสอนก็ไมมีโอกาสไดเห็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอการสอนของ
ตน ดังนั้นการใชวีดิทัศนเพื่อการเรียนการสอน  จึงควรใชเปนเพียงสวนหนึ่งประกอบการสอนของครู
เทานั้น วีดิทัศนมีขอจํากัดมากมาย เชน  ถาไมมีกระแสไฟฟา  ก็ไมสามารถชมรายการได  เปนการ
ส่ือสารทางเดียว ผูชมไมสามารถโตตอบกับรายการได นอกจากจะออกแบบใหเปนรายการสด  
ขอจํากัดของวีดิทัศนคือ 
 1. การใชวีดิทัศนเปนการส่ือสารทางเดียว ผูเรียนและผูสอนไมสามารถพูดจาโตตอบกันได 
 2.  วีดิทัศนมิใชเปนอุปกรณที่ใชแทนครูผูสอนไดอยางส้ินเชิง ผูเรียนจึงจําเปนตองศึกษา
บทเรียนเพิ่มเติมจากส่ืออ่ืนๆ ประกอบดวย หรือครูผูสอนตองชวยเหลือแนะนํา  อธิบายเพิ่มเติม
ประกอบการชมรายการ 
  3. อาจเกิดอุปสรรคในดานการส่ือสาร เชน กระแสไฟฟาขัดของ  หรือส่ิงแวดลอมของผูเรียน
ไมเอ้ืออํานวย ทําใหขาดสมาธิในการเรียน 
  4, การผลิตรายการไมดีพอ อาจทําใหการเรียนการสอนไมนาสนใจ 
 5. จําเปนตองมีคาใชจายสูงเพื่อใชในการจัดซ้ืออุปกรณ  และเพื่อเทคนิควิธีการในการผลิต 
รายการที่มีคุณภาพ 
 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
 การวิจัยเกี่ยวกับการทําวีดิทัศนมาใชในการเรียนการสอน มีการวิจัยอยูมากมายทั้งที่เปนการ
วิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใชวีดิทัศนกับการสอนโดยครูและการศึกษาเปรียบเทียบการสอนระหวาง
วีดิทัศนกับส่ืออ่ืน 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ยุทธนันต  หาญณรงค (2530: 28) ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
รายการโทรทัศนการสอนที่ใชส่ือชวยจัดสังกัปหลังการสอน 2 ชนิด จากการศึกษาพบวา นักศึกษาที่
เรียนจากรายการโทรทัศนการสอนที่ใชส่ือชวยจัดสังกัปภายหลังการสอนชนิดจักษุโสตสัมผัสสูงกวา
นักศึกษาที่เรียนจากรายการโทรทัศนการสอนที่ใชส่ือชวยจัดสังกัปชนิดส่ิงพิมพ 
 รังสรรค  ดวงสรอยทอง (2530: 52-23) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนทางการเรียน เร่ืองลําดับข้ันการทําผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา
จากแบบพิมพหลอ โดยใชบทเรียนเทปโทรทัศนแบบสรุปเปนตอนๆ กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
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พบวา การเรียนรูจากบทเรียนเทปโทรทัศนแบบสรุปเปนตอนๆ กับกลุมที่ควบคุมการเรียนจากครูที่เรียน
ในช้ันเรียนปกติไมแตกตางกัน ในดานความคงทนทางการเรียน โดยการเรียนจากบทเรียนโทรทศันแบบ
สรุปเปนตอน 1, 2, 3 และ4 ไมแตกตางกัน 
 วิภาวรรณ  สุขสถิต (2532: 40) ไดทําการผลิตวีดิโอเทปการสอนสําหรับใชในการเรียนการ
สอนรายวิชาเคร่ืองแตงกายชาย ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน โรงเรียนสารพัดชาง ผลปรากฏวาวีดิโอ
เทปการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 นอกจากนั้น ผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 ชัยพร  พุมทองดี (2534: 51) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาปฐมพยาบาล 
ของนักเรียนตํารวจ โรงเรียนตํารวจภูธร 4 โดยการสอนดวยเทปโทรทัศนกับการสอนปกติ ผลการวิจัย
พบวา ผลการเรียนวิชาปฐมพยาบาลของนักเรียนพลตํารวจที่สอนดวยเทปโทรทัศนสูงกวาการสอน
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วิจิตรา  วงศทรัพยสกุล (2536: 47-50) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองน้ํา ระหวางการเรียนจากเทปโทรทัศน การสอนที่ใช
และไมใชกราฟกคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุมไม
แตกตางกัน 
 เมธี  เจริญสุข (2538: 57) ไดทําการพัฒนารายการวีดิทัศนโดยใชชุดถายทําแบบกลองเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ ผลการทดลองพบวา การเรียนจากรายการวีดิทัศนใหผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการ
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 สุทธิรา  แกวมณี (2536: 56) ไดศึกษาประสิทธิภาพเทปวีดิทัศนการสอนวิชานาฏศิลปเร่ืองรํา
วงมาตรฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาผมสัมฤทธิ์และความสนใจในการ
เรียนวิชานาฏศิลปของนักเรียนที่ใชสอนโดยใชเทปวีดิทัศนกับการสอนแบบปกติ แตกตางกันที่ระดับ 
0.1  
              อุทิศ  ล้ิมสุวรรณ (2540: 53) ไดศึกษาการพัฒนารายการวีดิทัศนศึกษาดวยตนเองแบบนุ
มานในการเรียนกลุมทักษะวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวารายการวีดิ
ทัศนศึกษาดวยตนเองแบบนุมานวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ การคูณ การหาร มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ที่ต้ังไว แสดงวา การเรียนดวยรายการวีดิทัศนการศึกษาดวยตนเอง
แบบนุมานสงผลใหนักเรียนเรียนรูไดดีกวาการสอนแบบปกติที่ครูเปนผูสอน 
 จากงานวิจัยขางตน พบวา ในการเรียนการสอนที่เปนการนําเสนอผานการเรียนรูทางตานั้น 
ทําใหเกิดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิสูง ถาเราตองการปลูกฝงหรือใหขอมูลเพื่อหวังผลในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมกลุมเปาหมาย การผลิตวีดิทัศนก็เปนทางเลือกหนึ่งที่เปนการกระตุนใหผูเรียน
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เกิดการเรียนรูที่เปนรูปธรรม ที่เห็นทั้งภาพ และเสียง ซึ่งจะชวยประหยัดส่ือส่ิงพิมพ และใหผลเทียบเทา
กับส่ือที่เปนคอมพิวเตอร  
 
 งานวิจัยในตางประเทศ  
 โคนิง และฮิลล (ประสาน นันทเสน.  2545: 40-41; อางอิงจาก Koening; & Hill.  n.d.) ได
ศึกษางานวิจัยที่เปรียบเทียบผลการเรียนการสอนโดยใชโทรทัศนกับการสอนตามปกติของครูพบวา 
การวิจัยสวนมาก การเรียนการสอนโดยใชโทรทัศนมีผลดีกวาการสอนโดยครูในหองเรียน โคลนิง
และฮิลลไดแสดงความเห็นไววา อาจเปนเพราะการสอนโดยโทรทัศนครูมีการเตรียมตัวที่ดีกวา 
 ฟชเชอร (ประสาน นันทเสน.  2545: 40-41; อางอิงจาก  Fisher. n.d.)  ทําการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนโดยใชเทปโทรทัศนกับการสอนสาธิตโดยครู ในการสอนทักษะการวาย
น้ําข้ันพื้นฐาน โดยศึกษากับนักเรียน แบงเปนกลุมที่ 1 ดูการสาธิตดวยเทปโทรทัศนกับกลุมที่ 2 ดูการ
สาธิตโดยครู ผลการศึกษาวิจัยนักเรียนทั้ง 2 กลุมพบวาการเรียนรูทักษะการวายน้ําไมแตกตางกัน 
 ดิวอ้ี (Dewey อางถึงในประสาน นันทเสน: 2545, 40-41) ไดศึกษาหาผลของเทป วีดิทัศน
และวีดิโอดิสก สําหรับการสอนแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในสภาพการศึกษาแบบอิสระ การศึกษาคร้ัง
นี้เพื่อพัฒนาโมดูลสําหรับการฝกทักษะฟุตบอล โดยการใชไมโครคอมพิวเตอรมาควบคุมระบบวีดิโอ 
MCVIT หรือ CAI แบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ขอบเขตในการศึกษาคือ นักฟุตบอลในระดับไฮสคูลและ
ในโรงเรียนมัธยม ทั้งที่มีประสบการณสูงและไมมีประสบการณ เพื่อที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา MCVIT (Microcomputer Controlled Videotape System) ทําใหนัก
ฟุตบอลทั้งกลุมที่มีประสบการณสูงและตํ่ามีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน นั่นคือ ผลของการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสังเกตและพิสูจนได 
 มิลเลอร  (ประสาน นันทเสน.  2545: 40-41; อางอิงจาก  Miller. n.d.) แหงมหาวิทยาลัย 
หลุยเซียนา ทําการทดลองวีดิโอชุด นาทีปลอดภัย เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรพบวา ลูกจางที่ไดดูรายการวีดิโอ นาทีความปลอดภัย จะมีความปลอดภัยในการทํางาน
มากกวากลุมที่ไมไดดูวีดิโอ 
  จากรายงานการวิจัยในตางประเทศ ทําใหเปรียบเทียบการเรียนรูโดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดวยการเรียนรูผานส่ือที่เปนเทปโทรทัศน กับการสอนปกติ ก็จะพบวาการสอนดวยเทป
โทรทัศนใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวา  
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3. เอกสารเก่ียวกับการฝกอบรม 
 3.1 แนวคิดในการฝกอบรม 
 ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการหรือหนวยงานนั้น การฝกอบรมเปนวิธีการที่
สําคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เปาหมายของการฝกอบรมก็เพื่อใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงในดาน
ความรู ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทํางานไปในแนวทางที่พึงประสงค นําความกาวเหนาและ
ความเจริญงอกงานมาสูองคการ เพื่อนําองคการนั้นใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม 
การฝกอบรมตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Training  ซึ่งมีผูใหคําอธิบายไวหลายทัศนะ  ดังนี้ 
 สมาคมขาราชการสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ตวงพร  พงษประดิษฐ. 2537: 16; อางอิงจาก 
Civil Sevice Assembly of the United States and Canada.1948: 2) ใหความหมายการฝกอบรมไว
วา เปนกระบวนการที่จะชวยพัฒนาความคิด พฤติกรรม และการกระทําที่เหมาะสมในการทํางานและ
เพิ่มพูนความรู เจตคติ และสมรรถภาพในการทํางานใหแกบุคลากรของหนวยงาน  ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 
 ฮารไบสัน และเมเยอร (Harbison; &  Mayers. 1964: 2)  ไดใหความหมายของการฝกอบรม
วาเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ฝกฝมือในการทํางาน (Skill) และความสามารถ   
(Capacity) ในการทํางานของบุคคลทั้งมวลในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
 ฟลิปโป (Flippo.1985: 262) อธิบายวา การฝกอบรม คือ กระบวนการของการสรางเสริม
เพิ่มพูนความรู  ทักษะ  หรือความชํานาญใหแกผูปฏิบัติหรือคนงานแตละคน  ในขอบเขตการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคคลเหลานั้น 
 สําหรับนักวิชาการของไทย  ไดใหความหมายของการฝกอบรมดังนี้ เชน 
 อมร  รักษาสัตย  และโสรัจ  สุจริตกุล (2514: 293) ใหคําอธิบายวา การฝกอบรมเปนกรรมวธิี
ที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพของพนักงานในการทํางาน  ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในการพัฒนานิสัยแหง
ความคิดและการกระทํา ความชํานิชํานาญ ความรู และทาทีตางๆ  
 ชาญชัย  ลวิตรังสิมา และเชิดวิทย ฤทธ์ิประศาสน (2520: 4) กลาววา  การฝกอบรมเปนการ
เพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  และเจตคติของบุคคล เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในลกัษณะ
ที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการและสภาพแวดลอมโดยทั่วไป  ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานยิ่งข้ึน  และมีความกาวหนาในหนาที่การงาน 
 อาชวัน  วายวานนท  และวินิต  ทรงประทุม (2520: 9) กลาววา  การฝกอบรมเปน
กระบวนการซึ่งบุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับความรู  ทักษะ และเจตคติ  ซึ่งชวยใหตนสามารถปฏิบัติหนาที่
ในฐานะที่เปนองคประกอบของระบบได  มุงสนองความตองการของระบบใดระบบหนึ่ง  ในขณะที่
การศึกษามุงชวยใหบุคคลสามารถดํารงตนอยูไดในระบบอ่ืน 
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 นอย  ศิริโชติ (2523: 7) กลาววา การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่จัดข้ึนตามความตองการเฉพาะ
ขององคการ  หรือหนวยงาน  หรือบุคคล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง  และเพิ่มพูนความรู  ทักษะ 
เจตคติ  และประสบการณแกบุคคลในหนวยงานหรือองคการตางๆ เพื่อเตรียมตัวจะเขาทํางาน และ
กําลังปฏิบัติงานประจําอยูแลวใหมีสมรรถภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน  มีความมั่นใจในการทํางาน  และ
ตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็วยิ่งข้ึน  อาจจะเรียกวาเปนการฝกหัดฝมือดานอาชีพใหกับคนทํางานได  
การฝกอบรมจะใชชวงเวลาส้ันๆ และลงทุนนอยกวาการเขารับการศึกษาโดยตรง 
 สมพงศ  เกษมสิน (2526: 257) ใหความเห็นตอการฝกอบรมวา เปนกรรมวิธีตางๆ ที่มุง
เพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  และประสบการณ  เพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิด
ขอบไดดียิ่งข้ึน 
 จากที่กลาวมากการฝกอบรมเปนกระบวนการที่สรางเสริมเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  
ประสบการณ  ที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรม  มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนได
อยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการดังกลาวจะตองกระทําอยางตอเนื่องและมีระบบ 
 อยางไรก็ตาม  ความหมายและความคิดของการฝกอบรมเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  และ
ตามสภาพของสังคม  ดังที่ โกวิทย  กังสนันท (2534: 33-34) ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงแนวความคิด
ของการฝกอบรมไววา แนวความคิดของการฝกอบรมมีวิวัฒนาการ  และขยายขอบเขตออกไป
กวางขวางควบคูกับการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของสังคม   โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบการผลิตและกรรมวิธีการผลิตในสังคม   เดิมทีการฝกอบรมไดรับความสนใจในมุมมองที่หมายถึง  
การส่ือสาร (Communication) และการเรียนรู (Learning) เกี่ยวกับทักษะที่จําเปนเพื่อประกอบการ
ทํางาน  โดยมุงผลทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ดังนั้นจุดเร่ิมตนของการฝกอบรมมักมีสาเหตุมาจาก
สภาพปญหา(Problems) ความกดดัน(Pressure) และแรงกระตุน(Motivation) ที่ตองการใหมีการ
ปรับปรุงการทํางาน  โดยแบงแยกออกเปนสาขาของงานชนิดตางๆ  ตัวอยาง  เชน  ในโรงงานแหงหนึ่ง
คนงานมีขอบกพรองในการใชเคร่ืองจักร  และมีผลทําใหเคร่ืองจักรเกิดขัดของและเสียบอย  ผูควบคุม
หรือผูบริหารก็เรียกคนงานเหลานั้นเขามาอบรม  หรือเมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณตองการจะ
ทดลองปลูกพืชชนิดใหม  ก็จัดใหมีการฝกอบรมข้ึน  ดวยเหตุนี้กิจกรรมการฝกอบรม  เชน การกําหนด
หลักสูตร  การสงคนเขาอบรม ตลอดจนการกําหนดความรูและความจําเปน (Needs) ตางๆ จึงมุงที่จะ
แกไขปญหาเฉพาะหนาและมีเปาหมายที่จะใหเสร็จผานพนไปเทานั้น 
 ตอมาแนวความคิดของการฝกอบรมในทัศนะใหมไดรับการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมสมัยใหมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา  การฝกอบรมเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางความรู (Knowledge) การปฏิบัติ (Action)การ
ฝก(Training) และการเรียนรู (Learning) ที่จะสรางเสริมประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบรวมกันใน
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องคการ   ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  และการเปล่ียนแปลงภายในหนวยงาน  
ซึ่งจะเปนแนวทางไปสูความกาวหนาและการพัฒนาตอไป  ดังนั้น  การฝกอบรมในปจจุบันจึงตอง
ต้ังอยูบนรากฐานความเปนวิทยาศาสตร (Scientific) มากข้ึน  เนื่องจากจะตองมีการศึกษาวิเคราะห
และวิจัย  โดยอาศัยพื้นฐานความรูและแนวความคิดทางทฤษฎีจากสาขาวิชาการดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวิชาการดานพฤติกรรมศาสตร และการศึกษาที่จะมาสงเสริม และชวยในการวิเคราะหหลกัสูตร 
การจัดการการสอนและการจัดสภาพการเรียนรูในการจัดฝกอบรม 
 
 3.2 ประเภทของการฝกอบรม 
 การฝกอบรม  สามารถจําแนกออกไดหลายประเภทข้ึนอยูกับเปาหมาย วิธีการ และ
องคประกอบตาง ๆ มากมาย  โกวิทย  กังสนันท (2534: 38-39) ไดเสนอแนะวิธีจําแนกประเภทของ
การฝกอบรมออกเปน 2 วิธี คือ (1) แบงตามลักษณะเปาหมายและ (2) แบงตามลักษณะการจัด
หลักสูตรในหนวยงาน 
 
 การแบงประเภทตามลักษณะเปาหมาย   จําแนกไดหลายลักษณะ  เชน 
 1. การฝกอบรมเพื่อการเตรียมตัว  การปฐมนิเทศ  และเสริมทักษะงานสําหรับพนักงานหรือ
ลูกจางที่เขาทํางานใหม  การฝกอบรมประเภทน้ีมีเพื่อใหพนักงานใหมเกิดความรู  ทกัษะ และทศันคติที่
จําเปนสําหรับการทํางานในหนวยงาน  กอนเร่ิมปฏิบัติงานจริงในลักษณะถาวร 
 2. การฝกอบรมเพื่อแกไขและใหการรักษา(Remedial) บางคร้ังเรียกวา การอบรมใหม
(Retraining) การฝกอบรมประเภทน้ีจัดข้ึนเพื่อแกไขขอบกพรอง(Deficiencies) ของพนักงานทั้งใน
ดานความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  และพฤติกรรม 
 3. การฝกอบรมเพื่อยกระดับความรูความสามารถ(Upgrading)รวมทั้งการขยายทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับงาน 
 4. การฝกอบรมเพื่อพัฒนา (Development) จัดข้ึนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นฐานความรู
ความเขาใจของพนักงานใหกวางขวางและรอบดานข้ึน  รวมทั้งการเตรียมตัวพนักงานในการรับ
ตําแหนงบริหาร  หรือตําแหนงสูงข้ึน  เชน  หัวหนางาน  ผูจัดการ  หรือตําแหนงอ่ืนที่จําเปนตองมี
ความรูและความรับผิดชอบกวางข้ึนและสูงข้ึน 
 
 การแบงประเภทตามลักษณะการจัดหลักสูตรในหนวยงาน  จัดไดหลายวิธี  คือ 
 1. การจัดฝกอบรมแบบเปนทางการ (Formal  In-house  Training) มีเนื้อหาและเปาหมาย
แตกตางกัน  เชน 
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  1)   การปฐมนิเทศพนักงานเขาใหม 
  2)   การฝกอบรมดานความปลอดภัย 
  3)   การฝกอบรมกึ่งทักษะ(Semi – skills ) 
  4)   การฝกอบรมทางเทคนิค 
  5)   การฝกอบรมดานมนุษยสัมพันธ 
  6)   การฝกอบรมเตรียมหัวหนางาน 
  7)   การพัฒนาการจัดการระดับกลาง 
  8)   การพัฒนานักบริหาร 
  9)   การฝกอบรมโครงการพิเศษ 
 2. การจัดฝกอบรมแบบไมเปนทางการ(Informal In-house Training)  มีหลายลักษณะ  เชน 
  1)   การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
  2)   การสอนงาน 
  3)   การหมุนเวียนงาน 
  4)   การศึกษา  และเรียนงาน 
  5)   การสรางคณะทํางานชวยนักบริหาร 
 3. การฝกอบรมแบบอ่ืน ๆ เชน 
  1)   การฝกอบรมโดยสัญญาจา (Contract)บุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
  2)   การพัฒนาตนเอง 
 
 3.3 วิธีการและรูปแบบการฝกอบรม 
 สมาคมศึกษานิเทศก ประเทศไทย  ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ และรูปแบบการฝกอบรม
วา  วิธีการในการอบรมจะเริ่มดวยการหาความตองการจําเปน(Needs) ในการฝกอบรมเสียกอน  การ
ฝกอบรมเปนกิจการที่ลงทุนเพื่อหวังผล และเปนการลงทุนที่แพง ดังนั้น การจัดการอบรมจะตองเกิด
จากความตองการจําเปนที่ผูบริหารเห็นวาการฝกอบรมน้ีจะแกปญหาได โดยทั่วๆ ไปการหาความ
ตองการจําเปนในการฝกอบรมทําไดดังนี้ 
 1.  การสํารวจ ทําภายหลังที่ไดตระหนักถึงปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือของ
องคการแลว จากนั้นก็สํารวจวาจะฝกอบรมกลุมไหน โดยการสํารวจผูที่จะเขารับการอบรม เชน การ
สอบถามบุคคล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหผลการออกแบบการฝกอบรม เปนตน 
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 2.  การตรวจสอบภายใน   โดยการตรวจสอบสภาพการทํางานตาง ๆ เชน  ผลงาน  ส่ิงนําเขา  
การลงทุน  การวิเคราะหระบบและกระบวนการทํางานตาง ๆ  จะทําใหทราบขอบกพรองตาง ๆ  และให
แนวทางในการพัฒนา 
 3.  การประเมินรายบุคคล  ไดแก  การประเมินผลงาน  ความรู  ความสามารถ  พฤติกรรม  
และวิธีการทํางานของบุคคล  โดยใชการสัมภาษณ  แบบสอบถาม  การวิเคราะหความตองการ  การ
ทดสอบความสามารถ  ผลการประเมินผลงาน  การสังเกตและอ่ืน ๆ  ที่จะสามารถนําไปวิเคราะหความ
ตองการ  และจัดทําแผนงานสําหรับพัฒนาและฝกอบรมตอไป 
 สําหรับรูปแบบของการฝกอบรมนั้น  วิน  เช้ือโพธ์ิหัก (2537: 69-83)  ไดรวบรวมเสนอวิธีการ
ตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  การบรรยาย(Lecture)เปนการบรรยายความรู  หลักการหรือทฤษฏีใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 2.  การบรรยายชุดหรือการชุมนุมปาฐกถา(Symposium) เปนการบรรยายของผูเช่ียวชาญ  
หรือวิทยากรเปนชุดจํานวน 2–6 คน  บรรยายหรือแสดงความคิดเห็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย  แต
อยูภายในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 
 3.  การอภิปรายเปนคณะ (Panel  Discussion)เปนการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิเปนคณะ
ในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง  ผูอภิปรายแตละคนจะใหความรู ขอเท็จจริง  และความคิดเห็นของตนแกผูฟงใน
หัวขอเดียวกันนั้น  ตามความคิดเห็นของตน 
 4.  การอภิปรายกลุม(Group  Discussion)เปนการประชุมพิจารณาหรืออภิปรายกันระหวาง
สมาชิกจํานวน 6–20 คน ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่สนใจรวมกัน 
 5.  การสัมมนา(Seminar)เปนการประชุมเพื่อรวมกันศึกษาและคนควาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
ภายใตการแนะนําของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ โดยที่ผูเขารวมสัมมนาทุกคนสามารถมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
 6. การประชุมแบบซินดิเกต(Syndicate  Method)เปนวิธีการแบงผูเขารับการฝกอบรม
ออกเปนกลุมยอยๆ เพื่อปฏิบัติงาน หรือพิจารณาปญหาตามที่ไดรับมอบหมาย 
 7. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(Conference)เปนการประชุมที่มีสมาชิกไมควร
จะเกิน 20 คน เพื่อแกปญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อแลกเปล่ียนความรู ประสบการณและความคดิเหน็ใน
เร่ืองที่ทุกคนมีความสนใจรวมกัน 
 8. การประชุมในรูปคณะกรรมการ(Committee) เปนการประชุมบุคคลกลุมเล็กๆเพื่อ
ปฏิบัติงาน ซึ่งไมสามารถทําไดโดยบุคคลกลุมใหญๆ หรือบุคคลเพียงกลุมเดียว 
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 9.  การประชุมกลุมยอย(Buzz Session)  เปนเทคนิคการฝกอบรมที่ชวยใหผูเขาการ
ฝกอบรมทั้งหมดไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  โดยการแบงสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม
ออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ  2 – 6  คน  เพื่ออภิปรายปญหา ศึกษาคนควาหรือหาขอสรุปในชวงเวลา
จํากัด 
 10. การระดมสมอง(Brain  Storming) เปนเทคนิคการฝกอบรมที่จะนําความคิดจากสมาชิก
ในกลุมมาใชไดมากที่สุดโดยวิธีกระตุนใหสมาชิกเกิดความคิดสรางสรรค (Creative  Thinking) เปด
โอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 
 11. การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เปนเทคนิคการฝกอบรมท่ีใหผูเขารับการฝกอบรม
ประมาณ 10–25  คน  ซึ่งมีความสนใจหรือมีปญหาที่จะตองรวมกันแกไขไดมาพบปรึกษาหารือ  ศึกษา
คนควาหรือวิเคราะห เพื่อแกปญหา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อใหมีความรูกวางขวาง
ข้ึนหรือเพื่อลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว 
 12. การจัดหลักสูตรระยะส้ัน(Short  Course) เปนเทคนิคการฝกอบรมหลักสูตรเรงรัดในวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
 13. ฟอรัม (Forum) เปนเทคนิคการฝกอบรมที่ใชกับคนกลุมใหญ เพื่อใหผูเขารับ การอบรมมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น  หรือมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน  โดยในชวงเวลาหลังจาก
การบรรยาย  อภิปราย  การฉายภาพยนตร  การแสดงละคร  การแสดงบทบาทหรือการใชเทคนิคอ่ืนๆ  
แลววิทยากรจะเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมซักถาม  เสนอขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็น  หรือ
ปรึกษาหารือกับวิทยากร  หรือผูเชี่ยวชาญ 
 14. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study)  เปนเทคนิคการฝกอบรมที่ใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดศึกษาเร่ืองราวซึ่งไดรวบรวมข้ึนจากเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง แลวพิจารณาตัดสินใจแกปญหาตางๆ 
ภายใตสภาพการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 15. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role  Playing) เปนการแสดงของผูเขารับการฝกอบรมบางคน
ที่สวมบทบาทในสถานการณสมมุติข้ึนตอหนาคนอ่ืนในกลุม  ไมมีการเตรียมบทพูดลวงหนา                      
การพูดจาโตตอบเปนไปเอง  ผูแสดงคิดวาบทบาทที่ตนรับมาเปนอยางไรก็แสดงออกอยางนั้น  หลัก
จากนั้นสมาชิกของกลุมจะอภิปรายวาการแสดงที่ปรากฏออกมานั้นจะมีผลตอสถานการณ  หรือ
ปญหาที่กําลังพิจารณากันอยูอยางไร 
 16. การทัศนศึกษา (Field  Trip)เปนเทคนิคการฝกอบรมที่นําผูเขารับการฝกอบรมไปยัง
สถานที่อ่ืนนอกสถานที่ฝกอบรมปกติ  เพื่อศึกษาสภาพการณจริง 
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 17. การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นของจริง โดย
อาจแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ หรือข้ันตอนของการปฏิบัติงาน การใชเคร่ืองมือ หรือการทดลองตาง ๆ 
เหมาะที่จะใชกับคนกลุมเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถมองเห็นการสาธิตไดทั่วถึง 
 18. การสัมภาษณ (Interview) เปนการสัมภาษณวิทยากร  ผูสัมภาษณและวิทยากรตกลงกัน
ลวงหนาถึงแนวทางในการสัมภาษณเพื่อใหไดความรูดานตางๆ ตามหัวขอนั้นครบถวน อาจคิดคําถาม
เพิ่มเติมระหวางการสัมภาษณนั้นดวยก็ได 
 19. การประชุมพบปะ(Convention) เปนเทคนิคการฝกอบรมที่ผูปฏิบัติงาน  จากสํานักงาน
สาขาในทองถิ่นตางๆ ไดมารวมประชุมพบปะกัน  เพื่อพิจารณากําหนดนโยบาย  หรือวางหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติงาน หรือเพื่อหาทางเสริมสรางความมั่นคงของสํานักงาน  สาขาและสํานักงานใหญ  
หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ รวมกัน 
 20. การสอนแนะ(Coaching) เปนการพัฒนาบุคคลใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  พฤติกรรม
และประสบการณตามความตองการของผูสอนแนะ  โดยการแนะนําใหรูจักวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตอง 
 21. การสอนแบบสําเร็จรูป(Programmed  Instruction) เปนเทคนิคการฝกอบรมท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมเอง  โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนแหลงศึกษา 
 22. การสอนเพื่อความกาวหนาของตนเอง(Self – paced  Instruction) เปนเทคนิคการ
ฝกอบรมที่ใชเนื้อหา  ความรู ทักษะ จากการใหศึกษาเอกสารที่จะใหศึกษาไดจัดหาเตรียมไวแลวอยาง
สมเหตุสมผล  เนื้อหาวิชาเหลานี้จะถูกจัดไวเปนสวนๆ ผูเขารับการฝกอบรมจะตองผานบทเรียนเปน
ข้ันตอนไปและจะรูไดทันทีวาเขาใจแตละสวนของเอกสารไดเปนอยางดีหรือไม 
 23. แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan) เปนการวางแผนพัฒนา
ผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลอยางมีระบบโดยใหจัดทําเปนบันทึกไว 
 24. การวางแผนเพิ่มประสบการณ(Planned Experience) เปนการพัฒนาบุคคลโดยเพิ่มพูน
ประสบการณในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานซ่ึงยังคงดํารงตําแหนงหนาที่เดิม การจัดโครงการใหไดรับ
ประสบการณนี้ใหประโยชนเชนเดียวกับการหมุนเวียนงาน และการสอนงาน 
 25. การศึกษาทางไปรษณีย (Correspondence Study) เทคนิคการฝกอบรมเทคนิคนี้ฝาย
จัดการฝกอบรมจะสงเอกสารที่ไดจัดเตรียมไวใหผูเขารับการฝกอบรมทางไปรษณียเพื่อศึกษาดวย
ตนเอง เมื่อจบแตละบทแตละตอนก็จะมีการทดสอบ โดยทําแบบทดสอบสงทางไปรษณียเชนกัน  
คําตอบที่สงไปจะไดรับการตรวจใหคะแนน แลวสงกลับใหผูเขารับการฝกอบรมอีกคร้ัง 
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 3.4 ขั้นตอนของการฝกอบรม 
 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2528: 57– 65) กลาวถึงการแบงข้ันตอนของการฝกอบรม
ตามขอแนะนําของเบ็ค (Beck) ซึ่งแบงเปน 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมอยางถูกตองระมัดระวัง 
 2. แสวงหาความรวมมือสนับสนุนจากองคการ  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3. วางแผนการฝกอบรมอยางระมัดระวังรอบคอบ 
 4. กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรมใหชัดเจนวามีความคาดหวังอะไร เมื่อเกิดฝกอบรม
ส้ินสุดลง 
 5. กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม โดยใหมีประสบการณ วุฒิการศึกษาท่ี
ใกลเคียงกัน 
 6. สรางบรรยากาศการฝกอบรมแบบผูใหญ 
 7. กําหนดเจาหนาที่ฝกอบรมที่มีความรูความสามารถในการฝกอบรม 
 8. ประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรมโดยพิจารณาวัตถุประสงค หรือเปาหมายของการ
ฝกอบรมเปนหลัก 
 ระบบการอบรมที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน  ไดแก  ระบบการฝกอบรมท่ี
เรียกวา  The Critical  Events Model ซึ่งนําเสนอโดย แนดเลอร (Leonard Nadler. 1982: 11-13) 
โดยกําหนดแนวทางการฝกอบรมเปน  9  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1.  การกําหนดความตองการจําเปนในการฝกอบรมขององคการ 
 2.  การกําหนดงานเฉพาะที่ตองปฏิบัติ 
 3.  กําหนดความตองการจําเปนของผูเขารับการฝกอบรมในองคการ 
 4.  พิจารณาวัตถุประสงคขององคการ 
 5.  สรางหลักสูตร 
 6.  เลือกเทคนิคการฝกอบรม 
 7.  เลือกอุปกรณการฝกอบรม 
 8.  ดําเนินการฝกอบรม 
 9.  ประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม ตลอดจนการใหขอมูลยอนกลับเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการฝกอบรม 
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 3.5 การประเมินผลและการติดตามผลการฝกอบรม 
 ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  จําเปนตองมีการประเมินผลเพื่อจะไดขอมูล
ยอนกลับทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานวาเปนอยางไร  มีขอบกพรองอะไรบางเพื่อจะไดเปนขอมูล
นําไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน  เชนเดียวกับการจัดฝกอบรมที่จําเปนจะตองมีการ
ประเมินผล  เพราะจะชวยใหทราบขอดี  ขอเสีย  จุดเดน  จุดดอย  ตลอดจนขอบกพรองของการ
ฝกอบรม  เพื่อประโยชนในการนํามาเปนขอมูลปรับปรุงแกไขการฝกอบรมคร้ังตอไป  การประเมินผล
และการติดตามผลการฝกอบรม  จึงถือวาเปนส่ิงที่จําเปนประการหนึ่งของกระบวนการบริหารการ
ฝกอบรม   
 นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดในการประเมินผล  และติดตามผลการฝกอบรมไวตางๆ 
กัน  เชน  เทรซี่ (Tracy. 1971: 389) ไดใหความหมายของการติดตามผลวาเปนการศึกษาวาผูผานการ
ฝกอบรมไดนําผลที่ไดรับการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงาน ในหนาที่รับผิดชอบของตนไดอยางเหมาะสม
เพียงใด  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานหรือไม การฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค และคุมกับ
คาใชจายหรือไม  มีส่ิงใดควรจะตองปรับปรุงแกไขในการจัดฝกอบรมคร้ังตอไป  การติดตามผลมิได
เปนสวนหนึ่งของโครงการฝกอบรม  แตเปนการนําผลที่ไดจากการฝกอบรมกันการปฏิบัติมาเช่ือมโยง
กันเพื่อดูวาไดผลจริงหรือไม 
 ดนัย  บุนนาค (2520: 179 –180) ไดใหความเห็นวา การประเมินและติดตามผลการ
ฝกอบรม  คือ  กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลการฝกอบรมที่วัดได  กับวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมนั้นๆ เปนการเปรียบเทียบระหวางความรูสึก (Reaction) ของผูเขาที่รับการฝกอบรมตอ
โครงการฝกอบรมตอวิชาการและผูฝกอบรมกับแนวที่ตองการใหรูสึก ระหวางส่ิงที่ผูเขารับการฝกอบรม
ไดเรียนรู (Learning) กับส่ิงที่ตองการใหไดรับและเขาใจระหวางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ทํางานภายหลังการฝกอบรม (Behavior) กับแนวทางที่ตองการใหเปล่ียนแปลง ตลอดจนการ
เปรียบเทียบระหวางผลประโยชนที่เกิดข้ึนในการทํางานจริง (Results) กับเปาหมายที่ต้ังไว 
 วิรัชพร  สรัคคานนท (2525: 7) กลาววา การติดตามผล คือ การศึกษาดูวาผูที่สําเร็จการ
ฝกอบรม  ไดนําแนวความคิดและเทคนิคตางๆ ที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  
หรือตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเพียงใด  รวมทั้งการศึกษาถึงอุปสรรคและปญหาในการนํา
ความรู  และประสบการณจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดวย 
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาแลว  จะเห็นไดวาการติดตามผลการ
ฝกอบรมเปนกระบวนการที่สําคัญตอจากการประเมินผลโครงการเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือ  การประเมินผลจะกระทําชวงกอนและขณะดําเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการ
ฝกอบรม แตการติดตามผลการฝกอบรมจะเร่ิมดําเนินการเมื่อการฝกอบรมไดเสร็จส้ินไปแลวไมนอย
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กวา  4  เดือน  ทั้งนี้เพื่อใหผูผานการอบรมไดมีโอกาสนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติงาน
ของตน เพื่อทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และพฤติกรรมรวมทั้งเจตคติของผูผานการอบรม  
การติดตามผลการฝกอบรมจึงจําเปนตองรอเวลาใหผานไประยะหน่ึงกอน  แลวจึงดูผลการปฏิบัติงาน  
หรือพฤติกรรมของผูที่ผานการอบรมวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง  และมากนอยเพียงใด    
ดังนั้น การประเมินและติดตามผลการฝกอบรมจึงมีข้ันตอนการดําเนินการที่ยุงยาก  ซับซอนกวาการ
ประเมินผลในขณะดําเนินการฝกอบรม  ทั้งนี้เนื่องจากผูเขารับการอบรมจะแยกยายกันกลับภูมิลําเนา  
เมื่อเสร็จส้ินการฝกอบรม  เปนการยากที่ผูประเมินจะพบปะกับผูเขารับการอบรมอีก  ซึ่งเปนสาเหตุ
ประการหนึ่งของปญหาการติดตามผลการฝกอบรม 
 วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรม  คือ  การเปล่ียนแปลงเจตคติเพื่อนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรม  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรมนั้น  
วิลาศ  สิงหวิสัย (2520: 156 –157)  ไดกลาววา  สําหรับผูเขารับการฝกอบรม ผลของการฝกอบรม คือ 
การเรียนรู (Leaening) ซึ่งไดมาโดยผานประสบการณของการฝกอบรม การเรียนรูนี้จะกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งนักจิตวิทยาและนักวัดผลไดเห็นพรองกันจําแนกออกเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ  
พฤติกรรมทางดานความคิด ความรูสึก และการกระทํา 
 ในกระบวนการฝกอบรมนั้น  โดยหลักการแลวจะตองมีการประเมินอยางตอเนื่อง  นับแต
กอนเร่ิมการฝกอบรมจนกระทั่งเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว  และจะตองประเมินอยางเปนระบบ  
กระบวนการประเมินผลจึงตองอาศัยระยะเวลา  และตองพิจารณาตัวแปรทุกตัวที่อยูในระบบ  ใน
ขณะเดียวกันก็ตองถือเอาวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ  เปนแกนกลางหรือเปนตัวเกณฑ
(Criteria) 
 ในการเลือกรูปแบบของการประเมินผลนั้นยังหาขอยุติไมไดวาควรจะเปนรูปแบบใดดี  เพราะ
แตละรูปแบบมีความเหมาะสมกับแตละโครงการ  นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับความตองการของผูประเมิน
อีกดวย  จากการศึกษาเอกสารกระบวนการประเมินผลพบวามีผูใหขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบในการ
ประเมินผลการฝกอบรมไวแตกตางกัน 
 ในการประเมินผลนั้นควรพิจารณาที่  4  ตัวแปรที่สําคัญ คือ 
 1.  ตัวแปรปฏิกิริยา (Reaction) เปนการศึกษาดูวาผูเขารับการฝกอบรมมีความชอบหรือไม
ชอบโครงการนั้นๆ  เพียงไร  ซึ่งเปนการประเมินความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับเนื้อหา
หลักสูตรวาถูกตองตรงกับที่ตองการหรือไม  มิไดเจาะลึกไปถึงความรูที่ไดรับ  การประเมินปฏิกิริยามี
แนวทางการประเมินที่ควรกําหนดเปนมาตรฐาน  คือ 
  1)   ตองการทราบอะไร  
  2)   เขียนขอความที่ตองการทราบใหครอบคลุม 
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  3)   สรางแบบฟอรมใหสะดวกและงายตอการรวบรวมขอมูล 
  4)   การรวบรวมขอมูลควรตรงไปตรงมา  และไมจําเปนตองใหผูตอบระบุหรืออธิบาย 
  5)   ควรมีชองวางตอนทายในแบบฟอรมเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็น 
 2. ตัวแปรการเรียนรู  (Learning)  หมายถึง  การที่ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู  เขาใจ
หลักการหรือขอเท็จจริง  ตลอดจนทักษะที่ผูจัดฝกอบรมตองการใหเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมนั้น  แนวทางการประเมินการเรียนรูควรเปนดังนี้ 
  1)   การเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนควรวัดดวยปริมาณได 
  2)   การประเมินควรประเมินทั้งกอนและหลังการฝกอบรม  เพื่อจะไดทราบวาผลการ
เรียนรูไดเกิดข้ึนในชวงฝกอบรมจริงๆ  
  3)   ควรยึดวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนพื้นฐานในการประเมิน 
  4)   ถาเปนไปไดควรมีกลุมควบคุม  เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบกับกลุมทดลองวาแตกตาง
กันอยางไร 
 3. ตัวแปรพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินวา ผูเขารับการฝกอบรมไดเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปจากเดิมหรือไม   ตรงตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือเปลา  การประเมินพฤติกรรม
จําเปนตองใชเวลามากพอสมควร  เพื่อจะไดศึกษาพฤติกรรมที่ไดเปล่ียนแปลงไปหลังจากที่ผูเขารับ
การฝกอบรมไดผานการอบรมมาแลวอยางนอยต้ังแต  3  เดือนข้ึนไป  การประเมินพฤติกรรมเปนเร่ืองที่
ประเมินยากกวาการประเมินปฏิกิริยาและการเรียนรู ดังนั้น เทคนิคและวิธีการที่ใชจึงมีความยุงยาก
ตามไปดวย  แนวคิดพื้นฐานในการประเมิน  คือ 
  1)   ควรประเมินอยางเปนระบบทั้งกอนและหลังการฝกอบรม  
  2)   การประเมินควรมาจากบุคคลหลายฝาย  เพื่อความถูกตองและสมเหตุสมผลในการ
ประเมิน ไดแก บุคคลตอไปน้ีคือ ผูเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป  ผูใตบังคับบัญชา
ของผูเขารับการฝกอบรม  เพื่อนรวมงานหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
  3)   ควรใชวิธีการทางสถิติเปรียบเทียบผลกอนและหลังการฝกอบรม เพื่อวัดการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดจากการฝกอบรม 
  4)   การประเมินผล ควรกระทําหลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรม 3 เดือน หรือมากกวานั้น  
เพื่อวาผูผานการฝกอบรมจะไดมีเวลาหรือโอกาสที่จะฝกหัดงานโดยใชส่ิงที่ไดเรียนรูมา 
  5)   ถาเปนไปไดควรศึกษาเปรียบเทียบกับกลุมผูที่มิไดเขารับการฝกอบรมดวย  เพื่อดูผล
ของความแตกตาง 
  อยางไรก็ตามการประเมินผลพฤติกรรมนี้ ไดใหความเห็นวา ผูเขารับการฝกอบรมที่จะมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมนั้น ตองมีความตองการพื้นฐาน  5  ประการ  คือ 
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  1)  ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ผูเขารับการฝกอบรมที่ถูกสงเขารับการ
อบรมโดยที่ตนเองไมสมัครใจ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะมีนอยกวาผูที่สมัครใจเขารับการฝกอบรม
เองจึงเปนหนาที่ของผูจัดการฝกอบรมที่จะตองช้ีแจงใหเห็นประโยชนจากวัตถุประสงคของหลักสูตร
และจูงใจใหผูเขารับการฝกอบรมมองเห็นประโยชนที่จะไดรับการฝกอบรม 
  2) ยอมรับจุดออนของตนเอง หากผูเขารับการฝกอบรมยอมรับจุดออนของตนเองแลว  
การฝกอบรมยอมจะชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหแกผูเขารับการฝกอบรมไดงายกวาผูที่ไมยอมรับ  
หรือไมทราบจุดออนของตน 
  3) ไดรับอนุญาตใหทํางานในส่ิงแวดลอม และบรรยากาศที่เขาตองการหลักจากที่เขา
กลับจากการฝกอบรมแลว  หากสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานไมสอดคลองกับแนวคิด
ใหม ๆ แลว จะเปนการยากที่จะทําใหเขาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เพราะเขาจะรูสึกวาจะตองเส่ียงตอ
ความสงบสุขของตนเอง 
  4) ไดรับความชวยเหลือจากคนที่สนใจและมีทักษะเพียงพอในงานที่เขาทําอยู  หากไมมี
ใครสนับสนุนชวยเหลือและมองเห็นความสําคัญของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแลว  ความคิดและ
ความต้ังใจที่จะเปล่ียนแปลงก็จะตองลมเลิกอยางนาเสียดาย 
  5) มีโอกาสที่จะเสนอความคิดใหมๆ หลังจากที่กลับจากการฝกอบรม  หากผูเขารับการ
อบรมไมมีโอกาสเสนอความคิดใหมๆ เลยทั้งๆ ที่พรอมอยูแลว  ความคาดหวังที่จะใหเขาเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจะเปนเร่ืองยาก   
  โดยทั่วไปแลวโครงการฝกอบรมจะไมไดรับผลตามจุดมุงหมายของการฝกอบรมมีผลมา
จากผูบังคับบัญชา  คือ 
  1)   ผูบังคับบัญชาไมเห็นความสําคัญของการฝกอบรม 
  2)   ผูบังคับบัญชาไมยอมรับรูการเปล่ียนแปลง 
  3)   ผูบังคับบัญชาไมมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
  4)   ผูบังคับบัญชาไมยอมรับรูความรูสึก และขอคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม 
  นอกจากนั้น  ปรีชา  ศรีสราภรณ (2528: 129) ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการประเมิน
พฤติกรรมไว 2 ประการ  คือ 
  1)  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางคร้ังข้ึนอยูกับบรรยากาศและความพรอมหลายๆ 
ประการ เชน  บรรยากาศในการปกครองบังคับบัญชา  การสนับสนุนและเปดโอกาสของผูบังคับบัญชา
ใหผูใตบังคับบัญชาที่ผานการฝกอบรมไดทดลองใชความรู  ความคิด  และทักษะที่ไดรับมาก  ดังนั้น
หากมีการประเมินผลแลว  พบวาพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมไมเปล่ียนแปลง ควรพิจารณา
เหตุผลอ่ืน ๆ ประกอบใหถองแทกอนวาทําไมเขาจึงไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ 
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  2)  การสัมภาษณพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวของ  หรือหนวยงานขางเคียงถึงพฤติกรรมที่เขา
สนใจในตัวผูผานการฝกอบรม  จะเปนการตรวจสอบอีกทางหนึ่งจะชวยใหการประเมินใกลเคียงกับ
ความเปนจริงมากข้ึน 
 4. ตัวแปรผลท่ีเกิดกับหนวยงาน (Results) การประเมินผลในลักษณะนี้เปนการประเมิน
การฝกอบรมในกิจการทั้งหมด  ซึ่งจะสงผลกระทบมาถึงวัตถุประสงคที่ไดวางไวโดยทั่ว ๆ ไปในดาน
ของการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบดวย  เร่ืองการลดตนทุน  การลดอัตราการลาออกจากงาน  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การประเมินผลที่เกิดกับองคการทําไดยากจึงจําเปนตองพิจารณาจากการประเมินตัว
แปร 3 ตัวที่กลาวมาแลวขางตน 
 สําหรับ วาร เบิรด และแรคแฮม (Warr Bird; & Rackham. 1970: 171)  ไดกลาววา  
กระบวนการประเมินผลการฝกอบรมควรพิจารณาแยกประเมินเปน 4 สวน คือ 
 1.  การประเมินตามเนื้อหาวิชา (Content) เปนการพิจารณากิจกรรมฝกอบรมดานเนื้อหา
สาระการลําดับข้ันของการเรียนรู  การจัดระบบส่ิงเราตามความคาดหมาย  หมายถึง  ผลที่คาดวาผูเขา
รับการฝกอบรมจะไดรับ  ซึ่งจะประเมินดานจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเปนสําคัญ 
 2.  การประเมินปจจัยนําเขา (Input) เปนการศึกษาปจจัยหรือส่ิงที่เปนพื้นฐานเบื้องตนที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานโครงการซึ่งไดแก การคัดเลือกวิทยากร  การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  
การคัดเลือกวัตถุประสงค  การคัดเลือกเทคโนโลยีในการดําเนินการจัดกิจกรรม  และการจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู ปจจัยนําเขาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอผลสัมฤทธ์ิของโครงการฝกอบรม 
คือ ผูเขารับการฝกอบรม  การพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมจะทําใหงายสะดวกตอการจัด
กิจกรรมกลุม และผลการรับรูตอส่ิงเรามีลักษณะใกลเคียงกัน 
 3.  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เปนการพิจารณาความรูสึกที่ผูเขารับการฝกอบรมมีตอ
ส่ิงตางๆ ในการฝกอบรม เชน หลักสูตร  เนื้อหาเหมาะสมหรือไม เวลาสําหรับการฝกอบรมมากไปหรือ
นอยไป  วิทยากรบรรยายเปนที่เขาใจนาศรัทธาเล่ือมใสหรือนาเบื่อหนายปฏิกิริยานี้จะมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของโครงการฝกอบรม 
 4. การประเมินปจจัยนําออก(Out-put)ไดแก การพิจารณาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการฝกอบรม  พฤติกรรมเหลานี้จําแนกออกเปน  3  พวกใหญ ๆ คือ 
  1)   ความคิด (Thinking) ไดแก  ความรู  ความเขาใจ  ความสามารถในการนําไปใช  
ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะห  และความสามารถในการประเมินผล 
  2)   ความรูสึก (Feeling) ไดแก  ความสนใจ  เจตคติ  ความเชื่อและคุณคาตาง ๆ  
  3)   การกระทํา (Acting) ไดแก  การปฏิบัติงานในหนาที่ 
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 ตนัย  บุนนาค (2520: 180–183) ไดกลาววา การประเมินผลการฝกอบรมนั้นจะตอง
พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่อยูในระบบควบคูไปกับความหมายและวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ
เปนแกนกลางหรือเกณฑ(Criteria)ในการเปรียบเทียบโดยเสนอกระบวนการประเมินผลไว  
ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  แผนภูมิแสดงกระบวนการประเมินผลการฝกอบรม 
 
 ที่มา: ตนัย  บุนนาค.  (2520).  ปญหาในการประเมินผลการฝกอบรม.  หนา 180. 
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4. ทฤษฎีจิตวิทยากับงาน HR  
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาไดถูกนํามาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเปนอยาง
มาก  ทฤษฎีดังกลาวนี้ไดรวมไปถึงแนวคิดการเรียนรูในองคการ การจูงใจพนักงาน การประมวลขอมูล
ขาวสาร การบริหารจัดการกลุม ทั้งนี้ทฤษฎีทางจิตวิทยาถือไดวาเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
หรือสภาวะการเปล่ียนแปลงในดานจิตใจ และพฤติกรรมการแสดงออก  พบวาทฤษฎีทางจิตวิทยาได
ถูกนํามาใชในการบริหารจัดการตนเอง และกลุมคนทั้งที่อยูในหนวยงานเดียวกันและ หรือตาง
หนวยงานกันโดยมีเปาหมายเพื่อการปรับปรุง และการพัฒนาผลการดําเนินงาน(Performance)  ทั้งใน
ระดับองคการ หนวยงาน และตัวบุคคลใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  จากแนวคิดดานจิตวิทยา ที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําความเขาใจถึงกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและการแสดงออกของมนุษย  ซึ่งการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรจึงถูกกําหนดดานทัศนคติ  โดยมีเปาหมายก็คือ พฤติกรรมการแสดงออกที่เกินกวาหรือเปนไป
ตามความตองการหรือความคาดหวังขององคการ และผูบังคับบัญชาโดยมีความเชื่อวาเมื่อพฤติกรรม
การทํางานเปล่ียน ผลการดําเนินงานยอมไดรับการปรับปรุงและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ดวยเชนกัน  ในการประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาในองคการนั้น พบวาทฤษฎีดังกลาวนี้ประกอบไปดวย
ทฤษฎียอยๆ อีก 3 ทฤษฎี ไดแก 
 1. ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt Psychology) 
  คําวา  "เกสตัลท"  เปนคําที่มาจากภาษาเยอรมัน  หมายถึง สวนรวมทั้งหมดหรือ
โครงสรางทั้งหมด (Totality/Configuration)  โดยกลาวถึงภาพรวมทั้งหมดที่ประกอบกันข้ึนมาใหมอง
เปนภาพรวมใหญไมมองแยกเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการศึกษาคุณคา/มูลคาที่
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมมนุษยนั้นจะตองศึกษาเปนภาพรวม  จะแยกศึกษาและวิเคราะหออกเปนทีละ
เร่ืองไมได  เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษยเปนพฤติกรรมบูรณาการ (Integrated Behavior) ที่เกิดข้ึน
จากการผสมผสานกันระหวางความรู ความคิด ความรูสึก การรับรู ประสบการณที่แตกตางกันไปของ
แตละคน  ไมไดเกิดข้ึนจากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยยอม
สามารถเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลา ข้ึนอยูกับประสบการณ ความรูที่เพิ่มข้ึน อันเปนผลทําใหความรู 
ความเขาใจ ความรูสึก ทักษะและความสามารถเพิ่มมากข้ึนดวยเชนเดียวกัน เรียนรูและการแสดงออก
แตกตางกันไป  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงควรจะเนนไปที่ภาพรวมของเร่ืองที่จะศึกษากอน 
แลวจึงคอยศึกษาเนื้อหายอยในแตละเร่ืองทีละสวนตอไป  ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทํา
ความเขาใจถึงทฤษฎีเกสตันท  เนื่องจากจะทําใหเกิดความเขาใจในแงมุมของการเรียนรูของพนักงาน
ในองคการไดอยางชัดเจน  พนักงานจะเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการดาน
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางใด  อยางหนึ่ง พวกเขาจะตองทําความเขาใจถึงการเช่ือมโยงถึง
เปาหมายหรือผลงานของพนักงานกับเปาหมายของหนวยงาน และองคการดวยเชนเดียวกัน 

 2. ทฤษฎีจิตวิทยาดานพฤติกรรม (Behavioral Psychology)  
  ทฤษฎีนี้จะเนนไปที่พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยที่สามารถสังเกตเห็นได การเรียนรู
ของมนุษยเกิดข้ึนจากส่ิงเราหรือตัวกระตุนที่ถูกใสเขามา และในทางกลับกันมนุษยจะหลีกเล่ียงการ
กระทําในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจากตัวกระตุนที่ถูกใสเขามาดวยเชนกัน  ทฤษฎีนี้จึงมีความเชื่อวาพฤติกรรม
ของมนุษยจะเกิดข้ึนจากการเสริมแรงโดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1.  การเสริมแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) และ 2.  การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) ทั้งนี้ 
กระบวนการเสริมแรงจะประกอบไปดวย 
       A   เงื่อนไขนาํ (Antecedents) 
      B   พฤติกรรม  (Behavior) 
       C   ผลกรรม    (Consequence) 

  ตัวอยางการเสริมแรงทางบวก การอบรมหลักสูตรจิตสํานึกของการใหบริการ (เงื่อนไขนํา)
คุณสมศรีมักจะตอบคําถามจากทานวิทยากร(พฤติกรรม-การตอบคําถาม) เปนเหตุใหวิทยากรพอใจ
และใหรางวัลคุณสมศรีดวยการใหเพื่อนในหองปรบมือใหรวมถึงการใหของรางวัลเล็กๆนอยๆแกคุณ
สมศรี(ผลกรรม) หลังจากนั้นคุณสมศรีจึงมักชอบตอบคําถามจากอาจารยในหองเรียนเสมอ 
       การทําความเขาใจถึงแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตรนี้จะทําใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สามารถนํามาปรับใชในการออกแบบโปรแกรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรในองคการใหเหมาะสม
ได โดยพิจารณาวาควรจะใชการเสริมแรงทางบวกหรือทางลบเพื่อกระตุนใหคนในองคการแสดง
พฤติกรรมอยางที่ตองการ เชนหากคนในองคการไมชอบวิธีการโอนยาย/หมุน 
  เวียนงาน (เงื่อนไขนํา) ความสวนใหญจะหลีกเล่ียงและปฏิเสธท่ีจะโอนยายงาน
(พฤติกรรม)เปนเหตุใหองคการไมมีการโอนยาย/หมุนเวียนงานเกิดข้ึน(ผลกรรม) ดังนั้นนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจะตองใชการเสริมแรงทางบวกโดยการกําหนดใหการโอนยาย/หมุนเวียนงานเปน
ปจจัยหรือเกณฑหนึ่งในการพิจารณาเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงงานของพนักงาน 
 3. ทฤษฎีจิตวทิยาการรับรู (Cognitive Psychology) 

  การรับรู (Cognition) มาจากภาษาลาติน  แปลวาการรูจัก (Knowing)  ทฤษฎีนี้จะมุงเนน
ไปที่ความเขาใจหรือการคาดคะเนเหตุการณตางๆโดยอาศัยการกําหนดรู (Perception) มากอนการ
รับรูที่ถูกตองจะนําไปสูพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกตองเชนเดียวกัน ทฤษฎีนี้เปนการผสมผสาน
ระหวางทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท และจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเขาดวยกัน ทฤษฎีในกลุมนี้อธิบายวา การ
เรียนรูเปนผลของกระบวนการคิด ความเขาใจ การรับรูส่ิงเราที่มากระตุน ผสมผสานกับประสบการณ
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ในอดีตที่ผานมาของบุคคล ทําใหเกิดการเรียนรูข้ึน ซึ่งในอดีต จําเปนตองอาศัยกระบวนการทาง
ปญญาเขามามีอิทธิพลในการเ รียนรูด วย   ทฤษฎีกลุมนี้ จึ ง เนนกระบวนการทางปญญา
(CognitiveProcess)ที่ทําใหเกิดการเรียนรู ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองพยายามหา
วิธีการเพื่อสรางการรับรูที่ถูกตองเหมาะสมเปนภาพรวม ภาพใหญใหพนักงานเกิดความเขาใจและเมื่อ
พนักงานมีการรับรูที่ชัดเจนตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลวจะนําไปสูพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเห็นดวย 
สนับสนุนไมตอตานหรือปฏิเสธในการใหความรวมมือตอกิจกรรมหรืองานโครงการดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่ถูกกําหนดข้ึนมา 
 
5. เอกสารเก่ียวกับหลักการ  Happy Workplace 
 5.1  แนวคิดเรื่องความสุข 
 ความสุขเปนเปาหมายของชีวิตที่ทุกคนตองการ  ต้ังแตสมัยโบราณกาลถึงปจจุบัน  ทุกกลุม
ชนชาติ  ศาสนาลวนคนหาความหมาย  แสวงหาหนทางสูความสุข  ดวยเหตุผลนี้ทําใหเกิดการศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองนี้มาอยางชานาน และกวางขวาง  ตอไปนี้จะเปนการกลาวถึงแนวคิดของความสุขใน
มุมมองตาง ๆ  
 ความสุขตามหลักศาสนา  นิยามความสุข  และการแสวงหาความสุขตามคําสอนของ
ศาสนา  ในแตละศาสนาไดใหความหมายของความสุขที่แตกตางกัน   
  ศาสนาพุทธ ศาสนาความสุข   คือ  การสรางความสมดุลความสุขที่เกิดจากปจจัยภายนอก  
ซึ่งความสุขจากวัตถุที่สามารถซื้อหามาเปนเจาของได  และความสุขภายใน  ซึ่งหมายถึงความสุขจาก
จิตวิญญาณโดยการฝกจิต  ซึ่งปจจัยภายในนี่เองจะสรางภูมิตานทานความทุกขที่จะเกิดจากปจจัย
ภายนอก  
 ความสุขมีความสําคัญมาก  และถือเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
ในการปฏิบัติธรรมถือวา  พุทธจริยธรรมไมแยกตางหากจากความสุข  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา         
ใหคําสอนไววา “ นต.ถิ  สน.ติปร

o สขo ” แปลวา “ สุขอ่ืนใดยิ่งกวาความสงบไมมี ” เมื่อจิตเปนสมาธิ
บรรลุฌานแลว  ความสุขก็เปนองคประกอบของฌาณและสูงข้ึนไปที่สุดของฌานจนไปสูความสุขที่
ประณีตนั้นคือ  นิพพาน  ซึ่งนิพพานก็เปนความสุข 
 ความสุขในทางพระพุทธศาสนาแบงออกเปน  2 ระดับ  ไดแก  โลกียสุข คือ ความสุขแบบ
ทางโลก และโลกุตตระสุข คือ ความสุขทางธรรม (พระธรรมปฏก,2539) 
 1. โลกียสุข  คือ  ความสุขแบบทางโลก  ที่มีความอยาก  ความปรารถนา  ที่จะใหไดมาในส่ิง
ที่ตองการ  เปนความสุขที่พระพุทธศาสตราสอนแกผูที่มีชีวิตอยูเปนคฤหัสถ หรือผูที่ครองเรือนมีอยู  4  
ประการ ดังนี้ 
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  1.1  อัตถิสุข  คือ สุขเกิดจากความมีทรัพย 
  1.2   โภคสุข  คือ สุขเกิดจากการใชจายทรัพย 
  1.3   อนณสุข  คือ สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ 
  1.4   อนวัชชสุข คือ สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ 
  ความสุขระดับนี้  ถึงแมวาจัดเปนโลกียสุขแตก็ถือวาเปนความสุขที่ควรแสวงหาตามโลกีย
วิสัยของคนท่ัวไป  เพราะเปนความสุขที่ชอบธรรมไมมีการเบียดเบียนกัน  การแสวงหาความสุขแบบนี้
ทําใหชีวิตมีคุณคา  มีสุขภาพจิตที่ดี และเปนสุขตามแบบทางโลก 
 2.  โลกุตตระสุข  คือ ความสุขที่อยูเหนือวิถีทางโลก หรือทางธรรม  หมายถึง  ความสุขซึง่เปน
เร่ืองภายในจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติดวยสติปญญา ความสุขระดับนี้จะเขาถึงไดดวยหลักอริยมรรค  
ซึ่งหลักอริยมรรคมี  8  ประการ ดังนี้ 
  2.1   สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ 
  2.2   สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ 
  2.3   สัมมาวาจา คือ มีวาจาชอบ 
  2.4   สัมมากัมมันตะ คือ การทําการงานชอบ 
  2.5   สัมมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพชอบ 
  2.6   สัมมาวายามะ คือ ความพยายามชอบ 
  2.7   สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบหรือการต้ังสติในทางที่ถูกตอง 
  2.8   สัมมาสมาธิ  คือ  จิตต้ังมั่นชอบ ทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ใหเปนไปเพื่อความดับ
ทุกข 
 ในประเทศไทยเองก็มีการศึกษา  และใหคํานิยามเกี่ยวกับความสุขอยางกวางขวาง  เร่ิมจาก
ความหมายของความสุขในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542)  ซึ่งไดให
ความหมายของคําวาความสุขไววา  ความสุข คือ ความสบายกาย  สบายใจ 
 สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ  (2548)   ไดกลาวถึงความสุขวาเปนผลมาจากปจจัย
ภายนอกหรือทั่วๆ ไปใชคําวา “ ความอยูดีมีสุข ” หรือ “ คุณภาพชีวิต ” ซึ่งเปนรูปธรรม และวัดเชิงภาวะ
วิสัย(Objective) ดัชนีที่ใชในปจจุบันเปนการวัดองคประกอบความสุขจากปจจัยภายนอก เชน  
สุขภาพ  ระดับการศึกษา  การทํางาน  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  สภาพครอบครัว ความเปนอยู  สภาพ
ความเปนอยูในชุมชน 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเวศ วะสี เปนนักวิชาการดานสาธารณสุขและ
การศึกษาไทย  ไดกลาวถึงความสุขไวในหลายโอกาสในการสัมมนานานาชาติวาดวยความสุขมวลรวม
แหงชาติ  ณ  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย(Asian  Institute  of  Technology : AIT) กรุงเทพ  เดือน
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กันยายน พ.ศ. 2547 กลาววา ความสุขอาจเกิดจากความเปนอยูที่ดี  4  ดาน  ซึ่งตองบูรณาการรวมกัน
คือ 
 1.  ทางกาย  หมายถึง สุขภาพอนามัย  ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ  และระบบนิเวศที่ดี 
 2.  ทางจิตใจ หมายถึง การมีความเครียดนอย  ความมีสติ  และสุขภาพจิตที่ดี 
 3.  ทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดีทั้งในครอบครัว  ในชุมชน  และในสังคม  รวมถึง
การพัฒนาดานวัฒนธรรม และสันติภาพ 
 4.  ทางจิตวิญญาณ  หมายถึง เมตตา สัมมาทิฏฐิ  และเอาตนเปนศูนยกลางใหนอย 
 ตอมาไดใชคําวา “ ความอยูเย็นเปนสุข ” เปนภาพสะทอนของสังคมที่มีความสุขจากองครวม  
ของทั้งปจจัยภายนอก  และภายใน  ความสุขในทางจิตวิทยาเปนความรูสึกรวมทางอารมณที่แตละ  
บุคคลตัดสินวามีความสุขมากหรือนอย  ซึ่งข้ึนอยูกับวิถีชีวิตที่กําลังดําเนินอยูประสบการณที่ผานมาใน
อดีต  และทัศนะคติที่มีตอการดําเนินชีวิต  หลักการวิธีคิด  ประสบการณชีวิตอาจมีทั้งที่กอใหเกิด
ความสุข  ความทุกข  และระดับของความสุขและความทุกขข้ึนอยูกับเราจะจดจําประสบการณชีวิตนั้น
ไดมากหรือนอย  รวมถึงระดับความสุขยังมีผลมาจากปจจัยภายนอก  เชน  มีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ
และสังคม  มีครอบครัวอบอุน  การมีสุขภาพดี   
 นอกจากนี้ยังมีนักคิดของไทยทานอ่ืนๆ ที่กลาวถึงความสุขในแงมุมตางๆ ยกตัวอยางเชน  
ความหมายของความสุขที่แทจริงของชีวิต (Eternal  happiness) ที่  เกียรติวรรณ  อมาตยกุล  (2530 )  
ไดใหความหมายวา เปนเปาหมายที่ถูกตองของชีวิต โดยเขาถึงสภาวะความเปนพุทธะ ซึ่งเปน  
ความสุขที่แทจริงในจิตใจ  เมื่อมีการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม  ก็จะพบกับความสุขที่แทจริงของชีวิต 
 Freud นักจิตวิทยาชาวเยอรมันไดกลาวไววาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยมีจุดหมายที่การ
แสวงหาความสุขสบาย  มนุษยตองการไดรับความสุขสบาย  และรักษาความสุขสบายน้ันใหยั่งยืน  
การแวงหานี้มีสองดาน  ดานหนึ่งคือ  การแสวงหาสภาพที่ปราศจากความเจ็บปวดและความทุกข  อีก
ดานหนึ่งคือ  การแสวงหาความรูสึกที่สุขสบาย 
 ในอีกดานหนึ่งแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเช่ือวา ระดับของความสุขของแตละบุคคลเปน
ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมและเปนคุณลักษณะที่เปล่ียนไมไดตลอดชีวิต ดังนั้น เหตุการณ
สําคัญที่เกิดข้ึนในชวงตางๆ ก็จะไปเพิ่มหรือลดระดับความสุขที่คงที่อยูแลว อยูชั่วระยะหนึ่ง  เมื่อ
ระยะเวลาผานไประดับความสุขก็จะกลับไปเทาเดิม    
 ดินเนอร (Diener. 1984) ไดกลาวถึง  “ ความสุข ”  โดยสามารถสรุปได  3  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  ความรูสึกที่ดี หรือที่เรียกวาสุขภาวะ (Will being) คือ คุณลักษณะที่ดีของเกณฑภายนอก 
เชน  ความดีงาม (virtue) หรือความศักด์ิสิทธิ์ (holiness ) 
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 2. ความพึงพอใจในชีวิต คือ การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลตามเกณฑที่บุคคลต้ังข้ึน
มาเอง กลาวคือทัศนคติที่บุคคลมีตอชีวิตตนเองนั่นเอง 
 3.  อารมณที่เปนสุข  คือ การมีอารมณทางบวก  มากกวาทางลบ  หรือกลาวไดวาความสุข
เปนผลที่เกิดจาอารมณทางบวกมากกวาลบ 
 นอกจากความหมายความสุขที่กลาวไวขางตน  Diener เสนอสวนประกอบของความสุข  
โดยกลาววา  ความสุขในชีวิต(Well – being) นั้นประกอบดวย 3 สวนคือ  การตอบสนองทางอารมณ        
(Emotional  Responses)  ความพอใจในชีวิตโดยรอบ (Global  Life  Satisfaction) และความพอใจ
ในสวนตาง ๆ ของชีวิต  อันไดแก  ความพอใจในงาน  ครอบครัว  การใชเวลาวาง  สุขภาพ  ตนเอง  
และเพื่อน  (Diener, Suh, Lucus; & Smith. 1999) 
 ในสวนของ  Veenhoven (1994) ซึ่งเปนนักสังคมวิทยาที่ทําการศึกษาโดยรวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความสุข  ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางคนที่มีความสุขกับคนที่ไมความสุข โดยศึกษา
ลักษณะเฉพาะหลายประการ  สามารถสรุปออกมาไดเปน  6  กลุม 
 1. ทรัพยากรภายในบุคคล (personal resource) ประกอบดวยลักษณะที่สงเสริมและเปน
ประโยชนตอการเผชิญหนากับปญหา  และความทุกข  เชน สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ความสามารถ 
เปนตน 
 2. บุคลิกภาพ (personal) ลักษณะบางประการของบุคคลเกี่ยวเนื่องกับการเกิดความสุขได  
เชน  กลไกการปองกันตัวเอง ความเชื่อเร่ืองโชคชะตา เปนตน 
 3.  วิถีรูปแบบการดําเนินชีวิต (lift style) ผูที่มีความสุขตองเปนผูที่ดําเนินชีวิตตามกฎของ
ศีลธรรม  ความพากเพียร  และมีสติ  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมสันทนาการอีกดวย 
 4. ความปรารถนา (longings) ผูที่มีความสุขจะมุงความสนใจไปที่ความสุขที่เกิดจาก
ครอบครัวที่ดี  สุขภาพที่ดี ความร่ืนรมยในชีวิต มากกวาเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจที่เกิดการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา  ตรงกันขามกับความสุขที่แทจริงที่ยั่งยืนอยูภายในจิตใจ 
 5.  ความเชื่อ (conviction)ในเร่ืองความเชื่อพบวาผูที่มีความสุข และผูที่ไมมีความสุขที่
คานิยม ศาสนา  ความเชื่อ  การยึดถือขนบธรรมเนียม  และมุมมองตอความสุข  แตกตางกัน 
 6.  ความซาบซ้ึงในคุณคา(appreciation) ซึ่งคือความใหคุณคากับส่ิงใดสิ่งหนึ่งแลวยึดถือวา
เปนความสุข  ซึ่งความซาบซึ้งในคุณคาอาจเปล่ียนแปลงไปในสังคมหรือเวลาที่เปล่ียนไป 
 มีนักคิดที่จะแบงความสุขออกเปนความสุขระยะส้ัน  และความสุขระยะยาวไวอยางนาสนใจ  
โดยกลาววา  ความสุขช่ัวขณะ (momentary  happiness) คือ ความรูสึกหรือประสบการณที่รับรูถึง
การเปนอยูที่ดี (well  being)สวนความสุขระยะยาว (long  term  happiness) เกิดจากความรูสึกพึง
พอใจกับชีวิตทั้งหมดโดยรวม  ทําใหเกิดความสุขที่ยาวนาน  และย่ังยืนข้ึน (Heylighen: 1992) 
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 การใหความหมายของความสุขยังมีการกลาวถึงการแบงประเภทเปนความสุขภายนอก และ
ความสุขภายในจิตใจอยางชัดเจนที่มีความใกลเคียงกับนักคิดชาวตะวันออก  ก็สามารถพบเห็นไดใน
งานเขียนของนักคิดชาวตะวันตกเชนกัน 
 แคมเบลล (Campbell.  1976) ไดกลาวไววา ความสุขที่เกี่ยวของกับสุขภาวะ(Well – being)  
ไมเพียงแตหมายถึงความอุดมสมบูรณทางดานวัตถุ  เชน  การมีอาหารที่ดี  และที่อยูอาศัยที่สุขสบาย
เทานั้น  แตรวมถึงส่ิงที่มีคุณคา  และมีความสําคัญทางดานจิตใจซ่ึงเปนความรูสึกที่จับตองไมไดอีก
ดวย 
 จากที่ไดรวบรวมความหมายของความสุขทั้งในมุมมองของศาสนา  แนวคิด ตามปรัชญาท้ัง
ตะวันตก  และ ตะวันออกทําใหสามารถสรุปแนวคิดของความสุข  คือ  ภาวะที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
ซึ่งมาจาก  3  มุมมอง  คือ  ปจจัยภายนอก เชน  วัตถุ  อาหาร  ที่อยูอาศัย  และปจจัยภายในเชน  
ความสงบสุข  การไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน  มุมมองที่สองคือ  ปจจัยทางกายภาพเชน  อาหาร  
สุขภาพที่ดี  และปจจัยทางจิตใจเชน  การมีเปาหมายในชีวิต การดําเนินชีวิตตามศีลธรรมอันดี  และ
มุมมองสุดทายคือ  ความสุขระยะส้ันซ่ึงเกิดจากการไดมาของวัตถุตางๆ  และความสุขระยะยาวท่ีเกิด
จากความสุขที่เกิดภายในจิตใจซ่ึงจะมีความคงทนถาวรมากกวา   
 
 5.2 แนวคิดความสุขในองคกร 
 ในการศึกษาความสุขในการทํางานที่ผานมา  นักคิดทั้งหลายมักจะใชคําศัพททีห่ลากหลายที่
ความหมายใกลเคียงกับความสุขในการอธิบายความสุขในองคการ(Heylighen ,1992) มีทั้งความสุข
ในการทํางาน (Happy  & Work) องคการเปยมสุข (Joyfol  Organization) ความสนุกในองคการ(Fun  
in  workplace) ความพึงพอใจในงาน (Job  satisfaction)  คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน 9 (Quality  
of  work  life ) ซึ่งตอไปจะเปนการรวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับองคการแหงความสุขซ่ึงศึกษาผาน
คําศัพทที่มีผูใชหลากหลาย 
 โรเวอร และนัทคาเรล (Lovey; & Nadkarni. 2003) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคการเปยมสุขไว
วา  คือองคการที่มีทัศนคติในการคนหาสิ่งใหมๆ พนักงานสนุกกับการทํางานราวกับเด็กกําลังเลน  มี
บรรยากาศของการคนหาส่ิงใหม การทดลอง  สรางสรรค  การยอมรับ  เปนองคการที่สามารถยอมรับ
เร่ืองผิดพลาดจากการทดลองส่ิงใหม และแสดงความยินดีเมื่อประสบความสําเร็จอยางสม่ําเสมอจน
เปนธรรมเนียมปฏิบัติขององคการ  ภายในองคการเต็มไปดวยรอยยิ้มของพนักงานในขณะที่ทํางาน ได
ยินเสียงหัวเราะบอยครั้ง ในการประชุมขอทุกระดับ มีบรรยากาศที่ผอนคลาย เต็มไปดวยอารมณขัน  
และพิธีการแบบงายๆ ซึ่งเหลานี้จะทําใหเกิดสมดุลทางอารมณ  และเกิดบรรยากาศในการทํางานที่
สรางแรงบันดาลใจได 
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 องคการแหงความสนุก (Fun Organization ) หรือ ความสนุกในองคการ (Fun in 
workplace) เปนแนวคิดที่ใกลเคียงกับองคการแหงความสุขเปนอยางมาก  ซึ่งมีผูทําการศึกษาไวอยาง
แพรหลาย  สามารถอธิบายถึงลักษณะ  และประโยชนของแนวคิดดังกลาวไดดังตอไปนี้ 
 การสรางความสนุกในองคการสามารถเช่ือมโยงกันกับอารมณขันของพนักงานไดและ
อารมณขัน ก็เปนสัญลักษณหนึ่งของความสุข ถาทําใหพนักงานหัวเราะได ก็เปนอีกทางหนึ่ง ที่จะทาํให
พนักงานมีความสุขในการทํางานไดการสรางความสนุก และอารมณขันในองคการเปนการกระตุนให
พนักงานเห็นความยืดหยุน  ขบขับไรกรอบการคิด กระบวนการ การรับรู และพฤติกรรมตางๆ  ในการ
ทํางาน เปนกระบวนการบรรเทาความเบื่อหนายในงานที่เกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได  สําหรับงาน
ประจําและงานท่ีไมทาทาย 
 ผูที่มีความสนุกในการทํางาน  จะทําใหเพิ่มความคิดสรางสรรค  เพิ่มผลผลิต  การตัดสินใจดี
ข้ึนและมีความสัมพันธดีกับผูรวมงาน  รวมทั้งการขาด  ลา  มาสายลดลงกวาคนที่ไมสนุกกับการ
ทํางาน  กลาวคือ  หากองคการเปนองคการเต็มไปดวยเสียงหัวเราะ  และความสนุกจะทําใหพนักงาน
เปนพนักงานที่มีความสุข  และมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ประโยชนของการทําองคการใหสนุกวัด
ไดจากอัตราการขาด  ลา  มาสายที่ลดลง  การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน ความรูสึกของ
พนักงานที่เกี่ยวกับงาน  และองคการ  และวัฒนธรรมองคการ  รวมถึงอัตราจํานวนการรองทุกขของ
ลูกคาลดลง 
 ในเร่ืองความสนุกในองคการยังมีผูที่เสนอวาองคการที่เปนองคการแหงความสนุก  และสราง
ส่ิงแวดลอมในการทํางานเพื่อสรางความสนุกจะทําใหเพิ่มระดับของความกระตือรือรน  ความพึงพอใจ  
ความคิดสรางสรรค  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม เปนเคร่ืองมือชวยเพิ่มระดับการสื่อสารระหวาง
พนักงาน  ชวยใหสมาชิกในกลุมมีความคิดสรางสรรค  โดยมีการรวมมือกัน และเอาลูกคาเปน
ศูนยกลาง  ลดความเครียดในการทํางาน  เรียนรูไดรวดเร็วข้ึน  ซึ่งองคการที่ไรเสียงหัวเราะในการ
ทํางานกลาวไดวาไมใชองคการที่ใหอํานาจ (Empowerment) กับพนักงานอยางแทจริง ซึ่งกิจกรรมที่
กอใหเกิดความสนุกในองคการ คือ การแขงขันกีฬา การแตงกาย การใหรางวัลในวาระเฉลิมฉลอง  การ
ประกวด  กิจกรรมสันทนาการ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร  และการเรียนรูระหวามื้อกลางวัน  ซึ่ง
กิจกรรมเหลานี้เพิ่มเสียงหัวเราะ สรางคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและมีทัศนคติที่ดีกับองคการ    
 อเรนเดอร (Alexander  Kjerulf. 2009) ไดเสนอ 10 เหตุผลสําคัญที่ทําใหความสุขในการ
ทํางานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด  ดังนี้ 
 1.  คนที่มีความสุขจะทํางานกับผูอ่ืนไดดี  คนที่มีความสุขจะมีความสนุกในการทํางาน  ทํา
ใหการทํางานเปนทีมดีข้ึน  ผูรวมงานมีความเขากันไดดี 
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 2.  คนที่มีความสุขจะมีความคิดสรางสรรคมากข้ึน  ถาประสิทธิภาพในการทํางานข้ึนอยูกับ
การสรางความคิดใหมๆจําเปนอยางมากที่ตองมีความสุขในการทํางาน 
 3.  คนที่มีความสุขเมื่อเกิดปญหาจะแกไขปญหาแทนที่จะวิพากษวิจารณเกี่ยวกับปญหานั้น  
เพราะถาไมมีความสุขในการทํางาน  อุปสรรคเล็กๆ ก็จะดูเหมือนเปนปญหาใหญที่แกไขโดยปราศจาก
ความลําบากและทอแทไมได 
 4.  คนที่มีความสุขยอมมีพลัง  พลังที่จะสามารถทําทุกส่ิงใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพได 
 5.  คนที่มีความสุขมักคาดหวังแตในส่ิงที่ดี  มองโลกในแงดี  ซึ่งเปนทางที่จะทําใหสามารถ
ผานอุปสรรค  สรางแรงบันดาลใจใหประสบความสําเร็จในงาน  
 6.  คนที่มีความสุข เปนผูที่มีแรงบันดาลใจ การขาดแรงบันดาลใจ หมายถึง  ผลิตผลที่ตํ่า 
 7.  คนที่มีความสุขปวยนอยลง หาไมชอบในงานที่ทําก็มีแนวโนมที่จะปวยมากขึ้น  รวมทั้ง
แผลอักเสบ มะเร็ง และเบาหวาน รวมถึงแนวโนมที่เกิดภาวะเครียด และเจ็บปวยหนักซ่ึงการปวยมี
ความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี และวิถีชีวิตที่ตองนั่งทํางานเปนระยะเวลานาน 
 8.  คนที่มีความสุขเรียนรูเร็วมากข้ึน เมื่อมีความสุข และผอนคลาย ก็จะเปดโอกาสในการ
เรียนรูส่ิงใหมใหกับตนเองไดมากข้ึน ซึ่งนั่นเปนวิธีที่จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 9.  คนที่มีความสุขไมมีความวิตกกังกลในการทําผิดพลาดในการทํางาน ดังนั้นจึงเกิดความ
ผิดพลาดนอยลง  คิดวาความผิดพลาดเปนส่ิงที่เกิดข้ึนได เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนตองแกไข เรียนรู  
และดําเนินการทํางานตอไป 
 10.  คนที่มีความสุขจะตัดสินใจส่ิงตางๆ ไดดีข้ึน การไมมีความสุขในการทํางานจะทําใหเกิด
มุมมองที่แคบในการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจที่เกิดผลเพียงในระยะส้ันเพียงเอาตัวรอดจากปญหา  
แตคนที่มีความสุขในการทํางานจะมองมุมที่กวางกวาและจัดลําดับความสําคัญไดดี 
 
 5.3 ปจจัยที่กอใหเกิดความสุขในการทํางาน 
 มีนักคิดและนักวิชาการไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดความสุขในการทํางานมากมายทั้งที่
คลายคลึง และแตกตางกัน  ดังตอไปนี้ 
 ทฤษฏีสองปจจัยของ  Frederick  Herzberg (1959) เปนทฤษฏีแรงจูงใจที่เกิดข้ึนระดับ
บุคคล  ที่แบงปจจัยออกเปน  2  ประเภทที่มีความสัมพันธกับการสรางความพึงพอใจ  หรือไมพึงพอใจ
ในงาน  สรางความทุกขหรือสรางความสุขในการทํางาน  ปจจัยแรก  คือ ปจจัยที่คํ้าจุนใหบุคคลไมเกิด
ความไมพึงพอใจในงานซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกเรียกวา  ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene  Factor) และอีก
ปจจัยหนึ่ง คือ ปจจัยแรงจูงใจ  (Motivator  Factor) ที่สรางความพึงพอใจและความสุขในการทํางาน 
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 ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึง ปจจัยคํ้าจุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน  ปจจัยเหลานี้ จะพบในสภาพแวดลอมของการทํางานอยูตลอดเวลา เปนปจจัยที่เกี่ยวของหรือ
มีความสัมพันธกับความไมพอใจกับงานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของงาน  ปจจัย
สุขอนามัยเปนตัวที่ปองกันความพึงพอใจ  เปนแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดตามสภาวะแวดลอมของการ
ทํางาน  ซึ่งไดแก 
 1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทํางาน เชน  คาจาง  เงินเดือน  หรือส่ิง
ตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไดจากการปฏิบัติงาน 
 2.  โอกาสท่ีจะกาวหนาในงาน (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสที่จะ
ไดรับแตงต้ังโยกยายในตําแหนงที่สูงข้ึนในหนวยงาน หรือการมีทักษะเพิ่มข้ึนในวิชาชีพ 
 3.  ความสัมพันธกับผูรวมงาน (Interpersonal Relationship) หมายถึง การติดตอส่ือสาร 
เชน พฤติกรรม วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันของทั้งผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือ
เพื่อนรวมงาน เพื่อสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 
 4.  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือ มีเกียรติ ศักด์ิศรีของ
องคการ และสังคม 
 5. การปกครองบังคับบัญชา(Supervision–technical) หมายถึง  ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหารปจจัยคํ้าจุน 
 6. นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถการ
จัดลําดับเหตุการณตางๆ ของการทํางาน ซึ่งสะทอนใหเห็นนโยบายของหนวยงานตลอดจน
ความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย 
 7. สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพที่เหมาะสมในการ
ทํางาน  ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย  หรือความสะดวกสบายในการทํางาน 
 8. ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง สถานการณของบุคคลที่ทําใหมีความสุข
ในชวงเวลาที่ไมทํางาน ซึ่งทําใหบุคคลมีความรูสึกดีตองานของเขา 
 9. ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกปลอดภัยมั่นคง
ของบุคคลในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 
 ปจจัยแรงจูงใจ (Motivator Factor) หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับ เนื้อหาสาระของงาน
โดยตรง มีเหตุผลจูงใจใหมีความชื่นชอบ และทํางานอยางมีความสุข  จากปจจัยภายในของบุคคลเม่ือ
ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานทําใหเกิดประสิทธิผลมาข้ึน ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
 1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ทํางานไดสําเร็จเสร็จส้ิน ไดผลตามที่มุงหวังไวเปนอยางดี ความสามารถในการปองกันและแกปญหา
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ตางๆ คุณสมบัติงานนั้นตองเปนงานที่ทาทาย แรงจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานนี้ประกอบดวย
ประเด็นระดับแรงจูงใจในความสําเร็จ และความสามารถที่จะทําใหเกิดงานนั้น 
 2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับนับถือจากผูรวมงานอาจ
อยูในรูปของการชมเชย แสดงความยินดี หรือการใหกําลังใจ เมื่อทํางานอยางไรอยางหนึ่งสําเร็จได 
 3. ลักษณะของงาน(The Work Itself) หมายถึง งานท่ีมีความทาทาย อาศัยความคิด
สรางสรรค หรือเปนงานที่สามารถสรางความเปล่ียนแปลงข้ึนไดในองคการจากผลงานที่เกิดข้ึน 
 4. ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึง การที่บุคคลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทํา มีอํานาจตัดสินใจในงานที่ไดรับมอบหมาย และถูกควบคุมภายนอก
ลดลง 
 5.  ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับการเลื่อนข้ันเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน  หรือ
การมีโอกาสศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 
 หากองคการตองการสรางใหพนกังานในองคการทํางานอยางมีความสุขตองมีปจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factor) ในองคการที่ดี และเหมาะสมอยางครบถวนเพื่อหลีกเล่ียงความไมพงึ
พอใจในงาน  และสงเสริมใหเกิดปจจัยแรงจูงใจ (Motivator  Factor) ซึ่งเปนปจจัยภายในซ่ึงสราง
ความสุขใหเกดิข้ึนในการทํางาน 
 วาริค (Wallix.  2005; citing Seligmen.  n.d.) เสนอองคประกอบที่สําคัญของความสุขมี  3  
ประการดังนี ้
 1.  ความสามารถในการปรุงแตงความพงึพอใจในชีวิต 
 2.  ความผูกพนัในงานใดงานหนึ่ง  งานอดิเรก  คนรัก  และอื่น ๆ  
 3.  ความรูสึกที่ตนเองสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ยิง่ใหญกวาที่ตนเองเปนอยู 
 นอกจากนัน้ Duttonand Edmunds(2007) เสนอแบบจําลองของความสุขในที่ทาํงาน                
( A Model of Workplace Happiness)แบบจําลองนี้มีแนวความคิดวา  ความสุขคือการดํารงอยู        
(Being) ซึ่งประกอบดวย  3 องคประกอบ  คือ 
 1.  การดํารงอยู (Being) คือส่ิงที่เปนอยู  เชื่อมโยงกับส่ิงที่อยูภายในที่เกี่ยวของกับความสุข  
ซึ่งจําแนกไดเปน  3   องคประกอบยอย  ดังนี ้
  1.1  ศักยภาพพื้นฐาน และความถนัด (Basic potentials and aptitudes)  ความถนัดคือ 
จุดแข็งที่มีอยู  และเปนผูที่มีความสามารถเปนพิเศษ (talents) ซึ่งในสวนนี้จะมีความคงทนอยูตลอด
ชีวิต 
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  1.2  ความสุขพื้นฐานที่คงที่เมื่อมีการเปรียบกับส่ิงอ่ืน ( Relatively stable basic  
affective happiness ) หมายถึง ระดับความสุขในชวงขณะที่บุคคลเกิดประสบการณข้ึน  
องคประกอบนี้ทําใหเห็นความแตกตางของประสบการณสวนบุคคลมีผลกับระดับของความสุข 
  1.3  องคประกอบยอยนี้สามารถแบงไดเปน  2  ประเด็น คือ 
    1.3.1 อภิมโนคติ (Big Idea) ซึ่งพูดถึงพลังขับเคลื่อนบุคคล หรือเปาหมายสูงสุดของ
ชีวิต เปนส่ิงที่บุคคลใหความสําคัญ  และพยายามเพื่อที่จะไดมา 
    1.3.2 แรงกระตุนพื้นฐานเพื่อเติมเต็มศักยภาพ (Basic drives toward  fulfilling our 
potential ) คือ การบรรลุเปาหมายที่เห็นไวลวงหนาที่จะเกิดความเปนอยูที่ดี  เพราะฉะน้ันถาการรับรู
ของบุคคลถึงความกาวหนาในชีวิตและการงาน  ก็จะสงเสริมความพึงพอใจ  และความสุขได 
 2.  ความสัมพันธ  ( Belonging )  คือ ความสัมพันธกับบริบทรอบตัว  การพิจารณาตองทํา
ความซับซอนของบริบทใหงายข้ึนเพื่อที่จะหลีกเล่ียงความสับสน โดยลดบริบทชนิดที่ตางกัน 4  
ประเภท  คือ ส่ิงของ  คน  มาตรฐานชุมชน  และคานิยม  ซึ่งแตละบุคคลอาจจะเปนสมาชิกของชุมชนที่
ตางกัน   เวลาที่ตางกัน  หรือในบทบาทที่ตางกัน  ถึงแมวาเหตุการณอาจเกิดข้ึนในมิตินี้เปนไปไดที่แต
ละบุคคลจะเลือกใหถูกจํากัด  (restrictive) หรือสามารถทําใหเปนไปได (enabling) เพราะบาง
เหตุการณสามารถเกิดข้ึนไดอยางงาย   แตบางเหตุการณก็เกิดการตอตานไมวาจะจูงใจอยางไร  อีกมติิ
หนึ่งสะทอนใหเห็นถึงความหนักแนนไมเปล่ียนแปลง (fixed) และความแปรเปล่ียนยืดหยุน (fluid) ซึ่ง
ในทายสุดความสนใจมากที่สุดของบุคคลจะแปรเปล่ียนยืดหยุน 
 3. ความเปนไป (Becoming) คือ การรับรูเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง  ซึ่งองคประกอบนี้มี
องคประกอบยอยดังนี้   
  3.1  ความมั่นใจในการกาวหนาของอนาคต (Confidence in  future  progress)  
หมายถึง  ความเช่ือของบุคคลในการความสามารถในการพัฒนาในอนาคต ความมั่นใจนี้อยูบน
พื้นฐานของความชํานาญที่มีอยูที่สามารถคาดการณได  และเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณได  
พรอมดวยความเห็นดวยความเห็นชอบของสังคม  ดังนั้นการพัฒนารายบุคคลจะข้ึนอยูกับความเชื่อใน
ความสามารถการดําเนินการเพื่อความสําเร็จบนพื้นฐานความเปนจริง 
  3.2  การประเมินยอนหลัง (Retrospective  appraisal) การประเมินยอนหลังสามารถ
ชี้ใหเห็นการจัดการแบบเฉพาะตัวในแตละเหตุการณ  ซึ่งจะมีผลกับการมองในแงดี หรือ แงรายกับ
อนาคต 
  3.3  การเรียนรู  และทักษะ(Learning  and skills) หมายถึงสติปญญา  ความเฉลียว
ฉลาด ที่เก็บสะสมมาจากประสบการณที่ผานมาในชีวิตทั้งความสําเร็จ  และความผิดพลาด 
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 5.4  แนวปฏบิัติเพื่อการสรางองคกรแหงความสุข 
 องคกรมีชีวิต 
 องคกรเกิดจากการรวมตัวกันของคนหลายคนมารวมกัน  ก็เชนเดียวกับรางกายมนุษยที่เด
จากเซลลหลายเซลลมารวมเปน “ อวัยวะ ” ที่มีหนาที่ตางๆ กัน และหลายอวัยวะเปนรางกาย(Cell 
Organs Body) เมื่อคนมารวมกัน คนมีชีวิตไหม ? มีอารมณ  มีความรูสึกไหม ? แลวองคกรมีชีวิตไหม?  
ถาองคกรเปรียบเสมือนคน  ก็มีเกิด แก เจ็บ ตาย แลวองคกรจะยั่งยืนไดอยางไร? ก็เหมือนคนอายุยืน
ตองมีรางการที่แข็งแรง  จิตใจแจมใสมีสังคมสภาพแวดลอมที่ดี  มีความสุข ชีวิตก็อยูไดนาน แตองคกร
มีคนอยูรวมกันเปนสังคม  มีทั้งไมกี่คนจนเปนหมื่นคน  มีต้ังแตคนชาติเดียวกันจนหลายสิบเชื้อชาติใน
องคกร  ดังนั้น การจะเกิด Happy Workplace ไดก็ตองเขาใจรากเหงาขององคกรตนเองวาเปน
อยางไร?  มีที่ไปที่มาอยางไร?  ไมมีระบบหรือวิธีใดจะนํามาจัดการเร่ืองคนในองคกรไดทันที  ถาไมมี
การปรับแตงใหเหมาะกับส่ิงที่เรียกวา “วัฒนธรรมองคกร” ในฐานะของ HR ซึ่งตองเปนทั้ง Human 
Relationship / Happy  Relationship ขององคกรงานทุกอยางที่ HR ทํากับคนในองคกรทั้งหมดก็
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกร  ซึ่งที่ปรารถนาสูงสุดคือ “ องคกรแหงความสุข ”  มนุษยวันนี้ทุกคนก็ลวน
แตแสวงหาความสุขเพราะความตองการของมนุษย เร่ิมจากความตองการดานปจจัยส่ี ความปลอดภัย
ในการมีชีวิต การยอมรับในสังคม  การมีชื่อเสียงในสังคม  สุดทายก็ตองการความสุขจากการสมหวัง
ในชีวิตในเมื่อมนุษยทุกคนก็ปรารถนาความสุข  งาน HR ตอไปในอนาคตคงไมใชแตการจัดการคนใน
องคกรใหทํางานไดเทานั้น  แตตองใหคนในองคกรมีความสุขและรักองคกร  ซึ่งทาทาย  HR  มากที่สุด 
มนุษยในองคกรตองการอะไร? ปรารถนาอะไร? HR จะทําอยางไร?  การอยูรวมกันอยางสันติใหได  
แลววัฒนธรรมองคกรเช่ือเร่ืองระบบ  สรางคนที่เหมาะสมกับองคกรหรือคนท่ีดีมีคุณภาพจะเกิดระบบ
วัฒนธรรมที่ดีขององคกร  องคกรมีชีวิต และในฐานะ  HR จะทําอยางไรใหทุกสวนในองคกรเขาใจมี
สวนรวมในการดําเนินไปขององคกร 
 วันนี้ HR  มีหนาที่แคสราง Work Skill  ใหคนในองคกรเพียงพอแลวหรือ? Life Skill    ในเมื่อ
คนในองคกรคือ คน มีชีวิต มีสุข มีทุกข  ถาองคกรสนใจแตอยากใหคนเกงในงาน  แตลมเหลวในการใช
ชีวิตการดําเนินชีวิต  คนเกงจะชวยองคกรใหยิ่งใหญไดจริงหรือ  คนเรามีสองดานเสมอ  ตองบริหารให
ไดทั้งสองดานคือ  งานกับชีวิตสมดุลกันใหเปนการทํางานที่เกื้อกูลการใชชีวิตหรือการใชชีวิตที่ดี  
นําไปสูการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันนี้หลายองคกรเช่ือในคนมากกวาระบบ โดยเฉพาะ
องคกรที่ตองใช Creative  สูงๆ ลวนใหงานเปนสวนหนึ่งของชีวิตใหมีความสุขกับการทํางานมากๆ เพื่อ
ไดงานดีๆ พยายามสรางวัฒนธรรมการทํางานอยางมีความสุขใหเกิดเปนองคกรความสุข เม่ือใดที่ 
Work Skill / Life Skill  สมดุลเกื้อกูลกัน คนในองคกรยอมมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนแกนในการ
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ดําเนินงานขององคกรคุณภาพเพราะทุกองคกรทําสองอยาง คือ  สินคาที่ดีหรือบริการที่ดี  เพือ่ความพงึ
พอใจของลูกคาผูใชบริการ  
 Happy Workplace ปรารถนาใหคนทํางานมีความสุข  ที่ทํางานนาอยูชุมชนสมานฉันท  
องคกรใดจะไปถึงไดก็ตองสนใจคําวา“คน”มากข้ึน ใหความสําคัญกับคนมากข้ึน เพราะคนก็คือคน 
สรางวัฒนธรรมแหงการทํางานอยางมีความสุขใหเกิดข้ึนในองคกร HR ทุกคนทําเร่ือง Happy 
Workplace อยูแลวแตที่ขาดคือ  ยุทธศาสตร  กลยุทธ  การจัดการเร่ืองคนอยางเปนระบบ  แนวคิดการ
พัฒนาคนในองคกรตองการใหคนในองคกรมีสวนรวมกับองคกรมากข้ึน  ใหเกิดวัฒนธรรมการทํางาน
การอยูรวมตัวในองคกรใหเกิดองคกรแหงความสุขใหได 
 เคร่ืองมืองายๆ ในการใชประเมินและดําเนินงาน  Happy Workplace คือ Happy 8  หรือ
ความสุขทั้งแปด  ซึ่งเกิดจากการคิดแบบงาย ๆ วาถาจะสรางวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขจะเร่ิมเชน
ไรและตนทุนมีอะไรบาง? 
 ทําไมตองมีแปดสุข  มนุษยเรามีความปรารถนาหลากหลายมิติมากหรือเรียกงายๆ วามนุษย
เปนสัตวโลกท่ีหาความพอดียาก  ในการบริหารคนจึงตองสรางกรอบและกฎเกณฑใหพนักงานใน
องคกรเห็นวา  ความสุขซึ่งมีหลากหลายเหลือเกิน 
 สามารถจัดเปนหมวดหมูไดหลักๆ แปดหมูคือ  การมีสุขภาพดี การมีน้ําใจ  การรูจักผอน
คลาย  การมีคุณธรรมศาสนา การมีเศรษฐกิจที่ดี การพัฒนาความรู การมีครอบครัวดี การมีสังคมดี  
คือ จากตัวพนักงานไปครอบครัวไปสูสังคม  เมื่อมีกรอบแนวทางในการดําเนินชีวิตมีมิติความสุขชัดเจน
ก็เปนเร่ืองงายขององคกรในการสรางความสุขที่แทจริง และย่ังยืน 
 
 ความสขุทั้งแปด 
 1.  Happy  Body (สุขภาพด ) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 
 2.  Happy  Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน 
 3.  Happy  Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมศีีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
 4.  Happy  Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอส่ิงตาง ๆ ในการดําเนนิชีวิต 
 5.  Happy  Brain (หาความรู) การศึกษาหาความรูพฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ 
นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน 
 6.  Happy  Money (ปลอดหนี้) มีเงนิรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี ้
 7.  Happy  Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง 
 8.  Happy  Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน  และพัก
อาศัยมีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี 
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 คนในองคกรมีความสุขมาจากสมดุลแปดความสุข องคกรใชรูปแบบหลากหลายในการจัด
กิจกรรมกําหนดกลยุทธ  ยุทธศาสตรในการนําคน / องคกรสูความสุข  ถาองคกรปรารถนานําผลผลิตที่
ดีก็ยอมตองมาจากคนที่มีความพรอมที่จะทํางานและมีความพรอมที่จะทุมเทกายใจใหงาน  ไมใชแค
ใชสินจางในการกําหนดการทํางาน  วันนี้ผลลัพธหลายองคกรก็ยอมรูแกใจดีวา  การใชสินจางในการ
ทํางานนั้นผลดีระยะส้ัน  ผลรายระยะยาว เม่ือใชสินจางเปนตัวกําหนดการทํางานที่เร่ิมกระทบ
คาตอบแทนท่ีดี  เมื่อเงินไมสามารถสนองตอบความตองการใหพนักงานได ความสนใจ อยากทุมเทใน
งานก็หมดไปนี่เปนกับดักของความโลภของมนุษย  ซึ่ง HR นาจะรูซึ้งถึงวิธีนี้ และไมใชส่ิงที่ชาวHR  
อยากที่จะทําวิธีการเชนนี้  
 ส่ิงที่บอกเลาเปนแคการจุดประกายใหชาว HR เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจใหเช่ือมั่นในวิถี
การทํางานสรางคนสรางองคกร เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกรแหงความสุขอยางแทจริง วันนี้ชาว HR 
ตองเร่ิมที่จะแสดงบทบาทของเราในองคกรในฐานะ Human Relationship/ Happy Relationship ของ
องคกร เชิญครัว HR ทั้งหลายมารวมขบวนการ HR for Happy Workplace   
 
 Happy Body (สุขภาพดี) มสุีขภาพแข็งแรงทัง้กายและจิตใจ 
 สุขภาพที่ดี  คนเราจะนึกถึงความสมดุลของรางกาย  จิตใจและส่ิงแวดลอม  ซึ่งทั้งสามปจจัย
มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอกันอยางชัดเจน  ซึ่งจริงๆ แลวสุขภาพที่ดีจะรวมถึงการมีรางกายท่ี
แข็งแรง  สมรรถภาพดี  อวัยวะตางๆ ทําหนาที่ไดอยางปกติ  กระบวนการยอยอาหาร  กระบวนการดูด
ซึม  และกระบวนการขับถายดําเนินไปอยางสมบูรณ  ซึ่งสุขภาพของบุคคลจะดีหรือไมนั้นข้ึนกับปจจัย
ตางๆ มากมาย  นับต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิในครรภมารดา กระบวนการคลอด วิธีการเล้ียงดู อาการปวยไข  
การใชยาตางๆ  คุณภาพของอาหารที่รับประทาน  หลักสูตรทางการศึกษาที่ไดรับ รวมถึงประสบการณ
ในวัยเด็กที่หลอหลอมจนกระทั่งเติบใหญ 
 ส่ิงสําคัญที่มีผลตอสุขภาพโดยตรง  และผูคนสวนใหญมักมองขามความสําคัญไปก็คือ  
รูปแบบการใชชีวิตประจําวัน  เราตางหลงลืมที่จะฟงเสียงสัญญาณจากภายในรางกายตนเอง            
มีแนวโนมที่จะบริโภคอาหารมากหรือนอยจนเกินไป  ปลอยใหหิวหรือกินอ่ิมเกินไป  นอนหลับพักผอน
ไมเพียงพอหรือนอกพักผอนมากจนเกินพอดี  หักโหมกับการทํางานมากเกินไปออกกําลังกายจนเกิน
กําลัง การอั้นอุจจาระ  ปสสาวะหรือหมกมุนในกามารมณจนเกินพอดี  ส่ิงเหลานี้นํามาซ่ึงผลรายตอ
สุขภาพทั้งส้ิน  ดังนั้น  การทําใหมีสวนสุขภาพใจที่ดีจะหมายถึงภาวะสมดุลของความคิด ความรูสึก  
และการกระทําที่บุคคลสะทอนผานแนวคิด  อุดมคติและปรัชญาในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
อยางเปนธรรมชาติ 
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 ส่ิงสําคัญลําดับสุดทายคือ  ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคมที่สงผล
กระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของบุคคลในองคกร  ทุกทานอาจคาดไมถึงวาสภาพแวดลอมในองคกร  
ไมวาจะเปนวัฒนธรรมองคกรภาวะผูนํา  ความไมสมดุลระหวางความคาดหวังที่สูงจากฝายบริหารและ
ความตองการการยอมรับของพนักงาน  วิธีการสื่อสารของบุคลากรภายในองคกร กฎระเบียบ ขอบังคับ  
ความสัมพันธของเพื่อนรวมงานในองคกรนั้นเปนปจจัยที่กอใหเกิดความเจ็บปวยทางกายภาพ และการ
ขาดสมดุลทางจิตใจของพนักงาน  นอกเหนือไปจากมลภาวะทางแสง  เสียง  ควันพิษ  และสารเคมีที่
พนักงานจะไดรับจากผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติงาน 
 การสรางสมดุลใหกับสภาพแวดลอมทางสังคมในองคกรเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาตลอด
ชั่วชีวิต และไมสามารถเกิดข้ึนไดในระยะเวลาอันส้ัน บรรยากาศที่เต็มเปยมไปดวยความรัก ความ
เขาใจ การยอมรับการใหอภัยและการสนับสนุนใหบุคลากรไดคนพบความเปนปจเจกในตนเองอยาง
แทจริงนั้น  เปนกระบวนการที่ตองเฝารอดวยความสงบ และมีความเขาใจอยางลึกซึ้งตอการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน  การบริหารงานบุคคลนับเปนศาสตรและศิลปชั้นเลิศที่จะชวยสรางสมดุล  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนในองคกรใหเขาถึงความหมาย และคุณคาในการทํางานอยางมีความสุข 
 
 Happy Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน 

 ความสุขของคนทํางานในที่ทํางานหนีไมพนที่จะตองทําใจถามีความสุขหรือมี Happy Heart  
นั่นเอง และคนที่จะทําใหเกิด Happy Heart ก็ไมใชใครที่ไหนเปนตัวของเราเองเชนกัน  สภาพแวดลอม
คนรอบตัว สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ลวนเปนตัวชวยใหเราสุขหรือทุกขมากข้ึน  และหรือไมไดมีสวน
ขับเคลื่อนใดๆ  เพราะเราไดสรางภูมิตานทานที่แข็งแรงดวยความสุขอยูแลวเต็มหัวใจ 
 ทานอาจารยประสิทธิ  ตันสุวรรณ ทานใหแนวคิดเพื่อเตือนสติในการสราง Happy Heart ชื่อ            
พรปาฏิหาริย เปนขอควรปฏิบัติ 10 ประการในการหาเวลาเพื่อจรรโลงชีวิต คือ 
 1.  ใชเวลาที่จะคิด  เพราะความคิดเปนบอเกิดแหงพลัง(และถาคิดเปนบวกพลังของความคิด
จะสงผลตอ Happy Heart) 
 2.  ใชเวลาที่จะเลน เพราะจะทําใหพลังความเปนหนุมสาวคงอยูตลอดกาล(Happy Heart ก็
คงอยูตลอดไป) 
 3.  ใชเวลาที่จะอาน  เพราะการอานทําใหเกิดความฉลาด  และรอบรู (Happy  Heart ก็จะ
เกิดจากการไดพัฒนาตัวเอง) 
 4.  ใชเวลาที่จะสวดมนตภาวนา  เพราะจะเกิดการสรางพลังแหงการตอสูในภาวะที่เกิด
ปญหา  หรือในภาวะที่จะตองเผชิญกับปญหา(บางชวงเวลา  Happy Heart ก็ตองการเสริมพลัง) 
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 5.  ใชเวลาที่จะรัก  เพราะความรักทําใหชีวิตมีคา(คนที่มี  Happy Heart จะมีความรักทวมใจ
ที่พรอมที่จะแบงปน) 
 6. ใชเวลาที่จะหัวเราะ  เพราะการหัวเราจะเสมือนดนตรีที่จะใหความสุนทรีแหงจติใจ     (คน
ที่มี Happy Heart ยอมมีความสดใสหัวเราะไดเมื่อยามคับขัน) 
     7. ใชเวลาที่จะสรางมิตรภาพคบเพื่อน เพราะมิตรภาพสรางรสชาติใหกับชีวิต(Happy Heart 
แตงเติมสีสันใหกับทุกคนเสมอ) 
     8.  ใชเวลาที่จะทําบุญทํากุศล  เพราะความเพียรในการกุศล  ควรทําเสียแตในวันนี้  ใครจะรู
วาความตายวาจักมีในวันพรุงนี้ (การทําบุญ คือ  การเติมเต็มของ  Happy Heart  อยูแลว ) 
     9.  ใชเวลาที่จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะสรางความภาคภูมิใจ  สรางกําลังใจ  และ
ความช่ืนชมใหกับตัวเอง  ( Happy Heart จะเกิดจากการไดทํางานอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
เสมอ) 
  10.  ใชเวลาที่จะสํานึกบุญคุณผูอ่ืน  เพราะการรูสํานึกตอบุญคุณของผูอ่ืนหรือกตัญูตอผูที่มี
อุปการคุณแกเรา ก็จะชวยใหตัวเราเปนที่ชื่นชอบและช่ืนชมมากขึ้นฉันนั้น (การไมลืมตัวและพอเพียง  
ยึดถือความเปนสรณะ  สํานึกถึงผูมีพระคุณ  สรางสุขที่ยิ่งใหญใหแก Happy Heart เสมอ ) 
 ทั้งหมดนี้คือ  หลักการในการจรรโลงชีวิตอยางมีความสุข และทําใหเราเกิด Happy  Heart  
ที่จะอยูตรงไหน  กับใคร  อยางไร  ไดอยางมีความสุข  เพียงเร่ิมตนให  “ เวลา ”  ในการบริหารความสุข
ของตัวเอง  ตัวเองที่เกิดจากหัวใจกอนไหลไปสูสวนตาง ๆ ก็จะทําใหความสุขนั้นเกิดข้ึนและคงอยูชัว่นจิ
นิรันดร 
 
 Happy Soul  (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
 ในที่นี้เร่ืองของการนําหลักธรรมทางศาสนา มาใชเพื่อกลอมเกลาจิตใจใหรมเย็นเปนสุข  หรือ
อาจจะหมายถึง  ความสงบสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญกุศลหรือการทําประโยชนใหกับสังคมสวนรวมก็ได  
ความสุข Happy  Soul  นี้เปนความสุขที่เปนสากล คือไมวาจะบันถือศาสนาใด ทั้งพุทธ คริสต อิสลาม 
ฮินดู  พราหมณ หรือ ซิกข ทุกคนก็ตางแสวงหาความสุข  ตามหลักธรรม เหมือนกับลมคือ ไมสามารถ
จับตองได แตรูอยูวามีและเย็นใจทุกคร้ังที่ไดสัมผัส  และยิ่งไปกวานั้น ถาไดศึกษาและปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนในศาสนาอยางจริงจัง  ก็จะเกิดความสุขและจะนําพาความสุขที่เกิดข้ึนนั้น แบงปน
ไปสูคนรอบขางตอไป  เพราะทุกศาสนาลวนแตสอนใหคนทุกคนเปนคนดี ละเวนความช่ัวจะมีแตกตาง
กันบางก็ในแงของประเพณีและการปฏิบัติที่เกิดจากการบมเพราะของแตละศาสนา   
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 Happy Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอส่ิงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต  
 การใชชีวิตของคนทํางานในปจจุบัน  โดยเฉพาะในเมืองมีผูคนมากหนาหลายตาเดินชนกัน
ตามทองถนนหรือความเรงรีบ  ต้ังแตการขับรถ  การแยงกันข้ึนรถเมล  รถไฟฟา  รถไฟใตดิน  เรือดวน  
เปนอาการที่บงบอกถึงทุกเวลานาทีที่มีแตความเรงรีบไปตามการแขงขันทั้งในเชิงธุรกิจการคา  แขงกับ
เวลา  แขงกับเพื่อน  แขงกับตนเอง  เพื่อใหไดมาในส่ิงที่ตนมุงหวัง  เพื่อไมใหความเครียดเปนตัวกัด
กรอนสภาวะกายและใจ  นําไปสูการเผชิญปญหาในดานตางๆ จึงใครเสนอขอคิดในการทํางานหรือ
การใชชีวิตประจําวัน  เพื่อวาสามารถนําไปปรับใชเพื่อประโยชนตอตนเองไมมากก็นอย เม่ือพูดถึง
ความเครียดส่ิงที่สามารถกําจัดมันออกไป คือ การทําจิตใจใหผอนคลายรูจักปลอยวาง เราทุกคนมี
อัตราความเสี่ยงตอการเกิดของโรคเครียดอยางมาก  ถาเราไมรูจักดูแลจิตใจและอารมณของตัวเองให
ดีแลว ภูมิคุมกันในตัวเราก็จะคอยๆ ถูกกัดกรอนลงไปเร่ือยๆ จนหมดในที่สุด 
 การที่เรารูจักผอนคลาย  รูจักปลอยวาง  เราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจักตนเองตระหนักถึง
ตนเองในดานอารมณ  และรูวาจะสามารถจัดการกับอารมณของตนเองอยางไร? 
 การรูจักตนเอง เชน  รูวาเราชอบ ไมชอบ เราโกรธหรือไมโกรธ โดยปกติแลวเราจะมีสติกํากับ
การกระทําตางๆ เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีของการรูจักตนเอง(Self – Awareness) การจัดการกับตนเอง 
โดยเฉพาะอารมณ ความรูสึก  เชน  ความเครียดตางๆ ก็จะงายข้ึน เพราะสามารถสรางมาตรวัดตนเอง
วาตอนนี้เราเปนอยางไร ? และเมื่อสามารถจัดการกับอารมณตนเองได ก็จะทําใหเราสรางสรรค
อารมณบวกใหกับตนเองดวยการนําไปสูการกระทําตอตนเองที่มุงสูไปในส่ิงที่ดีตอตนเอง ทั้งกาย  
วาจา ใจ 
 
 Happy Brain  (หาความรู) การศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ
นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน “การหาความรู” การเรียนรูเปนส่ิง
มหัศจรรย  เพราะความรูที่เราไดมาไมวาจากแหลงใดก็ตามไมมีวันหมด  ในทางตรงกันขามมีแตจะ
เพิ่มพูนมากข้ึน  และเมื่อเรานําความรูมาใชในการทํางาน  พัฒนางานที่เรารับผิดชอบใหดีข้ึนเราก็จะ
สามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย  ความสําเร็จที่เกิดจากการทํางานของคนทํางานนั้นทําใหเกิด
ความภูมิใจในตัวเองและมีความสุข  เกิดแรงบันดาลใจที่จะสรางสรรคส่ิงที่ดีๆ ใหกับตัวเองและองคกร  
พรอมที่จะทุมเทกําลังกาย  กําลังใจใหกับงานและสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ ทํางานแบบมือ
อาชีพและมีความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน 
 องคกรของเราก็จะเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) การเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความรูฟงดูเหมือนเปนเร่ืองธรรมดางายๆ แตทําไมหลายองคกรจึงยังไมสามารถสรางองคกรแหงการ
เรียนรูไดอยางที่ต้ังใจไว การสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้นตองเร่ิมตนที่    
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 1.  ตัวของเราเองกอน เราตองมีความรูสึกรักการเรียนรู  มองการเรียนรูเหมือนการชอปปง ซึ่ง
เราเลือกสรร แสวงหาความรูใหมๆ ที่เหมาะสมกับตัวของเราที่เราสามารถนํามาใชในการทํางาน  การ
ดํารงชีวิต 
 2.  บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู  เราตองทําความเขาใจเสียกอนวาการเรียนรูไมได
เกิดจากการเรียนในหองเรียน (Classroom  Training) เพียงอยางเดียว การเรียนรูเกิดไดทุกนาที  เชน  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นแกไขปญหาและตัดสินใจ  การประชุม  การมอบหมายงาน  การให  
Feedback การอาน การฟง การเขียนโตตอบกัน การทํางานกลุม การทํางานโครงการ  การทํากิจกรรม
พิเศษ  ฯลฯ  ดังนั้น  คนในองคกรไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานตองเปดโอกาสใหมีการ
แสดงความคิดเห็น เรียนรูที่จะพูดจากัน ฟงกันใหมากข้ึน สะทอนความรูสึกนึกคิดซ่ึงกันและกัน(Share  
Meanings)  ไมดวนสรุปในส่ิงที่ไดยิน ส่ิงสําคัญที่สุดตอง“มีความไววางใจซึ่งกันและกัน” (Trust) ผูนํา / 
ผูบังคับบัญชา ควรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางใหแกพนักงานในองคกร 
 3.  เรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาด  คนสวนใหญมองความผิดพลาดเปนเร่ืองนา
กลัวไมนาพูดถึง แทที่จริงแลวเราสามารถเรียนรูจากความผิดพลาดไดอยางดี  โดยมุงประเด็นไปสูการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน ไมใชการตําหนิติเตียน 
 4.  สรางวิสัยทัศนรวมกัน(Shared  Vision) เราทุกคนที่เปนสมาชิกขององคกรตองเรียนรูที่จะ
มีวิสัยทัศนรวมกัน  เพราะวิสัยทัศนเปรียบเทียบเสมือนเข็มทิศที่จะกําหนดอนาคตขององคกร  ดังนั้น  
เราทุกคนตองเดินไปในทิศทางเดียวกัน การมีวิสัยทัศนรวมกันจะทําใหเราใฝเรียน  ใฝรู  ฝกฝน  พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ  เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญในส่ิงที่ตนเองทํา  มีความเปนมืออาชีพ 
 5.  เรียนรูเปนทีม เรียนรูจากกันและกัน  ใหเกียรติตอผูอ่ืน  สมาชิกทุกคนในทีมเปนคนสําคัญ
เทากันหมดลดอัตรา(Ego) รูจักการใหอภัยชวยเหลือกันไมเห็นแกตัวคิดแบบชนะ – ชนะ (Win –Win) 
สมาชิกในทีมมีการเรียนรูและเขาใจถึงกรอบความคิด (Mental Models) ของตัวเองและเพื่อนรวมงาน
ของเจานายและคนอ่ืนๆ ที่เราทํางานดวย จะทําใหเขาใจกันมากข้ึนทํางานรวมกัน โดยยึดวิสัยทัศน
รวมกัน หากเราทําไดเชนนี้ การเรียนรูในทีมก็จะเกิดข้ึน 
 6.  ที่จะลืมเสียไมไดคือ การใหรางวัลและคําชมเชย  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกคนที่ใฝ
เรียนรู และนําความรูมาใชในการทํางาน พัฒนาการทํางานและสรางสรรคส่ิงดีๆใหกับทีมและองคกร
รวมถึงลูกคาขององคกรดวย 
 “หนทางนับหมื่นล้ี  ไปถึงไดเมื่อเร่ิมตนกาวแรก” การเดินทางทุกคร้ังตองมีกาวแรกเสมอ  
เชนเดียวกับการที่ใครสักคนมีความตองการที่จะพัฒนาตนเอง ตองเร่ิมกาวออกจากวังวนแหงความ
เกียจคราน  กาวออกจากความคิดวารูแคนี้ก็พอแลว  ตองถามตัวเองวา “ฉันยังไมรูอะไรอีกบาง” 
จะดีหรือไมดีนั้นก็ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวานอมนําคําสอนเหลานั้นมาใชในการดําเนินชีวิตสักเพียงใด  
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 Happy Money (ปลอดหนี้)มีเงินรูจักเก็บรูจักใชไมเปนหนี้ 
 เงินเปนส่ิงที่สําคัญ เพราะเงิน คือส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนปจจัยในการดํารงชีวิต ไมวาจะ
เปนอาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรคและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  ดังนั้น เงินจึงเปนส่ิง
ที่ทุกคนแสวงหาเพื่อใชในการตอบสนองตอความตองการในหลายๆดาน ซึ่งนับวันจะย่ิงเพิ่มเร่ือยๆ 
ตามคานิยม 
 ปญหาหนี้สิน ในความเปนจริงแลวเปนปญหาที่มีมาทุกยุค ทุกสมัย ไมไดยกเวนแมแต
ประเทศที่เจริญแลว ความสําคัญของเร่ืองนี้มีอยูวาเราจะสามารถบริหารจัดการกับปญหาหนี้สินและ
ควบคุมใหอยูในระดับที่เหมาะสมไดอยางไร เร่ืองหนี้สินเปนส่ิงที่มีความเกี่ยวของกับความมั่นคงในงาน
จําเปนตองใชมุมมองทางดานเหตุ และผลมาปฏิบัติตอพนักงานอยางเหมาะสม  และยังตองใชเปน
เคร่ืองมือสําหรับอธิบายตอผูบริหารระดับสูงใหเขาใจ  เพื่อนํามากําหนดเปนนโยบายในการสรางสมดุล
ในการดูแลพนักงาน  ซึ่งถือวาเปนสมดุลอีกดานหนึ่งที่นายจางไมควรมองขาม 
 
 Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุนและมัน่คง 
 ครอบครัวที่แสนอบอุน  คือ จุดเร่ิมตนของการสรางความสุขทั้งปวง  ครอบครัวเกิดจากคน 2 
คนที่มาจากตางถิ่นฐานบานเกิด  ตางเชื้อชาติ ศาสนา ตางวัฒนธรรม แตเมื่อตองมาใชชีวิตรวมกันดวย
ความรัก ความผูกพันแลว ครอบครัวที่สรางข้ึนจะเปยมไปดวยพลังที่ยิ่งใหญนั่นคือ “พลังแหงรัก”  
นั่นเอง  ซึ่งมีคํากลาวที่วาบานนั้นสรางจากอิฐ หิน ดิน ทราย แตบานของครอบครัวที่มีความสุขนั้นตอง
สรางจากความรักและความเขาใจของทุกคนในครอบครัว  ซึ่งเราทุกคนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว 
ครอบครัวก็เปนสวนหนึ่งของสังคม  ถาตัวเรามีความสุขครอบครัวก็มีความสุข  สังคมก็มีความสุข  และ
แนนอนสังคมยอมนาอยูไปดวย  ดังนั้น HR  ผูเปนคนดูแลความสุขในครอบครัวใหญขององคกรเราอาจ
ถามตัวเองวา  ทําอยางไรเราจะสงเสริมใหชีวิตครอบครัว  และชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสุข  
โดยสามารถกาวเดินไปพรอมๆ กันไดอยางสมดุล  เพราะเราเชื่อมั่นวาครอบครัวของพนักงานมีสวนใน
การสรางความสําเร็จของพนักงาน  และสรางความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ ดวยเชนกัน  การสงเสริม
ใหเกิดความสุขกับการทํางาน  และชีวิตครอบครัวเปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่งของ HR  ซึ่งอาจมิใช
ทางตรงแตเปนส่ิงที่ HR ก็มีสวนสงเสริมใหเกิดความสุขข้ึนในครอบครัวไดเปนอยางดี บทบาทของ HR 
เร่ิมจากตัวเรากอน  คือ การสรางเสริมความสมดุลของชีวิตสวนตัวเพื่อสรางครอบครัวใหมีความสุข  ซึ่ง
การจะสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวที่มีความสุขไดนั้น  ในความเปนจริงเราก็คงยอมรับวา เงินมีสวน
ชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูสบาย  แตเงินก็ไมใชทั้งหมดที่จะชวยเติมเต็มความสุขใหกับ
ครอบครัว  การจะเสริมสรางความสุขใหกับครอบครัวยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ที่อาจเปนส่ิงเล็กๆ นอยๆ  
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ที่สมาชิกในครอบครัวทํารวมกันก็สามารถสรางความสุขความสัมพันธอันดีใหกับครอบครัวไดไมวาจะ
เปน 
 1.  การเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อครอบครัว 
     2.  เสียสละเวลาของตน  เอาใจใสคนในครอบครัว 
     3.  ดูแลตนเองใหมั่นคงทั้งรางกายและจิตใจ  เพื่อจะเกี่ยวของกับทุกคนที่มีอยูใกลตัวเรา
อยางมั่นคง 
     4.  หาเวลาใหความสุข  การมีเวลาวางทํากิจกรรมรวมกัน  ไมวาจะเปนการทานขาว ดูทีวี  
การทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ  ส่ิงเหลานี้ลวนมีสวนชวยสรางความสัมพันธใหสมาชิกในครอบครัวเกดิ
ความสนิทสนม และไดเรียนรูนิสัยซึ่งกันและกัน เพียงเพื่อการไดอยูดวยกันเห็นรอยยิ้มตอกัน 
    5.  พูดคุยสอบถามถึงสารทุกขสุกดิบ ความเปนอยู เห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวดวยความ
รักและเอ้ืออาทร เพื่อแสดงออกใหเห็นถึงความใสใจ หวงใยสมาชิกในครอบครัว 
     6.  ชวยเหลือดูแล  เปนที่ปรึกษา  คอยเปนกําลังใจใหในยามที่สมาชิกในครอบครัวมีปญหา 
     7.  การสัมผัส  โอบกอดกันบางเพื่อเปนการแสดงออกถึงความรัก  ความหวงใยซ่ึงกันและกัน  
เชน  สามีกอดภรรยา  แมกอดลูก  พี่กอดนอง  เปนตน 
 โดยส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ  การใหความสําคัญกับคนที่อยูใกลตัวโดยมีรอยยิ้ม  มีความ
รักความอบอุน  มีความหวงใยเอื้ออาทรตอกันแสวงหาความสุขบาง  สมาชิกในบานทุกคนรวมมือรวม
ใจกันสรางสรรคส่ิงที่ดีเกื้อกูลตอกัน  เชิญชวนสมาชิกใหครอบครัวรูจักแสดงน้ําใจตอกัน ทํากิจกรรม
รวมกัน  เชน  การชวนกันไปทําบุญรวมกัน  ชมธรรมชาติ  สรางอารมณขัน  ยิ้มแยมแจมใส  พูดจาดวย
คําพูดที่สรางสรรค  มีส่ิงดีๆ มาเลาสูกันฟง และมีเวลาอยูรวมกันในครอบครัวอยางสม่ําเสมอ 
 จากความสุขในครอบครัวจะนําสูความสุขของโลกอยางมีความสุข โดยความสุขของ
ครอบครัวบางคนบอกวาเปน “มหัศจรรยแหงรัก” เพราะการสรางครอบครัวที่สุขสันตจะเปนการสราง
สังคมที่ดีตอไป  เมื่อ HR  สามารถเขาใจ  สรางเสริม  และเรียนรูที่จะแบงปนความสุขในครอบครัวได  ก็
จะเปนตนแบบในองคกรไดอยางมีความสุข 
 

 Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟอตอชุมชนที่ตนทาํงาน และพักอาศัยมี
สังคมและสภาพแวดลอมทีดี่ 
 การทําใหสังคมมีความสุขถือไดเปนการสรางความสุขสูงสุดตัวสุดทายตามหลัก Happy 8  ที่
ไลมาจากสรางความสุขภายในตัวบุคคล  การสรางความสุขใหเกิดข้ึนภายในครอบครัวและจากหลายๆ  
ครอบครัวรวมเปนสังคมแหงความสุขนั่นเอง  โดยองคกรก็ถือไดวาเปนสังคมยอยๆ ของผูที่ทํางาน
ภายในองคกรเดียวกันมีความเขาใจธรรมชาติ และในวัฒนธรรมของตนเอง  ซึ่งการที่จะทําใหสังคม
ภายในองคกรมีความสุขไดนั้น HR  ผูซึ่งเปนแรงสําคัญ  และไดรับการคาดหวังใหเปนผูสรางความสุข
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ในการทํางาน เหตุผลเพราะสังคมประกอบไปดวยคน  และ HR ก็อยูทามกลางผูในองคกรหลากหลาย
ระดับ หลากหลายสาขาอาชีพ และหลากหลายการเรียนรู HR จะตองเช่ือมโยงความดี  ความสามารถ
ของผูคนที่มีมากมายเหลานี้อยูในสังคมของการทํางานอยางมีความสุข 
 ความสุขในโลกของการทํางานทั้งหมดเปนความทาทายของนัก HR ที่ตองทําอยางไรใหเกิด
ภายในองคกรใหจงได  หนาที่สําคัญของ HR  คือ 
 - HR  จะตองทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูที่จะอยูกับปจจุบัน ซึ่ง HR ตองเสริมสรางกิจกรรมที่
กอใหเกิดการอยูรวมกันเปนสุข  เชน ทําใหคนในองคกรมีความภาคภูมิใจในการเปน “คน” ขององคกร 
 - HR  นอกจากจะบริหารคนใหทํางานดีแลว  ใชศักยภาพอยางเต็มความสามารถแลว  ตอง
ลงลึกถึงความตองการข้ึนพื้นฐานอีกดวย  บางคนจะทํางานดีก็ตอเมื่อไดการยอมรับจากสังคม  ทุมเท
ทํางานเต็มที่ถาไดทํางานที่ตัวเองชอบ 
 - HR  ตองเจาะลึกและเติมเต็มอยางเหมาะสม  พนักงานเปนสุข  ครอบครัวเปนสุข  สังคมก็
เปนสุขดวยเชนกัน 
  - HR  ชักชวนโนมนาวดวยมือ  ดวยสมอง  ดวยใจ  ที่จะสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคกร
ภาคภูมิใจในการเปนพนักงานขององคกร  และมีสายใยถึงคนในครอบครัวของพนักงาน  ใหเกิดความ
ภาคภูมิใจเปรียบกับวา  เขาคือจิ๊กซอวตัวหนึ่งขององคกรเสมอ เมื่อจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามเพื่อ
ความสําเร็จขององคกร HR  ตองไมลืมหรือละเลยเขาเหลานี้ที่จะเปนกระบอกเสียงใหกับองคกรดวย 
 ซึ่งกระบอกเสียงตางๆ  ถือไดวาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการวัดบรรยากาศองคกรดวยเชนกัน  
มองกันอีกทีถือเปนตัวชวยให HR ไดทราบ ถึงผลการดําเนินกิจกรรม นําเสียงสะทอนนั้นมาใชพัฒนา
ปรับเปล่ียนกลยุทธ เพื่อสรางความพึงพอใจของพนักงานภายในองคกรได โดยหลายชองทางที่  HR  
สามารถใชเปนที่รับฟงเสียงสะทอนความสุขององคกร  เชน 
 - การใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในเวทีตางๆ  
 - การใหเกียรติพนักงานในโอกาส  กิจกรรมตางๆ บางองคกรมีวันครอบครัวในองคกร  เชน  
การใหลูกไดมาเที่ยวที่ทํางานพอแม  ใหลูกไดมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคกร  บางโอกาสองคกรสราง
วัฒนธรรมใหมขององคกรโดยการจัดโปรแกรมใหลูกพาพอแมมาเที่ยวทั้งครอบครัว  หรือบางก็ใช
กิจกรรมตางๆ ที่ทําใหมีโอกาสไปถึงสังคมครอบครัว  เชน  นําเทียนพรรษาไปถวายในจงัหวดัทีพ่นกังาน
อยูรวมทั้งกิจกรรมที่สรางเสริมใหกับองคกรนําไปสูความสุขในที่ทํางานสูสังคมที่ดี 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ไดทราบและเห็นคุณคาของเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงได พัฒนาวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท 
เพื่อนําไปใชเปนประโยชน แกการฝกอบรม และการเผยแพร ความรูในเร่ืองของ Happy Workplace  
ความสุขในที่ทํางาน ซึ่งความสุขนั้นถือเปนเปาหมายของชีวิตที่ทุกคนตองการ   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้เปนการพัฒนารายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy 
Workplace  โดยผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวจิัย 
 3. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจยั 
 4. การดําเนินการทดลอง 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั  
 ประชากรที่ใชในครั้งนี้ คือ พนักงานฝายสํานักงานบริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี จํากัด 111 
หมู 7 ซอยมหาชัย บางนา-ตราด ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ ป 2554 รวมทั้งส้ิน 
250 คน  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน ฝายสํานักงานบริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จ ี 
จํากัด 111 หมู 7 ซอยมหาชัย บางนา-ตราด ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ ป 2554 
ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 100  คน  
 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
 เปนเนื้อหาจากหลักการ  Happy Workplace  ความสุขในทีท่ํางาน แบงเปน 8 เร่ือง 
 เร่ืองที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี)   
 เร่ืองที่ 2 Happy Heart (น้ําใจงาม)  
 เร่ืองที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
 เร่ืองที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย) 
 เร่ืองที่ 5 Happy Brian (หาความรู) 
 เร่ืองที่ 6 Happy Money (ปลอดหนี้) 
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 เร่ืองที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
 เร่ืองที่ 8 Happy Society (สังคมดี) 
 
2, เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบไปดวย  
 1. รายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนกังานบริษทั   
 2. แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 
  2.1  แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
  2.2  แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการชมรายการวีดิทัศน 
 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 การดําเนินการสรางรายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับ
พนกังานบริษทัโดยผูวจิัยไดดําเนนิการสรางโดยการนําเนื้อหาของการฝกอบรม  การทดสอบและ
ประเมินผลโดยใหผูเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนทีก่ําหนดไว มีข้ันตอนการดําเนนิการสรางวีดิทัศน ดังนี ้
 
 การสรางสื่อวีดิทัศน 
 1.  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ Happy Workplace  ความสุขในที่ทํางาน จากเอกสารและงานวจิยั
ที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดจุดมุงหมายและการออกแบบวีดิทัศนใหมีความเหมาะสม  
  2. วิเคราะหเนื้อหา หลักการ  Happy Workplace  ความสุขในที่ทํางาน ในเร่ือง 
ตอไปนี้ Happy Body (สุขภาพดี),Happy Heart(น้ําใจงาม),Happy Soul (ทางสงบ),Happy Relax 
(ผอนคลาย),Happy Brian (หาความรู),Happy Money (ปลอดหนี้),Happy Family(ครอบครัวดี), 
Happy Society (สังคมดี) และกําหนดจุดมุงหมายในของการสรางส่ือวีดิทัศน 
 3. วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการชมวีดิทัศนใหครอบคลุมจุดประสงคของรายการ
วีดิทัศน  
 4. นําเนื้อหา ที่ไดวิเคราะหแลว เขียนสตอร่ีบอรด ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ
แลวเสนอ ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 5. นําเนื้อหาที่ไดปรับปรุงแลวจัดทําสตอร่ีบอรดแลวมาเขียนเปนบทวีดิทศัน 
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 6. นําเนื้อหาเกี่ยวกับ Happy Workplace ความสุขในท่ีทํางาน และจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมในการเรียนรูมาเขียนเปนบทวีดิทัศนเพื่อใชในการชมแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองจากนั้นไดปรับปรุงแกไขและใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตอง 
 7. นําเนื้อหาที่ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบแลวมาแกไขแลวนํามาเขียน 
แผนการตัดตอวีดิทัศนฉบับสมบูรณ 
 8. เร่ิมการถายทําแลวจัดวางรูปแบบการตัดตอ 
 9. เมื่อทําการตัดตอเสร็จ และบันทึกลงในแผน DVD แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงตามขอเสนอแนะหลังจากนั้นจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหาจํานวน 3 ทานและดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ วีดิทัศนเพื่อการ
ฝกอบรมเร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัทและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 10. นําวีดิทัศนที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคุณภาพวีดิทัศนรอบที่สองเมื่อผูเช่ียวชาญทั้ง 2 ดาน ประเมินเสร็จนํามา
ปรับปรุงแกไขจนไดวีดิทัศนที่มีคุณภาพตามเกณฑ 
 

 การสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินคุณภาพ ที่ใชในการศึกษาคนควาเพื่อ
พิจารณาหัวขอปญหาและจดุมุงหมาย เพือ่ทราบวาตองการขอมูลใดบาง  
 2. สรางแบบประเมินคุณภาพวดิีทัศน โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถามแต
ละขอดังนี ้
  ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพดีมาก                                                      
  ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพดี                                                       
  ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง                                              
  ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพตองปรับปรุง                                    
  ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพใชไมได 
  ผลการประเมินมีเกณฑในการแปลความหมายของขอมูล คือ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 
99 –100) 
  4.51 - 5.00 หมายถงึ คุณภาพดีมาก                                     
  3.51 - 4.50 หมายถงึ คุณภาพดี                                               
  2.51 - 3.50 หมายถงึ คุณภาพปานกลาง                               
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  1.51 - 2.50 หมายถงึ คุณภาพตองปรับปรุง                                      
  1.00 - 1.50 หมายถงึ คุณภาพใชไมได 
  กําหนดคาที่ผานเกณฑมีคุณภาพอยูในชวงคะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.51 ข้ึนไป 
 3. นําแบบประเมนิทัง้ 2 ดานทีส่รางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบประเมนิคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยกีารศึกษาที่ปรับปรุงแกไขแลวไป
ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียน
วีดิทัศน  2 รอบ 
 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนมี 1 ชุด ซึ่งมวีิธกีารสรางดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร Happy Workplace  ความสุขในที่ทํางานและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
ขอมูลในการสรางแบบทดสอบ 
 2. ศึกษาการสรางแบบทดสอบ 
 3. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหา Happy Workplace ความสุขในที่ทํางาน จํานวน 
80 ขอ 
 4. นําแบบทดสอบที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC(Ondex of item – objective congruence)โดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้ 
               1 สําหรับขอสอบที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  0 สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
              -1  สําหรับขอสอบที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  มาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู ทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความสอดคลอง
ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งไดคาความสอดคลองของขอคําถาม ระหวางตัวช้ีวัดอยูที่ 0.66-1.00 และปรับปรุง
แกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 5. นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จไปทดสอบกับพนักงานฝายสํานักงาน ที่อบรมแลว 100 คน 
 6. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) โดย 
การวิเคราะหเปนรายขอ ที่มคีวามยากงายระหวาง 0.20 -0.80 และมีอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป โดยใช
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เทคนิค 27 % ของ จุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2539:196) และทําการคัดเลือก
ขอสอบไวเร่ืองละ 5 ขอ รวม 8 เร่ือง เปนจํานวน 40 ขอ  
 7. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวมาหาคาความเชื่อมัน่ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริ
ชารดสัน (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2539: 196)  ตามตาราง 1 
3.3.8. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลว จํานวน 40 ขอสําหรับใชในการ ทดลอง 
 
ตาราง 1 คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
 

ตอนท่ี จํานวนขอ ความยากงาย คาอํานาจ จาํแนก คาความเชื่อมั่น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

0.78 - 0.80 
0.62 - 0.80 
0.51 - 0.80 
0.78 - 0.80 
0.71 - 0.80 
0.73 - 0.80 
0.78 - 0.80 
0.76 - 0.80 

0.21 - 0.40 
0.20 - 0.39 
0.20 - 0.39 
0.24 - 0.41 
0.23 -0.31 
0.20 - 0.49 
0.21 - 0.48 
0.20 - 0.47 

0.53 
0.42 
0.44 
0.59 
0.48 
0.56 
0.63 
0.61 

รวม 40 0.51 - 0.80 0.20 - 0.49 0.64 

 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูชมรายการวีดิทัศน รูปแบบ สารคดีเ ร่ือง Happy 
Workplace  สําหรับพนักงานบริษัทผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม 
 2. วิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการจากวีดิทัศน 
 3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยปรับปรุงมาจากเกณฑการประเมินของ (บุญชม  ศรีสะอาด . 2543: 163) 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้         
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  คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถงึ   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถงึ   มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถงึ   มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถงึ   มีความพึงพอใจนอย 
  คะแนนเฉลีย่ระหวาง1.00 – 1.50 หมายถงึ   มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพทางดานการใชภาษา ความชัดเจนของขอคําถาม 
 5. จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)โดยใชสูตรของ โรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rovinelli; & Hambleton. 
1977)  ซึ่งไดคาความสอดคลองของขอคําถามอยูที่ 1.00 
 6. นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 7. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนผูใชตอไป 
 

4. การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยทําการทดลองดําเนินการควบคุมการทดลองดวยตัวเอง ดังนี้ 
 1. การดําเนินการเพื่อหาคุณภาพของวีดิทัศน รอบที่ 1 โดยที่ผูวิจัยไดนําวีดิทัศนไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน 
ประเมินคุณภาพวีดิทัศน หลังจากนั้นนําวีดิทัศนมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 2. การดําเนินการเพื่อหาคุณภาพของส่ือวีดิทัศน รอบที่ 2 โดยที่ผูวิจัยไดนําวีดิทัศนไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 5 ทานและดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทานประเมินคุณภาพวีดิ
ทัศนและแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ 
 3. การดําเนินการทดลองการใชรายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมเร่ือง  Happy  Workplace 
สําหรับพนักงานบริษัท เปนพนักงานกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน โดยการนั่งชมรายการวีดิทัศนพรอม
กันทั้งหมด 
 4. หลังจากที่ชมวีดิทัศนแลวใหพนักงานทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5. ทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการชมวีดิทัศน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหทางสถิติและสรุปผลตอไป 
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนารายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เ ร่ือง  Happy 
Workplace  สําหรับพนักงานบริษัท ดวยวิธีการทางสถิติดังตอไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน   
  1.1  หาคารอยละ 
  1.2  คาเฉลี่ย  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 73)  
  1.3  หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. .2536: 59) 
 2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)โดยใชสูตรของ โรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน 
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2545: 248 – 249  อางอิงจาก  Rovinelli ; &  Hambleton. 1977) 
  2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชเทคนิค 27 % ของ จุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 196) 
5.2.3. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร   
ริชารดสัน  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 196) 
  
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้เพื่อพัฒนารายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy 
Workplace สําหรับพนักงานบริษัท ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและศึกษาผลการใชวีดิทัศนของ
พนักงานบริษัท ใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งไดผลการวิจัย ดังนี้ 
   
ผลการวิจัย 
 ไดวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัทที่มีเนื้อหา 8 
เร่ือง ความยาวทั้งหมด 1 ชั่วโมง 8 นาที 6 วินาที ประกอบไปดวย  
  เร่ืองที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี)    แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 2 Happy Heart (น้ําใจงาม)   แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ)   แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย)   แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 5 Happy Brian (หาความรู)   แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 6 Happy Money (ปลอดหนี้)    แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 เร่ืองที่ 8 Happy Society (สังคมดี)    แบบทดสอบ ทายเร่ือง จํานวน 5 ขอ 
 วีดิทัศนนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความสุขในการทํางานเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน พรอมทั้งแสดงภาพตัวอยางกิจกรรมที่จะสรางความสุขในที่ทํางาน โดยมีขอคําถาม 
เพื่อวัดความเขาใจในหลักการ Happy Workplace ซึ่งจะใชเปนประโยชนในการทํางาน และการ
ดําเนินชีวิตประจําวันตอไป มีการวางลําดับภาพ ประกอบคําบรรยายไปพรอมๆกัน มีตัวอักษรประกอบ
ในรูปแบบของกราฟก ภาพประกอบ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวโดยมีเสียงบรรยายและเสียงดนตรี
ประกอบ และใชเทคนิคการถายทํา ตัดตอ ผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและ
เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งบันทึกลง ในแผน ดีวีดี (DVD) 
   
ผลการประเมินคุณภาพของวีดิทัศน  
 การหาคุณภาพจากการประเมินของ วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace 

สําหรับพนักงานบริษัท โดยมีผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ประเมินผลดังนี้ 
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 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังแสดงในตาราง 2-7  
 
ตาราง 2  ผลการประเมินคุณภาพของวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับ 
      พนักงานบริษัท โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา รอบที่ 1   
 

 
รายการประเมิน 

 
คาเฉลี่ย 

ความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. เนื้อหาและดําเนินเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูเนื้อหา 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.5 ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา 

4.33 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 

0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
2. ภาพและเสียงบรรยาย 

2.1 ความถูกตองของภาพ 
2.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
2.3 ความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยาย 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. การใชภาษา 
3.1 ความเหมาะสมในการใชภาษาถกูตองตามหลัก

ไวยากรณ 
3.2 ความเหมาะสมของภาษาในเสียงบรรยาย 
3.3 ความเหมาะสมของภาษากับเนื้อหาในภาพ 

4.00 
 

4.00 
4.00 
4.00 

1.00 
 

1.00 
1.00 
1.00 

ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  เนื้อหาในวีดิทัศน มีคุณคาทางการศึกษา 4.33 0.58 ดี 
5.  วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เรื่อง  Happy  Workplace     
     เปนการใหความรูการใชชีวิตในสังคม 

4.33 0.58 ดี 

6.  เนื้อหาเปนประโยชนตอสังคม 4.67 0.58 ดีมาก 
  เฉลี่ยรวม 4.19 0.78 ดี 
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 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหารอบที่ 1  
จํานวน 3 ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนวีดิทัศน อยูในระดับดี และเม่ือ
พิจารณาแตละดานของการประเมินมีคุณภาพดังนี้                                                                                                   
 ดานเนื้อหาและ การดําเนินเร่ืองมีคุณภาพอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ือง เนื้อหามี
ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความเหมาะสมในการนําเขาสูเนื้อหา  ความถูกตองของ
เนื้อหา   ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา  ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา  มีคุณภาพอยูในระดับดี                          
 ดานภาพและเสียงบรรยาย มีคุณภาพอยูในระดับดีโดยมีคุณภาพในเร่ืองความถูกตองของ
ภาพความถูกตองของเสียงบรรยาย  ความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยายมีคุณภาพอยูในระดับดี    
 ดานการใชภาษา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพในเร่ือง ความเหมาะสมในการ
ใชภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณ ความเหมาะสมของภาษาในเสียงบรรยาย ความเหมาะสมของ
ภาษากับเนื้อหาในภาพ มีคุณภาพอยูในระดับดี  
 เนื้อหาในวีดิทัศน มีคุณคาทางการศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดี วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม 
เร่ือง Happy Workplace เปนการใหความรูการใชชีวิตใน สังคม มีคุณภาพอยูในระดับดีและมีเนื้อหา
เปนประโยชนตอสังคม มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก                                                                                             
 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหารอบที่ 1 มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
แกไขดังนี้ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะแลว 
 1. ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขปรับลดเสียงดนตรีใหเบาลง กวาเสียงบรรยาย เพื่อใหฟงเสียง
บรรยายไดชัดเจนข้ึน 
 2. ผูวิจัยไดปรับเปล่ียนดนตรีบรรเลงประกอบคําบรรยายบางตอนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
ในการเรียนรูมากย่ิงข้ึน 
 3. ผูวิจัยไดปรับปรุงน้ําเสียงในการบรรยาย ในบางตอนใหสอดคลองกบัสาระเนื้อหา   
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ตาราง 3  ผลการประเมินคุณภาพของวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace สําหรับ  
      พนักงานบริษัท โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา รอบที่ 2 
   

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. เนื้อหาและดําเนินเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.2 ความเหมาะสมในการนาํเขาสูเนื้อหา 
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา 
1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
1.5 ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา 

4.46 
4.80 
5.00 
4.80 
4.40 
4.20 

0.38 
0.45 
0.00 
0.45 
0.55 
0.45 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 
ดี 

2. ภาพและเสียงบรรยาย 
2.1 ความถูกตองของภาพ 
2.2 ความถูกตองของเสียงบรรยาย 
2.3 ความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยาย 

4.73 
4.80 
4.60 
4.80 

0.43 
0.45 
0.55 
0.45 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

3. การใชภาษา 
3.1 ความเหมาะสมในการใชภาษาถกูตองตามหลัก

ไวยากรณ 
3.2 ความเหมาะสมของภาษาในเสียงบรรยาย 
3.3 ความเหมาะสมของภาษากับเนื้อหาในภาพ 

4.67 
 

4.40 
4.60 
5.00 

0.37 
 

0.55 
0.00 
0.00 

ดีมาก 
 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

4.  เนื้อหาในวีดิทัศน มีคุณคาทางการศึกษา 5.00 0.00 ดีมาก 
5.  วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เรื่อง  Happy Workplace 
     เปนการใหความรูการใชชีวิตในสังคม 

5.00 0.00 ดีมาก 

6.  เนื้อหาเปนประโยชนตอสังคม 5.00 0.00 ดีมาก 
  เฉลี่ยรวม 4.74 0.32 ดีมาก 

 
 จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหารอบที่  2  
จํานวน 5  ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนวีดิทัศน อยูในระดับดีมาก และเมื่อ
พิจารณาแตละดานของการประเมินมีคุณภาพดังนี้                                                                                                   
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 ดานเนื้อหาและ การดําเนินเร่ืองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพในเร่ือง เนื้อหามี
ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความเหมาะสมในการนําเขาสูเนื้อหา ความถูกตองของ
เนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ความเหมาะสมในการสรุป
เนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดี                           
 ดานภาพและเสียงบรรยายมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพในเร่ืองความถูกตอง
ของภาพความถูกตองของเสียงบรรยาย ความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยาย มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก    
 ดานการใชภาษา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีคุณภาพในเร่ืองความเหมาะสมของ
ภาษาในเสียงบรรยาย ความเหมาะสมของภาษากับเนื้อหาในภาพ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความ
เหมาะสมในการใชภาษาถูกตองตามหลักไวยากรณมีคุณภาพอยูในระดับดี 
 เนื้อหาในวีดิทศัน มีคุณคาทางการศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก วดิีทัศนเพื่อการ
ฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace เปนการใหความรูการใชชีวิตในสังคมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
และมีเนื้อหาเปนประโยชนตอสังคม มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก                                                                                 
 
ตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพของวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับ                   
       พนกังานบริษัทโดยผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา รอบที่ 1            
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. รายการวีดิทัศนเหมาะสมในการนําเสนอ 4.00 1.00 ดี 
2. ความเหมาะสมของช่ือเร่ือง 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของฉาก/สถานที ่ 3.67 0.58 ดี 
4. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช 4.67 0.58 ดีมาก 
5. การจัดองคประกอบภาพ 4.00 1.00 ดี 
6. เทคนิคการใชมุมกลอง 4.67 0.58 ดีมาก 
7. การลําดับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 
8. ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุมพนักงาน 4.33 1.15 ดี 
9. ความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอตอ พนักงาน 4.00 1.00 ดี 
10. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ 3.67 1.53 ดี 
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ตาราง 4 (ตอ)   
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ 3.67 0.58 ดี 
12. ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.00 1.00 ดี 
13. ความเหมาะสมของการผสมผสานระหวางความรู และ   
      ความบันเทิง 4.00 1.00 ดี 
14. เทคนิคการตัดตอ 4.00 1.00 ดี 
15. ความนาสนใจของบรรจุภัณฑ 3.67 1.53 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.13 0.87 ดี 

 
 จากตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา รอบที่ 1 จํานวน 3 ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนวีดิทัศน อยูใน
ระดับดี และเม่ือพิจารณาแตละดานของการประเมินมีคุณภาพดังนี้  
 ดานความเหมาะสมของช่ือเร่ืองมีคุณภาพ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช เทคนิคการใชมุม
กลอง  การลําดับเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ดานรายการวีดิทัศนเหมาะสมในการนําเสนอ  
ความเหมาะสมของฉาก/สถานที่ การจัดองคประกอบภาพ ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุมพนักงาน   

ความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอตอพนักงาน ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ  ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ ความเหมาะสมของตัวอักษร ความเหมาะสมของการ
ผสมผสานระหวางความรูและความบันเทิง เทคนิคการตัดตอ ความนาสนใจของบรรจุภัณฑ มีคุณภาพ
อยูในระดับดี  
 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหารอบที่ 1 มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
แกไขดังนี้ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะแลว 
 1. ผูวิจัยไดดําเนินการแกไข ตัวอักษร และภาพกราฟกบางชวงใหมีความเหมาะสม ในการ
ข้ึนเนื้อเร่ืองในแตละตอนและตอนทายของรายการกอนจบ 
 2. ผูวิจัยไดดําเนินการแกไข  การปรับลดเสียงดนตรีประกอบใหเบาลงกวาเสียงบรรยาย 
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ตาราง 5  ผลการประเมินคุณภาพของวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับ  
       พนกังานบริษัท โดยผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา รอบที่ 2  
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. รายการวีดิทัศนเหมาะสมในการนําเสนอ 4.40 0.55 ดี 
2. ความเหมาะสมของช่ือเร่ือง 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของฉาก/สถานที ่ 4.20 0.45 ดี 
4. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช 4.80 0.45 ดีมาก 
5. การจัดองคประกอบภาพ 4.60 0.55 ดีมาก 
6. เทคนิคการใชมุมกลอง 4.40 0.55 ดี 
7. การลําดับเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 
8. ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุมพนักงาน 5.00 0.00 ดีมาก 
9. ความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอตอ พนักงาน 4.40 0.55 ดี 
10. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ 4.60 0.55 ดีมาก 
11. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ 4.40 0.55 ดี 
12. ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.60 0.55 ดีมาก 
13. ความเหมาะสมของการผสมผสานระหวางความรู และ   
      ความบันเทิง 4.60 0.55 ดีมาก 
14. เทคนิคการตัดตอ 4.40 0.55 ดี 
15. ความนาสนใจของบรรจุภัณฑ 4.40 0.55 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.42 ดีมาก 

 
 จากตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา รอบที่ 1 จํานวน  5  ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนวีดิทัศน อยูใน
ระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาแตละดานของการประเมินมีคุณภาพดังนี้                                                                      
 ดานความเหมาะสมของช่ือเร่ือง  ความเหมาะสมของภาษาที่ใช   การจัดองคประกอบภาพ  
การลําดับเนื้อหา  ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุมพนักงาน ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ 
ความเหมาะสมของตัวอักษร ความเหมาะสมของการผสมผสานระหวางความรูและความบันเทิง มี



  79 

คุณภาพอยูในระดับดีมาก ดานรายการวีดิทัศนเหมาะสมในการนําเสนอ ความเหมาะสมของฉาก/
สถานที่ เทคนิคการใชมุมกลอง ความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอตอพนักงาน  ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ เทคนิคการตัดตอ และความนาสนใจของบรรจุภัณฑ มี
คุณภาพอยูในระดับดี  
 
ตาราง 6 ผลการทดลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูชมวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  
       Happy Workplace   
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง 

 
ผูเขารับการอบรม/

คน 
0 - 10 
คะแนน 

11 – 20 
คะแนน 

21 – 30 
คะแนน 

31 – 40 
คะแนน 

Happy Workplace 100 0 0 32 68 
 

 
 จากตาราง 6  ผลการทดลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูชม วีดิทัศนเพื่อ
การฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace  พบวาผูเขาอบรมจํานวน 100 คน ทํา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ ผูที่ทําคะแนนอยูในระดับชวงคะแนนต้ังแต 21-30 คะแนน มี
จํานวน 32 คน ผูที่ทําคะแนนอยูในระดับชวงคะแนนต้ังแต 31-40 คะแนน มีจํานวน 68 คน  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูชมวีดิทัศน 
 
ตาราง 7  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูชมวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace  

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. รูปแบบการนําเสนอรายการวีดิทัศน 4.40 0.65 พึงพอใจมาก 
2. ชื่อเร่ือง วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy 
    Workplace  สําหรับพนกังานบริษทั  4.39 0.65 พึงพอใจมาก 
3.จากเนื้อหาในวีดิทัศน สามารถทาํใหเหน็ถึงแนวทาง 
   ในการสรางความสุขในทีท่ํางาน                               4.59 0.55 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

4.จากเนื้อหาในวีดิทัศน ทําใหตระหนักถงึการสราง     
 ความสุขใหเกดิข้ึน เพื่อตัวคุณเองและสังคม                 4.53 0.54 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

5.จากเนื้อหาในวีดิทัศนทําใหเหน็ถงึผลกระทบที่เกิด 
    ข้ึนตอวงการการศึกษา                                            4.39 0.68 พึงพอใจมาก 
6. เนื้อหาในวดิีทัศน มีความสอดคลองการสราง    
    พฤติกรรมเพื่อนาํมาซ่ึงความสุขในทีท่ํางาน              4.57 0.64 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของขอมลูในการนําเสนอ                 4.41 0.64 พึงพอใจมาก 
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ           4.38 0.66 พึงพอใจมาก 
9. ความรูที่ไดรับหลังจากชมวีดิทัศน                            4.45 0.66 พึงพอใจมาก 
10. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ                         4.19 0.75 พึงพอใจมาก 
11. ความตอเนื่องในการลาํดับตัดตอ                           4.33 0.68 พึงพอใจมาก 
12. การนําเสนอมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติเมื่อ  
      ไดชม                  4.39 0.69 

พึงพอใจมาก 
 

13. ความเหมาะสมของสถานที่และบรรยากาศในการ 
      ถายทาํ                                                     4.41 0.75 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.42 0.66 พึงพอใจมาก 
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 จากตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูชมวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy 
Workplace พบวา การประเมินความพึงใจ โดยรวมของบทเรียนวีดิทัศน อยูในระดับพึงพอใจมาก และ
เมื่อพิจารณาแตละดานของการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้     
 จากเนื้อหาในวีดิทัศน สามารถทําใหเห็นถึง  แนวทางในการสรางความสุขในท่ีทํางาน จาก
เนื้อหาในวีดิทัศน ทําใหตระหนักถึงการ สรางความสุขใหเกิดข้ึน เพื่อตัวคุณเองและสังคม เนื้อหาในวีดิ
ทัศน มีความสอดคลองการสรางพฤติกรรมเพื่อนํามาซ่ึงความสุขในที่ทํางาน  มีคุณภาพความพึงพอใจ
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด รูปแบบการนําเสนอรายการวีดิทัศน  ชื่อเร่ืองวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม 
เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท จากเนื้อหาในวีดิทัศนทําใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน
ตอวงการการศึกษา ความเหมาะสมของขอมูลในการนําเสนอ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
นําเสนอ  ความรูที่ไดรับหลังจากชมวีดิทัศน ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ ความตอเนื่องในการ
ลําดับตัดตอ การนําเสนอมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเม่ือไดชม ความเหมาะสมของสถานที่และ
บรรยากาศในการถายทํา มีคุณภาพความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้เพื่อพัฒนารายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy 
Workplace สําหรับพนักงานบริษัท ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและศึกษาผลการใชวีดิทัศนของ
พนักงานบริษัท ใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษัทที่มี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของพนักงานบริษัท ที่มีตอวีดิทัศน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ที่มีตอวีดิทัศน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษัทที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด 
 2. ไดแนวทางในการพัฒนาวีดิทัศน เพื่อการฝกอบรมในเนื้อหาอ่ืนๆตอไป 
 3. ผูที่ไดชมวีดิทัศนมีความเขาใจในหลักการ Happy Workplace ซึ่งจะใชเปนประโยชนใน
การทํางาน และการดําเนินชีวิตประจําวันตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในคร้ังนี้  คือ พนักงานฝายสํานักงาน บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี  จํากัด 
111 หมู 7 ซอยมหาชัย บางนา-ตราด ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ  ป 2554 รวม
ทั้งส้ิน 250 คน  
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ พนักงาน ฝายสํานักงาน บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ 
จี จํากัด ป 2554 ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 100 คน  
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 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
 เปนเนื้อหาจากหลักการ  Happy Workplace ความสุขในที่ทํางาน แบงเปน 8 เร่ือง 
 เร่ืองที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี)   
 เร่ืองที่ 2 Happy Heart (น้ําใจงาม)  
 เร่ืองที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
 เร่ืองที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย) 
 เร่ืองที่ 5 Happy Brian (หาความรู) 
 เร่ืองที่ 6 Happy Money (ปลอดหนี้) 
 เร่ืองที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
 เร่ืองที่ 8 Happy Society (สังคมดี) 
 
 เครื่องมือที่ใชงานวิจัย 
 1. รายการวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท   
 2.  แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 
  2.1  แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
  2.2  แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการชมรายการวีดิทัศน 
 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ Happy Workplace ความสุขในที่ทํางาน จากเอกสารและ งานวจิยั
ที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดจุดมุงหมาย วิเคราะหเนื้อหาในแตละตอน และการออกแบบวีดิ
ทัศนใหมีความเหมาะสม แลวเขียนบทวีดิทัศนใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบแลวเสนอ ให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไขเร่ิมการถายทําแลวจัดวางรูปแบบการตัดตอ 
และทําการตัดตอดวยโปรแกรม Corel VideoStudio ProX3 เม่ือทําการตัดตอเสร็จและบันทึกลงใน
แผน DVD แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจ 
สอบความถูกตอง 
 2. ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน 
  2.1 สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหา Happy Workplace ความสุขในที่ทํางาน 
จํานวน 80 ขอนําแบบทดสอบที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบ
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ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู IOC นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู ทําการ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความสอดคลอง นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จไปทดสอบกับพนักงานฝาย
สํานักงาน ที่อบรมแลว 100 คน นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย(P)คาอํานาจ
จําแนก (r) นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลว จํานวน 40 ขอสําหรับใชในการ ทดลองตอไป 
  2.2  สรางแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยี
การศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตอง และนําไปใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน 
ประเมินคุณภาพพรอมกับวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษัท   
  2.3  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการชมรายการวีดิทัศนให
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตอง และนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ
ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู IOC นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู ทํา
การคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลอง นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปสอบถามความพึงพอใจ
กับพนักงานตอไป 
 
 การดําเนินการทดลอง 
 1. ดําเนินการเพื่อหาคุณภาพของวีดิทัศน รอบที่ 1 โดยที่ผูวิจัยไดนําวีดิทัศนไปให
ผูเชี่ยวชาญดาน เนื้อหาจํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน 
ประเมินคุณภาพวีดิทัศน หลังจากนั้นนําวีดิทัศนมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 2. ดําเนินการเพ่ือหาคุณภาพของวีดิทัศน รอบที่ 2 โดยที่ผูวิจัยไดนําวีดิทัศนไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 5 ทานและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทานประเมิน
คุณภาพวีดิทัศนและแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมีคุณภาพตามเกณฑ 
 3. ดําเนินการทดลองการใชวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมเร่ือง Happy Workplace สําหรับ
พนักงานบริษัท เปนพนักงานกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน โดยการนั่งชมรายการวีดิทัศนพรอมกัน
ทั้งหมด หลังจากที่ชมวีดิทัศนแลวใหพนักงานทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทํา
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการชมวีดิทัศน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติและ
สรุปผลตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัย คนควาเพื่อการพัฒนาวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy 
Workplace สําหรับพนักงานบริษัท สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. ไดวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษัท  แบงเปน 
8 เร่ือง 
  เร่ืองที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี)   
  เร่ืองที่ 2 Happy Heart (น้ําใจงาม)  
  เร่ืองที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
  เร่ืองที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย) 
  เร่ืองที่ 5 Happy Brian (หาความรู) 
  เร่ืองที่ 6 Happy Money (ปลอดหนี้) 
  เร่ืองที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
  เร่ืองที่ 8 Happy Society (สังคมดี) 
 2. คุณภาพของวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท 
ไดผลดังนี้ 
  2.1  ผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาพบวา 
การประเมินคุณภาพวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก   
  2.2  ผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษา พบวา การประเมินคุณภาพวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรมของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาอยูในระดับดีมาก 
 3. ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูชม วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม 
เร่ือง Happy Workplace พบวา ผูเขาอบรมจํานวน 100 คน ทํา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 40 ขอ ผูที่ทําคะแนนอยูในระดับชวงคะแนนต้ังแต 21-30 คะแนน มีจํานวน 32 คน ผูทีท่าํ
คะแนนอยูในระดับชวงคะแนนต้ังแต 31-40 คะแนน มีจํานวน 68 คน   
 4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูชม วีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy 
Workplace พบวา อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัทมี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีความเห็นวาคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศน 
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อยูในระดับดีมาก ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  มีความเห็นวาคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศน 
อยูในระดับดีมาก  ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูชม วีดิทัศนเพื่อการ
ฝกอบรม จํานวนคนเขาสอบทั้งหมด 100 คน ผูที่ทําคะแนนอยูในระดับชวงคะแนนตั้งแต 21-30 
คะแนน มีจํานวน 32 คน ผูที่ทําคะแนนอยูในระดับชวงคะแนนต้ังแต 31-40 คะแนน มีจํานวน 68 คน  
ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  จากการหาคุณภาพของวีดิทัศน เพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับ
พนักงานบริษัท จะเห็นไดวา  วีดิทัศนชุดนี้ มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจาการจัดทํา  
วีดิทัศนมีการพัฒนาอยางเปนระบบ คือ มีการศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหเนื้อหา มีการสรางส่ือวีดิทัศน 
ที่นาสนใจ โดยการนํา ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาใชในการเรียนรู สามารถส่ือความหมายให
ผูชมเขาใจงาย วีดิทัศนถือเปนส่ือที่สามารถนํามาใชในการศึกษาไดอยางมีคุณคา สามารถใชเทคนิค
ตางๆ ในการนําเสนอไดหลากหลาย เชน การตัดตอ กราฟกตาง ๆ ใหมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน จึงจัดวา วีดิทัศน เปนส่ือที่มีบทบาทและมีคุณคาตอการศึกษาอยางยิ่ง สามารถนําไปพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนในการเรียนรู และยังสามารถสอดแทรกความบันเทิงไดโดยข้ึนอยูกับการจัดรูปแบบ
ในการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความนาสนใจในการรับชม และผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ ในการรับทราบ
เร่ืองราวที่เปนประโยชนซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูชมได นอกจากนี้วีดิทัศน เพื่อการ
ฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท ยังไดมีการประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษารวมไปถึงไดมีการดําเนินการทดลอง
ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาอีกดวย  
 2.  วีดิทัศน เพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท นี้จะเปนส่ือที่
ชวยในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการหรือหนวยงานน้ัน และการฝกอบรมถือ
เปนวิธีการที่สําคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมากในองคการหรือหนวยงานตางๆ เพื่อใหบุคคลในองคกรนั้น
เกิดการเปล่ียนแปลงในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทํางานไปในแนวทางที่พึง
ประสงค นําความกาวหนาและความเจริญงอกงามมาสูองคกรเพื่อนําองคกรนั้นใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมตอไป            
            3.  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูชม พบวา ผูเรียนมีความต้ังใจและใหความสนใจตอวีดิ
ทัศนเร่ือง Happy Workplace เปนอยางดีเพราะ เนื้อหาความรูในวีดิทัศนนั้นเปนเร่ืองใกลตัว ลวนเปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิต ภาพประกอบวีดิทัศนนี้ ส่ือสารใหเกิดความเขาใจไดงาย สามารถนําไป
ปฏิบัติตามได เนื่องจากวีดิทัศนนี้ มีการคนควาและผลิตส่ือออกมาอยางเปนระบบ เมื่อนําไปใชกับ
พนักงานในบริษัทแลว พบวา พนักงานรูสึกพึงพอใจมาก ต้ังใจรับชมและตอบคําถามทายเรื่อง ในแต
ละตอน ทั้งนี้ผูเรียนจะไดรับทราบผลคะแนนหลังจากที่ชมวีดิทัศน ในบทเรียนจะมีการเฉลย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูชม จึงทําใหผูชมมีความสนใจ ต้ังใจทําแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูชมมากยิ่งข้ึน 
 4.  จากการสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่รับชมวีดิทัศนเร่ือง Happy Workplace มี
ความพึงพอใจมาก ทั้งนี้เพราะการผลิตส่ือวีดิทัศนไดมีข้ันตอนและกระบวนการสรางอยางเปนระบบ 
กลาวคือ  ไดมีการศึกษาเนื้อหารวมถึงการสรางและพัฒนาสื่อโดยผานผูเช่ียวชาญทั้งทางดานเนื้อหา
และ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการตรวจสอบอยางละเอียด เชน รูปแบบการนําเสนอ
รายการวีดิทัศน  ชื่อเร่ืองวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ ความตอเนื่องใน
การลําดับตัดตอ ความเหมาะสมของสถานที่และบรรยากาศในการถายทํา ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการนําเสนอ  ความเหมาะสมของขอมูลในการนําเสนอ เนื้อหาในวีดิทัศน สามารถทําให
เห็นถึง แนวทางในการสรางความสุขในที่ทํางาน ทําใหตระหนักถึงการสรางความสุขใหเกิดข้ึน เพื่อตัว
คุณเองและสังคม ทําใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอวงการการศึกษา เนื้อหาในวีดิทัศน มีความ
สอดคลองกับการสรางพฤติกรรมเพื่อนํามาซึ่งความสุขในที่ทํางาน ความรูที่ไดรับหลังจากชมวีดิทัศน  
การนําเสนอมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติเมื่อไดชม เปนตน 
 สุดทายนี้ วีดิทัศนยังเปนส่ือ ที่เปนเคร่ืองมือและมีเทคนิคในการสรางภาพไดอยางกวางขวาง
สามารถกําจัดอุปสรรคดานเวลาและระยะทางออกไปได นอกจากน้ีวีดิทัศนยังเปนส่ือที่ใชไดสะดวก
สามารถยอนเลนกลับไปมา หยุดดูภาพนิ่งดูซ้ํา ไดตามตองการ นํามาใชไดงาย (ไพโรจน ตรีรณธนากุล 
นิพนธ ศุภศรี, และขจีรัตน  ปยะกุล 2528: 3) วีดิทัศนสามารถใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งภาพ เสียง 
และตัวอักษรประกอบเขาดวยกัน ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึนในดานการเรียนการ
สอนนั้นวีดิทัศนก็นับไดวาเปนส่ือการสอนที่เหมาะสมสําหรับการใหการศึกษาเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
การสรางเสริมความรูความเขาใจใหแกพนักงานผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกันไดเปนอยางดีแลว ยัง
สามารถนํามาใชเปนส่ือการสอนโดยตรงเพราะการสอนโดยมีทั้งภาพ เสียง และตัวอักษรที่สัมพันธกัน
สมจริงครบถวนนั้นสามารถสรางความดึงดูดใจทําใหเกิดความสนใจในบทเรียนไดงายและลึกซ้ึง 
สามารถจําบทเรียนไดนาน   
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ควรนําวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท ไปใช
เปนส่ือเสริมการเรียนรู เร่ืองการสรางความสุขในที่ทํางาน สามารถใชกับพนักงานเขาใหม รวมไปถึง
พนักงานที่เคยไดรับการเรียนรูในหลักการ Happy Workplace เพื่อเปนการทบทวนและสามารถนํา
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ความรู Happy Workplace ทั้ง 8 ประการ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ส่ือนี้สามารถนําไปใชใน ฝาย
ฝกอบรมและฝายอ่ืนๆภายในบริษัท   
 2.  ควรสนับสนุนใหมีการผลิตวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace สําหรับ
พนักงานบริษัทเพื่อที่จะชวยใหพนักงานเขาใจในเนื้อหาไดอยางสมบูรณและสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวิตการทํางานและการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  หรือนําส่ือนี้ไปใชเปนประโยชนในสถานศึกษา เชน ใช
สําหรับ นักเรียน นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา และกําลังจะกาวเขาสูชีวิตและสังคมคนทํางาน
ตอไป  
 3.  ควรนําวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง  Happy Workplace สําหรับพนักงานบริษัท 
นําไปใชเปนประโยชน เพื่อเผยแพรความรูใหกับบุคคลที่สนใจ เพื่อสรางองคกรใหเปนองคกรแหง
ความสุข ซึ่งความสุขนั้นถือเปนเปาหมายของชีวิตที่ทุกคน เพราะเนื้อหานี้เปนความรูที่ใครหลายคนก็
ตองการใหเกิดกับตัวคุณ ก็คือการเปน “คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข” นั่นเอง 
 
 ขอเสนอเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ในการศึกษาพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนเพื่อการฝกอบรม เร่ือง Happy Workplace สําหรับ
พนักงานบริษัท เปนเพียงรูปแบบหนึ่งการนําเสนอเนื้อหาความรูเทานั้น ซึ่งในหลักการ Happy 
Workplace สามารถนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองตามความสนใจของแตละคน 
ความเหมาะสมของแตละองคกร  เชน การพัฒนาเปนบทเรียนออนไลน (e-learning) , การพัฒนาเปน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสหรือ e-book เปนตน  ทั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยช้ินนี้จะเปนสวนหนึ่งที่จะ
สรางงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ Happy Workplace หลักการสรางความสุขในที่ทํางานตอไป  
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) 
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 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ เร่ือง Happy Workplace สําหรับพนักงานบรษิทั ทั้ง 
8 ตอน มีคาความเชื่อมั่นตามตาราง ดังนี้ 
 
 เร่ืองที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี) 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.80 0.40 

2 0.79 0.21 

3 0.80 0.37 

4 0.78 0.27 

5 0.80 0.23 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) =  0.53  
 
 เร่ืองที่ 2 Happy Heart (นํ้าใจงาม) 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.75 0.20 

2 0.62 0.24 

3 0.76 0.39 

4 0.80 0.20 

5 0.78 0.33 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) = 0.42   
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 เร่ืองที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.80 0.39 

2 0.80 0.20 

3 0.73 0.23 

4 0.80 0.23 

5 0.51 0.20 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) =  0.44  
 
 เร่ืองที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย) 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.79 0.40 

2 0.80 0.32 

3 0.80 0.24 

4 0.78 0.41 

5 0.80 0.37 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) =  0.59  
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 เร่ืองที่ 5 Happy Brian (หาความรู) 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.71 0.25 

2 0.77 0.31 

3 0.80 0.25 

4 0.80 0.23 

5 0.79 0.24 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) =  0.48  
 
 ที่ 6 Happy Money (ปลอดหนี)้ 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.79 0.35 

2 0.80 0.20 

3 0.73 0.24 

4 0.80 0.49 

5 0.80 0.43 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) = 0.56   
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 เร่ืองที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.80 0.44 

2 0.80 0.33 

3 0.80 0.21 

4 0.80 0.47 

5 0.78 0.48 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) =  0.63  
 
 เร่ืองที่ 8 Happy Society (สังคมดี) 
 

ขอ ความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 0.80 0.36 

2 0.79 0.47 

3 0.77 0.20 

4 0.76 0.42 

5 0.80 0.36 

คาความเช่ือมัน่เทากับ (KR-20) = 0.61  
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอยาง บทรายการวีดิทศัน เพ่ือการฝกอบรม  
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บทรายการวีดิทัศน เพ่ือการฝกอบรม  
เรื่อง  Happy Workplace  สําหรับพนักงานบริษทั 

 
 เปนเนื้อหาจากหลักการ  Happy Workplace ความสุขในที่ทํางาน แบงเปน 8 เร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1 Happy Body (สุขภาพดี)   
 เร่ืองท่ี 2 Happy Heart (นํ้าใจงาม)  
 เร่ืองท่ี 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
 เร่ืองท่ี 4 Happy Relax (ผอนคลาย)  
 เร่ืองท่ี 5 Happy Brian (หาความรู) 
 เร่ืองท่ี 6 Happy Money (ปลอดหนี้) 
 เร่ืองท่ี 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
 เร่ืองท่ี 8 Happy Society (สังคมดี) 
 
scene shot ภาพ เสียง 

1. 1. CG: FADE IN TITLE   รายการ Happy 
Workplace  สําหรับพนักงานบรษิทั 
 

ดนตรีบรรเลง 
 

 2. MS  ZOOM  IN บรรยากาศของความสุข 
เปนภาพถายแลวใชเอฟเฟกใหเปน
ภาพเคลื่อนไหว  
- ภาพการออกกําลังกายอยางมีความสุข 
- การมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกนัและกนั 
- การมีศีลธรรม เขาวัด น่ังสมาธ ิ
- การดูหนัง ฟงเพลง เลนหมากรุก 
- การหาความรูจากหองสมุดหรือแหลง
ตางๆ 
- การใชเงินอยางประหยัดไมเปนหนี ้
-ครอบครัวอบอุน 

ดนตรีบรรเลง และ เสียงบรรยาย : 
ความสุขคือส่ิงที่ใครหลายๆคนก็อยาก
ได อยากมี ก็อยากไขวความาเปนของ
ตน 
เองทั้งน้ัน แลวความสุขมันคืออะไร หละ 
ถาใหพูดถึงความสุขในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดให
ความหมายของคําวา ความสุข  ไววา 
ความสุข คือ ความสบายกายสบายใจ 
แลวความสุขของตัวคุณ คือส่ิงใด รวม
คนหาคําตอบกันใน 
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scene shot ภาพ เสียง 
-ความรักความสามัคคีในการทํางานมี
สังคมและสภาพแวดลอมทีดี่ 
 

 3. CG:  Happy Workplace 
 

ดนตรีบรรเลง และเสียงบรรยาย : 
Happy Workplace  ความสุขในที่
ทํางาน 
 

2. 4. CG:  คําช้ีแจง Happy Workplace พรอม
ตัวการตูนผูหญิงช่ือ นอง Happy มาเปน
ตัวนําเร่ืองราวความสุขทั้ง 8 ตอน 
 
นอง Happyในชุดเตนแอโรบิค   
นอง Happyในชุดเส้ือสีชมพู กระโปงสีแดง 
นอง Happyในชุดเส้ือสีขาว กระโปรงขาว 
นอง Happyในชุดชายทะเล 
นอง Happyในชุดนกัเรียน 
นอง Happyในชุดสาวงาน 
นอง Happyในชุดอยูบาน 
นอง Happyในชุดสาวโรงงาน 
CG:   Happy Workplace 
 
 
 
 
 
 
 

ดนตรีบรรเลง และเสียงบรรยาย : คํา
ช้ีแจง วีดิทัศนเร่ือง Happy Workplace  
ความสุขในทีท่ํางาน  ประกอบไปดวย 
ความสุขท้ัง 8 ตอนที่จะนําทกุทานไปสู
การมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีอยางยั่งยืน ซึ่ง
ไดแก 
ตอนที่ 1 Happy Body (สุขภาพดี)   
ตอนที่ 2 Happy Heart (นํ้าใจงาม)  
ตอนที่ 3 Happy Soul (ทางสงบ) 
ตอนที่ 4 Happy Relax (ผอนคลาย) 
ตอนที่ 5 Happy Brian (หาความรู) 
ตอนที่ 6 Happy Money (ปลอดหน้ี) 
ตอนที่ 7 Happy Family (ครอบครัวดี)  
ตอนที่ 8 Happy Society (สังคมดี) 
ซึ่งในแตละตอนนัน้ ทุกทานจะไดรับชม
เร่ืองราวที่จะพาทานไปสูหนทางแหง
การสรางความสุขและมขีอคําถามท่ีจะ
วัดความรู ความจํา ความเขาใจของ
ทาน ตอนละ 5 ขอ 8 ตอน รวมทั้งส้ิน 
40 ขอ และตอนนีทุ้กทานก็คงจะพรอม
แลว เราไปเรียนรูและรวมคนหาคําตอบ
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scene shot ภาพ เสียง 
ของความสุขกนัใน Happy Workplace  
ความสุขในทีท่ํางาน 
 

3. 5. DISSOLVE  ตอนที่ 1 Happy Body 
บรรยากาศภาพกิจกรรมการสงเสริมการมี
สุขภาพดี 
ตามบทบรรยาย  
 

ดนตรีบรรเลง และ เสียงบรรยาย : 
สุขภาพดี การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย
และจิตใจ เมื่อกลาวถึงสุขภาพท่ีดี 
คนเราจะนึกถงึความสมดุลของรายกาย 
จิตใจ และส่ิงแวดลอม ซ่ึงทัง้ 3  ปจจัยนี้
มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอกนั
อยางชัดเจน จริงๆแลวสุขภาพที่ดีจะ
รวมถึงการมีรางกายทีแ่ข็งแรง 
สมรรถภาพที่ดี  อวัยวะตางๆทาํหนาที่
ได 
 
อยาปกติและส่ิงสําคัญมีผลตอสุขภาพ
โดยตรงและผูคนสวนใหญก็มักมองขาม
ความสําคัญไป ก็คือ รูปแบบการใช
ชีวิตประจําวันเราตางหลงลืมที่จะฟง
เสียงสัญญาณจากภายในรางกายของ
ตนเอง  มีแนวโนมที่จะบริโภคอาหาร
มากหรือนอยเกินไป  ปลอยใหหวิหรือ
อ่ิมมากจนเกินไป การนอนหลับไม
เพียงพอหรือนอนพักผอนมากเกินพอดี  
การอ้ันอุจจาระ ปสสาวะมากเกินไป ส่ิง
เหลานี้นาํมาซ่ึงผลรายตอสุขภาพทั้งส้ิน  
คุณเปนคนที่ทาํงานแลวเหนือ่ยชาและ
หายเร็วหรือไม ถาใช แสดงวาคุณเปน
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scene shot ภาพ เสียง 
คนที่มีสมรรถภาพทางดานรางกายที่ดี 
แตถาไมใชแลว นั้นหมายถึง  ถึงเวลา
แลวที่คุณจะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ใหม   หันมาใสใจสุขภาพ หมั่น
ตรวจเช็คสุขภาพ รางกายของคุณเปน
ประจํา เตรียมพรอมทางดานรางกาย
ของคุณโดยการออกกําลังกายที่
พอเหมาะ พักผอนใหเพียงพอ คุณรูไหม
วาอีกหน่ึงสาเหตุของการปวยทางกาย 
เกิดจากความผิดปกติทางใจนี้เองคะ  
ถาเราทําจิตใจใหมีสุขภาพทีดี่แข็งแรง
แลว เชน การทําสมาธิ  เพ่ือชวยให
ตนเองระลึกถึงปญหาและใชสติในการ
แกไขปญหา การทําใจยอมรบักับปญหา
ท่ีเกิดขึ้น คอยๆปลอยวาง ถาปญหาใด
หลีกเล่ียงไดกค็วรหลีกเล่ียง แตถาตอง  
เผชิญ ก็ควรไตรตรองและทบทวน
ปญหาเพ่ือหาทางออกที่ดี   การหา
กิจกรรมทาํ เชน การออกกาํลังกาย   
การทองเที่ยว  การฟงเพลง       หา
กิจกรรมที่ชอบทํา    แคนี้คนไทยก็ไม
จําเปนตองไปหาหมอใหมันยุงยากอีก
ตอไปแลวคะ เพราะมี Happy Body 
สุขภาพที่ดีท้ังกายและจิตใจ  กันทุกคน
เลยคะ 
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scene shot ภาพ เสียง 
4. 6. CG : ขอคําถาม เร่ือง  Happy Body 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม เร่ือง  Happy Body  สุขภาพดี 
1. รูปแบบการใชชีวิตประจําวันในขอใด 
ท่ีถูกตอง 

ก. ปลอยใหหวิหรืออ่ิมจนเกินไป  
ข. การนอนพักผอนใหมากจนเกินพอดี 
ค. ออกกําลังกายจนเกินกําลัง  
ง. หมั่นตรวจเช็คสุขภาพรางกายเปน
ประจํา 
2. คนที่มีสมรรถภาพทางดานรางกายที่
ดีจะมีผลตอการทํางานและรางกาย
อยางไร 
ก. ทํางานเหนือ่ยชาและหายเหนื่อยเร็ว
  
ข. ทํางานเหนือ่ยชาและหายเหนื่อยชา 
ค. ทํางานเหน่ือยเร็วและหายเหน่ือยชา
  
ง. ทํางานเหนือ่ยเร็วและหายเหน่ือยเร็ว 
3. การทาํงานใหมีความสุข ควรตองมี
ความพรอมดานรางกาย ขอใดเปนการ
เตรียมความพรอม ดานรางกายที่ดี 
ท่ีสุด  
ก. การตั้งใจทาํงานใหมีประสิทธิภาพ 
และการใชกําลังกายอยางเต็มที ่
ข. การออกกําลังกายท่ีพอเหมาะ และ
การพักผอนใหเพียงพอ 
ค. การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ง. การว่ิงออกกําลังกายอยางหนัก 
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scene shot ภาพ เสียง 
4. สภาพการณใดที่แสดงใหเห็นไดชัด
วาคนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ดี 

ก. คนมีรายไดดีขึ้น   
ข. คนมีการศึกษาดีขึ้น 
ค. คนเบียดเบียนกนันอยลง 
ง. คนไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล
นอยลง 
5. ความผิดปกติของจิตใจเปนอีกส่ิง
หนึ่งที่สําคัญ เพราะเปนสาเหตุหลักของ
การปวยทางกาย ถาความผดิปกตินี้เกิด
ขึ้นกับคุณ คุณจะใชวิธีใดในแกการ
ปญหานี ้
ก. ทําสมาธิ  เพ่ือชวยให ตนเองระลึกถึง
ปญหาและใชสติใหการแกไขปญหา 
ข. การทําใจยอมรับกับปญหาที่เกิดขึ้น 
คอยๆบอยวาง ถาปญหาใดหลีกเล่ียงได
ก็หลีกเล่ียง แตถาตอง  เผชิญ ก็ควร
ไตรตรองและทบทวนปญหาเพ่ือหาทาง
ออกที่ดี 
ค. การหากิจกรรมทํา เชน การออก
กําลังกาย   การทองเที่ยว  การฟงเพลง 
หรืองานกิจกรรมที่ชอบทาํ 
ง. ใชทุกกิจกรรมที่กลาวมา ในขอ ก.  ข. 
และ ค. ซ่ึงจะปรับใชตามความ
เหมาะสมของสถานการณ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินคุณภาพวีดทิศัน 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในส่ือวีดทิศัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

 
 

แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
จากการชม  วีดทิัศนเพ่ือการฝกอบรม เรื่อง  Happy Workplace  สําหรับพนกังานบริษทั 

ใหพนักงานเลือกคําตอบที่ถกูตอง แลวกาเคร่ืองหมาย   X   ลงใหกระดาษคําตอบ 
 

หวัขอที่ 1.Happy Body  สุขภาพดี   มีสุขภาพแข็งแรงทัง้กายและจิตใจ 
 
1. รูปแบบการใชชีวิตประจําวันในขอใด ทีถู่กตอง 
 ก. ปลอยใหหิวหรืออ่ิมจนเกินไป  ข. การนอนพักผอนใหมากจนเกินพอดี 
 ค. ออกกําลังกายจนเกินกาํลัง  ง. หมั่นตรวจเช็คสุขภาพรางกายเปนประจํา 
2. คนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะมีผลตอการทาํงานและรางกายอยางไร 
 ก. ทํางานเหนือ่ยชาและหายเหนื่อยเร็ว ข. ทํางานเหนือ่ยชาและหายเหนื่อยชา 
 ค. ทํางานเหนือ่ยเร็วและหายเหนื่อยชา ง. ทํางานเหน่ือยเร็วและหายเหน่ือยเร็ว 
3. การทํางานใหมีความสุข ควรตองมีความพรอมดานรางกาย ขอใดเปนการเตรียมความพรอม ดาน
รางกายที่ดี ที่สุด  

 ก. การต้ังใจทํางานใหมีประสิทธิภาพ และการใชกําลังกายอยางเต็มที่ 
 ข. การออกกําลังกายที่พอเหมาะ และการพักผอนใหเพียงพอ 
 ค.การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 ง. การวิ่งออกกําลังกายอยางหนัก 
4. สภาพการณใดที่แสดงใหเห็นไดชัดวาคนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
 ก. คนมีรายไดดีขึ้น    
 ข. คนมีการศึกษาดีขึ้น 
 ค. คนเบียดเบียนกนันอยลง   
 ง. คนไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลนอยลง 
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5. ความผิดปกติของจิตใจเปนอีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญ เพราะเปนสาเหตุหลักของการปวยทางกาย ถาความ
ผิดปกตินี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะใชวิธีใดในการปญหานี ้

 ก. ทําสมาธิ  เพ่ือชวยให ตนเองระลึกถึงปญหาและใชสติใหการแกไขปญหา 
 ข. การทําใจยอมรับกับปญหาท่ีเกิดขึ้น คอยๆ บอยวาง ถาปญหาใดหลีกเลีย่งไดก็หลีกเล่ียง แตถา   
     ตองเผชิญ ก็ควรไตรตรองและทบทวนปญหาเพ่ือหาทางออกที่ดี 
 ค. การหากิจกรรมทําเชน การออกกําลังกาย การทองเที่ยว การฟงเพลง หรืองานกิจกรรมที่ชอบทาํ 
 ง. ใชทุกกิจกรรมที่กลาวมา ในขอ ก.  ข. และ ค.  ซ่ึงจะปรับใชตามความเหมาะสมของสถานการณ 
 
หวัขอที่  2.Happy heart  น้าํใจงาม  มนี้าํใจเอ้ืออาทรตอกนัและกนั 
1. ขอใดไมเปนส่ิงประกอบสําคัญที่ทาํใหการทํางานมีความสุขทางใจ 
 ก. ประวัติการทํางาน ประวติัการศึกษา ข. เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางาน 
 ค. บรรยากาศที่ดีในการทาํงาน  ง. แรงจูงใจในการทาํงาน 
2. ขอใดแสดงใหเห็นวามีสุขภาพจิตดีที่สุด 
 ก. ประสบความสําเร็จในชีวิต  ข. รางกายแขง็แรงสมบูรณ 
 ค. มีจิตใจสงบและเปนสุข  ง. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 
3. การใชเวลาในขอใดทีจ่ะสงผลตอการทํางาน ทําใหงานท่ีไดมีประสิทธิภาพเสมอ 
 ก. การใชเวลาที่จะคิด วิเคราะห และใหเวลากับงานแตละช้ินไดอยางเต็มที ่
 ข. การใชเวลาที่จะสํานกึถึงบุญคุณผูอ่ืน  มีความกตัญู 
 ค. การใชเวลาท่ีจะเลน ทําตนใหมีพลังหนุมสาวตลอดเวลา 
 ง. การใชเวลาที่จะอาน พัฒนาความรูอยูเสมอ 
4.  ส่ิงใดที่จําเปนที่สุดที่สามารถทําใหเราทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 ก. ฟองหัวหนางานทันทีเมื่อเห็นเพ่ือนรวมงานทาํผิด  
 ข. มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกันและกัน 
 ค. ลงเวลาทํางานแทนเพ่ือนรวมงาน    
 ง. ไมเขาไปมสีวนรวมเมื่อเห็นเพ่ือนรวมงานทะเลาะกัน      
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5. คนที่มี Happy Heart ในการทาํงานมักคิดเชนไร 
 ก. ไขวควาหางานเพิ่มเร่ือยๆ เพราะรูสึกวายังทาํงานไมคุมเงินเดือนที่บริษทัให                                    
 ข. หาขออางเพ่ือหยุดงานเสมอ 
 ค. รูสึกวางานที่ไดรับมอบมายเปนงานไมตรงกับความสามารถของตนเอง 
 ง. สถานทีทํ่างานคับแคบ และการเดินทางมาทํางานไมสะดวก  
 
หวัขอที่  3  .Happy Soul  ทางสงบ   มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนนิชีวิต  
1. สังคมปจจุบันเปล่ียนแปลงไปส่ิงสําคัญที่ชาวพุทธทกุคนไมควรละเลย คือส่ิงใด เพ่ือใหการดําเนินชีวิตมี
แตความสุข 

 ก. มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ข. การมีศีลธรรมการดําเนินชีวิต 
 ค. การใชเทคโนโลยีอยางคุมคา   ง. ถูกท้ัง ขอ ก. และขอ ข. 
2. กิจกรรมใดไมเปนการสงเสริมใหมีจิตใจที่ สงบ  เพ่ือพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการทํางานทกุ
สถานการณ 

 ก. กิจกรรม เขาวัด – ฟงธรรม   ข. กิจกรรมการนั่งสมาธิ 
 ค. กิจกรรมกีฬาประจําป   ง. กิจกรรม ธรรมสัญจร 
3. กิจกรรมใดที่ชวยสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัวมากที่สุด 
 ก. การซ้ือของขวัญใหบุคคลในครอบครัวในโอกาสพิเศษ 
 ข. การปลุกฝงเร่ืองศีลธรรม  เชน การรูจักทําบุญ   การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 ค. การเลี้ยงลูกแบบตามใจ 
 ง. ไมมีขอใดถกู 
4. ถาผูใดขาดศีลธรรม  จะสงผลอยางไรในการดําเนนิชีวิตมากที่สุด 
 ก. ทําใหครอบครัวยากจน   ข. เปนคนที่มีความมัน่ใจในตนเอง 
 ค.ไมมีความสุขในการดําเนินชีวิต   ง.เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน 
5. ถาทกุคนเปนคนดี มีความซ่ือสัตย จะสงผลดีอยางไรตอองคกรบาง 
 ก. ทําใหผลงาน ออกมาดีสงผลใหรายไดบริษทัเพ่ิมขึ้น   
 ข. คนในองคกรอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 ค.ไมเกิดความขัดแยงและปญหารวมกนัระหวางเพ่ือนรวมงาน  
 ง. ถูกทุกขอ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 1.  อาจารยดารี อารีชาติ 
  ที่ปรึกษาดานแรงงานสัมพันธ โดยการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
  ผูอํานวยการบริหารงานดานฝกอบรมของ สภาองคการนายจาง 
 2.  นายปยะ เพ่ิมศักด์ิมีทรัพย  
  ผูจัดการฝายโรงงาน บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี จํากัด 
 3.  นายดําริ เอกเจริญ 
   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี จํากัด 
 4.  นางเสาวลักษ ตะสูงเนิน 
   ผูชวยผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไพรมบ็อกช เอ็ม เอฟ จี จํากัด 
 5. น.ส.สิระดา แยมกลีบ  
  ผูจัดการสหกรณออมทรัพย คอสโม อุตสาหกรรม จํากัด บริษทั คอสโม กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 
 1. ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช (หัวหนาภาควิชา) 
  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ธีรบุญฤทธ์ิ ควรหาเวชศิษฐ 
  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.  ดร.เทียมยศ ปะสาวะโน 
  อาจารยสาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 4.  อาจารยยงยทุธ ศรีแสงออน    
  อาจารยสาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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 5.  วาที่รอยเอก ดร.ศรานนท นนทวงษ 
  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
  และ วทิยากร, อาจารยพิเศษ 
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หนงัสือเรียนผูเชี่ยวชาญและขอเก็บขอมูลวิจัย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล            วาที่รอยตรีหญิง เพชรรัตน  งามขํา 
วันเดือนปเกิด            24 ตุลาคม 2528 
สถานที่เกิด            จังหวัดสมุทรปราการ 
สถานที่อยูปจจุบัน  64/68 ม.4  ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมอืง  
    จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2550           ปริญญาตรี ศศ.บ. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
             จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 พ.ศ.2556           ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
             จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
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